
 
 

 
1 

 ترکان ایران
 حسین نیهال آتسیز

 

توسط خبرگزاری های  19در ساعت  1963نوابر  19در تاریخ 

رادیویی و روز بعد آن در گزارشات روزنامه های ایران،زاهدی 

یک خبرنگار وزیر امورخارجه ایران در فرودگاه تهران در پاسخ 

خارجی گفته بود:ما و ترکیه روابطمان همچون گذشته با اساس 

 دوستی و برابری ادامه می یابد.

با ایران هستیم،از آنجا که البته که ماهم خواستار ادامه روابط مان 

پیمان شده ایم،باید توجه  برای توسعه همکاری های منطقه ای هم

احتماالت متضرر کرد که هم مرز بودنمان،خطرات بالقوه  و 

مارا به سمت دوستی و همکاری میکشد. .شدن..  

سهم بزرگی از برادری ما با ایران زمانی محقق است که میبینیم از 

جمعیت 25 میلیونی ایران ترک ها با 12 میلیون جمعیت 

در میان اتنیک   همچنینبزرگترین اجتماع ملی را تشکیل داده و 

هایی همچون فارس،عرب،کورد،لر،بلوچ .... بدلیل وجود پتانسیل 

میان می  به ملک ترکان بودن ایران را سخن نهفته ای که دارند

میلیونی حاکم بر  8-7نباید فراموش کنیم که امروز اتنیک و  آورد

د.ا سال تحت فرمان ترکان زیسته انکشور صده  
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ایران در سال 1402 میالدی به کل تحت حاکمیت سلجوقیان آمده 

تحت پرچم این خاندان بود که بعد از آن  12و تا اواخر قرن 

دوباره خوارزم شاهیان خالصا ترک،و سپس توسط شاخه های 

ایلخانیان سپس  راطوری از نوادگان چنگیزخان یعنیامپ

قویونلوها،صفوی  ،آقانان،قره قویونلوها،تیمورییجالیر

ها،افشاریان،قاجاریان بوده و تا سال 1925 ادامه یافته بود،مملکتی 

که 883 سال زیر دست ترکان اداره میشد یقینا بدلیل وجود جمعیت 

باالی ترک در این کشور میتوانیم آن را ملک ترکان به حساب 

 آوریم.

ما نمیتوانیم مملکتی که ترک بوده و برای ترکان میباشد را بدلیل 

که در مفهوم  ور مذهبشجنگ های مذهبی قرون وسطی و فاکت

دولت ها به کار میرفت از خود رانده و بیگانه حساب کرده و بر 

علیه اش موضع گیری کنیم.تاریخی که عجم-ترک را در جنگ 

که ترک گرایی را  را یمیمیدانی چالدران نشان میدهد،سلطان سل

هزار سرباز ینی چری  و  10تمثیل میکرده سپاهش  در حدود 

را تمثیل مینموده سایر..داشته ،در حالی که شاه اسماعیل که عجم 

.ترکان قیزیلباش بوده اند و ارتشش صد در صد اوردو  

ترکی بود زبان دربار و ارتش اگر در فعل هم نباشد،ولی فارس 

ی کار آمد رضا خان به وقوع پیوست.با رو 1925شدنش از سال   

 که زاهدی در باب دوستی  و برادری مان سخنیبدون شک در 

همچنان که وزیران امورخارجه در چهارچوب نزاکت و  زده
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تمامی وزیران امور خارجه ،خواهد بودنسیاست انجام میدهند کافی 

یین و باالی پاسخنان زمانی که از دیگر ملت ها صحبت میکنند 

تحقق دوستی و برادری حتی اگر در میان .انجام میدهند تکراری

عات و روشن آحاد ملت نباشد،درست نیست مگر اینکه توسط مطبو

.فکرانش پشتیبانی گردد  

رفتار مطبوعاتی که کامال در کنترل حکومت ایران میباشد در قبال 

تی دوستانه نیز نمیباشد.برای مثال میتوانیم وحترکان هیچ برادرانه 

مقاله ای را که توسط روزنامه ی آیندگان نشر گردیده را مشاهده 

 کنیم،که در آن ترکیه را مملکت دون کیشوت ها خطاب کرده است.

شرق و غرب ملوک اگر وجود کارکتر دون کیشوت در بعضی 

ترکیه در  با وجود کاراکترهای ملی ثابت شده ولیمعلوم هم باشد 

 دوستانه یاین نوع نگرش هیچ هم دوستانه نبوده و تماس و ارتباط

نخواهد بود. مناسبی  

 

آیندگاه مینویسد: ترکان ادعای اربابی و بزرگی داشته و میخواهند 

با این حیله گری مشهور شوند و دیگر ملت هایی که به ترکی 

صحبت میکنند را با امپراطوری خود متحد کنند ولی این ادعایشان 

از پایه و اساس سخن محروم میباشد,تفکراتشان تنها از روی 

تعصب میباشد، در درون ملتشان بعضی از افراد نا آگاه که در 

 رویای پانترکیست و ترک گرایی میباشد زندگی میکنند....
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اگر ترکان این ادعا را داشته باشند،هیچ گاه بدون پایه و اساس 

بدون فاصله  نرات تاریخ می باشد.ترکاکنبوده بلکه پشتیبان این تف

دارای امپراطوری های بزرگی بوده اند، و  1918زمانی تا سال 

 حقیقتا در بعضی از قرن ها در جهان یگانه بوده  و فرمانروایی

 نموده اند.

ملتی که افرادی همچون فارابی را به دنیا هدیه نموده،گفتن این 

شوند،افترایی است  صاحب شهرتبا حیله گری سخن که میخواهند

و بار علمی محروم میباشد. تکه از حقیق  

لم خطاب کرده،و این سخنان روزنامه آیندگان که ترکان را بی ع

پارچگی امپراطوری مان با دیگر ملت خواهان یک ما کهخواسته 

نیز اشتباه بوده و باید اصالح گردد.ایم های ترک زبان شده   

نیز نظریه جدیدی  ملت های دیگری که ترکی صحبت میکنند

چون هم از علمی و هم منطقی و هم به گواه تاریخ ملت !خواهد شد

 های دیگری که ترکی صحبت میکنند  حقیقتا ترک میباشند.

اینکه آیندگان بخواهد ترکان آذربایجانی،قشقایی ها و ترکمن ها را 

ملت های ترک زبان شده معرفی کند،اشتباه فاحشی بود و حتی 

تالش برای اصالح سخنان و تفرکاتشان بیهوده است..!زیرا امکانی 

برای اصالح این تفکر در مدارس و کتب تاریخی که به دانش 
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آموزان تدریس میکنند و آذری و قشقایی و ترکمن ها را از قوم 

.فارس معرفی میکنند نمی باشد  

اما راز تاریخی که از این نکته درک نمیکنیم این است؟!مغول ها 

چرا فارسها را به زبان مغولی نه،بلکه به زبان ترکی مجبور نموده 

 اند؟!

هیچ اثری از سازگاری و منطق در دوستی و برادری ادعای 

روزنامه آیندگان نمیباشد وقتی که مینویسد ترکها به دلیل احساسات 

قاتل ارمنی بسیاری شده اند.در هر حال میخواهد  نژادپرستانه شان

ی اول اشاره کرده باشد.نبه اتفاقات و وقایع جنگ جها  

اما این حوادث نه از روی نژادپرستی بلکه بدلیل لزوم مبارزه 

برای هستی حادث شده است.ارمنی ها میخواستند به ترکیه ای که 

از پشت خجر زده و خیانت کنند،ترکیه  هدر جنگ مرگ زندگی بود

هم همان رفتار و معامله را  نشان داده که دیگر دولل  در قبال 

س حرکتی پدر این میان وطن انجام میدهند. و اهانتگران به خائنین

که فارس ها جهت نابودی ترکان قشقایی در جنگ جهانی دوم یا 

همین دو سال پیش انجام دادند چه بود؟!ترکان صد یا دویست هزار 

نفری قشقایی که همانند جزیره ای در میان فارس ها زندگی میکنند 

با کدام دشمن همکاری داشته بودند یا کدامین امنیت ملی مملک را 

 به خطر انداختند؟
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میبینیم که دستکاری اتفاقاتی که مال تاریخ شده اند بیهوده است،و 

بدتر از آن تفسیر غیر منصفانه وقایع همانند تیری که به دشمن 

واکنش او را در پی خواهد داشت. انداخته عمل خواهد کرد و   

نکته ای که روزنامه ایرانی نباید فراموش کند این است که:ترکیه 

ثابت کرده است که توان مقابله و  در تاریخ نزدیک و دورش

را داراست.محافظت از خود در مقابل دشمن  

ایران در  ندولت بودحیات نبوده زیرااما ایران در این وضعیت 

این زمان به خاطر مرقد امام رضا،یا شاهنامه فردوسی 

میلیون ترک پر انرژی،سالم،کارآفرین و  12نمیباشد،بلکه وجود 

 جسور میباشد.

 

ت های که جغرافیای ایران را برای خود دانسته اند سران حکوم

همچون طغرل ها،آلپ ارسالن ها،سنجر شاه ها،شاه اسمایل ها،شاه 

طهماسب ها،ملک شاه ها،نادرشاه ها...و ارتششان همگی ترک 

کسانی که ادبیات ایران را با تشویق پاداش توسعه داده اند بوده اند،

ادبیات فارسی ترکان بوده اند.نیز همانند بخش بزرگی از شاعران   

حتی در روزهای بحرانی جنگ جهای دوم ایرانی که توسط روسها 

پهلوی اسیر و تبعید و انگلیس ها استیال میشد و بنیان گذار سلسله 

میگشت،دریا ساالری که در مقابل ارتش قدرتمند انگلیس با چند 
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قایق کوچک جنگی نبرد کرد و شهید گشت نیز غالم علی بایندر 

 نیز ترک بود.)از تیره ترکان آق قویونلو(

برای تحقق دوستی میان ترکیه و ایران که زاهدی بحث آن را 

نموده است،وابسته به چند شروط میباشد که آن نقش مطبوعات در 

معامله با ترکان ایران خواهد بود که مهمترین فاکتور به عنوان 

تا به حال هستند.تمثیل گر افکار عمومی و هم نشان دهنده راه ملت 

مطبوعاتی از ترکیه که ایران را دل آزرده کرده یا با فشار و 

با ایران روزنامه ای به سانسور مطلبی درج کند،و در دشمنی 

دیده نشده است.چاپ برسد  

ها   یحمایت از ایران و ایران بر عکس نشریات و روزنامه ها در

مطالب در حمایت از کاخ و چهارچوب حکومتی نوشته اند.به جز 

زندگی لوکس و فسق برای  کهروزنامه نگاران چپی و مارکسیستی 

مملکت را به اختیار گرفته اند اده ای که ثروت چند صد خوانو وار

دلخراش همین فسق در خیابان ها عیان شده چیزی  و در مقابل آثار

دروغ مطالب اند نشده است و بیش تر از این نوشته یا بزبان آورده 

 یا اشتباهی وجود نداشته است!!!!

دوستانه از  بطه با احترام به اتفاق نظر و روامطبوعات ترکی

مسائل دستکاری این مسائل خودداره نموده است،و آن را به دید 

پا فشاری نکرده مسائل  داخلی نگریسته و بر روی بیان این

د توجه اش جوانی،زیبایی،خوبی های روماست،بر عکس مسائل 

ملکه فرح دیبا در روابط اجتماعی بوده است و در این میان به شاه 
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ایران ارزش داده و در تحسین او مطالبی نوشته شده است و برای 

دو ازدواج اولش که بختیار و خوشبتی نصیبش نگردید  شفقت و 

 احساس همدردی نموده است.

یران که از طرفی برادری با ما را ما بی توجه به این دوستی ا

طلب کرده و از طرفی با عدم صدور پاسپورت به دانشجویان 

ترکی که خواهان تحصیل در دانشگاه های ترکیه میباشند ویا آن 

بدون  خواهان تحصیل در دیگر کشورها هستند دانشجویایی که 

میگردد نیستیم.پاسپوررت صادر  هیچ محدودیتی   

چاره این که دانشجویانی که در ترکیه تحصیل میکنند و افکار 

ترک و توران گرایی خواهند داشت در این نمیباشد،بلکه یافتن 

 همچنیناست که حب به ایرانیت را به آنان تزریق کند، یفرمول

چیزی  قرن در ایران حاکم بوده اند 9محکوم کردن آن ترکانی که 

براحتی قبول کنند. ییک شبه و با چوب جادوگر نیست که  

بدلیل آیندگانی که گناهان و اتهامات زیادی را به ترکیه چسبانیده،و 

توران گرایی این مملکت را کشور دون کیشوت ها معرفی کرات تف

نموده،همانند اینست که در عمارتی نشسته ای و به همسایه ات 

اگر کار به اتهام زنی به همدیگر  وسنگ اندازی مینمایی 

ی که ضرر خواهد کرد یقینا ترکیه نخواهد بود.تباشد،مملک  

افکار ترکگرایی در ترکیه منتظرهدف و اتحاد تمامی ممالک ترک 

این  میباشد)به گفته روزنامه آیندگان ملت های ترک زبان شده(

 آلپ ارسالن هدف در تاریخ هم چند بار تکرار شده است،در زمان 
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سلجوقی و ملک شاه و در راس بودن خاندان سلجوقی که پایتختی 

ری یا اصفهان را در اختیار داشتند ترک بود و این جغرافیا ایران 

 و ترکیه نیز  به صورت تک دولتی اداره میشد.

آذربایجانی ها و دیگر ترکان ایران،موضوع خنده داری که شما 

فارس هایی بودید که توسط مغول ها فارس شده اید نیستند بلکه 

 نوادگان همان دولت سجوقی یعنی حاکمان دیروز ایران اند.

اگر افکار ترک گرایانه ترکان گناهی باشد بس افکار پان آریایی 

تنها در  و قا امکان پذیرایرانی یان چیست؟!ترک گرایی که حقی

اما خیال پان آریاییسمی که در اندیشه اتحاد ،ترکان میباشد اندیشه

 اکراد،فارس و ارمنی هاست چه خواهد بود؟!

اندیشه اتحاد ارمنی ها و فارس ها  ه دراین افرادی ک باید فهمید

ند؟هستند نیز چگونه انسان هایی ا  

ترکان در تاریخ خود گرفتار هیچگونه مبالغه  و مغالطه نشده و 

 نیازمند آن نیز نیستند.

و اما این جشن های 2500 ساله ای که برگزار میکنند چیست؟!آیا 

سال حکومت کرده باشد؟! 2500دولتی داشته که فارس ها واقعا   

اگر توهین به متفقمان نباشد مجبوریم اقرار کنیم که ما چنین دولتی 

 س حساب کنیم و اندک حکومترا پیدا نکردیم،اگر مادها را هم فار

که هخامنشیان برپا کرده بودند را مگر اسکندر مقدونی نابود نکرد 

 و آن جغرافیا را در استیالی خود قرار نداد؟



 
 

 
10 

اگر آن پارتیانی که فارس بودنشان نیز به اثبات نرسیده را که 

حکومت اسکندر را به کنار گذاشتند را با ساسانیان نیز در کادر 

ایرانی به حساب آوریم،این دوره 400-500 ساله نیز مگر توسط 

 عرب ها از نقشه ها پاک نشد؟

سمتی سامانیانی که فقط ق صفاریان،آل بویه ومگر بعد از چندین قرن

از جغرافیا را در اختیار داشتند نیز در نهایت تمامی ایران را تقدیم 

در این میان ندیدن حکومت های مقدنیه ها،عرب ها ایران نکردند؟!

 و ترک در این جغرافیا همانند جمله "به تو ارزش قائل نیستم"است.

و اینکه همه دنیا شاه ایران را اسم "محمدرضا"میدانند ولی خطاب 

او با نام "آریامهر"یعنی خورشید آریا معنایی جز در حسرت تاریخ 

 و فرهنگ قبل از اسالم بودن ایرانی شان چیز دیگری نیست.

در تاریخ ما چنین مبالغه هایی وجود ندارد،مصظفی کمال پاشایی 

که نام و نام خوانوادگی آتاتورک را بر خود نهاد، نباید فراموش 

کنیم که ایشان فرماندهی بود که جنگ ساکاریا و دوملوچینار پیروز 

گشته بود،و ملتی را که در حال نابودی بود نجات داد و استوار 

نمود،او کسی نبود که در آن لحظه خطرناکی که بر علیه  کشورش 

 بود کشور را ترک کرده و فرار نماید.

نتقاد از ما گردغبار ها از روی متفق ما ایران بهتر بود به جای ا

خود را پیدا کرده و آن را تمیز نماید،باید معامله متفاوتی با 12 

میلیون ترکی که در خاک و مرزش موجود است انجام نماید،چاره 

کاراین است که هرگاه سخن از احقاق حقوق اقلیت ترکانی که هم 
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عنصر خودی ونیز جنگجومیباشند را در کنار ارمنی های 60-50 

 هزار نفره به میان آید بد خلقی نکرده و شکم درد نگیرند.

بدلیل اینکه در مغز فارس ها مثل های شاهنامه فرو رفته است هر 

گاه شمالشان یعنی آزربایجان را میبینند آن را "توران" و هر جا 

.در نظر میگیرند ترکی دیدند او را افراسیاب  

و سیاست هایش با فهم و شناخت دوستان و در حالی که دولت 

 متفقان واقعی سالم و با دشمنان حقیقی است نه با توهمات...

این محقق است که در ترکیه هیچ دشمنی با ایران وجود نداشته ولی 

نقاط تاریک سیاهی در ناخودآگاه ایران وجود دارد،این  لدر مقاب

نوشته تنها هشداردوستانه ای خواهد بود که آینده موفقشان در 

یباشدو این دشمنی هیچگاه به نفع شان مگروی دوستی با ترکیه 

 نخواهد بود.

1970ژانویه   

 

 

 ترجمه:آدسیز شایان

 تبریز 2018
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