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ام. در خبر  آورده ، پایتخت امپراتوری عثمانیهای چاپ استانبول دو خبر کوتاه را از روزنامه این نوشتهدر 
ر  )تورکلهشود که مردم و بازاریان تهران در مسجد تورکها  گفته می ١٩٢٢مربوط به سال نخست 
ای حاوی احساساتشان ناشی از  پس از خواندن بیانیهجمع شده و ( ، مسجد عبدالحسینمچیتی
« مصطفی کمال پاشا»عکس در طی مراسمی )عثمانی(، « اردوی تورک و اسالم»ها و ظفر  پیروزی

به ابراز شادمانی و های گل را در میان مسجد جای داده و تا آخر شب  )آتاتورک بعدی( مزین به دسته
است به ی خبر اول  روشنگر زمینهبه نوعی و  ١٩١٥که مربوط به سال  دوماند. در خبر  شکران پرداخته

و نگرش که نقش مهمی در ایجاد احساسات  «شیخ الرئیس ابوالحسن قاجار تبریزی»ی فعالیتهای  سابقه
در ایران و جهان تشیع  «نهضت اتحاد اسالم»و  عثمانی و خالفتاردوی تورک و اسالم مثبت نسبت به 

 شود.  اشاره می «جمعیت اتحاد و ترقی»داشت وی از سوی  و گرامی ،داشت
 

ی فارسی این دو خبر کوتاه را  و ترجمه -با الفبای فونتیک مدرن تورکی –نخست متن تورکی در زیر 
 ام. دادهنهضت اتحاد اسالم مسجد تورکها و -ر مچیتی تورکلهی  در بارهآورده و سپس چند توضیح را 

 

 متن خبر اول:
 دا لهیمیزه تظاهرات تاهران-١
 

 ٦)، ١٣٣٨کانون اول  ٦، ١٣٤١ربیع االخر  ١٦، چهارشنبه، «یئنی شرق. »تظاهرات زهیمیدا له تاهران
 ری رئوف احمدباش محّر (.١٩٢٢دسامبر 

 
سینده،  ینه دعوت اولونان اهالی مواجهه ن شیخ عبدالحسین جامع سی طرفینده تاهران تّجاِر معتبره

ن متحّصل دویقوالرینی متضّمن  رینده له نین آنادولو مظفریت ری ن بیری تورک و اسالم عسکرله رده تاجرله
ن رین قهرمان رئیس و قوماندانی مصطفی کمال پاشانی له نامه اوخوموش، و بونو متعاقب تورک بیر بیان

دیر.  نمیش اولدوغو حالدا، گتیریپ اورتایا دیکمیش نیپ سوسله ری ایله بزه ک دئمئتله رسمینی، چیچه
پک بویوک بیر زینت و شکوه ایله ترتیب ائدیلمیش مجلس، خالقین صمیمی تظاهرات، مسّرت و 

 دیر.  ر دوام ائتمیش سینه منعکس اولدوقدان سونرا گئجه گئج وقته قده شادمانی
 

 :خبر اول ی ترجمه
 تظاهرات در تهران به طرفداری از ما-١
 

در دیدار با اهالی تهران که از طرف بازاریان معتبر به مسجد شیخ عبدالحسین دعوت شده بودند، یکی از 
قرائت  -های سربازان تورک و اسالم در آناتولی حاوی احساسات او ناشی از پیروزی-را ای  بازاریان بیانیه



های گل  ی قهرمان تورکها، مصطفی کمال پاشا که با دسته سرکرده و فرمانده کرده، پس از آن عکس
با آرایش و شکوه  مجلس کهتزئین و آذین شده بودند را آورد و در میان صحن مسجد جای داد. این 

، پس از انعکاس شادمانی و مسرت و تظاهرات صمیمی مردم تا دیر وقت ترتیب داده شده بود فوق العاده
 یافت.  شب ادامه 

 

 متن خبر دوم:
  نده[ یتیجمع یحاد ترّقاّت یر حضرتله سیئالّر خیش]-٢

 (١٩١٥ فوریه ٢٦) ١٣٣٥شباط  ١٣، ١٣٣٣ربیع االخر  ١١. جمعه «تصفیر افکار»شیخ الرئیس تهراندا. 
 

ِاکرام ن مظهِر ِاعزاز و  سی طرفینده دا اّتحاد ترّقی جمعیِت محترمه نین ایستانبول ری شیخ الرئیس حضرتله
نوازی گؤردویو خبری، بورادا حسِن تاثیرات حصوال گتیرمیش، و بوتون تاهران  اولدوغو و آثاِر مهمان

 کده بولونموشدور.  ن ثناکار بیر لسان ایله بحث ائدیلمه ده محافلینده نّظار و رجاِل عثمانیه
 

 :ی خبر دوم ترجمه
 [جناب شیخ الرئیس در جمعیت اتحاد و ترقی] -٢
 

جناب شیخ الرئیس ]ابوالحسن قاجار تبریزی[ از طرف جمعیت محترم از تجلیل داشت و  میخبر گرا
، در اینجا تاثیرات نیکوئی بر جای گذارده؛ و در تمام وینوازی از  اتحاد و ترقی در استانبول و مهمان

 آمیز سخن گفته شده است.  محافل تهران، از ناظرین و رجال عثمانی با زبانی ستایش
 

 :مسجد تورکها-تیير مچ در باره ی تورکله حيتوضچند 
 

. عالوه بر است یعرب– یفارس« مسجد»ی  تلفظ و فرم تورکی کلمه( Meçit)« تيمچ»-١

های آناتولی زبان تورکی نیز  آزربایجان اتنیک و ایران، در لهجه –ائلی  های تورکی رایج در تورک لهجه
رود. )در زبان معیار تورکیه، فرم  بکار می عربی-( به معنی مسجد فارسیMeçit« )مچیت»فرم 

-به معنی مسجد فارسی« جامع»به معنی نمازگاه کوچک، موقتی، بدون مناره و گنبد و ...؛ و « مسجد»
تاتاری « مچئت»عربی است(. فرم مچیت و مشابه آن در دیگر زبانهای تورکیک نیز رایج است. از جمله: 

(Мәчет ،)«مسئت »( باشقیریМәсет ،)«ئچیتم »( قیرقیزیМечит ،)«قزاقی « مئشیت
(Мешіт...،)  در زبان تورکی مکتوب، ادبی و معیار و یا در نام مساجد تورک به صورت « مچیت»نوشتن

 نادرست است.« مسجد»عربی –فارسی 
 



، تهران بازارداخل  در ی تورکها مسجد و مدرسها مسجد تورکها در تهران: يتی و ير مچ تورکله-٢

 یبا قدمت ینیدی  مسجد و مدرسه نیا. قرار دارد دیزی  امامزاده کیپاچنار، نزد یبازار، کوی  در محله
مسجد  یبنا در این شهر است. یمحور بازارگرد و مساجد بازار تهران نیباتریاز ز یکی ،سال۱۲۰از  شیب

معروف به  «یخان فراهان یمحمدتق رزایم»شخص تورک  دولت تیتورکها بر اساس وص ی و مدرسه
که  ریرکبیام .ساخته شد شو از ثلث اموال ،شاه نیسلطنت ناصر الد لیبعد از قتل او در اوا ،«ریرکبیام»

 خیشبنام  ینیمرجع د که بود، یوارد تهران شد زیشاه از تبر نیناصرالد تخت نشستنزمان با به  هم
 یرا برااو ثلث مال بعد از فوتش  تا داده بودقرار خود  یرا وص (نیالعراق خی)شی تهران نیعبدالحس

گرای دربار ناصرالدین شاه  توسط جناح فارس پس از کشته شدن امیر کبیر کند. نهیساخت مسجد هز
. مواجه شدپول به ساخت مسجد و مدرسه آغاز کرد، اما با ضیق  نیعبدالحس خیش، )مهد علیا، ...(
همچنین  .کردند نیتامتورک  یفرهنگ یها چهرهو و بازاریان تجار را مورد نیاز  ی این پول قسمت عمده

خواستار خرید بخشی از  برای رفع این مشکلشیخ عبدالحسین  و آمدمحراب، فضا کم  به هنگام ساخت
قرار داشت شد. اما مسجد  یجنوبجنب در  که، 1السلطنه اعتضاد رزایم یقل یعلی تورک  شاهزادهی  خانه

 اریدر اختی منزل او بود به رایگان  که شرابخانه و میخانه این بخش مورد تقاضا راتورک  ی شاهزاده
ی مرا ای شیخ،  ببین تو حرمت میخانه»داد و این بیت را خطاب به شیخ عبدالحسین نوشت: قرار مسجد 

مسجد  ایو  یتیر مچ تورکله نیعبدالحس خیبا در گذشت ش 2«.ی خدا گردد که چون خراب شود، خانه
 ی پس از مشاهده دوباره بازاریان و فرهنگیان تورکتا آنکه . نهاد یرانیبه و تورکها از رونق افتاد و رو

 یها تیفعال یبرا یگاهیآن را پا اتمام کار،بعد از  آن اقدام و یو نوساز یبازساز بهمسجد  تیوضع
  .خود قرار دادند یمذهب

 

 خیش لیدل نیهمبه  .نبود ممکن یدن مسجد به اسم اونام ،ریرکبیامپس از قتل  نام مسجد تورکها:-٣

اما نام این مسجد و مدرسه در زبان مردم تهران و مخصوصا  .نام خود را نهادبر مسجد  نیعبدالحس
 این نامگذاری: لعلر مچیتی( است.  )تورکله« مسجد تورکها»بازاریان از همان آغاز تا به امروز 

 
 شخص تورک امیر کبیر و قسما از ثلث مال او ساخته شده است این مسجد بنا به وصیت دولت-
 رزایم یقل یعلی تورک،  ی شاهزاده بخشی از این مسجد )محراب(، میخانه و شرابخانه و جزئی از خانه-

 است ساخته شده ک تورکْلُمبر ، یعنی السلطنه اعتضاد

                                                           
که  این شاهزاده و دانشمند تورکبود.  یشاه از شاهزادگان دانشمند قاجار یالسلطنه، پسر فتحعل اعتضاد رزایم یقل یلع 1

 .شد یقاجارتورک علوم دولت  ریوز نینخست یالدیم ۱۸۵۵دارالفنون را بر عهده داشت، در سال  استیقبال ر
 یدر هند، برا انیتورک گورکان ی پادشاه سلسله بیبرهمن است که آنرا پس از فرمان اورنگ ز کیشعر از  نیصل اا 2

زاهد، که  یشرافت بتخانه را تو ا نیبب»آن و خطاب به او سروده است:  یبه جا یبتخانه و ساختن مسجد کی بیتخر
 ٣٤٣ص  ،یشوشتر فیطعبدالل ری. تحفه العالم، م«خدا گردد ی چون خراب شود خانه



تجار و فرهنگیان تورک )از تهران، ی این مسجد و مدرسه از سوی  ی ساخت اولیه ی هزینه قسم عمده -
 ائلی و آزربایجان( تامین شده است از تبریز، از دیگر نقاط تورک

، بازسازی و نوسازی آن از سوی تجار و بدنبال فوت شیخ عبدالحسین پس از ویرانی مسجد و مدرسه-
 فرهنگیان تورک انجام گرفته است.

مسجد نیز محل برگزاری مراسم دینی تورکها  اغلب هئیت امنای مسجد و مدرسه از تورکان و خود -
 بوده است.

 
هم نامیده شده است. در این « ها آزربایجانی»ای مسجد  این مسجد و مدرسه بعدها از سوی عده

نامگذاری، نیات سیاسی ناخوشایند و رد مهندسی هویت قومی استعماری بارز وجود دارد. اوال تعویض 
انجمن »ی مشروطیت با ایجاد  ایرانیستی است که در دوره ی پان نام تورک با آزربایجانی یک دسیسه

در تبریز و انتشار  «انجمن ایالتی آزربایجان»زاده،...( و  در تهران توسط عناصر انگلیسی )تقی «آزربایجان
 ایرانیستها و ... و به منظور نفی گرایان و پان در باکو توسط ایران «آزربایجان جزء الینفک ایران»ی  نشریه

ی زمین و ساخت و  وجود گروه ملی تورک در ایران باب شد. دوما بسیاری از افراد دخیل در تهیه
خان  یمحمدتق رزایمهای اینها، اصال آزربایجانی نبودند، بلکه مانند  نوسازی و بازسازی و تقبل هزینه

ائلی از جمله تهران و  و ... از تورکهای دیگر بخشهای تورک السلطنه اعتضاد رزایم یقل یعلی و فراهان
 فراهان و ... بودند.

 

میراث تمدنی  منظردر زیر چند مورد مثبت و منفی از راث تمدنی تورک: يممسجد تورکها و -٤

 ام: تورک در مسجد تورکهای تهران را بر شمرده

 
شود و در  نام این مسجد، مسجد تورکهاست، هرچند در منابع رسمی مسجد عبدالحسین نامیده می-

ها  زدائی و تعویض نام آن از مسجد تورکها به مسجد آزربایجانی برای تورکی یمردم نیز تالش زبان
 گردد. مشاهده می

 
شاه  نیناصرالد ی دوره –ی هنری و معماری تورک قاجاری  برجستهو ممتاز یکی از آثار  مسجد تورکها -

دو ، سردر مدرسه یبایطرح و ز خوش ی،هفت رنگ عال یخشت یها یکار یکاشو  یکار منبتاست. )
 است، ..(.آجر  ،یکاش یها یبه مصقل نیخانه که مز شبستان پشت قبله و شبستان گرم

 
ی تورکی وجود ندارد. و این بر خالف سنت مرسوم در میان فارسها،  در این مسجد ظاهرا هیچ کتیبه-

های یادبود را  ها و ماده کتیبهها و .... است که همیشه در مکانهای دینی خود،  ها، یهودی ها، آسوری ارمنی
 ،مسجد یورود سردر یبر باالنویسند. ) به زبان ملی خود )فارسی، ارمنی، آسوری، یهودی،...( هم می



 یاستادانه به خشت کاش ریمساجداهلل به خط ثلث غ عمریانما  ی هیشامل آبه زبان عربی  یا بهیکت
بر کاشی به خط  به زبان فارسی ذیل ی تاریخ مادهمزبور ی  بهیکت ینگاشته شده و در انتها یالجورد

رقم حسین قولری آقاسی و ثلث مرحوم میرزاتقی خان امیر نظام و به سعی … » :ثلث نوشته شده است
ی دینی و تاریخی و ....   . باید در تمام امکنه«١٢٧٠مرحوم شیخ عبدالحسین اتمام پذیرفت، سنه 

 نصب شود. های تورکی نیز نشین، کتیبه مناطق تورک
 
شده تاسیس هزار جلد کتاب  ۲۵ شامل بازار یتخصص ی مدرسه کتابخانه نیزمریزدر  ١٣٧٥در سال  -

کتب بخش ی این کتب فارسی و عربی و ... بوده و این کتابخانه دارای  به احتمال بسیار زیاد، همهاست. 
 تورکی نیست.

 
. وی شد یاداره م یخسروشاه یهاد دیتوسط س یشمس ۶۰تا  ۵۰ ی در دهه تورکهاو مسجد  مدرسه-

باقر  دیس ١٣٧٥از سال  ،مدرسه یمتولنیز هم اکنون  گرا و فاقد شعور ملی تورک بود. شخصیتی فارس
ها  اتفاق ،ییهمچون اسکو یافراد نیشیپ یها است. در دهه یخسروشاه یهاد دیفرزند س ،یخسروشاه

بازرگان، حاج  یحاج عباسعل ،یزیبزرگ ناظم تبر(، حاج آقا میو حاج کر می)حاج فرج آقا، حاج عبدالکر
حاج  ،یاوغل قناد، حاج محمدحسن خاله یزاده، حاج عل عیرف سته،یشا نیحاج حس ،یمحمد آقا سرابچ

 ی نظر اداره تکردند. در حال حاضر مسجد تح یها، امور مسجد را اداره م و فتوت یچ زعفران داحمدیس
رود از حیث هویت ملی انتخابی،  . گمان نمیشود یآن اداره م یامنا ئتیاز ه یا عدهی  لهیاوقاف و به وس

 متولی و هیئت امنای آن دارای شعور ملی تورک باشند. 
 

تهران  گویا قبل از ساخت این مسجد، در مسجد تورکها: یو عزادار یخوان و روضه یمداح-٥

توسط  یمذهب یهااتیه لیها و تشک یزیبا ورود تبره، پس از ساخت آن و نبود یمذهب اتیصاحب ه
 یها دسته توسط یعزادارو  یخوان روضهی و مداحه است. امروز نیز مراسم شد اتیتهران صاحب ه ،آنان

ها  خوانی ها و روضه رود که بخشی از مداحی هرچند احتمال میشود.  در ماه محرم در آن برگزار می بزرگ
  :دارای وجوه منفی نیز استبه زبان تورکی باشد، اما این امر در این مسجد و ... 

 
ها و ... به صورت روزافزونی در حال فارسیزه و تبدیل به فاذری  ها و مداحی خوانی زبان تورکی روضه -

 شدن است. 
خوانی و مداحی به زبان تورکی از سوی دولت، تدبیری برای محدود ساختن زبان  تاکید مفرط بر روضه -

 زبان تورکیی  و حذف آگاهانه ا نشان دادن ملت و فرهنگ تورک، مذهبی و بنیادگرتورکی به این عرصه
 های دیگر اجتماعی و فرهنگی و ناتوان کردن آن است.  از عرصه



مهم آن است که زبان تورکی در همه حال، از جمله در امور و مراسم مذهبی هم به صورت زبانی -
 خوانی.  مکتوب بکار رود و نه صرفا شفاهی و در مداحی و روضه

شود؛  ی عزاداری آنگونه که اکنون در ایران و بویژه در میان تورکها از سوی دولت تبلیغ می پدیده -
ی امامی، مذهب ملی فارسی است و  . اصوال مذهب شیعهنیستپیشینه و خصلت تورکی  دارای هیچگونه

 سنخیتی با هویت ملی تورک و اسالم تورکی ندارد....
 

 داشت آن در تهران ياسالم و گراماتحاد ی  ح در بارهيچند توض
 
ی آن  تقدیر از اردوی تورک اسالم )عثمانی( و فرمانده تهران: یاهال ینسب تياکثر، تورکها -١

دار است. تهران، پایتخت دولت تورک  مصطفی کمال پاشا آتاتورک در مسجد تورکهای شهر تهران معنی
ای تورکی داشت. تا ظهور انقالب  تماما صبغهناصرالدین شاه،  -ی حاکمیت مهد علیا قاجاری، تا دوره

در شمال غرب  قاجارها )قاجار یاز طوائف حاماهالی آن را هم تورکها، عمدتا  ینسبمشروطیت اکثریت 
ی در جنوب خلجدر شمال شرق و جنوب غرب شهر، تورکمان در شمال و جنوب غرب شهر،  ، افشارشهر

دادند. بخش بزرگی از تورکهای  تشکیل می ...( ی، شاهسون، گوندشلو، تورک مافی، گروس، غرب شهر
 ت،یقاجار تا انقالب مشروط ی در دورهائلی بود.  ی آزربایجان از تورک ساکن در تهران نیز مهاجرین ناحیه

رازی، ... صحبت -)بومیان غیر تورک به زبانهای راجی کرد یصحبت م یفارسبه  یدر تهران کمتر کس
کها و مهاجرین غیر تورک از دیگر مناطق ملی ایران به تهران بعد از انقالب با فارس شدن تور کردند(. می

جمعیت قابل به زبان  هم، یفارسزبان در این شهر پدیدار شد و  مشروطیت، به تدریج اهالی فارس
طلبان، اشغال تهران پایتخت دولت تورک  )یکی از خیانتهای مشروطه .گشت لیتبد یاهال توجهی از

کلید آن به یپرم خان یک تروریست داشناک ضد تورک بود(. امروز تهران شهری واقع  قاجاری و تسلیم
ی ملی از  ی ملی تورک )تورک ائلی( و فارس )فارسستان( است. مرز این دو منطقه بر مرز بین دو منطقه
ن ائلی و یا وطن تورک در استان تهران قرار دارد )منحرفی گذرد و بخشی از تورک درون شهر تهران می

نشین استان تهران را جزئی از  باشند، مناطق تورک گرا که دارای شعور وطنی مخدوش نیز می آزربایجان
 شمارند(. وطن خود نمی

 

استیال  به تالشهای خود برایدوم قرن نوزده  ی از نیمهدول استعماری اروپائی  :نهضت اتحاد اسالم -٢

شتاب دادند. در ی امپراتوری عثمانی به عنوان ستون فقرات آن  بر جهان اسالم و ساقط نمودن و تجزیه
ی  دست به حملهبا محوریت روسیه، بریتانیا و فرانسه  این راستا در سالهای جنگ جهانی اول آنها

با اعالم جهاد و فعال بدین تجاوز امپریالیستی امپراتوری عثمانی  زدند. مستقیم به امپراتوری عثمانی
ی تئوریک شامل پیراستن دین اسالم از  در عرصهپاسخ داد. اتحاد اسالم اسالم ساختن نهضت اتحاد 

ها، بازنگری و اصالح و رفرم در احکام اساسی اسالم پالوده در تطابق با نیازهای زمانه و  خرافات و آلودگی



ق بین و پایان دادن به تفرقه و نفاگرایی  کنار گذاشتن اختالفات مذهبی و فرقههای بنیادین،  آزادی
ی سیاسی، بیداری و اتحاد ملل و  در عرصههای اتحاد اسالم  مهمترین مولفهشد.  شیعی و سنی می

اجتماعی و سیاسی انجام اصالحات  ،یجوامع مسلمان، درک دنیای جدید، استفاده از علوم و فنون غرب
تهای استعماری و سیاسمقابله با ی مسلمین  به عنوان خلیفهگسترده، و تحت رهبری امپراتوری عثمانی 

و دفاع مسلحانه و روسیه  ، اروپاو تهاجم فرهنگی، سیاسی و نظامی دولتهای مسیحی غربطلبی  توسعه
نهضت  از سرزمینهای ملل مسلمان و در راس آن امپراتوری عثمانی بود.اردوی تورک اسالم  در صف

از سیبری و و تا قلب اروپا و هندوستان از چین در سرتاسر جهان اسالم کوتاه مدتی اتحاد اسالم در 
گسترش یافت و ملل مسلمان داوطلبانه و مشتاقانه بدان پیوستند.  شمال آفریقاخلیج عربی و قازان تا 

تورک، فارس، و خادمان دین منسوب به ملل مختلف سیاسی ها و ایالت و رجال  تودههم داخل ایران در 
 غوش باز به استقبال نهضت اتحاد اسالم شتافتند. با آفوج فوج و .....  لر، کرد، عرب، گیلک، تورکمن،

 

در  تحوالتبه موازات اتحاد اسالم، نهضت  :و قفقاز یائل قرار گرفتن تورک یتحت نفوذ عثمان -٣

حرکت اتحاد و  -ژؤن تورک -گرایی هم در قلمروی عثمانی و هم در قفقاز و ایران به عثمانیجنگ، 
 .تکامل پیدا نمود« هویت ملی مدرن تورک»متحول و سپس به گرایی  تورک - الری تورک اوجاق -ترقی

، ی نادرشاه افشار است( در سالهای جنگ جهانی اول )فاز اول اشاره به دوره فاز دوم اتحاد اسالمبویژه 
و رها ساخت ی امامی  شیعه-از اسالم فارسیرا ائلی  تورک-تورکان ساکن در ایران و آزربایجان اتنیک

فراهم نمود و در ، -مرکز تورکیت -به و کشف دوباره و بازیابی عثمانیآنها آوری  رویشرایط را برای 
گرائی مدرن در میان  و تورک بسط خودآگاهی ملی تورک ،ساز تشکل هویت ملی تورک زمینهنهایت 
تورک »نظامی منتج از آن که مجموعا -سیاسی-ی حرکتها و فعالیتهای فرهنگی و بوجود آورنده ایشان

  .گشت -دنشو ی ملی تورک( نامیده می )مجادله« سی ادیلهمیللی موج
 

به طور ی ملی تورک در شمال غرب ایران(، همانند کل قفقاز  ائلی )منطقه کل تورک در تمام این مدت،
ای و بین المللی نیز اینگونه پذیرفته  و از سوی بازیگران منطقهی نفوذ عثمانی تبدیل  موثر به منطقه

اردوی عثمانی به رساندن ، یاری ائلی و قفقاز تورک فوائد تحت نفوذ عثمانی قرار گرفتنیکی از شده بود. 
در مقابله با تهاجمات آسوریان و ارمنیان، و دیگری تالش عثمانی برای در غرب آزربایجان مردم تورک 

 مساوات و دیگری در جنوب بنام-جمهوری خلق آزربایجانایجاد دو دولت تورک یکی در شمال بنام 
ی دمکرات آزربایجان و حکومت ملی  )یکی از دالئل تاسیس فرقه بود مجدالسلطنه-اتحادحاکمیت 

ی ملی تورک  ی شوروی، با سوء استفاده از مساله از سوی روسیهآزربایجان در سالهای جنگ جهانی دوم 
آن به  تبدیلی نفوذ فرهنگی و سیاسی تورکیه و  موجود، خارج ساختن شمال غرب تورک ایران از دائره

 . ی شوروی بود( حیاط خلوت روسیه
 



در سالهای مورد بحث تقریبا ن اتحاد اسالم: يسيتئور ی،زيقاجار تبر سيالرئ خيشهزاده ش -٤

ی خادمان دینی منسوب به ملل تورک، فارس، عرب، کرد، گیلک و ...... از دون پایه تا طراز اول و  همه
اسالم پیوسته، و بسیاری از آنها از جمله مجتهدین شیعی  اعم از سنی و شیعه به جنبش نهضت اتحاد

ی جهاد داده امستقر در نجف و کربال و ... در حمایت از امپراتوری عثمانی و اردوی تورک اسالم فتو
شهزاده شیخ ای دارد.  قاجار تبریزی جایگاه ویژهشهزاده شیخ الرئیس بودند. در میان این خادمان دین، 

از شود در ارتباط با حرکت اتحاد و ترقی بود،  که همانگونه در این خبر هم ذکر میی الرئیس قاجار تبریز
ترین سیماهای نواندیشی دینی تورک، از پیشگامان رفرمیسم و پروتستانیزم اسالمی تورک، از  برجسته

« می اتحاد اسال پروژه»و از تئوریسینها و ایدئولوگهای   برجسته هایشخصیتاز ممثلین اسالم تورکی، 
ی نهایی جهان اسالم را در اطاعت و پیروی از  ًا چارهتحااست. شهزاده شیخ الرئیس قاجار تبریزی صر

ی مسلمانان و خادمین دین اسالم، به  ی همه گفت که وظیفه می دانست و  میی عثمانیه  سلطنت علیه
ام خالفت کبری بدانند. ی عثمانی را مرکز دنیای اسالم و مق است که خلیفه آن  ویژه خادمان دینی شیعه

شهزاده شیخ الرئیس قاجار شکنی تاریخی در میان خادمان دینی شیعی بود.  گیری، یک سنت این موضع
اتحاد » نهضت اتحاد اسالم )کتابی  تئوریک در باره-علمی هایبهترین بررسیمولف یکی از تبریزی 

گرا نبود،  تکنیکی خود یک تورک هر چند شهزاده شیخ الرئیس قاجار تبریزی، به لحاظ .است («اسالم
سازان  از زمینهو اما به لحاظ عملی یکی از مهمترین شخصیتها در تاریخ تشکل هویت ملی مدرن تورک 

در بستر اسالم تورکی و رود.  آزربایجان بشمار می–ائلی  گرایی مدرن در ایران و تورک ظهور تورک
از نخستین مدافعین حقوق همچنین ئیس قاجار پروتستانیزم اسالمی تورک، شیخ الر -نواندیشی دینی

 شود.  در تاریخ معاصر جوامع مسلمان شمرده میبا مردان برابر زنان 
 

دو خبر فوق که در این نوشته نقل  خ:يسی تاريو بازنو گرا جانيو آزربا گرا رانيا ینگار خيتار -٣

تورک حتی در تهران پایتخت دولت اند، موید واقعیت پیوستن مردمان ایران و در راس آنها ملت  شده
اما از اردوی تورک اسالم عثمانی است.  آنهای  صمیمانهبه نهضت اتحاد اسالم و حمایت  یتورک قاجار

ستیزی، این  تورک-ستیزی تورکیه-ستیزی ر طبل عثمانیبکوبیدن  باگرا  گرا و آزربایجان نگاری ایران تاریخ
؛ نویسی کرده ساکن در آن را کال سانسور و تحریف و وارونهبرهه از تاریخ معاصر ایران و ملت تورک 

شیوع و گسترش نهضت اتحاد اسالم در ایران و مخصوصا در میان ملت تورک ساکن در ایران و پیوستن 
که - «سی تورک میللی موجادیله»و  مردم و خادمان دین تورک بدان حرکترجال سیاسی و نخبگان و 

حرکت به جای آنها، حذف؛ و  را -یان تورکان ساکن در ایران بودحرکت اصلی هویتی و سیاسی در م
ستان در سالهای جنگ جهانی اول را جا  محور و ضد تورک مشروطیت ایران و آزادی نخبگانی و فارس

  زده است.
 



در های تورک  ی استقبال توده در باره تبریزی گرای ایرانگرایان  آزربایجانبه عنوان نمونه اصغر فردی از 
مطابق با  سمیپان ترک»کند:  بافی می چنین دروغاین از نهضت اتحاد اسالم آزربایجان اتنیک -ائلی تورک

 تیرانیو ا رانیو دشمن ا فیکه همواره حر یعثمان یدر اواخر دورة زوال امپراطور اش یاسیس فیتعار
 یعثمان یجاسوس سی)ژؤن تورک(ها در بستر سرو« ترکان جوان»موسوم به  یا دسته انیبود از م

اشغال  یها را در سال یجانیربا. آنها رجال مبارز آذدیخل جانیبه آذربا« مخصوصه التیتشک»موسوم به 
محمد  خیداشتند که ش لیگس ها دگاهیکردند و به محابس و تبع فیتوق یو عثمان سیروس و انگل یقوا
و  نیو مبارز از آن زمرة ره یلاز مردان م گرید یاریو بس یبادامچ یمحمدعل رزایم یو حاج یابانیخ
در صدد شکستن تخم لق پان  «بگ یوشنر»به نام  یا بودند. جاسوس کارکشته نیمتجاوز رانیاس

 انیبه م «یاتحاد اسالم»نخست با مارک و ماسک  نهایکرد. ا یتحرکات رانیترکان ا انیدر م سمیتوران
 بیفر یخان جنگل کوچک رزایچون م یبه اجانب یلوحان متک نفوذ کردند و ساده یرانیصفوف مبارزان ا

اما  افتادین ها هیو خف ها سیسرو نیبه دام ا یکس بًایتقر جانیو عمومًا شرق آذربا زیآنها را خوردند. در تبر
در آمد و شد  شتریکه ب یمانند چند کس از روشنفکران سلماس و اروم جانیآذربا یغرب یدر بخش ها
 ینادانسته و صادقانه و برخ یداشتند بعض یعثمان گان هیبا خف یتر کیبط نزدبودند و روا یبه بالد عثمان

مجتهد طراز  چیکه ه ،اما فتنه و کاله اتحاد اسالم ...درآمدند. یخیتار فیحر نیابزار ا همأمورًا ب گرید
طراز  نی. اگر منظور از مجتهدمیا که گفته ،وستهیکوچک نپ رزایمانند م یلوح فتنه جز ساده نیبه ا یاول

دو نفر فقط در نظر شما  نیرتبه به ا نیاست که اعطاء ا ئتیه یرزاعلیو م یاسداهلل ممقان خیاول ش
 لیخل بیدر قصبات مذکور شما ـ که فر سواد یوجود دو سه روستازاده و زارع ب..... .باشد تواند یموجه م

اند ـ اوال موجه  درآمده یالر تورک اوجاق تیبه عضو یرا خورده و با چند آقچة عثمان بگ یپاشا و روشن
 الدر بحران اشغ سیو حضور جواس تیباالخره فعال ایاست، ثان اطالع یهم از نقش آنها ب خیو تار ستین
را شکار کنند و هم گرد خود  یگرادانان اند کاسه توانسته شک یحاصل نبوده و ب یو ب ثمر یالبد که ب رانیا

 .«آورند
 

 شتريی ب برای مطالعه
 

 استان تهران -ساوجبالغ-جانیآباد آزربا نجم یترکها
http://sozumuz1.blogspot.com/2016/09/blog-post_28.html 

  یزیس قاجار تبریخ الرئیش یتورک ی مصاحبه -له مالقات یر س حضرتلهیخ الرئیشاهزاده ش
http://sozumuz1.blogspot.com/2017/06/blog-post_16.html 

 ین علت انحطاط مسلمانان، محروم ساختن زنانشان از حقوق بشری: بزرگتریزیس قاجار تبریخ الرئیش
 است

http://sozumuz1.blogspot.com/2017/06/blog-post_10.html 
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 :یزیس قاجار تبریخ الرئیاز شهزاده ش یفلسف-یکالم یتورک ی ک مقالهی
http://sozumuz1.blogspot.com/2017/05/blog-post_30.html 
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