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٢

سخن سردبیر

؟مواجهیمیملدرحرکتيتئورافتباچرا

نیا.هستیداغموضوعریاخهايدههدريروشنفکرنخبگانظهورعدمموضوعرانیاروشنفکرطبقهنیبدر
جامعهوشدهداریپدفارسریغمللروشنفکرطبقهنیبدربلکهرانیايروشنفکرجامعهدرهاتننهمسئله

زهتابیوئتیه،ینطقوري،پیشهآخوندزاده،زاده،یتقمانندتأثیرگذارنخبگانظهورجانیآزرباتركروشنفکر
.کندنمیتجربه... و

افتونخبهظهورعدمبانوعیبه،شدهضعفدچارآندرفلسفهویانسانعلومتیتقوورشدکهیجوامعدر
شرفتیپشودسکوندچاراگرجامعهبهشهیاندوفکرکنندهقیتزرنخبهوروشنفکررایزشویم،میروبرويتئور
.شوندمیلغزشدچارهامؤلفهوهاارزشوشدهتالطمدچارزینجامعهيفکر

زانیرهیپايفکرنخبگان،باشدمیصادقزینیاجتماعویاسیسهايجریانوهاجنبشدرتیوضعنیا
وفروریختنشدکیتئورفقردچاریاجتماعویاسیسانیجرویجنبشکهیزمانوبودههاجنبشکیتئور

.هستیقطعآنانحراف

راکیتئورافتوکمبود،شکافوشدهدمییاپنیادچارهاستمدتزینجانیآزربایملحرکتمتأسفانه
.هستیمشاهدیملحرکتدر

یاخالقويفکرثباتبیهايشخصیتوافرادگونهقارچوعیسررشدباعثيتئورافتونخبهظهورعدمنیا
حرکتداخلمتأسفانهکهشودمیمرجعوهرجودیسیپلینوپذیريمسئولیتوتعهدعدموجنبشداخلدر
.کنیممیتجربهرایحالتنیچنیمل
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٣

گرفتارودادهازدسترامبارزهیواقعهدفشودمیروبروجامعيتئورافتبایوقتبارزمعنصروسلول
يداراویابدمیپرورشيقوکیتئورهايبنیهبایوقتمبارزعنصروسازمانیولشودمیکودکانههايبازي

.کندمیدفاعراخودشهرآرمانويفداکارجنبشاهدافهرادرمقتدرانهشودمیروزبهوکیتئورپشتوانه

یمليهاارزشوگراییملیخاصاتیادبباجانیآزربایملدرحرکتیزمانموضوع،شدنروشنيبرا
هانخبهنشدنروزبهعلتبهیولپرداختيتئوروفکردیتولبهتفکرنیاحولوشدمبارزهواردتورکچولوك

باثباتبیهايانسانافسوسصدوتأسفباکمالومیدشروبروفکردیتولوشدنروزبهعدمبایملدرحرکت
.نمودندچالشوتضاددچاررایملحرکتییکذاهايتئوري

دانندمیيتئورافتونخبهظهورعدمیاصلعاملرایاسیسویتیامنفشاروجوددوستانازياریبسنکهیباا
کهدهدمینشانخیتارطولدرهاجنبشریساتجربهیولماجراستازیبخشنیاکهاست اینتیواقعیول

.دهدمیارائهقدرتمندتريونینواتیادبگیردمیقرارفشارتحتهرچقدرنخبه

يسازکادروگراییتشکلبامخالفتمسئلهییچراامااستعلتازیکوچکموردیتیامنفشارفاکتورمانظربه
.هستیملدرحرکتدرست

تفکراتبابایستمیاولمرحلهدرشودهبیملحرکتواردخواستمیکهینجوافعالودانشجویزمان
شدمیجمعواردسپسکردهروزبهراخودوداشتهتفکرنیاحولدریکافمطالعاتسپسوآشناگراییملی

ويمجازيفضادرتیفعالچندروزه،بازداشتگویی،گندهدرصرفاًیملدرحرکترشدقبلسالچندازیول
ویحبابيفضاواردخودپرورشوحرکتکیتئورانیبنمطالعهيبجايعنصرهروشدهخالصه... وبیتخر
انحرافدچاروکردهحسگرانیدازتربرجستهراخودنداردیواقعمانیاوقواموثباتچونوشودمیییکذا

.گرددمیدشمنبیصنآنسودمتأسفانهوداردبرمیزیخايگوشهبهايگوشهازوشده

کادرظهوريبراگذاريسرمایهوپرورشوجانیآزربایملجنبشدرکیتئورتکانیخانهرسدمینظربهنیبنابرا
یسسشیرنیدبازنشروشدگودواردشدهروزبههايتئوريبابایستمیگریدباروهستیاساسضرورتنخبه

.کردیمعنتوانیمدیجدکوششنیادررایملمقاومتالتیتشکارگانعنوانبه
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۵

دمکراتحزبدبیربهآزربایجانملیمقاومتتشکیالتسخنگويسرگشادهنامه
کردستان

هجريمصطفیجناب

ایرانکردستاندمکراتحزبدبیرکل

درکردستانکراتدمحزبمسلحانهمشیآغازخصوصدرسخنانتانوعالیجنابنوروزيپیامپیشروزچند
.یافتانعکاسخبريهايآژانسازبسیاريدرومنتشرحزبیهايرسانه

وخونریزيخشونت،پیامازغیربهباشدبرادريودوستیبهارآورپیامبایستمیکهشمانوروزيپیاممتاسفانه
.نیستترور

هجريمصطفیجناب

حقوقوگرفتهقرارنژاديآسیمالسیونسیستمهايرخچزیرملیستمتحتمللایران،کثرالملهکشوردر
نژادهايسیاستباآنهااقتصاديومدنیملی،

مینابودومحواسالمیجمهوريدولتپرستانه
بهآزربایجانتركملتهمچونیزکردملتوشود

سیاسیونژاديسرکوبهدفوجههترینشدید
ملیهویتهمچونیزشماملیهویتوگرفتهقرار

نژاديآسیمالسیونآسیابدرآزربایجانهايترك
.شودمیخرد
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۶

اتحادبرايپلیکنیدتالششرایطایندراینکهبجايکردسیاسیاحزابازبرخیوعالیجنابمتاسفانهاما
خوداطرافنفرتوکینهآنبجايوویرانراایرانمحکوممللدوستیارتباطیهايپلبزنیدستمتحتملل
.کنیدمیشپخ

بهیاريدستدوستیانسانروحیهباگذشتهدرآزربایجانتركملتکهدانیدمیکسیهرازبهترشما
مهربانیباراعراقیکردمهاجرینوگشودهخلیجدومواولجنگهمچنینوعراقوایرانجنگکردآوارگان

کسیهرازبهترشما. استکردهاداخوبیبهرامیزبانیوظیفهوکردهقبولآزربایجانیتركجامعهداخلدر
کردهاملیمبارزاتتاریخبهاهانتکردملتمورددرفارسیستپانگرایانملیخالیتوشعارهايکهدانیدمی

این. باشدمیکردجامعهوانسانازفارسیستپانگرایانملیواسالمیجمهوريدولتسواستفادهوبوده
برخیمتاسفانهودهندمیسررا“هستایرانآنجاهستکردهرکجا“شعارفارسیستنپاگرایانملیروزها

درمظلومکناردرگرفتنقرارجايبهمظلومیکعنوانبهواندشدهآنهابازيفریفتهنیزکردهايجریاناز
.گیرندمیجايظالمکنار

هجريمصطفیجناب

1357سالانقالبازبعدباشندمیکردملتمنافعراهدرزهمبارمدعیکهکوملهوکردستاندمکراتحزب
درروراآنهاملتدوتاریخیپیوندهايتقویتبجايوداشتهآزربایجانتركملتقبالدراشتباهعملکردي

.انددادهقرارهدفموردراآزربایجانتركملتقبولقابلغیرعملکردهايباودادهقرارهمروي

تركملتمعنويوماديحقوقناقضکهآنجاتاایراناسالمیجمهوريقبالدرشماحزبرزاتیمبااستراتژي
جايبهمواردبسیاريدرهمفکرانتانوشماکهاستچگونهولیاستمربوطشماحزببهنباشدآزربایجان
کردستاندمکراتحزبکهاستچگونه. گیریدمیوایدگرفتههدفراآزربایجانتركملتاسالمیجمهوري

استاندرنظامیوسیاسیهاياستراتژيپیشبردبجايباشندمیکردملتمنافعازدفاعمدعیکهکوملهو
استاناید؟کردهمتمرکزاورمیهشهرخصوصاًوغربیآزربایجاناستانبرراخودفعالیتکرمانشاهوکردستان

!دارد؟معنیچههمفکرانتانوشماتوسطغربیآزربایجاناستاننامیدناورمیه
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٧

هجريمصطفیجناب

گروه. ایمدادههشداربارهاآزربایجانغربیمناطقدرکردگروههايمسلحانههايفعالیتمورددرما
آنایرانیشاخهوباشدمیگناهبیهايانسانعلیهجنایتمشغولترکیهوسوریهدرككپتروریستی

آزربایجانغربیمناطقدرایراناسالمیجمهوريدولتموذیانهودفدارههايسیاستدلیلبهنیزپژاك
.دهدمیجوالن

وهاترکمناخراجوغارتوقتلباسوریهدرمشتقاتشوككپتروریستیگروهکههستیمآنشاهدامروز
وايمنطقههايقدرتحمایتبانیزككپگروهوکردهایجادخودمختارظاهربههاییکانتونهاعرب

وداخلیجنگایجادپیدرخودزعمبهوکردهامنیناایجادترکیهشرقجنوبازمناطقیدرايمنطقهفرا
کهاستجالبوهستندایرانهايمرزداخلدرکانتونهاییمثالًپیدرهماینان. استترکیهدرسازيکانتون

.دهندانجامخواهندمیغربیایجانآزرباستاندربلکهکردستاناستاندرنهراکاراین

سالدروکردهتبدیلمسلحانهمبارزاتآغازپیامبهرانوروزيپیامشماشخصوکردستاندمکراتحزبحال
غربیآزربایجانازراتانمسلحانهفعالیتداریدقصدنیزشماالبدوکنیدمیصادرخشونتوقتلپیام1395
!گیریدنمیدرسهیچتاریخازکهاستعجب. شدیدمرتکب58سالدرکهخطاییهمانیعنی. کنیدشروع

هجريمصطفیجناب

باالییبسیارحساسیتکهآزربایجانملیمقاومتتشکیالتکهرسانیممیاطالعبهسرگشاهنامهاینبواسطه
نیکفالبهارشمانوروزيپیامداردآزربایجانغربدرتروریستیهايگروهفعالیتوحضورخصوصدر

استانهايبهمحدودکهزمانیتامتبوعتانحزبمسلحانهمشی. باشدمیجديهايدغدغهدارايونگرفته
تاریخیاراضیبهفعالیتهایتاناینکهصورتیدرولیباشدمیحزبتانوشمابهمربوطباشدکردستانی
چنینکهصورتیدرمانظراز. استمحکومداًشدیوبودهتروریسممصداقمادیدگاهازکندسرایتآزربایجان

ایندانیم،میزیادبسیارآنرااحتمالموجودشرایطوگذشتهتجارباثردرمتاسفانهکهبگیرد،صورتتداخلی
مللجبههبهبودخواهدايضربهوبودخواهدایراندرملیستمتحتمللمنافعناقضشماهايفعالیتگونه
.نایرادرستمتحت
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٨

مقاومتتشکیالتوکردخواهیددریافتآزربایجانتركملتازرامناسبپاسخشمامطمئناًشرایطیچنیندر
اقداماتبامقابلهبرايخودامکاناتتمامازآزربایجانملیحرکتازبخشیعنوانبهنیزآزربایجانملی

.ماستشرطوقیدبیحقخصوصینامشروعدفاعحقعنوانبهچهکرد،خواهداستفادهشماتروریستی

چلبیانیبابک

آزربایجانملیمقاومتتشکیالتسخنگوي

1395/1/4واشنگتن
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٩

وشایعاتوهادستگیريبرخیخصوصدرآزربایجانملیمقاومتتشکیالتبیانیه
هدفدارتخریبات

آزربایجانشریفملت

جمعیهايرسانهمحترممسئولین

گیرانهسختنگاهوتراشیدشمنمحورحولکهامرشتحتامنیتینهادهايوایراناسالمیجمهورينظام
بابدرفریبانهعوامشعارهايعلیرغمکند؛فرماحکمانسانیجوامعبرراخودسیاسیاقتدارداردتالشامنیتی
ايصدهیچاجتماعوفرهنگسیاست،صحنهدرمخالفاندیشهتحملواجتماعیومدنیهايآزاديوجود
سرکوبرادگراندیشانودگرباشاناعدام،حتیوزندانوتخریبوتهدیدباونکردهتحملرامعترضیومنتقد

.کندمی

وقويظهوروحضورازبعدخصوصااخیرهايماهدر
وآزربایجانجامعهمختلفسطوحدرملینیرويملموس

واسیسیتحوالتدرملیفعالینانکارقابلغیرتاثیرگذاري
سیاسینظامامنیتیدستگاهتهدیدوشانتاژچرخاجتماعی،

هايتریبونبواسطههشدارچراغوآمدهدرحرکتبه
.استشدهروشنمزدبگیر

امنیتی،محافلازشدهصادراوامراجرايبا…وشخصیهايمنفعتبهآلودههايدستراستاایندرمتاسفانه
.شودمیآمادهملیفعالینبازداشتبرايبسترسازيواجرافکنیااتهاموسازيپروندهسناریوي



آزربایجان میللی دیرنیش تشکیالتیدیرنیش سسیتشکیالت مقاومت ملی آزربایجان
----------------------------------------------------------------------------------

١٠

فاشیستهايگروهفعالعواملونشدهختمخوديمزدبگیرانتریبونبهتنهاشدهعنوانسناریوگستره
سناریوایناجرايوبسترسازيبرايمجازيفضايدرارمنیآساالوك.ك.پتروریستیوفارسیستپان

.استدرآمدهحرکتبهوزدهاستارت

! قومیوايمنطقهاصطالحبهمطالباتومدنیحقوقوآزاديازایرانقضاییوامنیتیمقاماتکهحالیدر
عالیشوراي94آبانمصوبهوسیعسطحدرآزربایجانملیحرکتسراسريسرکوبپروژهرانند،میسخن
بسترمضحکهايسازياتهاموسازيشایعهباوبودهخوردنرقمحالدرامنیتیهايارگانتوسطملیامنیت

.کنندمیآمادهملیفعالینگستردهبازداشتبرايرا

عمردههچندیندرکند؛نمیتمکینمردمیمشروعمطالباتمقابلدرهیچوقتکهایراناسالمیجمهوري
غیرهايشیوهمنتقدومخالفسیاسیهايگروهودگراندیشانبابرخوردوآوريجمعبرايخودسیاسی
بازداشتدشمنانوخائنینهمچورااندیشاندگروفعالینرنگارنگتبلیغاتباسپسواجرارامختلفیاخالقی

.استکردهزندانراهیو

حتیومخالفسیاسیهايجریانبابرخوردتجربیاتوایرانسیاسیفضايسالانديوسیتاریخ
وامنیتیوسیاسیفضايکردنرادیکالیزهآنوگیردمیانجامخاصمدلیبانظامداخلمنتقدهايشخصیت

مخالفینشعارهايوعناوینتحتخشونتبسطورادیکالموازيهايجریانتشکیلوکذاییبحرانایجاد
.باشدمی

بشارتههموارجریان،یکعلیهايرسانهتبلیغاتبمبارانوکذاییاعترافاتودروغینهايسازيپرونده
.داردوداشتهراسیاسینظامتوسطجریانآنسرکوب

دستهايآزربایجان،جامعهمختلفطبقاتبیندرگراییتشکلرشدوآزربایجان1385آپارتایديضدقیامازبعد
هايشیوهسويبهراآزربایجانملیحرکتمختلفعناوینتحتکهداردتالشخاصمراکزاوامرباناپاکی

مقابلدرراحرکتازمتفاوتايچهره…وافکنیاختالفوکردنماللجنباودادهسوقمیزآخشونت
میملیحرکتچهرهتغییرمشغولکهخاصمحافلمزدورانونظامپیادهدیگرسويازتادهندقراردیدگان
علیه…وترکیستیپانطلبی،تجزیهجاسوسی،: مانندکذاییهاياتهامبگیرمواجبمطبوعاتیتوپخانهباشند؛
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١١

سرکوبوفعالینکردنزندانیوبازداشتبرايراعمومیافکارتاکنندصادرملیحرکتمومنوصادقفعالین
.سازندآمادهسیاسیهايگروه

…وگاموحیئنیتشکیالت–گاموحتشکیالتکههمچناننبودهکمملیحرکتدربرخوردهاگونهاینتجربه
.شدآندچار

رادیکالیاقداماتسپسوانشعاببهسپستخریببهابتداسرکوبمجریانوطراحاندستوربهمزدورلعوام
.کنندمیآمادهجمعیبازداشتبرايرابستروپردازندمیتشکیالتنامتحت

موجودملیمقاومتتشکیالتآرشیودرآنهاماهیتوسابقهکهبگیرمواجبوالحالمعلومافرادهستمدتی
وشرافتمرزازراپاحتیوانداختهراهمامتبوعتشکیالتعلیهرارنگارنگیشایعاتوتخریباتباشد؛می

ایراندولتکهاتهاماتیحتیبطوریکهکنند؛میمانتشکیالتیعناصرافشابهبزدلیباوگذاردهبیرونمردانگی
سیاسیشرفیبیچارچوبدرتنهاتعارفبیکهنندکمیصادرتشکیالتمانعلیهبرنداشتهراآنهاطرحجسارت

.گنجدمی

درراشبههوابهامازپرفضایی»آزربایجانملیمقاومتتشکیالت«نامبهکذاییهايبیانیهانتشاربانیزاخیرا
نگجواشغالیقاراباغدرنبردهمچومختلفهايفتواصدورباواندکردهایجادعمومیافکارومجازيفضاي

رقمراکثیفیتوطئهوآوردهفراهمآلودهفضاییهستنددرصدد…وتروریستیهايگروهودولتبامسلحانه
.زنند

فارسیستپانهايفاشیستوآساالوك.ك.پهايتروریستمجازيهايگروهوهاسایتازجریانایندنباله
حد؟چهتاشرفیبیواقعاشوند؛میملیحرکتفعالیناعدامخواستارنیزهاآنوآوردهدرسر

نفوذوبسطوکاروانسجامکهکنیممیوکردهتاکیدبارها»آزربایجانملیمقاومتتشکیالت«عنوانبهما
تشکیالت«رشدوگسترشوکردهحاکمآزربایجانتوركملتدشمنانپیکرهبرراهراسوبیممانتشیکالتی

آنهاواستافکندهدشمناناندامبرواقعیترسآزربایجانجامعهاجتماعیهايالیهدر»آزربایجانملیمقاومت
.بکوبنددريهربهحاضرندآزربایجانملیمقاومتتشکیالتسرکوبومقابلهبراي
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١٢

وطراحانوخوديظاهربهمزدورعواملبههشدارضمندیگربار»آزربایجانملیمقاومتتشکیالت«
وافشاراآنهاتوطئهملیمقاومتتشکیالتکهداردمیاعالمآنهاايرسانهعواملوسرکوبپروژهمجریان

.نمودخواهدرسوا

جمعیهايرسانهمسئولینوملیحرکتفعالینوآزربایجانتوركملتاطالعبهنیزبیانیهاینبواسطه
بودهتشکیالتسخنگويوهایتساملیمقاومتتشکیالتتحلیلوخبرمواضع،اعالممنبعتنهاکهرساندمی

هیچوباشدمیایرانامنیتیهايارگانالذکرفوقپروژهازبخشیتشکیالتایننامازاستفادهسوءگونههرو
ونشدهایجادسیاسیسرنوشتتعیینحقکسببرايتشکیالتمدنیوسیاسیمبارزاتمشیدرتغییري

.دادخواهندادامهخودسیاسیمبارزاتبهاقتدارباتشکیالتیهايهستهوهاکمیتهومسئولین

)دیرنیش(آزربایجانملیمقاومتتشکیالت

پنجونودتیرماهدومشنبهسه
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١٣

زايتنشوطلبانهتوسعهگفتمانخصوصدرآزربایجانملیمقاومتتشکیالتبیانیه
ایرانکُرداحزاب

آزادهانسانهايورسانهارباببیدار،وجدانهاي

گناهبیانسانهزارانروزهروهستندخانمانسوزجنگهايدرگیرخاورمیانهمختلفکشورهايکهحالیدر
استبدادبیدادایرانکشوردرکهشرایطیدروشوندمیتزویروزرصاحبانخونشهوتوقدرتهوسقربانی
دروکندمیترتنگوترنگتایرانکشوردرساکنمللتمامیبرروزهرراحیاتعرصهنژاديودینی

سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،ساختارهايخودمضاعفمظالمبانژاديانحصارطلبانوخودکامگانکهوانفسایی
آنشاهدمتاسفانهکنندمیترویرانوویرانروزهرراایرانستمتحتمللزیستیمحیطحتیواقتصادي

کشیدهستمومظلومخلقنمایندگیادعايکهایرانکرديهارسانهوسیاسیهايتشکلبرخیکههستیم
توسعهادبیاتباایرانستمتحتمللبیندرمتقابلاعتمادوهمبستگیحستقویتجايبهدارندراکرد

سووبینیبدایجادباعثبلکهریزندمیمستبدمرکزنشینانآسیابدرآبتنهانهخودافروزانهجنگوطلبانه
زمانیهرازبیشایرانستمتحتمللجبههکهايبحبوحهدر. شوندمیایرانستمتحتمللنمیادرظن

هماناکهمشتركدشمنبربتواندآیندهدرتاباشدمیایرانمختلفملتهايمبارزانهمدلیونزدیکینیازمند
طلبیتوسعهوارضیواهیادعاهايآید،فائقاستدینی-نژاديخودکامهوانحصارطلبذهنیتوسیستم

حیرتوتاسفجايواقعاًآزربایجانتركملتعلیهبرکردهايرسانهوسیاسیهايتشکلبرخیمالیخولیایی
.دارد

سازمانالبتهوهدفدارکامالًصورتبهکردهايرسانهوهاتشکلبرخیکههستیمآنشاهداخیرماههايدر
ساختهخودودرآورديمننامازآنجايبهوکردهخودداريغربیجانآزربایاستاننامبردنکاربهازیافته

همگانبرالبته. استنداشتهکاربرديیاوثبتجاییهیچدرتاریخیهیچدرکهکنندمیاستفادهارومیهاستان
اريهمجوحسنودوستیروحبامغایرکهموذیانهومسئوالنهغیرعملاینباجریانهااینکهاستواضح
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١۴

تاریخیاراضیازبزرگیبخشازآزربایجاننامحذفپیدرخودزعمبهاستکردستانوآزربایجانخلقهاي
!هستندآزربایجان

دمکراتحزبدعوتبهکهایرانکردستانشهرهاياصنافاعتصابپیدرومشابهعملیدرچنینهم
باایرانکردستاندمکراتحزبمسئوالنجملهازورسانهوتشکلهاهمانبود،شدهانجامایرانکردستان

نیزشهرهاایندراینکهاذعانوکردستانشهرهايردیفدر) نقده(سولدوزواورمیهشهرهاينامآوردن
استحالیدراین. اندآمدهبرخودمالیخولیاییارضیادعاهايتجدیدپیدرمثالاستگرفتهصورتاعتصاب

شهرهايساکنینقاطعاکثریتمختلفهايشاخصبررسیومیدانیهاياتتحقیقتمامیاستنادبهکه
محالتوشهرمراکزدراخیرروزهايدراساساًوباشدمیآزربایجانیترك) نقده(سولدوزواورمیهآزربایجانی

هايسایتدرکهتصویريگزارشهايدرهمچنانکه. استنگرفتهصورتاعتصابیهیچشهرهاایناصلی
منتشر) نقده(سولدوزواورمیههايشهرازعکسیهیچاستشدهمنتشرهااعتصاباینخصوصدرکردي
.استنشده

منطقهکنونیوتاریخیحقایقگرفتننظردربدونجریانهااینکهاستانزجارحتیوبهتوتاسفبسیجاي
مظلومانسانهايبرايآورديدستزجرواشکوخونجزکهنزدیکگذشتهحوادثازگرفتندرسبدونو

.کنندمیسیرخامخیاالتدروکوبندمیطمعکاريوخواهیزیادهطبلبرهمچناناستنداشته

ایرانکردستاندیدهزجرخلقآزادیخواهانهمبارزاتازحمایتضمنآزربایجانمقاومتتشکیالتعنوانبهما
الخصوصعلیآزربایجانشهرهايدرساکنکُردقلیتااجتماعیوفرديحقوقتمامیبهاحترامواذعانو

همبستگیلزوموکردستانوآزربایجانهايخلقهمسایگیودوستیحقوقبرتاکیدو) نقده(سولدوزواورمیه
جریانهايبرخیخصمانهبلکهودوستانهغیرادبیاتکنیممیاعالمایران،ستمتحتمللجبههدرنزدیکیو

نظرازآزربایجانسرزمینیتمامیتعلیهبرپایهبیارضیادعاهايگونهبیمارومتوهمانهارتکرخصوصدرکرد
.نداردتسامحومماشاتگونههیچجايوباشدمیمحکومومذمومما

هموکردخلقهمگذشتهدرخوداشتباهاتباولیدارندراکردخلقنمایندگیادعايکههاییجریانبهما
شدیدااندنگرفتهگذشتهازنیزدرسیهیچمعلومقرارازواندکردهفراوانهايآسیبمتحملراتركخلق
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١۵

وپردازخیالجریانهاياینازکردخلقحسابدانستنجداضمنآزربایجانتركملتکهدهیممیاخطار
. دادنخواهدنشانخودازمالیخولیاییتخیالتوافکاراینقبالدرنرمشیوگذشتگونههیچتراش،دشمن

صورتدروایستادخواهدخودمعنويوماديحریمبهمتجاوزانمقابلدرامکاناتتمامباآزربایجانتركملت
.داشتنخواهداباییهیچمشروعدفاعحقازاستفادهازلزوم

میآنانازواريهمجحقوقرعایتوگراییواقععقالنیت،بهجریانهاوهاتشکلایندعوتبادیگربارما
دشمنآسیاببهآبايمنطقهفراوايمنطقهقدرتمراکزآمالبهشدندستآلتبااینازبیشخواهیم
مبارزاتجبههتحکیمومتقابلسازياعتمادفکربهزاییتنشوپراکنینفرتجايبهونریزندمشترك
.باشندایرانستمتحتمللمشترك

ایجانآزربملیمقاومتتشکیالت

1395تیر24تبریز
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١۶

بهنوطرحفاشیستینشریهاهانتخصوصدرآزربایجانملیمقاومتتشکیالتبیانیه
تركملت

آزربایجان؛تركملت

رسانه؛اصحاب

آگاه؛هايوجدانوروشنفکراننویسندگان،

آزربایجان؛ملیحرکتصدیقفعالین

خودنفرتوکینآماجموردراآزربایجانتركملتایرانیستانپپرستنژادمحافلبهوابستهمزدانبهقلمباز
تركملتعلیهآزربایجانپایتختدرنوطرحنامبهاينشریهازراخودنژادياهانتزهرباراینودادهقرار

.ساختندجاريآزربایجان

ازگرفتهنشاتتركملتتیهسوهویتعلیهنوطرحنشریهاخیرنژادپرستانهاهانتکهدانیممیخوبیبهما
مختلفمقاطعدرکهباشدمیحکومتهايالیهدروندرکردهالنهتركضدوآزربایجانیضدمسمومافکار

آزربایجانهايتركمعنويمرکزتبریزشهردرنوطرحنشریهباراینوشودمیمنتشرخاصاهدافیبا
.باشدمیایجانآزربتركملتبهواقعیکجیدهنکهخوردهاستارت

رغمبهوگیردمیبیشتريشتابروزهرایرانمطبوعاتدرنژاديهاياهانترشدبهروروندمتاسفانه
برانگشتعمدبهتركملتبدخواهانومغرضانبلکهنیستکاردرشنواییگوشتنهانهملتماناعتراضات

.گذارندمیملتمانحساسیتهاي

داردامنهوسیستماتیکتحرکاتازانزجاراعالمومحکومیتضمنانآزربایجملیمقاومتتشکیالت
نوطرحنشریهقالبدرامروزودهدمینشانراخوددیگريقالبدرروزهرکهایراندرپرستنژادجریانهاي
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١٧

نوحطرنشریهسخیفانهتوهینعلیهبرآزربایجانتركملتاعتراضاتکلیهازداردمیاعالماستیافتهنمود
معتقدوکندمیحمایتشهرهاسطحدرخواهودانشگاههادرخواهورزشی،استادیومهايدرخواهتركملتبه

استفاشیستیونژادپرستجریانبهنسبتبلکهفاشیستینشریهیکبهمعطوفتنهانهاعتراضاتایناست
وماديتخریباتوحمالتآماجراایجانآزربتركملتمتداوماًوشدهنهادینهدولتمختلفهايالیهدرکه

.دهدمیقرارخودمعنوي

بیدارخرگوشیخوابازخواهدمیآزربایجانیمسئولینومقاماتازهمچنینآزربایجانملیمقاومتتشکیالت
ملتمانخواهانبدعلیهعملیاقداماتفکربهخالیوخشکهايمحکومیتورايوببینندراواقعیاتوشده
.ندباش

آزربایجانملیمقاومتتشکیالت

1395مرداد 5تبریز
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١٨

96- 95تحصیلی سالآغازمناسبتبهآزربایجانملیمقاومتتشکیالتبیانیه

آزربایجانتوركملت

میزپشتنشستنبرايراخودفرزندانفراوانشوقوشورباهاخانوادهدگرباروفرارسیدمهراولدیگربار
.کنندمیآمادهرسدهايکالس

باآشناییوتحصیلشروعبرايمسرتوشاديروزآموزاندانشوکودکانبرايمهرماهاولبرايشاید
فارسغیرمللهویتیوفرهنگیمرگتداومهرسالمهرماهاولکههستاینواقعیتولیباشدجدیددوستان

.استنژاديسازيپاكمصداقهماناکهآیدمیشماربهایراننامبهکشوريچارچوبدر

کاربهدرسهايکالسآغازروزبراينژاديسازيپاكکلمهوقتیدمکراتیکوآزادمتمدن،کشورهايدر
ازفارغوپرورشآموزشنهاددمکراتیککشورهايدرزیراباشدآورتعجبونامفهومومسخرهشایدببریم

زبانباقومیهاياقلیتحتیهاانسانهمهودهدمیوددوامخايحرفهکاربهنژادپرستیوحکومتیکنترل
.استپایینجوامعایندرتحصیلیافتآماردلیلهمینبهوکنندمیآغازراتحصیلیسالخودمادري

سیستمباشد،میحاکمآنبرمنتخبغیرحکومتیکهمتفاوتزبانیجوامعباایرانمانندکشوريدرولی
درخودعقیدتیوانحصارطلبانهتفکراتکهحالیدرعینبودهحاکمسیستمکاملکنترلحتتپروشوآموزش
تحقیرشاهدنیزدرسیکتبدرواجراشدتبهرازبانیتکآموزشیسیاستکند،میتزریقآموزشیسیستم
.باشیممینژادهاسایروغیرمللنژادي

گونههمانفارسغیرمللونفوذایرانجامعهتاروپوددرهانژادسایرومللبهاهانتمذمومفرهنگمتأسفانه
فرهنگاینازنیزآموزشیسیستمباشد،میروبروسرکوبوتبعیضبافرهنگواقتصادوسیاستدرکه
سرکوبوزندانباآنمطالبهوباشدمیممنوعهحقیایراندرمادريزبانبهتحصیلحقونبودهبهرهبی

.باشدمیتبارانتركجامعهخصوصاًنژادهاتحقیرازمملودرسیکتبوبودهروبرو
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١٩

توركملتبرايولیباشدمیتحصیلیشوقوشورآغازدمکراتیکومدرنجوامعبرايمهراولبنابراین
باالجباروناخواستهخودفرزندانآیندهبه خاطروآیدمیشماربهنژاديمرگوحقوقسرکوبتکرارآزربایجان

.کنندمیمدارسراهیراخودفرزندانوتمکینکنونیسیستمبه

توركملتبیندرنژاديسازيپاكسیاستمقابلدرملیمقاومتومبارزاتآموزشیاجباراینکناردرالبته
ماشینتوقفومادريزبانبهوپرورشآموزشحقکسببرايوگرفتهانجامشهامتوجسارتباآزربایجان

توركصادقفرزندانایندروکندمیتالشروزوشبانهاسالمیجمهوريرژیمنژاديسازيپاكوهضم
.شوندمیهاشکنجهوزندانمتحملآزربایجان

پایینبرايباشدمیروبروآزربایجانهايتوركافروزروزمطالباتوفشارهاباکهایراناسالمیجمهورينظام
ایندیدگاهازکهشروعرادانشگاهدرتحصیلیترمیکبرگزاريمانندکذاییهاياقدامفشارهااینآوردن

اولینازبایستمیمادريزبانتدریسوآموزشوباشدمیجامعهکردنگمراهوگذاشتنسرپوشتشکیالت
.پذیردانجاممدارسدرتحصیلیسال

اندیشتاریکمحافلولیآغازشدهصخصوایندرمجلستوركنمایندگانسويازهاییتالشبعضیبااینکه
.ورزندمیمخالفتواندایستادهنمایندگانطرحاینمقابلدرشدتبهبینکوتهحاکمانونژادپرست

آزربایجانملیمقاومتتشکیالتاسالمیشورايمجلستوركنمایندگانطرحایراداتوضعفنقاطعلیرغم
کناردرطرحاینرسیدنثمربهبرايپارلمانیستیمبارزاتچارچوبردوکردهاعالمطرحاینازراخودحمایت
مبارزاتمانعهاطرحاینارائهولینمودخواهدتالشمجلسنشینتوركمناطقنمایندگانفراکسیونتشکیل

تشکیالتوشدنخواهدتشکیالتاینسیاسی- ملیسرنوشتتعیینحقکسببرايتشکیالتیومدنی
ها،دانشگاهمدارس،درراآزربایجانهايتوركملیحقوقکسببرايملیمقاومتورزاتمباملیمقاومت
.دادخواهدادامهخستگیبدونهاخیابانوهاکارخانه

تبریکآزربایجانتوركانسانوهاخانوادهبهراجدیدتحصیلیسالآغازتواندنمیملیمقاومتتشکیالت
زبانبهتحصیلحقکسبومادريزبانازدفاعبه خاطرصرفاًملیرکتحفعالینازبسیاريزیرابگوید
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٢٠

مدارسیبهمهراولدرناچاربهنیزهاآنفرزندانوبرندمیبسراسالمیجمهورينظامهايزنداندرمادري
.هستندزندانیآنبه خاطربرادرانشانوپدرکهرفتخواهند

کهدرحالیکهخواهدمیآزربایجانیتوركپذیرمسئولیتهايخانوادههمهازآزربایجانملیمقاومتتشکیالت
مدارسسپارند،میاسالمیجمهورينظامهویتیوفرهنگیتصفیهدستگاهوسیستمبهراخودفرزندانناچاربه
ورحضومدنیمبارزاتباوتبدیلمادريزبانبهتحصیلحقکسبمطالبهواعتراضمحلبهراهادانشگاهو

بهآموزاندانشبینومدارسدرترکیآموزشیکتبرایگانتوزیعومدارسمربیانواولیاهايانجمندر
اجراییهايسیستممقابلدرکارشکنیباوپرداختهآزربایجانتوركملتتاریخوادبیاتوزبانتبلیغوترویج
.بردارندمطالباتوحقوقکسبدرآزربایجانتركملتپیروزيبرايمهمگامینژاديسازيپاك

جزواتوديسیتهیهباکهخواهدمیخودهايهستهوشهريهايکمیتههمهازملیمقاومتتشکیالت
درمدنیمبارزاتدرشرکتدرمایلهايخانوادهبههاآنتوزیعوتشکیالتطرفازمنتشرشدهآموزشی
.دهندآموزشراملیقاومتمهايشیوهورسانیدهیاريهادانشگاهومدارس

سیاسیزندانیانهمهآزاديستیزي ونژادونژادپرستیفاقددمکراتیک وايجامعهامیدبه

آزربایجانملیمقاومتتشکیالت

تبریز

1395شهریور31



**مقاالت ** 
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٢٢

المللیبینقوانیندرجنوبیآزربایجانبراي"سرنوشتتعیینحق"بررسی

صورتبهمتحدهایاالتاساسـیقـانوندربـارنخسـتینبـرايتـاریخیازنظرگرچهسرنوشت،یینتعحق
ايمادهچهاردهاعالمیهدروشدشناختهرسمیتبهحکومـتتشـکیلدرمشارکتوانتخاببرايمردم»حق«

صورتبهملـلعـهجاممیثاقهمچنینوجهانیاولجنگجریاندر) 1(امریکـاجمهـوررئیسویلسون
شوروياتحادپیشـنهادبـامتحـدملـلمنشـوردراماکرد،پیداايبرجستهجایگاهقومیهاياقلیتازحمایـت

) 3(شدگرفتهمتحد»ملل«ازانگلیسیبـایرونلـرداشـعارازچرچیـلپیشـنهادبـهسازماننامو) 2(شدوارد
.باشداصلهمینازبرخاستهتا

سرزمینمردممنافعبهتوجهعـدموزوروسیلهبهسرزمیناکتسابحقبامقابلهبرايتالشبهاصلایناتخاذ
اصولآتالنتیکمنشور«نامبهانگلیسوامریکامشتركاعالمیـهکه1941اوت14در. گرددبازمیموردبحث
سیستمآیندهبرايکنندگانامضااهدافوجنگدربارهرامالحظاتیشد،منتشر»انگلیسیوآمریکایی

راطلبیتفوقهـايشـیوهسـایروارضـیتصـرفرسـماًمنشـورایـنامضاکنندگان. داشتبردرالمللیبین
گرفتهصورت»مردمآزادهايخواسته«ضـدبـرکـهمـرزيتغییـراتهرگونـهبـاراخودمخالفتومحکوم

»کنندمیزندگیآنلوايتحتکهحکومتیشکلانتخاببرايردممـهمـه«حـقآنـان. کردنـداعالمباشد،
).4(شمردندمحترمرا

شدهمقدماتیهايکنفرانسدرکـههـاییبحثبهتوجهباومتحدمللحقوقمنشورنویسپیشتهیهزماندر
: بوددانستهضروريسرنوشتتعییناصلاعمالبرايرانکتهچندیننیزنویسپیشتهیهمسئولکمیتهبود،

اهـدافبـااصـلاینمطابقتوشودمیبیانآزادطوربهکهمردمواقعیخواستبـااصـلایـننزدیـکرابطه
).5(هااقلیترسیدناسـتقاللبهبرايالزامیگونههیچفقدانارضی؛تمامیتاصلازجملهمنشوراصولو

. فردهرحقنهشدهشمردهمردمانحـقعنوانبهربیشـتکـهمعنابدیناست؛جمعیحقیسرنوشتتعیینحق
اجتماعیاقتصادي،سیاسی،ومدنیحقوقالمللیبینهايمیثاق1مـادهدرومتحـدمللمنشور55و1مواددر
حـقایـنهرچنـدبنـابرایناسـت؛شدهشناختهخودسرنوشتتعیینبرايهاملتحـقنیزفرهنگیو
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ومدنیحقوقالمللیبینمیثـاق25مـادهآننمونهکـهداردنیزفرديجنبهالملل،نبیحقوقدرشدهشناخته
حقیبایدراآنمیثاق،دودرمشترك1مادهومتحدملـلمنشـور55و1مـوادبـهتوجهباولیاست،سیاسی
دیگـر. شـوندمنـدبهرهجمعیصورتبهآنازتوانندمیوبرخوردارندآنازمردمـانکـهدانسـتجمعی

بیانآزادانهبایدکهاستمردمانواقعیخواستباحقایننزدیکپیوندسرنوشت،تعیینحقبرجستهویژگـی
راحقاینبایدهاآنوشدهدانستهجامعهیکاعضـايهمـهبهمتعلقسرنوشتتعیینحقکهمعنابدین. شود
.نندکاعمالآزادفضاییدروفشارهرگونهازدور

را1960سالعمومیمجمع1514قطعنامـهدر»مسـتعمراتمردمـانوکشورهابهاستقاللاعطاياعالمیه«
تأییدباقطعنامهایندر. دانستمللسازماندرآنبهبخشیدنرسمیتواستعمارزداییروندآغازگرتوانمی

وبرابـرحقـوقبهاحتراماساسبریطیشراایجادجهان،وزنانمردانتمامیبـرايمسـاويحقـوقمجـدد
حقوقبرايجهانیاحتـراموشـدپیشـنهادجهـانمردمبرايصلحورفاهومردمهمهسرنوشتتعیینحـق
.شـدعنوانمذهبیازبانجنس،) 6(نـژاد،اسـاسبـرتبعیضـیهـیچبدوناساسیهايآزاديوبشر

کامـلخودمختـاريبرايراهسهنیزمللسازمانعمومیمجمـع1541اعالمیـهسـالایـندرهمچنـین
متحد،مللسازمانعمومیمجمعها،اعالمیهاینصدورازبعدسالدو. کردتعریفغیرمسـتقلهايسرزمین

.کندنظارت) 7(هـاقطعنامـهایناجرايبرتاکردتأسیسرا) استعمارزدایی(استعمارضدویژهکمیته

1962دسامبر14درکهنیز»طبیعیمنـابعبـردائـمحاکمیـت«عنوانباعمومیمجمع1803قطعنامهدر
منابعوثروترويبردائمحاکمیتوکردهاشارههاملتاقتصاديسرنوشـتتعیـینحـقبـرنوعیبهشد،صادر

. کندمیعنوانمردمسرنوشتتعیینحقازاساسی) 8(جزئیراطبیعی

است،بسیارياهمیتحائزوشدهاشارهسرنوشتتعیینحقبهآندرمیالدي1960دههدرکهنادياسدیگراز
مجمعدر1966سالدرکهاستاجتماعیواقتصاديحقوقوسیاسیومدنیالمللیبینمیثاقدونویسپیش

).9(درآمدنـداجرابه1976درورسیدهتصـویببـهعمـومی

تعیـیناختیـارمردمهمهداردمیاعالمخودبندنخستیندرمیثـاقدوایـنازهریـکنخسـتمـاده
توسـعهبـهآزادانـهونمودهمعینراخویشسیاسینظاممختارندبنابراینوهستندداراراخـویشسرنوشـت
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سئولیتمکهکشورهاییهمچنـینمیثاق،سومبندبرابر. گمارندهمتخویشفرهنگیواجتماعیاقتصادي،
مللمنشورمقرراتبرابراندموظفدارند،عهدهبـهراقیمومیـتتحـتوخودمختارغیرهايسرزمیناداره

.شمارندمحترمراآنوکردهتسهیلراخودسرنوشتتعییندر) 10(مـردمآزاديحقتحققوسایلمتحد،

برهادولتمیانهمکاريودوستانهروابطمورددرالمللبینحقوقاصولاعالمیهقطعنامه«1977سالدر
هفتگانهاصولازیکی. کردارائهراسرنوشتتعیینحـقاصلازتريوسیعمفهوم»متحدمللمنشوراساس

قهرآمیـزاقـداماتازهادولتپرهیزخواستاراعالمیهاین. بودسرنوشتتعیینوبرابـرحقوقاصلاعالمیهاین
مبارزهایـناسـاسبردرمـردمصـورتایـنغیـردرکهشدسرنوشتتعیینحقازکردنمحرومجهتدر

).11(شوندمیبرخوردارالمللیبینحمایتازدولتیچنینعلیه

جهتدربشردوستانه،المللیبینحقـوق◌ٔ درزمینه1949ژنـوهايعهدنامهبهالحاقیپروتکلدراعالمیه
:استآمدهخودتسرنوشتعییندرهاملتحقاعمال

برخوردارآندرمقررتکالیفوحقوقازپیوستهپروتکلاینازتوانندمیصورتیدرملیبخشآزاديهاينهضت
ملتـیچنـینثانیـاً. باشدگرفتهصورتاستملتینمایندهکهمقامیتوسطالحـاقدرخواسـتاوالًکـهشـوند
علیهوخارجیاشغالواستعماريسـلطهعلیـهسرزمینیکمردممسلحانهمخاصماتنوعازمخاصمهدرگیر
درملیبخشآزاديهايجنگبهاعتباراعطايشرایطپروتکل،ایندرترتیـببدین. باشدنژادپرسترژیم

.کنیممیمشاهدهراسرنوشتتعیینحق) 12(راستاي

را2000-1990دههملل،سازمانعمـومیمجمـع1990سـالدراسـتعماربـاترتمامهرچهمبارزهراستايدر
سـالدر. کردمیریزيطرحاقدامبرايخاصیهايبرنامهکـهنامیـداسـتعمارکنیریشهبرايالمللیبیندهه

کـرد،اعالمنیزرااستعمارزداییدههدومینمجمعاستعمار،کنیریشهاولدههپایانواقـدامایـنپیـرو2001
استعمارزداییدههدومینآغـازدر) 13. (گرفـتنـاماسـتعمارزداییدههدومین2010-2001هدهترتیباینبه
وکشورهابهاستقاللاعطاياعالمیهاجراي«مورددرگزارشـیملـلسـازمانکلدبیر2001مارس22درو

دبیرتوسـطگرفتهصورتلاعمـابهآندرکهنمودارائه»استعمارکنیریشهدومدهـهدرمسـتعمراتمردمان
).14(استشدهاشارهاستعمارکنیریشهالمللیبیندومدههبراياقدامطرحوکل
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٢۵

:ازاندعبارتکهاستشناساییقابلسرنوشتتعیینحقازجنبهپنجترتیباینبه

اموردردیگرهايدولتدخالتازبـودنبرکنـارواستقاللداشتنبهدولتیکچهارچوبدرمردمانحق-1
دولتشان؛

دستبهواستعماريسلطهبهدادنپایاندرشود،میادارهبیگانهنیرويباکهمستعمرهیکمردمانحق-2
استقالل؛آوردن

حقمعنايبهحقاین. کنندزنـدگیآنچهـارچوبدرخواهنـدمیکهدولتیانتخاببرايمردمانحق-3
صورتبهتواندمیملیونژاديقومی،هاياقلیتدربارهواستیتیجمعگروهیکمتبوعدولتانتخاب

شود؛بیـانخودمختـاريدرخواسـت

سیاسینظامگزینشبـرايسـرزمینیـکمردمـانحـقمعنايبههمچنینسرنوشت،تعیینحق-4
است؛دلخواهشان

ومدنیحقوقالمللیبینثـاقمی25مـادهدرکـهاسـتهمـانسرنوشـت،تعیـینحـقازدیگرجنبه-5
.استکشورشانامورادارهدرمردمانبرابروآزادپیوسـته،همیشگی،مشارکتحقمعنايبهوآمدهسیاسی

مطرحسرنوشتتعیینحقمشمولواحـدهايعنوانبهمـردمشناسـاییمسـئلهسرنوشـت،تعیینحقمورددر
عمـلدرحالبااین. اندنشدهتعریفدقیقاًشوند،اعمالشناساییینـدفرادراسـتالزمکـهمعیارهـایی. شودمی

شناساییآیـینویـژهبـهشناسـاییآیـینبـهتوانمیازجمله. استشدهحلمختلفهايراهازمسـئلهایـن
ند،کردمیعملانفراديصورتبهکههاییدولتجمعیشناسایییاعمومیمجمعهايقطعنامهطریقازجمعی
).15(یافتمشروعیتصورتاینبـهبـنگالدشونامیبیـااستقاللکهکرداشاره

ازجملهکهگذارداجرابهرامستمريهايتالشسرنوشتتعیـینحـقاصـلاجـرايجهـتدرملـلسازمان
سـاموراي،1968و1956هايسالدرتوگولنـداسـتقاللبهمنجرکهانتخاباتیبرنظـارتبهتوانمیهااین

).16(کرداشارهگردیـد،2001سـالدرشـرقیتیمـورو1989سالدرنامیبیا،1961سالدرغربی
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ودولتبامواجههدرتاریخیملتیکمثابهبهآزربایجانتوركملتکهاستآشکارفوقاوصافبهتوجهبا
درفارسائتنیکیدولتاستقرارزماناززیرا. باشدمیسرنوشتتعیینحقازبرخورداريشرایطحائزایرانکشور
مورداستدادهکفازراخودملیحاکمیتحقکهمحکومملتیکعنوانبهتوركملت1925سالدرایران
سرزمینواستقرارگرفتهاجتماعیوفرهنگیسیاسی،اقتصادي،هاياجحافوهاتبعیضمظالم،انواع

هايتوركگذشتهسالودنطولدر. استشدهتبدیلایرانبهموسومکشورمستعمرهبهعمالًجنوبیآزربایجان
مجزايجمعیشعوردارايشرایطیهردرکهاندکردهثابتعملدربلکهحرفدرنهبارهاوبارهاآزربایجان

وابتکاربهکهیتیوالوایالتیهايانجمنمترقیقانون. باشندحاکمخویشمقدراتبرخواهندمیوهستندخود
محمدشیخجنبشدرآزربایجانرأياستقاللبهتمایلشد،گنجاندهمشروطهاساسیقانوندرآزربایجاناصرار

فقیهوالیتاستبدادياصلباصریحمخالفتآزربایجان،دمکراتفرقهمستحکموآشکارهاياستداللخیابانی،
خلقحزبوشریعتمداريکاظمسیدشهیداهللاآیتتوسطوالیتیوایالتیهايانجمنقانوناجرايدرخواستو

ازجنوبیآزربایجانکهاستواقعیتاینگویايهمهآزربایجانملیحرکتنوینفازصریحگفتمانومسلمان
. باشدمیخویشسرنوشتتعیینمسلمحقاحقاقپیدراکنونهمودیرباز

جنوبیآزربایجانتوركملتبرسرنوشتتعیینحقاصلجنبهپنجهرکهاستمحرزطرفیبیداورهربر
. آورددستبهراخودحقاینازاستفادهامکانبایستیملتاینوداردمصداق

 -----------------------------
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آغدامرعناهستم؟طلبهویتچرا

جامعهواردکودك،یکعنوانبهمنیابد؛میگسترشجمعیتپهنايوشودمیتربزرگاجتماعچههر
دلیلبهافکارم،گاهی. شوندمیشماربینیزسالیقوترپیچیدهروابطتر،متفاوتهاانسان. شوممیيتربزرگ
.شوندمیسردرگمسؤاالت،ازدریاییدرهاانسانبااجبارياجتماعیروابط

باشم؟خودمخودنبایدمنچرا

گیرند؟میمنازرامنفردیتوهویتغیرانسانی،قوانینتصویبزوربهچرا

دارد؟رامنيجامعهومنسرنوشتتعیینحقحدچهتاحکومتاي،جامعهچنیندرراستی

کنم؟حفاظتخودهاياسطورهوتاریخزبان،فرهنگ،هویت،ازتوانممیچگونهحقیقی،انسانیکعنوانبه

وهایمهمبازيفامیل،ده،خانوا: مثل( بودمتريکوچکجوامعدرگیرتورك،کودكیکعنوانبهسالگی6تا
سپريخودمسرزمینوخاندانرسوموهاسنتآداب،زبان،بافرهنگ،راکودکیمدورانبیشتر). هاهمسایه

حساجباريهیچودستوريوجبرهیچ. بوددركقابلوخودمانیصمیمی،عادي،برایم،چیزهمهتقریباً. کردم
.باشمخودمخودکهبودمآزاد. کردمنمی

وگذاريسیاستمرکزيدولتطرفازکهمدرسهفاشیستیسیستموساختگیقوانینبادبستانبهورودبا
آزادکودكیکعنوانبهونداشتمفاشیستیقوانینباايرابطهاصالًقبالًکهکهدرحالی! شدمروبروشد،میاداره

وناعادالنهقوانینرفتم،میباالترکالسیبهکالسیازوشدممیتربزرگهرچه. بودمشدهتربیتمستقل،و
.کردممیحسبیشتررافاشیستیحکومتظالمانه

داشتمراخودمهاياندیشهوافکارآزاديسالگی6تاکهکودکیهمانمنشدممتوجهبرگشتم،خودمبهوقتی
.منیستبودم،شدهبزرگخودمسرزمینادبیاتوموسیقیزبان،تاریخ،بافرهنگ،و
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وفرهنگیهویتوکندتبدیلبودم،کهانسانیآنغیرازبهرامنداشتقصداي،مدرسهآموزشبهانهبهدولت
هاآنجايبهوبدزدمندرونازراچیزهاییخواهدمیدیکتاتوريحکومت. بگیردمنازرابودنمتورك

. نیستندمنبهمتعلقحقیقتدرکه،کندتحمیلمنبهراباشم،آنمنداند،میصالحخودشکهچیزهایی
!بودهضمغیرقابلکودك،منبرايمسائلیچنینباآمدنکنار

سالچندینازو! نبودهمجدیديسناریويانگارولیبود،ناآشناوغریبمنبرايموضوعایناستدرست
کنند،خالیدرونازرامنخواستندمیفاشیستیهايحکومتچنین! بودرایجنیزپهلويشاهانزمانازقبل،
.بدزدندرامنهویتیعنی

رويپادهد،میحقخودبهکشد،مییدكخودبارافارسیواژهکهبشريکهشودمیشروعجاییازمشکل
وسیستماتیکآموزشباايجامعهدرهم،فارسفاشیستیدولت! بگذاردمنهايآزاديواختیاراتمحدوده
نوعیکتنهازبان،نوعیکتنهامذهب،نوعیکتنهاخواهدمیها،ملیتسایرظهارنظراحقبدونواجباري
ازخاصینوعیکتنهاحتیوتاریخوفرهنگنوعیکتنهانوشتن،وخواندننوعیکتنهالباس،وپوشش
.کندتحمیلمنبهراادبیاتوشعرموسیقی،سبک

بیگانهزبان(زباننوعیکباهمه،ازبدترومذهبنوعیک،پوششنوعیکباشدم،دبستانواردوقتیاز
مذهبی،باورهايتحمیل. شودتحمیلمنتورکیزبانوهویتبهبوداینبرقرارکهشدمروبرو) فارسی

حفظبرايتاشد،مندرواکنشیوالعملعکسباعثداشتم،آنچهبامتضادحتیومتفاوتزبانیوفرهنگی
.کنمتالشودمخواقعیهویت

کهغلطیفرهنگیباورهايازبسیاريکهرسیدمنتیجهاینبهبعدازآن،وانقالبازقبلایرانوضعیتبامطالعه
آزربایجانجامعهوسیاستصحنهازبایدوهستندنامناسبوپوچمنسرزمینبراياند،دادهماهاومنخوردبه

.شوندگذاشتهکنار

خأل«دچاررامردمهمههویت،نوعیکتحمیلهستند،ساکنآندرملیتیکازبیشکهکشوريدر
همیشهواست»مبهموسست«بسیارفرهنگی،وانسانیهايارزشازلحاظکشوريچنین. کندمی»فرهنگی

.بردمیبسر»ناپایداريوبحران«در
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موجودیتکهاستحسیترینزیباطلبی،هویتحسفرهنگی،غلطوفاشیستیتحمیلیهايسیاستچنینبا
وبرچسبهرگونهازخالی…وتاریخیفرهنگی،زبانی،نژادي،خواهیهویتاین. دهدمینجاتراهاانسان
.استنژادپرستیانگ

باید. باشندخودهویتدنبالآزادانهبایدايجامعههردرخود،حقوقترینحیاتیواولینعنوانبههاانسانهمه
وسرزمینسرنوشتتعیینحقماتنها. نداردراماسرنوشتتعیینحقکسهیچماها،ومنخودزجکهبدانیم
.ماستحتمیوقطعیحقها،آزربایجانیتکتکومنبودنطلبهویتهمینبراي. راداریمزبان
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هیئتمحمدرضا–!شاشیرمادیم؟هئچدننه

توركایرانداائتدیکجه،داوامسیاستیفارسالشدیرماوسیونآسیمیال: وارشئیبیردیگیمسؤیلهبريباشیندان
آتیلیرسا،آددیمبیرمجبوریتدندهگونبیر. دئییلایناندیریجیسؤزلروئریلنباغلیایلهتدریسینیندیلی

.بوالشدیریلیرگؤزونه-اوزونه

هدفلريوسوروملوسووي،گؤرهایشی،یئرینهقورومودیلیتوركتبریزدهبیرینجیسی،اؤرنکلریندنسونبونون
وآچیلماسینون“قوروموادبیاتوکولتورآذربایجان”گؤسترنفعالیتعلیهینهتورکلویوندایااولمایان،بللی
تبریزیئرینه،دیلیتوركاستانداردوآچیلماسیبؤلومونون“سیتورکجهآذري”تبریزدهیئنهدهاؤرنگیسون
.دیرآلینماسیاساسنینسیلهجه

وائتمیشدیمایفادهلریمیدوشونجهسؤیلشیلریمدهویازیالریمداکیاؤنجهداهاحاقینداقورومودیلیتورك
. دیرباشالمامالیایلهتدریسیدیلینیاوقورومودیلبواوالجاقسا،دگیشیکلیکبیرجیدياگرکی،دئمیشدیم

گئچندههلهیئتکیلیلررسمیچونکودن؟نه. گرکیریسدوزلدیلمهشئیلرینبعضیاؤنجهاوندانچونکودن؟نه
کیتابالریندادرسدههلهچونکو. چکینیرلرائتمکدناعترافحاقسیزلیقالريیاپیالنقارشیتورکلرهایلدهیوز

کانالالریندا،تلویزیوندرگیلرده،لرده،قزئتهدههلهچونکو. گؤستریلیراوالراقکؤلهووحشییابانجیتورکلر
گئتدیکجهسیاستیآسیمیالسیونچونکو. جزاالندیریلمیرائدنلرحقارتواولونورحقارتتورکلرهنماالرداسی

بؤلوجووتورکیستپاندههلهینلرایستهحاقّیتحصیلدیلیندهآناچونکودن؟نه. ائدیرداوامركگوجلنه
.…چالیشیلیرسوسدورولماغاایلهدامغاالري

بواینانماق،جگینهائدیلهتدریسدوزگون- دوغرونیندیلیتوركسیندهاونیورسیتهتبریز،ائدرکنداوامدورومبو
.لیکدیرسادهصافلیقدیر،منجهآلغیالماقکیمیباشاريبیربونوواولماقموتلوخبره

:ییرمایستهمکاکلهدهسینینئچهبیردنلرهنهسایدیغیمیوخاریدا

دؤرد-اوچسوننینتاریخیووروباشخبري،آچیالجاغیبؤلومونوندیلیركتوسیندهاونیورسیتهتبریز–
خالقبؤلوموندهایلهوسیلهبووسیسئچمهبؤلوموبونیناؤیرنجیساییداآزآماج،. آچیقالنديگونونده
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اتاثبنین“اولمادیغیدیلنینطلبیاساسخالقین”ایلهدوالییسینین،قارشیالنمادیغییاخشیطرفیندن
.ایديچالیشیلماسیائدیلمگه

قدرایندییهدوکتورودور،ادبیاتیودیلیفارسفرشبافیان،احمدسایینباشقانیبؤلوموناوالنآچیالجاق–
قوزئیترسینهتام. وارکیتابیدهنهسیمقالهبیرنهدوزگون-دوغروایلگیلیالیهادبیاتیودیلیتورك

.دیرلیتجربهاولدوقجاقونوسونداهاؤیرتمفارسجاآذربایجانلیالرا

مدافعه(ساووناجاقایشیگؤردویویاردیمجیسی،اوزرهآزینلیقالرواتنیکلرنینروحانیحسنجمهورباشقانی–
توركتاریخیخبرسیزدیر،اوالجاغیندانتدریسدرسلرینهانسیبؤلومده. دئییلصاحیببیلگییهقدر) جکائده

اساسنینقایناقالريایراندرسلردهواینانیراواؤنجههامیدانیاالنینااولدوغوعایداموغولالرنینقایناقالري
بیرهئچطرفیندندؤلتاوچونباسیلماسیقایناقالرینبوزامانینداحالبوکی،. وورغوالییرگرکدیگینیآلینماسی

ایللرجهحتیآیالرجا،اوچونتابکیبیرهرداحاضیرالیانالرکیتابالريبواوالراقمنفردوئریلمزکن،دستک
چالیشماققانیتالماغایؤنتملرلهفرقلیاولدوغونوفایدالیکیتابیناوچونآلماقایذینگئدیبسینهادارهارشاد

.قالیرديزوروندا

داها. قورخانبیريقورخودان،بیري: چیخیراورتایاانسانقروپایکیاولونجا،دیلیتوركمسئلهدنسهنه–
نینتورکجهیئتکیلیلري،قورومودیلیفارس. ییرایستهقورخوتماقداقورخمایانالريقورخانالر،سودوغرو

یونسیعلیسایینقورخور،محتواسینداندرسلرینجکوئریلهاوراداقروپبیرباشقاقورخور؛تدریسیندن
آچیقالماایلهعجلهوقورخورندانهامیسیبونالرینباشقانیبؤلومکیتبریزدهوقورخورقورخوسوندانبونالرین

: اوالجاقپئشماناؤزلريینلرایستهاؤیرنمککی،جگیکدهاؤیرهدیلبیرائله! قورخمایینکی،دئییریاپاراق
“!جکوئریلهسیندهلهجهتبریزدرسلر”

بیرسونرااغیندانیاسدیلایلیوزگؤره،منهآنجاق. دیرگلیشمهبیربؤیوكاؤزوبوگؤره،بعضیلرینهالبته–
بیربؤیوكچالیشیلماسی،قویولماغایئرینهدیلیتوركاستانداردنینآغیزيتبریزاوراداوآچیلماسیبؤلومون
نینکیمسهدیلی،تورك. اولوناجاقتدریسشکیلدهاولدوغوالیقدایاقاالجاق،یاساقیادیلبو. حقارتدیر

.دیراولمامالیاویونجاغی
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اربابیحمزه-ایراندرقومیشکافبستردرآببحران

استجهانیبرترياندیشکدهدومینآمریکاپنسیلوانیايدانشگاهمطالعاتطبقکههاوسچتمياندیشکده
h: پنسیلوانیادانشگاهمطالعاتاساسبرجهانهاياندیشکدهبنديرتبه( p://goo.gl/swCy6F (در

آیندهدرجنگعاملراخاورمیانهدرمشتركهايآبوهارودخانهنمودنتشرمزیتونماركقلمبهکهايمقاله
- خاورمیانهژئوپلیتیکدرآباهمیت: اشرافسایت(استنمودهابرازمنطقهدرنزدیکاي

http://goo.gl/UYAlum .(متحدهایاالتصلحاندیشکدههاوس،چتمياندیشکدههشداراینکناردر
بهاستیمسونمرکزاندیشکدهدرمحیطیزیستامنیتبرنامهسرپرستمیشل،دیویدقلمبهيامقالهدرآمریکا
هايهزینهبهاشارهباوپرداختهایرانهواییوآبوجويتغییراتومحیطیزیستمعضالتبررسی
جانبازکهخطريحاضرحالدرکهکندمیتأکیدکشور،اقتصادينظامبرمعضالتاینسويازشدهتحمیل
خارجیدشمنانخطرازبیشمراتببهشود،میاحساسایرانهواییوآبومحیطیزیستالوقوعقریببحران

درکهاندداشتهبیانجديبحرانیراایراندرآببحرانمقالهایندرایشان. استداخلیسیاسیمنازعاتو
درعمیقبحرانهايسببنزدیکايآینده
: ایرانمدیرسایت(شدخواهدکشوراین

http://goo.gl/xWtOfP.(

درکهگزارشیدرجهانیمنابعيمؤسسه
بررسیبهنمودمنتشرمیالدي2013سال
پرداختجهاندرموجودآبیهايتنش

نسبتشاخصگرفتننظردرباکه
کهگشتمنتشراينقشهقالبدرگزارشاینيخالصه. بودشدهسنجیدهموجودآبیمنابعبهبرداشت
سويازگرفتهصورتبنديرتبهدرایران. دادمینشانخصوصایندرراجهانمختلفکشورهايوضعیت

.داشتقراربحرانیوضعیتدروزیادخیلیتنشدارايکشورهايجزمؤسسهاین
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میانجديشکافوجودنشانگرایراندرملی-قومیهايکنشيمطالعهایراندرموجودآببحرانکناردر
سابقکلفرماندهوايخامنهاهللاآیتارشدمشاورصفوي) رحیم(یحییسید. باشدمیایراندرساکناقوام
هايریشهوعواملقومی،هايبحرانمدیریتعنوانباايمقالهدرایراناسالمیجمهوريپاسدارانسپاه

پاسدارانسپاهبهوابستهحسینامامامعجدانشگاهسويازکهاسالمیانقالبازپسایراندرقومیبحران
اذعانایراندرقومیبحرانهايوجودبهاستگشتهمنشرانتظامیمطالعاتفصلنامهدروایراناسالمیانقالب
عباسعلىپور،سیدیحیى؛صفوى،. (استپرداختههابحرانایندرتاثیرگذارهايشاخصبررسیبهوداشته

) کردستان: موردىمطالعه(اسالمىازانقالبپسدرایرانقومىبحرانهاىیشهورعوامل) ،تابستان1390(
حساسیهاينقطهازیکیمقالهایندرایشان). 207ـ194،صفحات) 2(6انتظامى،مدیریتمطالعاتفصلنامه

بیانایرانبراياستراتژیکامريوگشتهبیانقومیخواستهاينمایدمیپذیرآسیبرااسالمیجمهوريکه
.استگشته

مسئولینوسیاستمدارانکهاستآننشانگراخیرسالسیدرایراناسالمیجمهوريسیاستهايبررسی
بدینانگارانهنادیدهودادهترجیحراسکوتملی-قومیخواستهايقبالدرهموارهایراناسالمیجمهوري

درسیاسیتشیعتضعیفوشدنجهانیاثراتطات،ارتبايزمینهدردادهرويتغییراتاما. اندپرداختهمسئله
تجمعاتدرتوانمیراخواستهاافزایشایننمودواستشدهایراندرملی-قومیمطالباتافزایشسببایران

موجودملی- قومیفعالین. نمودمشاهدهگیردمیصورتمحورقومشعارهايمحوریتباکهگوناگونخیابانی
منشورهايبامغایروآمیزتبعیضنژادپرست،سیستمیراایراناسالمیجمهوريدرموجودسیستمایراندر

.باشندمیایراندرموجودستمرفعخواستاروداشتهبیاناقوامحقوقوبشرحقوقالمللیبین

آبیکمبحراناجتماعیتاثیراتپیوندباشدمیتوجهقابلایراندرموجودقومیشکافهايدرکهاينکتهاما
بحرانقبالدرایرانمختلفمناطقدراخیرسالهايدرکهاعتراضاتی. باشدمیقومیخواستهايوایراندر
ترکهاياعتراضادعااینبارزينمونه. استگرفتهخودبهملی-قومیبويورنگاستگرفتهصورتآبیکم

ايدریاچهشدنخشکقبالدرایراناسالمیجمهوريهايسیاستبهایرانشمالغربدرساکنآزربایجانی
مرکزبهکارونيرودخانهيسرچشمهآبانتقالبهایرانغربیجنوبدرساکنعربهاياعتراضاورمیه،



آزربایجان میللی دیرنیش تشکیالتیدیرنیش سسیتشکیالت مقاومت ملی آزربایجان
----------------------------------------------------------------------------------

٣۵

خصوصدرایراناسالمیجمهوريهايسیاستبهایرانجنوبشرقیدرساکنبلوچهاياعتراضوایران
.باشدمیهامونيدریاچهشدنخشک

خطربااخیرسالهايدرکهاستبودهغربیآسیايوخاورمیانهشوريدریاچهبزرگترینیهاورميدریاچه
درصد88دریاچه2015سالدرکهدهدمینشانايماهوارهتصاویربررسی. استگشتهمواجهشدنخشک

کخشعللخصوصدر). http://goo.gl/tsmKco: مربوطهتصاویر. (استدادهدستازراخودمساحت
ایراناسالمیجمهوريمسئولینکهدرحالی. استشدهمطرحگوناگونیهايفرضیهتاکنوندریاچهاینشدن

نشانشمالیآمریکايدرمحققانازتنچندتوسطتحقیقیدانندمیخشکسالیایناصلیعاملراخشکسالی
شاملانسانیعواملوشدهدریاچهآبریزحوزهدربارشدرصدي5کاهشباعثتنهاسالیخشککهدهدمی

دریچهبادریاچهرويبرکیلومتري15بزرگراهساختهمراهبهآبی- اقتصاديتوسعهطلبانهجاههايپروژه
بنا). http://goo.gl/tsmKco: منبع(استکشانیدهبحرانبهرادریاچهوضعیتکیلومتري1/2کوچک

بهاقدامعمديصورتبهایراناسالمیجمهورينمسئولیآزربایجانیمدنیفعالینازبرخیادعايبه
دریاچهایناطرافدرساکنترکهايوکندپیداتغییرمنطقهجمعیتیبافتتااندنمودهدریاچهاینخشکانیدن

بیدرایراناسالمیجمهوريمسئولینسیاستهايواورمیهيدریاچهشدنخشک. گردندمهاجرتبهمجبور
نفرهادهوگشتنشینتركمختلفشهرهايدرگوناگونیاعتراضاتبهمنجردریاچهاینوضعیتبهاعتنایی

:  آرازنیوزسایت(شدندبازداشتامنیتینیروهايسويازتجمعاتایندرکنندگانتظاهراتاز
h p://araznews.org/en/archives/582.(

وکرنککرن،باستانیهاينوشتهسنگدردرواین. استایرانرودخانهترینبزرگوترینپرآبکارونرود
درساکنجمعیت. استگردیدهتشکیلرودایندرکناربشريهايتمدناولینوشدمینامیدهنیزکوهرنگ

اثراتبهتوجهباایراناسالمیجمهوريمسئولین. دهدمیتشکیلایراندرساکنعربهايرارودایناطراف
آباد،بهشتطرحعنوانباايپروژهتوسطکهداشتندسعیاصفهاننشینسفاريمنطقهبرآبیکمبحران

کارونروداطرافدرساکنعربهاياعتراضبهآبادبهشتطرح. نمایندمنتقلایرانمرکزبهراروداینآب
جمهوريمسئولینتصمیمبدینعربیشعارهايسردادنوعربیهاينوشتهپارچهباساکنینوشدمنجر
.نمونداعتراضایرانمیاسال
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آبيدریاچهبزرگترینوجهانالمللیبینتاالبهفتیمنعنوانبهشدنخشکازپیشهامونيدریاچه
اینشدنخشکازپسکهبودندایرانهايبلوچدریاچهایناطرافدرساکنمردم. بودایراندرشیرین
حلیمهخانمزابلنمایندهاظهارات: منبع(شددریاچهنایاطرافازمهاجرتبهمجبورخانوادههزارسهدریاچه

استانروستايصدهادریاچهاینشدنخشکازپس). 18/06/1395- 2677شمارهشرقروزنامه- عالی
خودبهبحرانیحالتچنانمنطقهاسفناكوضعیت. درآمدشنبادهاييمحاصرهدربلوچستانوسیستان

عصر(دادهشدارسکنهازسیستانشدنخالیخطريدربارهزابلسابقينمایندهنوراعباسعلیکهگرفت
h: هامون p://goo.gl/n5pWPs .(محیطسازمانرئیسسفرباهمزمان1392ديپنجمتاریخدر
بهاقداممنطقهدرساکنبلوچهايازجمعیبلوچستانوسیستاناستانبهابتکارمعصومهخانموقتزیست

: ایراندانشجویانخبرگزاريسایت(نمودندهامونتاالبازحفاظتازحمایتدرانسانیيزنجیرهبرگزاري
http://goo.gl/XXUWqN.(



**اخبار**
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شدداشتهگرامیآزربایجانملیمقاومتتشکیالتتاسیسسالگرددهمین

آزربایجانملیمقاومتیالتتشکتاسیسسالگرددهمینمیهمانانوهواداراناعضا،ازکثیريجمعحضوربا
.شدداشتهگرامی

حضوربا) تشکیالتیدیرنیشمیلیآزربایجان(آزربایجانملیمقاومتتشکیالتتاسیسسالگرددهمینمراسم
آزربایجاندرآزربایجانملیحرکتفعالهايتشکیالتسایرازمهمانانیوهواداراناعضا،تشکیالتی،مسولین
.شدبرگزارجنوبی

کردنیادبامهمانانبهگوییخوشآمدضمنملیمقاومتتشکیالتمرکزيشوراياعضاازیکیمراسمایندر
تاریخیضرورتتحلیلبهسیاسیزندانیانتمامیآزاديآرزويهمچنینوآزربایجانملیمبارزاتشهداياز

دانشجویان،بینگراییشکلتروحیهتقویتومنسجمومنظمتشکلهايچارچوبدرملینیروهايسازماندهی
.پرداختگراییمحفلازخروجوعاديمردموزنانجوانان،

تشکیالتکارگرانوزناندانشجویی،جوانان،شاخهازاعضاییوشهريهايکمیتهمسئولینکهمراسمایندر
حوادثبههاشارباملیمقاومتتشکیالتشهريهايکمیتهمسئولینازیکیداشتند،حضورملیمقاومت
بینتعاملروحیهبردنباالوملیحرکتنیروهاينزدیکیواتحادخواستارمنطقهدرتروریستیوسیاسی
درآنانواهیادعاهايوتروریستیهايگروهحضورارزیابیبههمچنینتشکیالتیمسئولاین. شدنیروها
کامالرایهتورکشرقجنوبتروریستیتاقداماوعراقشمال–سوریهتحوالتوپرداختهآزربایجانغرب

یکنفعبهمناطقبرخیجمعیتییبتورکتغییرپروژهازبخشیراتروریستیاقداماتوجنایاتاینوهدفدار
جنوبدرككپتروریستیاقداماتخطرناكومنفیتاثیراتازهمچنینوي. دانستخاصقومیگروه
شهرنزدیکیدرخصوصاآزربایجانغربدرسازيکانتونپروژهوآزربایجانغربمنطقهبریهتورکشرق

.دادخبرآزربایجانغربدراحتمالیبحرانهردراورمیه

پیشراجوانانزیباشعريقرائتباآزربایجانملیمقاومتتشکیالتجوانانشاخهاعضاازیکیمراسمطی
بینازتشکیالتعضوگیريبسطبروکردوانعنملیمقاومتتشکیالتفقراتستونوملیمبارزاتآهنگان
.نمودتاکیدجوانان
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بدنهوبطندرزنانپررنگنقشازداشتندحضورنیزملیمقاومتتشکیالتزنانشاخهاعضاکهمراسمایندر
خوبومهمبسیاررامبارزاتیعرصهدرزنانحضوربهتشکیالتدادناهمیتازوشدهدانیقدرتشکیالت

.کردندبیارزیا

مقاومتتشیکالتسالگرددهمینتبریکضمنهاتشکیالتسایرازحاضرمهمانانبرنامهازدیگريبخشدر
.پرداختندهابستبنازرفتبرونهايراهوملیحرکتبرحاکمموجودشرایطارزیابیبهملی

ملیحرکتسمبلشکلهبکیکیملیمقاومتتشکیالتتئوریکجزواتتوزیعبامراسمپایانیبخشدر
.شدبریدهسیاهستارهوهاللباجنوبیآزربایجان

ومدنیمبارزاتمشیبا1384اسفند28تاریخدرآزربایجانملیمقاومتتشکیالتکهاستتوضیحبهالزم
رزیوگسترهتوانستگذشتهسالدهدروشدتاسیسجنوبیآزربایجاندرمخفینیمهومخفیصورتبهمنفی

.دهدبسطمختلفکشورهايوهادانشگاهوشهرهابهراخودتشکیالتیهايمجموعه

درمختلف. …وبوشوردي،سیکتب،جزوات،انتشاراتباگذشتهسالدهدرآزربایجانمقاومتتشکیالت
کردهایفامهمینقشمیدانیومبارزاتیهايحوزهاکثردروداشتهپررنگینقشملیمطالباتوافکارترویج
.استداشتهپررنگوموثرحضورينیزاینترنتیخبررسانیخصوصاخبررسانیبخشدرتشکیالتاین. است

اصلیهايمشغلهواهدافازعزیزاناینهايخانوادهوسیاسیزندانیانازحمایتگذشتهسال10در
.استبودهآزربایجانمقاومتتشکیالت

چلبیانیبابکآقايحاضرحالدروشودمیادارهشوراییصورتبهکهآزربایجانملیمقاومتتشکیالت
صدايمختلففعالیتهايباونمودهفعالیتعلنیصورتبهکشورازخارجدرداردعهدهبرراآنسخنگویی

هستهوهايکمیتهنیزداخلدر. باشدمیآزربایجانسیاسیزندانیانوجنوبیآزربایجانتوركملترساي
جامعهبطندرپررنگیحضورتشکیالتتخصصیهايکمیتهدیگرهمراهبهدانشگاهیوشهرييها

واجتماعیسیاسی،رخدادهايوتحوالتغالبدروداشتهایرانتبارتوركجوامعدیگروجنوبیآزربایجان
.کنندمینقشایفايفرهنگی
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۴٠

ستاکردهاعالمخودمرامنامهدرکههمانگونهتشکیالتاین
درتوركملتاجتماعیوفرديحقوقتمامیاحقاقخواستار

حقوقجملهمنایراننشینتوركمناطقوجنوبیآزربایجان
علیراخودمبارزاتوباشدمیفرهنگیسیاسی،اقتصادي،
درتوركملتسرنوشتتعیینحقاحقاقبرالخصوص
.استکردهمتمرکزجنوبیآزربایجان

استمعتقدکهحالیعیندرآزربایجانملیمقاومتتشکیالت
طبعاًوباشدمیتوركملتتاریخیوطنآزربایجانسرزمین

یعنیآنمردممطلقاکثریتحقآنمقدراتتعیینوادارهنیز
خاكوجبهرازصیانتراهدروباشدمیآزربایجانهايتورک

درباشد،میمجادلهوفداکاريگونههربهحاضرآزربایجان
آزربایجانتاریخیاراضیدرساکناقلیتهايتمامیحالنعی
تمامیبهقائلودانستهآزربایجانیکدرجهشهروندانرا

جنسیتیواعتقاديقومی،اقلیتهاياجتماعیوفرديحقوق
قومیرویکردهرگونهباوبودهآنمدرنمعنايبهملیرویکرددارايتولدبدوازتشکیالتاین. باشدمی

همانگونه. استکردهمجادله) کالمیخشونتخواهفکري،خشونتخواهفیزیکی،خشونتخواه(آمیزنتخشو
داردحقامروزيدولتبدونملتیکوتاریخیملتیکعنوانبهجنوبیآزربایجانجمعیتتوركاکثریت

حقمحدودهایندرساکناقلیتهايتمامیکندتعیینراخودمقدراتجنوبیآزربایجانتاریخیمحدودهدر
.باشندسهیموشریکپروسهایندربایستیودارند
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۴١

سولدوزيهفتهمناسبتبهجنوبیآزربایجاندرکهتوپراقينامهویژهافديپیفایل
شدمنتشر

ديپیفایلکهشدمنشرجنوبیآزربایجاندرسولدوزهفتهویژهتوپراقنشریه) 1395(امسالماهفروردیندر
.شودمیآزربایجانتركملتتقدیمطریقبدینآناف

قدرتخالازآزربایجانغربدرکُرديمحورخشونتوتروریستیگروههايازبرخیایران57انقالبازپس
آزربایجانغربتُرکانکشتاربهخودمختارياعالنيبهانهبهونمودهاستفادهسوءایراندرآمدهوجودبه

گروهاینتوسطاستاندارانوشدمیادارههامذهبی- ملیتوسطمرکزيحکومتکهزمانآندر. پرداختند
گروههايوآمدهعملبهممانعتواهیهايبهانهبهمرکزينظامینیروهايورودازگردیدمیتعیین

.رساندندقتلبهراآزربایجانغربدرسولدوزشهروندانازنفرهزاربربالغتروریستی

يهفتهنامبهايهفتهنامگذاريبهاقدامآزربایجانملیحرکتفعالینسولدوزشهدايبهدینادايجهت
ملیحرکتفعالین1395فروردیندرسولدوزهفتهمناسبتبه. پرداختندعامقتلاینسالگرددرسولدوز

صدهاونمودندسولدوزيههفتموضوعبا“توپراق”ينامهویژهانتشاربهاقدامآزربایجانغربدرآزربایجان
همچونگوناگوناجتماعیگروههايمیاندروجنوبیآزربایجانمختلفشهرهايدرنامهویژهاینازشماره

.گردیدتوزیع…ومعلمانبازاریان،دانشجویان،
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۴٢

“ويتیآرازنیوز”اینترنتیتلویزیونفعالیتبهآغاز

تشکیالتخبريارگانآرازنیوز،سایتتصویرييرسانهبخشعنوانهب“ويتیآرازنیوز”اینترنتیتلویزیون
خودفعالیتآغازینيمرحلهدراینترنتیتلویزیوناین. نمودخواهدفعالیتبهآغازآزربایجانملیمقاومت
یاسیسکارشناسانبامصاحبهوهفتهرویدادهايآنالیزخبر،قالبدرمختلفهايبرنامهباکهکردخواهدتالش

.بپردازدجنوبیآزربایجانملیحرکتگفتمانانتشاربهدانشگاهیمختلفاساتیدو

بایکوتکهکردخواهدتالشایرانوجنوبیآزربایجانبامرتبطبشريحقوقاخبارانتشارباويتیآرازنیوز
حقصدايندنرسادرمؤثرگامیوشکستهراآزربایجانیبشرحقوقفعالینخصوصدرموجودايرسانه
.باشدبرداشتهخودسهمبهآزربایجانیانيطلبانه

خبرهاياهمیتخصوصدرسایتسردبیرشاهدبابکسخنانشاملتصویرييرسانهایننخستویدئوي
.باشدمیويتیآرازنیوزتاسیساهدافوجنوبیآزربایجانملیحرکتبهمرکزگراهايرسانهنگاهویدئویی،
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۴٣

در“حقداراصغرعلی“آزربایجانیمحققاز“ایرانتورکانهویتیرنسانس“کتابانتشار
آنکارا

“چاغسون”انتشاراتتوسط“حقداراصغرعلی”آزربایجانی،محققتوسطایرانتورکانهویتیرنسانسکتاب
.شدمنتشرآنکارادر

مقدمهحاويایرانتورکانهویتیرنسانسکتابآرازنیوز،گزارشبه
مشکلبارابطهدرایرانتورکانهویتیموضوعاهمیتدراستاي
وهاایدهمواجهومعاصرجهاندرهویتیمساله؛“ایرانملیهویت”

سابقهتورکان،تاریخوفرهنگهویت،باایرانیستیپاناقدامات
مباحثدیگرازایران،تورکانبارابطهدرمعرفتیوتاریخیتحقیقات

.هستندمقدمه

می“ایرانتورکاناجتماعسیاسیتاریخ”ازبحثبه،“توركشناسیواژه”درگفتاريباکتاباصلیبخشسه
تورکانحکومتاستمراروهونامپراتوريایجادازتورکانسیاسیهویتشناسیدیرینهبهاولبخش. پردازد

وپسامشروطهدورهدرایرانتورکانسیاسیشرایطوپرداختهایرانمحروسهممالکدرقاجارهاپادشاهیتا
.دهدمیگزارشرااسالمیجمهوريعصر

آنهايلهجهوتاریخیبنديتقسیموتورکیزباندیرینهتاریخاز“ایرانتورکانادبیاتوزبان”بهدومبخش
مییوندپآزربایجانمعاصردورهدرادبیتجددبهآنتاریخیتحوالتباراآزربایجاندرتورکیسیروپرداخته

.زند

خراسانتورکانوقشقاییخلج،تورکمن،ایالتواقواماز“ایرانتورکانزیستیجغرافیاي”درسومبخش
.کندمیاشارهاست،تورکاندیرینهگاهزیستکهآزربایجانبهوکردهگزارش
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۴۴

سالازآزربایجانجغرافیاییواحدهاينامتغییردرپیوستیبرمشتملایرانتورکانهویتیرنسانسکتاب
.استتحقیقاتیمنابعوکتابشناسیگزیدهو1388تا1316

عنوان40مدرنهاياندیشهتاریخومدرنیستیادبیاتپژوهی،مشروطههايزمینهدرتاکنونحقداراصغرعلی
.استکردهمنتشرکتاب
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