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 عنوان
 ترکسیم در ایران، از ادعا تا واقعیتپان

 چکیده

زبانان جهان زیر یک پرچم، آوردن ترکخواه بودن و کوشش یرای گردهمترکیسم باتوجه به ماهیت همهجنبش پان

. این جنبش در کشورهای گوناگون باتوجه به گذر زمان داده استکشورهای فراوانی از جمله ایران را مورد هدف قرار 

به همین دلیل بررسی درستی و یا  هایی متفاوت تمرکز دارد.بر روی پرسمان ،و ساختار سیاسی و فرهنگی آن کشور

های ایشان در کشور ایران گریها و کُنشترکیسم با تمرکز بر جنبشنادرستی ادعاهای مطرح از سوی هواداران پان

 و با نام ه گاه در قالبک ،گران این جنبش در ایرانهای کُنشو فعالیت ترین ادعاهااز جمله مهم دارای اهمیت است.

های خود را مطرح های گوناگون خواستغیره از طریق رسانه و طلبهویت، خواهگرا، جداییقومملی، مدنی، های گروه

 :موارد زیر اشاره کرد توان بهسازند، میمی

 ترکی بانز به نشریه و کتاب ،رسانه نبود -2 زبان آذربایجانبرای مردم ترک «ملت» طالحصکار بردن ابه -1

نسبت به  و اجتماعی ادعای تبعیض اقتصادی -4 «فارسپان»کارگیری اصطالح ابداع و به -3آذربایجانی 

جهت از میان بردن محیط زیست منطقه از جمله  دولتی ادعای وجود دسیسه -5 زبان در ایرانمردم ترک

 خاندان پهلوی آمدن کار روی از پیش تا ایران نام به دولتی و کشور ادعای نبود -6 خشکاندن دریاچه ارومیه

 و... ایران در زبانآذری %40 آمار یا میلیونی 30 جمعیت ادعای -6

 هاکلیدواژه

 آذربایجان ایران، ترکیست،پان ترکیسم،پان ایران، در ترکیسمپان

 

 گفتارپیش

پارچه ساختن همگی و با هدف یک یهترک کشور اندیشانون سوی از  م.1880 سال از ترکیسمپان جنبش  

 این. است کرده پیدا نمود گوناگون ریختارهای در تاکنون و (269 :2011، منفیش) شده اریگذبنیان زبانان،ترک

ی مانند روسیه، گرجستان، یونان، قبرس، اوکراین، ارمنستان، ازبکستان و کشورهای بر ترکیه کشور بر افزون اندیشه

 شجنب توجه مورد ،دارد غربی خوددر بخش شمال که زبانیترک جمعیت به توجه با ایران. است بوده تاثیرگذار چین

 .است مانده ناشناخته مورد بررسی قرار نگرفته و جهانی تراز در جریان این ولیاست،  بوده ترکیسمپان
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( 1917-1915) جوان ترکان سوی از (United Nations 1985) هاارمنی کشینسل و خشونت کارگیریبه  

 یونانیان و (139: 1996کوپر  ،ملسون) آشوریانکردها،  مانند آناتولی ساکن هایاقلیت دیگر زدودن برای کوشش و

(Rummel, 1997: Chapter 5 )باشد داشته ترکیسمپان جنبش با مستقیمی ارتباط تواندمی. 

 نندکمی مطرح را هاییموضوع خود اهداف بردپیش برای دهندمی رواج را ترکیستیپان هایاندیشه که هاییکانون

 رایب. است مردم یعامه روی تاثیرگذاری بر هاآن کوشش تربیش و نیستند اعتبار دارای علمی محافل در معموال که

 سکا، هیتی، ،سومری ایالمی،: مانند باستانی اقوام ترکی یریشه پیرامون ترکیه گرایملی نویسندگان نگاریتاریخ نمونه

 آینوهای و اسکاندیناوی مردم 1میانه آسیای باستانی اقوام همگی وبیشکم و مجارها آمریکایی، پوستانسرخ سرمت،

 . است توجه قابل 3چین غرب تا آناتولی و سیبری تا غربی آسیای کهن هایتمدن ،2ژاپن

 وجود...  و سکاها مادها، ها،سرمت اشکانیان، مانند زبانایرانی و تبارایرانی اقوام به نسبت و ایران در ادعاها همین    

  4.هستند ترکی یریشه دارای واقع در..  و هااتروسکان و مصر هند، چین، روم، هایتمدن این ادعاها پی در. دارد

 رهنگیف تاریخی، یپیشینه به توجه بدون یگانه پرچم یک زیر جهان سراسر زبانانترک گردآمدن از ترکیسمپان 

 سیاسی هاینظریه. گیردمی هامغول و عثمانی امپراتوری دو از را خود تاریخی الگوی احتماال. گویدمی سخن زبانی و

 مورد چند به کوشیممی مقاله این در که دارد بزرگ ایگستره شودمی ایران کشور به مربوط که هاترکیستپان

اه ای و گ، رسانهاغراق آمیز ی آمارهای جمعیتیاین ادعاها که گاه به صورت ارائه .کنیم اشاره تراهمیت با و تربرجسته

ها و سرانجام ادعای نامجای ،هاهای نوشتاری جدید و یا زیر سوال بردن نامکارگیری اصطالحات حقوقی و شیوهشامل به

 نیازمند بررسی گرددرنت مطرح میتهای اجتماعی و اینهای گوناگون در کشور ایران، معموال در شبکهچینیدسیسه

 ها روشن شود.است تا درستی یا نادرستی آن در یک چهارچوب علمی

 (1995)الندو  ای است و کسانی مانند جیکوب الندوی سیاسی شناخته شدهترکیسم در تراز جهانی اندیشهپان

به بررسی و نقد آن  (2016)فرخ،  رخکاوه ف( 1394نیا )رئیس نیارئیس (556-549: 1383)رضا  والدمیر مینورسکی

ای از ترکیستی با گذر زمان دگرگون گشته و همواره با ادعاهای تازههای پانکه نظریهاند. ولی باتوجه به آنپرداخته

ی سیاسی های این اندیشهکه تمرکز نقد و بررسیچنین باتوجه به اینشویم، همترکیست روبرو میاندیشان پاننوسوی 

 رو_پیش ارجست لذا نماید.به صورت تخصصی روی کشور ایران نبوده است، پرداختن به این پرسمان بایسته می گاههیچ

 .پردازدمی ایران ورکش فرهنگی و سیاسی نظام بر آن تاثیرات و ترکیسمپان یاندیشه کنونی وضعیت و پیشینه بررسی به

-------- 

                                                           
1 - Speros Vyronis, Jr., The Turkish State and History: Clio Meets the Grey Wolf. Thessaloniki: Institute for 
Balkan Studies. 1991. 
President Kazakh NUSF publishes New Book 
2 - Туркмены - предки ацтеков, инков, древних шумеров и суровых норвежцев 
3 - K.Zakiryanov "Under the Wolf's nest. A Turkic Rhapsody" 
4 -  Lynn Meskell, "Archaeology Under Fire: Nationalism, Politics and Heritage in the Eastern Mediterranean 
and Middle East", Routledge, 1998. 
 Джейхун Алекперов. О тюркских корнях в истории Древнего Рима 



 قومیت؟ یا تیملها، آذری -1

 

 روند هایملترا .. و آذری کُرد، بلوچ، مانند اقوامی و دانندمی چندملیتی کشوری را ایران ،ترکیستیپان هایگروه

. ستا مشخص تعریف دارای نوین سیاسی نوین یسامانه در ملت اصطالح و واژه تعریف و هابررسی. شمارندبرمی ایران

 دارای که گرددمی اطالق واحد زبان و مشترک نژادی ریشه فرهنگ، دارای هایانسان از گروهی به ملت: »نمونه برای

 از فراتر تعریفی ملت (2051: 2005 ،کینمک) .«دارند حکومتی چنین خلق برای قصدی یا هستند واحد حکومتی

 ،هاسنت زبان، مانند مشترکی هایویژگی دارای که هاقومیت از تربزرگ گروهی به است ایاشاره ملت. دارد هاقومیت

 مشترک سرزمین و سرزمین اقتصادی، حیات فرهنگ، مند،سامان و درازمدت زیستیهم 5.هستند تبار رسوم، ها،آیین

 6.است ملت یک هاینشانه دیگر از

 سازیزبان و ملت

 هالیسیانگ و هاایرلندی نمونه برای. نیست مدرن جهان در ملت یک تشکیل عامل تنهایی به زبان است آشکار چهآن

 جریان همین .دانندمی جداگانه ملت دو تاریخی و فرهنگ نظر از را خود هرکدام ولی برخوردارند مشترک زبان یک از

زبان به معنای ها تاکنون یکپارچگی کشورهای عربو باوجود کوشش دارد وجود نیز غیره و عربی کشورهای یدرباره

 .واقعی به انجام نرسیده است

 به. ستا نشده یگانه ملت یک ایجاد باعث گاههیچ جنوبی آمریکای کشورهای اسپانیولی مشترک زبان چنینهم 

 همگی ولی دارد وجود گوناگون هایزبان آمریکا و هند چین، سوئیس، مانند کشورهایی در پرسمان، این یوارونه

 .آیندمی شماربه ملت یک کشورها این مرزهای درون هایانسان

 

 7...و زبانایتالیایی %8 زبان،فرانسوی %23 زبان،آلمانی %61: سوئیس

 زباناسپانیولی %12 زبان،انگلیسی %80: آمریکا

 هازبان دیگر %30  ،9%70 زبانماندارانی. 8دارد وجود زبان 292 به نزدیک چین در: چین

                                                           
5-  See, Anthony D. Smith, "Ethnie and Nation in the Modern 17. 
6-  Ioseb Jughashvili (1913). "National Question" (in Russian) (Nos. 3-5). Prosveshcheniye. 
7 - Bevölkerung, Strukturerhebung der eidgenössischen Volkszählung 2011: Bevölkerung nach Sprache und 
Religion, Ständige Wohnbevölkerung ab 15   
Jahren nach zuhause gesprochenen Sprachen, 2011" (XLS). http://www.bfs.admin.ch (Statistics) (in German, 
French, and or Italian). Neuchâtel: Swiss   
Federal Statistical Office, 2013. 30 May 2013. Retrieved 22 December 2013 
8 - Languages of China – from Lewis, M. Paul (ed.), 2009. Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth 
edition. Dallas, Tex.: SIL International. 
9 - Kaplan, Robert B. and Richard B. Baldauf (2008). Language Planning and Policy in Asia: Japan, Nepal, Taiwan 
and Chinese characters. Multilingual Matters. p. 42. ISBN 9781847690951. 



 اردو ،55 کانارایی ،61 تامیلی ،72 مراتی ،74 تلگو تن، میلیون 83 بنگالی تن، میلیون 422–258 هندی: هند

 10...و 46 گجراتی ،52

 سازیتبار و ملت

  نمونه برای. باشد ملت یسازنده تنهایی به تواندنمی نیز نژادی یکسان تبار حتی

 :آمریکا کشور در

 تن، میلیون 31 آمریکایی_مکزیکی تن، میلیون 37 آمریکایی_ایرلندی تن، میلیون 50 از بیش: ژرمنی_آمریکایی

 12میلیون 42 آمریکایی_فریقاییآ ،11تن میلیون 28 آمریکایی_انگلیسی

 : هند در

 13...و بهودی زرتشتی، ادیان دیگر و بودایی %1.9 سیک، %2.3 مسلمان، %13 هند، 80%

 .باشد ملت یک یسازنده تواندنمی تنهایی به نیز دین

 :چین در 

 14...و مسلمان %1.7 بومی، هایآیین %2 مسیحی، %2 بودایی، %6 ،..یا تائویسم خداناباور، 87%

 

 کارگیری زبان ترکی آذرینبود رسانه، کتاب و ممنوع بودن به -2

های آموزشی به زبان ترکی آذری کارگیری زبان ترکی و نبود کالسدعای نبود رسانه، نشریه، یا ممنوع بودن بها

که درستی یا نادرست این موارد باید شود طرح میترکیست مگران پانواره از سوی کُنشاست که هم ادعاهاییاز جمله 

 بررسی شود.

                                                           
10 - "Statement 1 - Abstract of Speakers' Strength of Languages and Mother Tongues - 2001". Government of 
India. Archived from the original on 29  October 2013. Retrieved 11 December 2014 
11 - Population by Selected Ancestry Group and Region: 2009" (PDF). U.S. Census Bureau. Retrieved August 5, 
2014. 
Oleaga, Michael. "Immigration Numbers Update: 13 Million Mexicans Immigrated to US in 2013, But Chinese 
Migrants Outnumber Other Latin  Americans". Latin Post. Archived from the original on September 5, 2014. 
Retrieved December 28, 2014. 
12 - "The Black Population: 2010" (PDF). Census.gov. September 2011. Retrieved June 3, 2013. 
13 - "Religious Composition", Office of the Registrar General and Census Commissioner (Ministry of Home 
Affairs, Government of India), 2010–2011,  retrieved 23 July 2011 
14 - Chinese Family Panel Studies's survey of 2012. Published in The World Religious Cultures issue 2014: 卢云

峰：当代中国宗教状况报告——基于CFPS （2012）调查数据. p. 13, reporting the results of the Renmin 

University's Chinese General Social Survey (CGSS) for the years 2006, 2008, 2010 and  2011, and their average. 
Note: according to the researchers of CFPS, only 6.3% of the Chinese are not religious in the sense of atheism; 
the others  are not religious in the sense that they do not belong to an organised religion, while they pray to or 
worship gods and ancestors in the manner of the  traditional popular religion. 



 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است: 15ی در ماده

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این »

تدریس ادبیات آنها در مدارس گروهی و  مطبوعات و رسانه هایر زبان باشد. ولی استفاده از زبان های محلی و قومی د

 «آزاد است ار زبان فارسیندر ک

 ی این قانونبرپایه

 های دولتی به زبان و خط رسمی کشور یعنی فارسی است.گاهتدریس در آموزش -1

 های بومی و قومی آزاد است.های گروهی به زبانرسانه -2

 است.های بومی آزاد مطبوعات به زبان -3

 های بومی و قومی آزاد است.تدریس ادبیات زبان -4

 زبان فارسی زبانی مشترک در نظر گرفته شده است. -5

ی هایروزانه برنامهملی ی استانی شبکهچند کم در دستکه  ی محلی داردشبکه 24اکنون صدا و سیمای ایران هم

های استانی سهند ) تبریز (، اشراق )زنجان (، سبالن ) اردبیل (، آذربایجان از جمله شبکه .شودترکی پخش می به زبان

 (Wikipedia, List of Azerbaijani-language television channelsمرزی سحر. )ی برونغربی و شبکه

چاپ رسیده در ار بهیک آم ها در حال انجام است.سال آذری_.. به زبان ترکیچاپ و پخش نشریه، مجالت و کتاب

مار آ .(8)موسوی  دهدعنوان، کتاب، روزنامه، مجله و نشریات خبر می 934خورشیدی از چاپ نزدیک به  1373سال 

ی کتاب در دسترس است. در بخش جستجوی در تارنمای رسمی خانه از آثار چاپ شده به زبان ترکی آذربایجانی ترتازه

)تارنمای خانه  شودعنوان کتاب ثبت شده یافت می 2593تارنما با محدود کردن جستجو به زبان ترکی نزدیک به 

 (1394کتاب 

 .(1394بریز گاه تدانشتارنمای ) شودمطابق با قانون اساسی ایران تدریس می در دانشگاه تبریز زبان و ادبیات ترکی

در  .(1394 تبریز دانشگاه مجازی و آزاد هایآموزش مرکز) شودچنین زبان ترکی استانبولی در تبریز تدریس میهم

تر بیشاکنون هم .شودانجام میزبان و خط مشترک ایران یعنی فارسی  با ی همین قانون تدریس در مدارسبرپایه

ر مدارس دولتی به عنوان یک حق بشری است. این بر تدریس دروس به زبان ترکی د ترکیستپردازان پانتمرکز نظریه

دهد که تدریس و ایجاد ، به ما نشان میسیاسی -میثاق بین الملل حقوق مدنی 27ماده درحالی است که مراجعه به 

ها به زبان خود را منع گفتن اقلیتجلوگیری از سخنکه ها یک الزام نبوده بلگاه به زبان قومی توسط دولتآموزش

 .15کندمی

شده است. برای نمونه دولت ایران این  نیز هایی ار سوی دولت ایرانپایه بودن برخی از این موارد باعث واکنشبی

 کنند:داند. برخی از اسناد نیز این گفته را تایید میهای جاسوسی میها را وابسته به سازمانگروه

                                                           
15 - Text of the Covenant, "International Covenant on Civil and Political Rights": 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 



 ,Hürriyete) .است داده خبر سیا سازمان با وی تی گوناز یشبکه ارتباط از جمهوریت یروزنامه نمونه برای

 «انداگ مئیر» سخنان به است لیکسویکی اسناد از شده برگرفته که گاردین یروزنامه گزارش در چنینهم (2006

: که است شده اشاره آمریکا خارجه امور وزیر معاون «برنز نیکوالس» با 2007 اوت 17 روز نشست در موساد، رئیس

 برای یرینظبی موقعیت این. شد خواهد برده پیش به هاقومیت بین التهاب و تنش ایجاد وسیله به ایران در ناپایداری"

 (theguardian, 2007) "...است آمریکا و اسرائیل

 قومی هایاقلیت هایهویت گسترش به داگان که خوانیممی (theguardian, 2007) سند همین در چنینهم

 :است کرده اشاره ایران در

Dagan urged more attention on regime change, asserting that more could be done 

to develop the identities of ethnic minorities in Iran 

 

 فارسیسمپانکارگیری اصطالح به و ترکیسمپان -3

 

ه ب اخیر هایسده در گوناگونی سیاسی هایاندیشه ...و همه کل، معنای به است یونانی اصطالح و واژه یک «پان»

 یپیشینه و تاریخ دارای سیاسی هایاندیشه این از یک هر که اندگرفته شکل زبانی اشتراک یبرپایه طور عمده

 :کرد اشاره زیر هایاندیشه به توانمی نمونه برای. هستند معتبر منابع شده ثبت و مکتوب سیاسی و حزبی تشکیالت

 ی،عثمان امپراتوری در زبانترک مردم یهمه سازییکپارچه عنوان با که است سیاسی جنبش یک: ترکیسمپان

 مانند نویسندگانی زمان آن در. (269، 2001)فیشمن  شد آغاز 19 یسده اواخر در افغانستان و ایران چین، روسیه،

 گفتند گذشته در ترکان جالل و شکوه از( Halide Edib Adıvar) ادیوار ادیب هالید و( Ziya Gökalp) ضیاگوکلپ

 .(Britannica (A), 2016) گرفتند نظر در ترک نژاد مادر عنوان به( Bozkurt) خاکستری گرگ را خود نماد و

 نخستین. 16است اسالو اقوام همگی یکپارچگی و اسالو نژاد یبرپایه 19 یسده به مربوط جنبشی: اسالویسمپان

 .17شد برگزار پراگ در 1848 ژوئن ماه در هااسالویستپان یکنگره

 اندازیراه 19 یسده اواخر در که زبانعرب کشورهای سیاسی و فرهنگی سازییکپارچه برای جنبشی: عربیسمپان

 این مراحل 1945 سال در عرب اتحادیه اندازیراه سپس و 1943 سال در عراق و سوریه در بعث حزب اندازیراه. شد

 در داس حافظ مرگش از پس که بود مصر در عبدالناصر جمال اندیشه این یبرجسته رهبر. بودند سیاسی یاندیشه

 Britannica)بگیرند دستبه را اندیشه این رهبری کوشیدند لیبی در قذافی معمر عراق، در حسین صدام سوریه،

(B), 2016). 

                                                           
16 - Encyclopædia Britannica Online. Pan-Slavism: http://www.britannica.com/event/Pan-Slavism 
17 - See Note 134 on page 725 of the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 14 
(International Publishers: New York, 1980). 
Encyclopædia Britannica Online. Pan-Slavism: http://www.britannica.com/event/Pan-Slavism 
 



 تاریخی هایریشه. است زبانژرمنی و آلمانی مردم همگی ساختن یکپارچه آن هدف که جنبشی: ژرمنیسمپان

 . (Britannica (C), 2016)گرددبازمی( 1813-1815 سال) ناپلئون هایجنگ دوران به ژرمنیسمپان

 ایران هک هاییبخش و ایران فالت ساکن مردمان و اقوام یکپارچگی که است سیاسی یاندیشه یک: ایرانیسمپان

 این... و هابلوچ و هاپشتون ها،تاجیک کردها، ها،آذری ها،اوستیایی جمله از. شودمی است فرهنگی نفوذ دارای هاآن در

 . 18شد گذاریبنیان رسمی صورت به پورپزشک محسن سوی از 1326 سال در اندیشه

 

 کلش مشترک زبان یبرپایه خواه. برای نمونه این جنبشایرانیسم متفاوت است با دیگر باورهای پان و همهپان

 .دارد نظر مورد را ایرانی اقوام فرهنگی و تاریخی مشترکات و است نگرفته

 شینه،پی از معتبری منبع هیچ در که ،ساختگی اصطالحیک  عنوانبه« فارسیسیمپان» اصطالح رسدمی نظر به

ی سیاسی تنها واکنشی است  به دید منفی که نسبت به اصطالح و پیشینه ،نشده یاد آن سیاسی و حزبی تشکیالت

ین باور ا در ادبیات منتقدان « ترکیسمپان »ی واژه کاربرد ،چنین واکنشی است بهوجود دارد. هم در ایران ترکیسمپان

 .سیاسی

--------- 

 زبانانترک برای ، اجتماعیاقتصادی تبعیض -4

 

 به رسیدست و تخصصی کار به نیاز اقوام دیگر با سنجش در ایران در زبانانترک اقتصادی وضعیت بررسی هرچند

در این زمینه  بیش و کم تواندمی رسدست در آماری هایداده و هاشاخص از برخی ولی دارد ویژه آماری هایداده

 .باشد گرروشن

 

 آذربایجان هایاستان در کاریبی آمار. است کرده اعالم 10.6 را کشور کل کاریبی نرخ میانگین ایران آمار مرکز

 استان کاریبی نرخ تنها و است کشور کل از ترپایین 9.8 و 9.9 و  7.8: ترتیب به زنجان و غربی آذربایجان شرقی،

 خراسان بختیاری، و چهارمحال اصفهان، فارس، استان برای آمار همین. است باالتر کشور میانگین از 11.3 با اردبیل

 و 15 و 12.4 و 12.4: ترتیب به ستانبلوچ و سیستان و کردستان لرستان، و بویراحمد و کهکیلویه کرمانشاه، شمالی،

 .(1393)مرکز آمار ایران،  است 10.9 و 11.6 و 14.9 و 14.8 و 15.7 و 14.2

 

 :ایران آمار مرکز از هااستان باسوادی نرخ

                                                           
18-  Professor Richard Frye states:The Turkish speakers of Azerbaijan are mainly descended from the earlier 
Iranian speakers, several pockets of  whom still exist in the region (Frye, Richard Nelson, “Peoples of Iran”, in 
Encyclopedia Iranica). 



ست عبارت ا ترتیب به اردبیل و زنجان غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجاننشین های آذرینرخ باسوادی در استان

 چهارمحال اصفهان، فارس،در حالی که آمار رسمی دیگر نقاط کشور شامل:   80.77 و 82.35 و 78.84 و 82.08: از

 ترتیب هب بلوچیستان و سیستان و کردستان لرستان، و بویراحمد و کهکیلویه کرمانشاه، شمالی، خراسان بختیاری، و

 .71.56 و 77.97 و 80.44 و 81.91 و 81.72 و 80.26 و 82.54 و 87.77 و 86.32: عبارتند از

 هب تبریز شهر، شرقیآذربایجان استان تجارت و معدن ، صنعت سازمان رسمی تارنمای استناد به افزون بر این،

 :آیدمی شماربه جز پایتخت()به ایران صنعتی قطب سومین ایران، زبانترک شهر ترینبزرگ عنوان

 شمار به رکشو صنعتی های قطب از یکی( تبریز) استان مرکز در تجهیزات و آالت ماشین تولید صنایع تمرکز با»

 و امکانات از و شود می محسوب کشور صنعتی قطب چهارمین صنعتی، های کارگاه تعداد لحاظ از استان این. رود می

 یشرق آذربایجان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان) «است برخوردار توجهی شایان صنعتی توسعه های قابلیت

1394). 

 

 جای پایین هایرده در آمارها این در اندزبانآذری ساکنین دارای که هاییاستان که است این است روشن چهآن  

 شرقیآذربایجان و دارد زبانترک هایاستان میان در را گاهجای ترینپایین اردبیل استان میان این در. گیرندنمی

 لرستان، جنوبی، و شمالی خراسان ایران هایاستان ترینمحروم. است داده اختصاص خود به را گاهجای باالترین

 .آیندمی شماربه کردستان و بلوچستان و سیستان بویراحمد، و کهکیلویه

----------- 

 ارومیه یدریاچهی گرایانه دربارهادعای قوم -5

 

 دولت کهاین مبنی بر شد مطرح ادعاهایی ترکیستگران پان، از سوی کُنشارومیه دریاچه شدن آبکم پی در

 ار ارومیه دریاچه شدن خشکیده اصلی عوامل زیست محیط کارشناسان. است خشکانده را ارومیه دریاچه عمد به ایران

 پیرامون در غیرمجاز فراوان هایچاه وجود -2 باالدست سدهای وجود دلیل به دریاچه به آب ورودی شدن کم -1

 محیط حفاظت سازمانوقت  رئیس و جمهور رئیس معاون یگفتهبه. انددانسته ساله چندین سالیخشک -3 دریاچه

 هشتصد و میلیارد یک حدود که ارومیه دریاچه باالدست سد 19 آب همگی زاده،محمدی محمدجواد ایران زیست

 . 19رسدمی تبریز و ارومیه شهرهای در صنعت و کشاورزی مصرف به است، مترمکعب میلیون

                                                           
 (:1613073: خبر شناسه  ) مهر خبرگزاری -  19

 http://www.mehrnews.com/news/1613073/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-
%D8%AF%D8%B1-  

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-
%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-  

%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-
%D8%B4%D8%AF-  

%D8%A2%D8%A8%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-
%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1 



 دارانباغ و کشاورزان توسط غیرمجاز چاه هزار 44 به نزدیک که است کرده اعالم ایران نیروی وزارت چنینهم

 . 20دارد وجود آن ریزآب یحوزه و ارومیه دریاچه پیرامون

 یزن ایران دیگر مناطق درگیر آذربایجان نیست و این در حالی است که مشکالت محیط زیستی تنها گریبان

 5/5/94 تاریخ در. آبی حتی با شدت باالتر به وقوع پیوستهو بحران کم بزرگ های رودخانه و هادریاچه شدن خشکیده

 رسفا استان شدن بیابان به تبدیل از و شیراز زدیکین در( مهارلو) نمک یدریاچه %100 شدن خشکیده از هاخبرگزاری

 هامون دریاچه شیراز، نزدیک در بختگان دریاچه اصفهان، شهر در رود زاینده شدن خشک به توانمی یا. 21دادند خبر

 مبودک بحران به است مربوط دارد وجود ایران کشور سراسر در که مشکالت این. کرد اشاره... و بلوچستان و سیستان در

 کشوری 24 از یکی را ایران پست واشنگتن یروزنامه. است دربرگرفته را منطقه سراسر که پیاپی هایخشکسالی و آب

 بحران طبیعت جهانی خبرگزاری خورشیدی، 1393 خرداد در. 22است خطرناک هاآن در آب وضعیت که است دانسته

 هآیند المللیبین راهبردهای مستندات اساس بر که است آمده گزارش همین در. خواند ایران چالش بزرگترین را آب

(FDI)، و آب بودکم موضوع که است این واقعیت .23است داشته قرار آب بحران معرض در پیش هاسال از ایران 

 .داردن جغرافیایی و قومی مسائل به ارتباطی و است ایران تنها نه و منطقه کل در سراسری مشکلی... و سالیخشک

------ 

 شمالی و جنوبی آذربایجان ایران، نام -6

 

                                                           
 (:273112: خبر کد) ایلنا خبرگزاری - 20

 http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-
4/273112-  

%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87-
%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-  

%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-
%D8%AF%D8%B1%DB%8C  

%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87 
 (:  911452: خبر شناسه  ) مهر خبرگزاری - 21

http://www.mehrnews.com/news/911452/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-
%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DA%AF  

%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF-  
%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-

%D8%AA  
%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-

%D9%85%D8%AD%DB  
%8C%D8%B7 
 
 

 (:1177929356212031546: خبر شماره) جمجام خبرگزاری -37
http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/1177929356212031546 

22-  Iran’s water crisis the product of decades of bad planning: 
 http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/irans-water-crisis-the-product-of-decades-of-bad-
planning/2014/07/01/c050d2d9-aeeb-4ea1-90cc-54cef6d8dd10_story.html 
23 - http://www.natureworldnews.com/articles/7383/20140603/iran-faces-dangerous-water-crisis-
temperatures-rise-people-blame.htm 



 انآذربایج شمالی، آذربایجان جمله از شودمی مطرح ایران در ترکیستپان اندیشمندان سوی از همواره که هایینام

 ایادع چنینهم آذربایجان، جای به «انآزربایج» غیرمعمول و تازه یواژه نوشتاری یشیوه بردن کاربه البته و جنوبی

 مورد باید که است مواردی جمله از است نداشته خارجی وجود آن از پیش که ایران نام به کشوری بودن ساله 80

 .گیرد قرار بررسی

 شکل به که دارد اوستایی زبان در آریانا و آریا یواژه در ریشه «ایران» اصطالح و واژه که دانست باید نخست

(waējah airyana )مانند کهنی متون در دَسیوها برابر در نژاد یک عنوان به آریا نام وجود از گذشته. 24است آمده 

 و افراد نام البته و( آریاییان سرزمین) سرزمین یک عنوان به اوستا در شد اشاره ترپیش که گونههمان و 25وداریگ

 شده تثب آریا یواژه با ترکیب در پارتی اسناد و نوایالمی اسناد یونانی، نگارانتاریخ آثار اوستا، در که هایینامجای

 :کندمی معرفی چنین را خود فارس، رستم نقش در خود گاهآرام ینبشتهسنگ در بزرگ داریوش(. 79-75)محسنی 

-Dse 13. )«آریایی تبار از آریایی یک پارسی، پسر پارسی یک هخامنشی، یک ویشتاسپ، پسر... داریوش اممن»

14; DNa 8-15) 

 بزرگ داریوش چنینهم (XPh 6-13).گرددمی بازگو خشایارشا او فرزند سوی از  ترتیب همین به سخن این

 (DBIV.89) .کندمی معرفی آریایی را بیستون در رفته کاربه یدبیره

 و هانبشتهسنگ نمونه برای. شودمی دنبال میانه پارسی یمانده برجا آثار در و ساسانیان زمان در روند همین

 :شناسانندمی چنین را پاپکان اردشیر هایسکه

 ساسانی شاپور .(68و  21)اکبرزاده  [«دارد] ایزدان از تبار که آریاییان، شاهان شاه اردشیر، خدایگان، مزداپرست،»

 از( انیران و ایران شاه) الگو همین. است خوانده( آریاییان سرزمین) ایرانشهر و آریاییان شاه را خود رستمنقش در نیز

 .26است شده دنبال سوم شاپور تا نرسه

 اسانیس رواییفرمان اواخر به نزدیک که است شهرایران هایشهرستان نام به پهلوی زبان به کتابی دیگر ینمونه

 دهش پرداخته شهرایران شهرهای سیاسی ساختار و  جغرافیایی مناطق به آن از هاییبخش در که است شده نگاتشته

 .27است

 

 راغب جاحظ، جمله از .اندکرده یاد ایران نام از بارها ساسانیان، رفتن میان از از پس عرب و ایرانی نگاران تاریخ

 عربشاه، بنا العمری، اهلل فضل کثیر، ابن ابولفدا، خلدون، ابن حوقل، ابن بیرونی، ابوریحان مسعودی، مقدسی، اصفهانی،

                                                           
24- "Iranian Languages". LSS.wis.edu. 21 February 2006. pp. 26–7. Retrieved 21 June 2013. 
V.Jayaram (9 January 2007). "The Concepts of Hinduism – Arya". Hinduwebsite.com. Retrieved 18 June 2011. 
""Iran – The Ancient Name of Iran", N.S. Gill". Ancienthistory.about.com. 4 September 2010. Retrieved 18 June 
2011. 
 ریگ ودا: 1/130/8  * 1/103/3 * 7/5/6 * 3/34/9  -25
26 - MacKenzie, D. N. “ĒRĀN, ĒRĀNŠAHR”. In Encyclopædia Iranica. vol. 8. New York: Bibliotheca Persica Press, 
1998b. Retrieved 2/1/2013.  
27 - Touraj Daryaee. «ŠAHRESTĀNĪHĀ Ī ĒRĀNŠAHR». Encyclopædia Iranica ،April 7, 2008:  
http://www.iranicaonline.org/articles/sahrestaniha-i-eransahr 



 یهمنطق یک عنوان به.. و فارس فرس، ایران، شهر،ایران از صراحتا هریک که... و ثعالبی و اصفهانی یحمزه قلقشندی،

 .(1393)سجادی  اندکرده یاد ملت یک و جغرافیایی

رفته است بارها از نام ایران یاد شده است. برای کار میآثار دیگر هم افزون بر نام پارس که گاه برابر با ایران به در

زبان های نظامی گنجوی شاعر پارسییا سرودهکار رفته نام ایران در آن به بیش از صدهابارکه  فردوسی یشاهنامه نمونه

 )جمهوری آذربایجان کنونی(. ی شمالی رود ارسو منطقه اهل اران 28و ایرانی

جا تنها به ها و اسناد مربوط به دوران صفوی نیز بارها و بارها از نام کشور ایران یاد شده است که در ایندر نامه

ی شاه عباس به پادشاه هند که در آن خود را پادشاه ایران ی شیخ صفی نوهکنیم. برای نمونه نامهبسنده میچند نمونه 

ای دیگر شارلکن شاه اسماعیل در مکاتبه (40: 1384نامد. ) قائم مقامی و جانشین خسروان باستان و کیانیان می

آرای عباسی و منابعی مانند عالم (187-186: 1377 خواند )نواییصفوی را شاه ایران و برادر و بهترین دوست می

 اند.التواریخ که مربوط به همان دوره هستند بارها و بارها از نام کشور ایران یاد کرده احسن

 

ی خود را به این شعر مزین کرده که در آن خود را شاه ایران سکه افشار 29روایی ایرانینادرشاه سردودمان فرمان

 نامند:می

 «ستان گیتی خسرو و زمین ایران نادر/  جهان در را سلطنت نام کرد زر بر سکه»
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 ملت ایران، سلطنت ایران، مملکت و ایران نام از بارها و بارها نیز و متمم آن مشروطه قانون درها گذشته از این

 .30است شده یاد...  و ایران پایتخت ایران،

 

کار بردن اصالح آذربایجان به های اجتماعی رواج دارد،شبکه امروز در محافل غیرعلمی واز دیگر مواردی که 

در اشاره به کشور جمهوری آذربایجان از نام آذربایجان شمالی شود که شمالی و آذربایجان جنوبی است. گاه دیده می

ای به نام انهخواههای سیاسی جداییشود. حتی جنبشو در اشاره به آذربایجان ایران از نام آذربایجان جنوبی یاد می

 گیری از همین نام وجود دارند. با بهره 32یا گاموح 31جنوبی( آذربایجان ملی آزادیبخش جنبشجاماح )

 بازورث/  26 شامو/  20 میناهان) یک نام ایرانی است دهد این است که نام آذربایجانچه بررسی اسناد نشان میآن

ی تا سده. 33هخامنیشان آتروپات، که در زمان اسکندر نیز روی کار ماندبرگفته شده از نام ساتراپ ماد در زمان  (92

 یهایی مانند آلبانیااز نامهای باالی رود ارس و برای سرزمینهای زیر رود ارس اطالق شده ینبیستم تنها به سرزم

( 1813گلستان ) هاینامهای مانند پیمانحتی در اسناد کم و بیش تازه. 34شده استبهره برده میان ، ارقفقاز

                                                           
: ایران اسالمی شورای مجلس هایپژوهش مرکز تارنمای در مشروطه اساسی قانون متمم - 30
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های باالی سرزمین ،از خاک ایران یعنیی قفقاز منطقه( میان ایران و روسیه که موجب جدا شدن 1828چای )ترکمان

نیز به هیچ عنوان از نام آذربایجان  (66 یرمی ارنست) رود ارس مانند جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و... شد

 .یاد نشده است های باالی رود ارسبرای سرزمین

ی هاترکیست که معموال در شبکهگران پانتازگی کُنشی نوشتاری آذربایجان نیز مورد جدل است. بهشیوه

س از منابع پبرند. در کار میبه« آذربایجان»نام ای را برای جایی نوشتاری تازهاجتماعی و اینترنت فعال هستند شیوه

ها ترکیستچه امروزه پاناست و نه آن «آذربایجان»ی نوشتاری شیوه ،بایجان یاد شدهبارها از نام آذرها آن که دراسالم 

ندیم در های ابننگاران: مانند نوشتهچند نمونه از این یادکردها در متون کهن تاریخ .«آزربایجان»برند یعنی: کار میبه

)ابن حوقل  ابن حوقل (68-67: 1357)مسعودی  ، مسعودی در التنبیه و االشراف ( 22: 1346)ابن ندیم  الفهرست

ی نام آذربایجان را با شاعران و ادیبان ایرانی نیز بارها در آثار خود شیوه .(259: 1906)مقدسی مقدسی( 97: 1366

ند اوزیری جمهوری ترکیه که به ایران اشاره کردهبررسی اسناد دولتی نخست (226: 1388اند. )محسنی ثبت کرده« ذ»

دست ای از این شکل نوشتاری بههیچ نشانه ،ها و... مربوط به دوران مشروطه و پس از آن نیزاسناد و روزنامه و یا

 دهد.نمی

از  ایجاننام آذرب احساسی و نامعتبر یابیمربوط است به ریشه ،ی نادرست نوشتاریکارگیری این شیوهاحتماال به

به معنی  «آتورپاتگان»ی تغییر یافته ،نام آذربایجان یک نام ایرانیکه است  دانیم اینمیچه . آنهاترکیستسوی پان

یعنی آتروپات در در زمان یورش اسکندر به ایران  ،ایرانی بخش ماد کوچکساتراپ که از نام  35نگاهبان آتش است

این نام شود. نگارش می« ذ»های ایرانی است و در نتیجه با آذر وابسته به آتور و آثور در زبان. 36برگرفته شده است

  37آمده است. âterepâtaheپیش از آن در زبان ایرانی اوستایی به صورت 

کوشند آذربایجان را ترکیست میپردازان پانجایی که نظریهاز آنی این جعل احتماال از این ناحیه است. ریشه

شمار ی نام آذربایجان یک مشکل بهدارای پیشینه، تاریخ و فرهنگی ترکی جلوه دهند درنتیجه ایرانی بودن ریشه

ن که زبا ( زادنیپروفسکی/  11-10 والدمن) 38آالن و آس ای نخست قوم ایرانیپس در کوششی چندمرحلهآید. می

زبان و را ترک 39کنونی مردمان اوستیا از آن ریشه گرفتهشمار آمده و زبان شرقی بههای ایرانیایشان از دسته زبان
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رسند که این نام در معنا چنین است: و سپس آس را به آز تبدیل کرده و سرانجام به این نتیجه میتبار جلوه داده ترک

 !. مرد( + )بای = بیگ( + )جان / قان = مکان()آس / آز( + )ار =جوان

 

 ایران در زبانانترک جمعیتی ادعاها درباره

 

 اشخاص تر بیش سوی از رسدمی تن میلیون 40یا  35 تا گاه که متفاوت و کنندهگیج جمعیتی آمارهای یارائه

 ابعیمن و رسمی آمارهای بررسی جهانی، تلوزیونی هایشبکه حتی و هاروزنامه ها،مجله یا ترکیستی،پان هایگرایش با

 شپرس یزمینه در دقیق آماری کهآن باوجود. کندمی بایسته را اندپرداخته پرسمان این به تخصصی صورت به که

 . باشند رسانیاری زمینه این در توانندمی منابع برخی ندارد وجود ایران کشور شهروندان زبان یدرباره

 

 :40ایران آمار مرکز 1390 سال در استان تفکیک به جمعیت نسبی توزیع

 

 

                                                           
 40 ص: 1390 مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج یگزیده ایران، آمار مرکز - 40



 

 

 اراید احتماال زنجان و اردبیل شرقی،آذربایجان هایاستان باید دانست ،به تفکیک زبان دقیق آمار نبود باوجود

 واست  آذری اکثریت جمعیت دارای نیز غربیآذربایجان استان و (49)محسنی  بوده زبانترک جمعیت %90 باالی

 رنگسرخ نشان با شده ارائه جدول در هااستاناین  .(55 مکالکلن) کردزبانان دومین گروه قومی در این استان هستند

 راحمد،وبوی کهگیلویه اصفهان، فارس، هایاستان در نیز قشقایی زبانانترک که است یادوری به الزم. اندشده مشخص

 هستند ساکنو استان گلستان  خراسان شمال در که ایران هایترکمن جمعیت. اندپراکنده بختیاری و چهارمحال

 شهر چنینهم. شودمی شامل را تن 1300000 به نزدیک جمعیتی که است شده بیان کل جمعیت از %2 حداکثر

 آذربایجان اصفهان، خراسان، جمله از ایران، گوناگون هایاستان از مهاجر فراوانی شمار پذیرای ایران پایتخت تهران

 شهرهای پیرامون در زبانترک کم جمعیت چنینهم . است.. و کردستان مازندران، گیالن، خوزستان، فارس، شرقی،

 .آورد شماربه نیز را هاآن باید که دارد وجود نیز گیالن استان در و همدان قزوین،



 :41اندیافته ترکیب چنیناین ایران در قومی هایگروه «سیا جهان هایواقعیت کتاب» یبرپایه

ترکی قشقایی و  %2ترکی آذربایجان و  %16حدود ) %18 ترکی هایزبان دیگر و آذری. %53 رسمی فارسی

 .%2 دیگر. %2 عربی. %2 بلوچی. %6 لری. %7 مازندرانی و گیلکی. %10 کردی. (ترکمنی

 زبان،فارسی %65: ترتیب به که دهدمی نشان 2008 سال به مربوط آمریکا، یکنگره یخانهکتاب از دیگر برآوردی

 و ترکی هایزبان دیگر و قشقایی %1 ترکمنی، %1 بلوچی، %2 عربی، %2 لری، %6 کردی، %7 آذربایجانی، ترکی 16%

 .42دهندمی تشکیل را ایران زبانی ترکیب...  و گرجی آشوری، ارمنی، %1 از ترکم

 ریتانیکاب ینامهدانش نمونه برای. کنندمی برآورد متفاوت کمی را ایران زبانانترک جمعیتی آمار دیگر منابع البته

 دمانن غیرهندواروپایی هایزبان از ترکیبی را آن چهارمیک به نزدیک و زبانهندواروپایی را ایران جمعیت از چهارمسه

 جمعیت شده ارائه دیگر آمارهای یبرپایه اگر که. 43است دانسته ترکمنی و قشقایی عربی، ،(اکثریت) آذری ترکی

 ترکی دارای زبان  جمعیت بگیریم، نظر در %1 را هاقشقایی و%1.. و هاارمنی ها،آشوری ،%1 هاترکمن ،%2 زبانانعرب

 .رسید خواهد %19 نزدیک به آذری

 .44دهدمی نشان %11 را آذری زبانانترک درصد ،نیز آمریکا یباشنده ایرانیان از آمار یک

 

 گیرینتیجه

ترکیسم در ایران و سنجش پانگران جنبش آمارهای مطرح شده از سوی کُنشو ها، ادعاهاآنچه از بررسی خواست  

 تواننمی موارد مطرح شدهتر این است که در بیش گردید،اسناد معتبر در این پژوهش روشن و  آن با آمارهای رسمی

دهد هایی از واقعیت دست یافت. سنجش بافت قومی، فرهنگی و زبانی ایران با کشورهای گوناگون نشان میبه نشانه

های سیاسی جهت رسیدن زمینهپس تواندمیها نادرست بوده و م ایرانی از جمله آذربایجانیی ملت به اقوااطالق واژه

زبان  نشریه به نبود رسانه، کتاب و همانند. ادعاهایی را دربر داشته باشدترکیست نظر اندیشمندان پانموردبه اهداف 

ی دولتی و خصوص، شنیداری و نوشتاری های دیداریرسانه آذربایجانی_زبان ترکی نادرست است.آذربایجانی _ترکی

 استانبولی در تراز دانشگاهی در ایران_ترکی یآذربایجانی و حت_شوند و ادبیات ترکینشر و پخش میها در ایران سال

منعی برای تدریس زبان مشغول به تدریس زبان ترکی بوده و  زنیفراوانی  های خصوصیگاه. آموزششودتدریس می

 وجود ندارد.ترکی در ایران 

بر روی آموزش به زبان ترکی  امروز که ،هاهای این گروهخواست ،رسد باتوجه به این حقایقبه نظر میبنابراین  

 های دیگر و تامل برانگیز است.یفه از سوی دولت تمرکز یافته، دارای انگیزهعنوان یک وظبهدارس دولتی در م

که دائم از سوی اندیشمندان « آذربایجان جنوبی»و « ان شمالیآذربایج»، « فارسپان»هایی مانند اصطالح  

ی تاریخی هستند و در اسناد وجود ندارند. حتی ساز، نادرست و بدون پیشینهشود، تازهکارگرفته میترکیست بهپان
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گی فرهن دارای اهداف سیاسی و جعلی و ،د و به نظرشودر هیچ سندی تایید نمی« آزربایجان»ی نوشتاری مانند شیوه

ی ایرانی را ترک خطاب کرده و سپس ریشه «آس»و  «آالن»زبان شده تا نخست قوم ایرانیکوشیده برای نمونه است.

 .ای رد کرده و این نام را به قوم آس مربوط سازندگونهی آذربایجان به معنی نگاهبان آتش را بهواژه

است. برای نمونه ی فراوانی نادرست تا اندازه ،ی تبعیض اقتصادی نیز بنابر آمارهای رسمی موجوددر زمینه ادعا

در  ،ی ایرانشهرهادیگر کالن فراتر از ،های اقتصادیشرقی و شهر تبریز از نظر صنعت و شاخصاستان آذربایجان

اال های ببودن در ردهمانند اردبیل و زنجان نیز با وجود ن ان،زبانهای دیگر با اکثریت ترک. استانهای باال جای داردرده

ایران همانند:  های محروم دیگر ایران در جنوب، جنوب غرب، غرب، شرق و مرکز ، باالتر از استانبه دلیل جمعیت کم

 کردستان، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و... قرار دارند.

های جهانی های سازمانها و گزارشها و رودخانهسالی و کمبود آب و خشک شدن دریاچهبررسی بحران خشک

شدت با این بحران درگیر بوده و حتی این ماجرا محدود به مرزهای ایران های ایران بهدهد که اکثریت استاننشان می

باتوجه به  ،ی ارومیهسی بودن خشک شدن دریاچهتصور سیای خاورمیانه را دربرگرفته است. نیوده و کل منطقه

که به مصرف شهرهای سدهای باالدست دریاچه و چندین هزار چاه حفر شده پیرامون آن آب پشت های موجود از داده

 غیرواقعی است. ایانگارهرسد، نشین مانند تبریز میصنعتی و آذری

ار و ها، آثرسد. نوشتهورزانه به نظر میپرداختن به نام ایران و ایجاد شبهه در وجود کشوری به نام ایران نیز غرض

ی عنوان یک سرزمین و منطقهکارگیری نام ایران بهسال پیش تاکنون، به 3000کم اسناد فراوان تاریخی از دست

 کنند. ایید میتروایی را  آشکارا جغرافیایی دارای فرمان

یری گجایی که آمارهای جمعیتی دقیق به تفکیک زبان در ایران در دست نیست، این جریان همواره مورد بهرهاز آن

جمعیت سه استان آذربایجان شرقی،  1390ی سرشماری رسمی در سال ترکیست بوده است. برپایههای پانگروه

زبانان در استان آذربایجان غربی، به عالوه اکثریت ترکهزبان هستند بترک %90زنجان و اردبیل که دارای بیش از 

هایی زبانان آذربایجانی در بخشاز جمعیت کل ایران است. باید در نظر داشت که ترک %10صورت تقریبی نزدیک به 

ت ایتخهای دیگر ایران مانند قزوین، همدان، گیالن ساکن هستند و البته شمار فراوانی در اثر مهاجرت در پاز استان

از جمعیت کل ایران متغیر  %19تا  %15آذربایجانی میان _آمارهای دیگر از افراد دارای زبان ترکی اند.ایران ساکن شده

ها ترکیستمرزی به آمارهای ادعا شده از سوی پانمرزی یا برونیک از آمارهای ارائه شده دروناست. در هر صورت هیچ

خوانی نداشته و حتی همزبان در کشور ایران ( یا اکثریت ترک%50 بیش از) زبانمیلیون تن ترک 40یا  35مانند 

 نزدیک نیست.
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