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 مقدمه

 

 گیرد ومی ... را دربر شناسی، سیاست، فلسفه و تاریخ وون جامعههایی چشاخه که علوم نظری

ای گسترده است. مؤلف این عرصه ،شودسانی یاد میعنوان علوم اناز آن به یطورکلدر ایران به

شمند را رعایت وهای استاندارد یک پژوهش ربا رجوع به منابع مختلف، گزینه پژوهش سعی داشته

 رائه شود.ادرخور تأمل و مستند  یفیتأل یجهتا درنتها پایبند باشد و بدان

لیه تابوهای موجود در کشور که ع ،است نساختارشک جنبشیشک حرکت ملی آزربایجان بی

 ،دارندی آشنای یجنوب یجانعملی در آزربا قد علم کرده است. بسیاری از کسانی که با عالم سیاست

 برای طرح گفتمان هاییسختیانی با چه زربایجمدنی آ -دانند یک فعال ملیمی یخوببه

یا  حات وحرکت ملی در جغرافیای ایران مواجه است. کسانی که با گفتمان اصال انهساختارشکن

جامعه گسیل  یسوهای فردی بهآزادی قلم و بیان و یا گفتمان عدالت اجتماعی و یا آزادی

جانی دارند که هدف خود را تغییر آزربای مدنی -تر از کار یک فعال ملی کاری بس سهل ،شوندمی

ارد. یک د 1304ساختارها و نظم کنونی مبتنی بر تابوها و ساختارهای سیستم حاکمه از سال 

 تحمیلاش خیزد که از کودکی بر فرد فرد جامعهبا نظمی به مقابله برمی یآزربایجان گرایهویت

ین انی با ابارز و فعال ملی آزربایجه معرفی شده است. فرد معنوان بدیهیات جامعشده و آن نظم به

 یجنوب یجاندر آزربا. سته استبه مبارزه برخا -یرحقیقیغ چند ساختگی وبدیهیاتی هر-بدیهیات 

سازی های یکسانها و سیاستتحریف ومدر طول سالیان سال مورد هج یقدری ترک بهجامعه

ی بازگرداندن ی وظیفهفرهنگی و ملی در کشور قرار گرفته است که امروز فعال حرکت مل

 دالیلیان به ملت آزربایج تعبیریکند. به ر دوش خود احساس میجامعه را ب« ی تاریخیحافظه»

اند؛ ای و مطبوعاتی سراسر کشور به وجود آوردههای مرکزی در سیستم آموزشی، رسانهکه حکومت

خود مسدود گشته است. اریخ و فرهنگ حقیقی تی آزربایجان با های آشنایی جامعهتمامی روزنه

ل هایی از تاریخ معاصر که شام، تالش دارند تا پنجرهعرصهامروز حرکت ملی و فعاالن این 

ها و ترورها از سوی همسایگان، تشکیل دولت ملی در چارچوب آزربایجان، یکپارچگی کشینسل

و  دادیاج خاک وطن در دو سوی رود آراز در چند صدسال پیش، مشاهیر و مفاخر سرزمین آبا و

های ی حکومتخواهانههای تمامیتهای بسیاری که براثر سیاستاتفاقات و رویدادها و فراز و نشیب

قابل می آزربایجان پاک شده است را در مرکزی ایران در یک قرن اخیر از حافظه تاریخی جامعه

 دیدگان ملت خویش بگشایند.

علیه ملت  هاییعها و تضزتر از ابعاد تبعیضتر و باای فراختا روزنه شدهسعی  در جستار حاضر

ونیسم وتر تحت عنوان شهای حکومت مرکزی که بیشای از سیاستو دید تازه شودآزربایجان ارائه 
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ای است که مقوله «استعمار داخلی»تر بگشاید. استعمار یا به عبارتی صحیح یمانشد براشناخته می

فتمان استعمار و رهایی از آن برای آزربایجان جنوبی موردتوجه قرار گرفته است. گ متندر این 

شده نباشد؛ اما بسیاری از فعاالن در عرصه مبارزات صورت گسترده شناختهشاید چندان به

گیرند. هایشان به کار میها و نوشتهطلبانه آزربایجان جنوبی به آن معتقد بوده و در گفتهحق

کتابی را با عنوان  ازاینیشپ )دیرنیش( «جانتشکیالت مقاومت ملی آزربای»ی نشر کمیته

حاضر در همان راستا و در تکمیل آن به رشته  جستارو اینک  ه بودچاپ و منتشر کرد« استعمار»

ای راهگشای تحقیقات تازهتحریر درآمده است. امیدواریم که این دو پژوهش برای تثبیت گفتمان، 

 باشند.

حزب  یرریان فکری ناسیونالیستی افراطی که تحت تأثدر ایران با تسلط ج« استعمار داخلی»

آغازید و سیر تکاملی خود را در مدتی که  ،نژادپرست نازی )حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان( بود

پیمود و حتی بعد از  ،رضا پهلوی و بعدازآن محمدرضا پهلوی بر مسند قدرت کشور ایران بودند

 1304ی شد. جریان فکری ناسیونالیستی افراطی که در سال انیز وارد ابعاد تازه 1357انقالب سال 

به صورتی بالفعل درآمده و قدرت سیاسی کشور ایران را قبضه نمود؛ مصداق بارز یک جریان 

فارسی در کشور بود -نژادپرستانه بر محور ناسیونالیسم تهاجمی افراطی بر محوریت اتنیک آریایی

ی خود را حفظ بطن نژادپرستانه ،گرفتن صورتی مذهبی رغمدر ایران، علی 57که پس از انقالب 

گشت. به این اعتبار، نژادپرستی، « شعوبیه»نمود و موجد بازگشت به قدرت جریانی ارتجاعی یعنی 

های مرکزی رغم تغییر اشکال حکومتصورت سیستمی پایدار علیآسیمیالسیون و استعمار به

 مانده است.باقی

شود. م میماندگی فرهنگی و اقتصادی ملت محکومسبب عقب ، استعمار داخلییطورکلبه

لتی که سیاست استعماری را بر ملت تحت سلطه اعمال م-تر دولتاصطالح دقیقملت مسلط و به

گردد. داشته شدن ملِت محکوم میکند؛ هم از بُعد فرهنگی و هم بُعد اقتصادی مسبب عقب نگهمی

های اهتر شده و ریده شده توسط استعمارگران محکمبدین ترتیب زنجیرهای ملل به اسارت کش

 شود.تر و دشوارتر میآگاهی و بیداری ملی برای رهایی ملی سخت

ی استعمار داخلی در ادبیات سیاسی حرکت ملی آزربایجان جنوبی اگرچه ممکن است نظریه

است تا با بررسی برخوردار نباشد؛ لیکن در این کتاب تالش مؤلف بر آن  یتراز جایگاه جاافتاده

 یجنوب یجانحقایق استعمار داخلی در آزربا« علم سیاست»و « شناسیجامعه»های آکادمیک نظریه

ن و فعالین حرکت ملی و ملت ترک آزربایجان ارائه دهد. بدون شک، ارا به روشنفکران، مبارز

دارد  یتأملهای قابلرغم تشابهات با استعمار سنتی و یا استعمار خارجی، تفاوتاستعمار داخلی علی

و نبایستی این دو را با یکدیگر یکی دانست و یا با ذهنیتی که به استعمار سنتی وجود دارد به 
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عنوان شود تا استعمار داخلی بهی عصر جدید نشست. توصیه میقضاوت در مورد این پدیده

 قرار گیرد. بخشای جدید در سیاست عصر ما موردتوجه فعالین ملی و مبارزات رهاییپدیده

در حال حاضر در کشور ایران شاهد اعمال سیاست مولف در این پژوهش سعی دارد بگوید که

 کهیطورهستیم. به یرفارسملت فارس بر ملل غ-های استعماری در داخل کشور از سوی دولت

احشی ی ف، فاصلهیرفارستر مناطق غطور دقیقی ایران و بهاقتصاد و میزان رفاه در مناطق حاشیه

. همچنین به لحاظ فرهنگی نیز فرهنگ ردهستند دا زبانبا مناطق مرکزی کشور که عمدتاً فارس

عنوان فرهنگ مسلط در کشور مانع از ایجاد بسترهایی برای ملت فارس ازنظر پیشرفت و تکامل به

هنگشود. جلوگیری از ایجاد بسترهای رشد فررشد فرهنگ سایر ملل در داخل جغرافیای ایران می

ماندگی فرهنگی )فرهنگ شهرنشینی و مدنی( و حتی نابودی در ایران سبب عقب یرفارسهای غ

آورد. عدم خدشه وارد می یرفارسملل غ« نفس ملیاعتمادبه»میراث معنوی فرهنگی شده و بر 

افراد آن  کهیطورانجامد؛ بهنفس جمعی در یک جامعه حتی به خودزنی فرهنگی نیز میاعتمادبه

های استعماری و نژادپرستانه از فرهنگ اصیل خود تبری جسته عه در اثر ناآگاهی از سیاستمجمو

آسیمیله شده و در فرهنگ ملت  دیگریعبارتبه برند.و به فرهنگ ملت مسلط و استعمارگر پناه می

  شوند.استعمارگر ذوب می

دو  که یک سکه مانند دو رویبهرا  نژادپرستی و استعمارگریمولف همچنین سعی دارد 

 ،ریتم استعمارگدر پس هر سیس ای کهارائه دهد. به گونه فاکتور جدانشدنی از یکدیگر هستند

ت مستعمره را رار بر تسلط و برتری خود بر ملصوجود دارد که انیز ای جریان فکری نژادپرستانه

ه شود کگفته میاز استعمار  یاگونهکند. استعمار سنتی یا استعمار خارجی بهپذیر میتوجیه

ف ت ضعیمستعمره خارج از مرزهای کشور استعمارگر باشد. همچنین مستعمره ممکن است از دول

یر توسط فرانسه های استعمار هندوستان توسط بریتانیا و الجزاو ناکارآمد برخوردار باشد. نمونه

 شوند.ازجمله استعمار سنتی یا استعمار خارجی محسوب می

ستگاه دکه  تعمره در داخل مرزهای کشور استعمارگر قرارگرفته و ملتیدر استعمار داخلی مس

ماید. فرهنگ نقدرت سیاسی را در اختیار دارد؛ به تحمیل فرهنگ ملی خود بر سایر ملل اقدام می

ناطق تحت شود. استثمار در میشده و تحقیر مملل تحت سلطه در این نوع استعمار به حاشیه رانده

ای وسهگردد. این پرو سبب انباشت ثروت در مناطق ملت استعمارگر می پذیردسلطه صورت می

استعمار  یینهپردازان درزمهای استعمار داخلی است؛ که از سوی نظریهکلی و ساده از ویژگی

 داخلی تثبیت گردیده است.

است که به لحاظ فرهنگی و اقتصادی تحت سیاست قرنملت ترک آزربایجان جنوبی یک 

گذاری در خاک آزربایجان جنوبی در مقایسه با ری حکومت تهران قرار دارد. سرمایههای استعما
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کشور غیرقابل مقایسه است و امکان هرگونه فعالیت فرهنگی عمده در  یننشمناطق مرکزی فارس

راستای شکوفایی فرهنگ ملی آزربایجان سلب گردیده است. به قطع، ملت آزربایجان مصداق بارز 

یک سرزمین مستعمره  عینینیز مصداق  یجنوب یجانزده و سرزمین تاریخی آزربایک ملت استعمار

 است.

حرکت ملی آزربایجان با تحلیل و بررسی وضعیت کشور و مظالمی که بر ملت آزربایجان روا 

راه  یت، در حال تثب«فاناتیسم»بینانه و با پرهیز از هرگونه گرایش به شود؛ به صورتی واقعداشته می

ی خود به دست جوانان شجاع و آگاه خود بوده و همواره سعی بر آن خواهد داشت تا با چراغ مبارزات

تر از ی پرتالطم خود در راه آزادی، همواره منافع ملی آزربایجان را ارجحراه آینده قرار دادن گذشته

زادی را منافع جغرافیای سیاسی ایران قرار دهد. حرکت ملی آزربایجان خواهان آن است که بیرق آ

 برکشد. یمداربرخالف گذشته نه در تهران بلکه در تبریز برافرازد و فریاد ضد استعماری و دولت

 را در« استعمار فارس»و « رهایی»در توضیح عنوان این کتاب که مفاهیم و عباراتی چون 

 ( که در ترکیLiberation) ( و یاEmancipationی رهایی یا )برگرفته است باید گفت؛ واژه

های ملی که در برابر استعمار مبارزه ( ترجمه شده است؛ در مورد نهضتQurtuluş-)قورتولوش

اند در رخاستهبهایی که به مبارزه با استعمار برده شده است. بنابراین؛ تمامی جنبش اند؛ به کارکرده

رهایی »رت فاده از عباگیرند؛ و به این اعتبار، استبخش ملی قرار میهای رهاییی نهضتجرگه

تر به نظر مناسب« حرکت ملی آزربایجان جنوبی»های ضد استعماری به جهت ویژگی« ملی

مهم بحث شده  در مورد این یلتفصبه کتابهایی از ر بخشد« استعمار»رسد؛ اما در توضیح می

 است.

ده ارجاع شها به آنها ، از منابع مختلفی بهره برده شده است که در پاورقییفدر این تأل

« جانآذربای» یجابه« آزربایجان»است. ذکر این نکته نیز الزم است که در این پژوهش از امالی 

جز مال بهاهایی که از منابع مختلف گردیده نیز این نوع نگارش و استفاده گردیده است؛ و در نقل

ه کمان مشاهده است. بدیهی است؛ استفاده از این نوع نگارش برای نام وطنبرخی موارد قابل

دار عنوان یک نافرمانی مدنی در حرکت ملی رایج گردیده است از پیشینه تاریخی هم برخوربه

 است.

؛ که شودروبرو می« 2استعمار»و « 1نژادپرستی»با مفاهیم  همواره یفخواننده در طول این تأل

تاریخی در  های تئوریک وتالش شده تا با استفاده از رجوع به منابع مختلف این مفاهیم به روش

بستر جامعه ایران بررسی شوند و کوشیده شده است تا پرسپکتیوی از سیستم استعماری حاکم بر 

                                                           
1 - Racism 

2 - colonialism 
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در  یرفارسهای غکه استعمار داخلی و نژادپرستی علیه ملت نویسنده معتقد است .گرددکشور ارائه 

بسیاری از مردم  اذهان یادزاحتمالبه حالینکند. بااامان عمل میصورت گسترده و بیایران به

نسبتًا  یارسانهدستگاه ممکن است با این مفاهیم بیگانه باشد؛ زیرا اپوزیسیون رژیم که برخوردار از 

قدرتمندی هست؛ نیز با طرز تفکر راسیستی مرکزمحور همواره منکر چنین سیستمی در ایران 

این . همچنین است شده و گفتمان حرکت ملی آزربایجان جنوبی را بایکوت و تخریب نموده

ممکن  سوینها و موضوعات جداگانه ولی مرتبط باهم تشکیل یافته است و از اپژوهش از بخش

در این  یطورکلهای دیگر برخوریم؛ زیرا بهبا فصل کتاب به مباحثی مرتبط است؛ در یک فصل

ؤلف این دلیل م به پژوهش به بررسی وضعیت آزربایجان جنوبی در ایران پرداخته شده است و

 .بپردازداست تا در برخی موارد و در صورت لزوم به مباحث خارج از موضوع فصل  شدهناگزیر 

خود را به جهت  ی جمعیو اراده که اتحاد یای استعمارزدهتلنگری است بر جامعه این کتاب

روبرو  اینفس ملی از کف داده و در راه مبارزه برای آزادی با مشکالت عدیدهاز دست دادن اعتمادبه

دچار تناقض و مشکل « خود جمعی»ای که با بحران هویت و تعریف جامعه یعتاًشده است. طب

هایی روبرو گردد. در این پژوهش تئوریک کوشش بر این است؛ در پیدا کردن راه سعادت با دشواری

ملی  بوده است که با تاباندن نوری از آگاهی به زوایای تاریک مشکالت و موانع بر سر راه حرکت

جویی و حل این مشکالت برداشته شود. ی آزربایجان جنوبی، قدمی در راه چارهآزربایجان و جامعه

های مبارزات ملت آزربایجان در راه رسیدن به یابی ناکامیهمچنین سعی شده است تا به ریشه

ر پرداخته شود. ابعاد و زوایای مختلف سیستم راسیستی و استعمارگر موجود د« سعادت ملی»

شناسی حرکت ملی گیرد. در بخش دیگر به آسیبو مطالعه قرار می یکشور ایران موردبررس

های موجود در حرکت ملی شناسی برخی نقصانشود. در بخش آسیبآزربایجان پرداخته می

گردد. در بخشی مجزا به اهداف و غایت حرکت ملی صورت جزئی شکافته و بررسی میآزربایجان به

صورت کوتاه و گذرا اخته شده و دوران پس از رهایی ملی در آزربایجان جنوبی بهآزربایجان پرد

 گردد.ترسیم می

ای است، بنابراین هرگونه نقدی که به بهتر ی بهبود کیفی هر پروژهنقد صحیح همواره الزمه

 تهک گرفشدن کیفیت این کتاب ازلحاظ علمی یاری کند؛ از سوی مؤلف و ناشر کتاب به فال نی

های دیگر های بعدی این کتاب یا پژوهشبه بررسی آن خواهند نشست و در چاپ ه و با دقتشد

ها و گامی مؤثر در جهت اصالح نقص یفمرتبط لحاظ خواهد شد. امید است؛ با نشر این تأل

ها در داخل حرکت ملی آزربایجان برداشته شود و نگرشی روشن از فردای موطنمان کاستی

 اید.آزربایجان ترسیم نم
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 درآمدیشپ
 

اسی و اجتماعی با هدف تغییر در رأس قدرت سیاسی یک کشور از سوی مخالفین انقالب سی

گیری از سه عامل سازمان، رهبری و ایدئولوژی ای نسبتاً طوالنی با بهرهحکومت و در طی پروسه

های خاص مبارزات ، نیروهای مخالف حاکمیت سعی دارند تا با شیوهیگردعبارتپذیرد. بهصورت می

ملی یا ضد  از سوی دیگر جنبش»سیاسی را ساقط و خود آن را به دست گیرند. انقالبی قدرت 
نه از  ی آنو در صورت پیروزی نتیجه استاستعماری که منازعه قدرت میان دو جامعه متفاوت 

میان برداشتن دولت استعماری مسلط بلکه محدود کردن قدرت آن است، جنبش انقالبی بشمار 
که در شورش ضد استعماری دهد درحالیقدیم قدرت را کامالً از دست می آید. در انقالب رژیمنمی

شورشی، شورش انقالبی است که » 3«کشد.آمیز دولت استعمارگر دست از مستعمره میموفقیت
ی ارضی، که هدف جنگ داخلی تجزیهدرحالی ،هدفش سرنگون کردن دولت و قبضه قدت باشد

گونه که از حرکت ملی آزربایجان جنوبی همان 4«ست.خودمختاری یا کسب حق تعیین سرنوشت ا

قصد  عنوانیچههای سیاسی آن نیز بهنامش پیداست یک جنبش اجتماعی ملی است و تشکل

 هایبا در نظر گرفتن طیف .براندازی رژیم و در دست گرفتن قدرت سیاسی در تهران را ندارند

ها و احزاب سیاسی آزربایجان شکلت و رویکردهای ملی نبشجسیاسی مختلف در این  فکری و

 ،، استقاللفدرالیسم توان، طیفی از اهداف و مطالبات را در پیش رو داریم که میجنوبی

هایی نیز با پیش کشیدن طیف .را نام برد اعطای اختیارات بیشتر به آزربایجانحتی  خودمختاری و 

مللی حقوق بشری آمده است قائل الهای بینکه در اسناد و کنوانسیون« حق تعیین سرنوشت ملی»

ملل برای تعیین سرنوشت سیاسی آزربایجان به به حق برگزاری رفراندوم آزاد تحت نظارت سازمان

ملی آزربایجان یک جنبش اجتماعی  حرکتبا این اوصاف  دست خود ملت ترک آزربایجان هستند.

 استعماری قرار گیرد.های ملی و ضد در ردیف جنبش بایداست که با توجه به خصوصیات آن 

شود باید به بررسی استعماری محسوب میکت ملی آزربایجان جنبشی ملی و ضد بنابراین اگر حر

 تر شود.مفاهیم استعمار، استعمارگر و مستعمره بپردازیم تا وضعیت آزربایجان جنوبی شفاف

ر را در استثمار و استعمار دو مفهوم بسیار تنیده در همدیگر هستند که همواره یکدیگ

توان این دو را به یک مفهوم به نمی وجهیچهبه حالین؛ بااهای مشترک دارندو مخرج گیرندبرمی

ها و احزاب مختلف سیاسی نیز در طول تاریخ حساسیت خاصی در بکار . همچنین جریانکار برد

و ساده  یطورکلدادند. اگر بخواهیم بهبردن این اصطالحات در گفتمان سیاسی خود به خرج می

                                                           
 8 ص سیاسی، بسیج و انقالب - 3

 9 ص همان، - 4
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 کهیکند؛ درحالعد مادی را مطرح میتوان گفت استثمار تنها بُتفاوت این دو را بیان کنیم؛ می

هایی عد غیرمادی و فرهنگی را نیز در بطن خود دارد؛ یعنی استثمارگران تنها با شیوهاستعمار بُ

استعمارگران با  کهدرحالیکنند. های دیگر جوامع را دنبال میمختص خود تاراج منابع و ثروت

کنند تسلط خود بر سرزمین استعمارزده را طبیعی جلوه دهند و به تر سعی میهایی پیچیدهشیوه

 تری دست یابند.جانبهمنافع همه

کردن، سوءاستفاده،  یکشدر لغت به معنای استفاده از موفقیت دیگران، بهره 5استثمار 

برگرفته شده است. در « ثمر»ی عربی ی واژهریشهاز  و نیزباشد؛ ، انتفاع و استخراج مییبرداربهره

آورده  «کردن از دسترنج دیگری یبرداربهره» تعریف ی استثماربرای واژهفرهنگ فارسی معین 

ظاهر و غارت و چپاول آباد کردن کشور به»ی استعمار به صورت نامه واژهشده است. در همین لغت

پشت آید؛ استعمار در ه که از معنای لغوی آن برمیگون. همانتعریف شده است «آن در نهان

های معادلنیز کند. در زبان ترکی از حیله، دروغ و تزویر منافع مادی خود را دنبال می ایلفافه

نامه در لغت شود.ی استعمار به کار برده میبرای واژه 7«چیلیکسؤمورگه»و  6«چیلیکموستملکه»

کمتر  یتابع کردن کشورها »چیلیک تعریف غت موستملکهتشریحی جمهوری آزربایجان برای ل

ی آمده و برای واژه« ستیالیامپر یهاتوسط دولت یاسیو س یاز لحاظ اقتصاد افتهیتوسعه 

 ریبه ز یبه طور کل»در فرهنگستان زبان ترکی جمهوری ترکیه نیز تعریف « جیلیکسومورگه»

به منظور گسترش  یو اقتصاد یاسیلحاظ سها از ها، جوامع و ملتدولت گریسلطه درآوردن د

 آورده شده است.« طلبانهاهداف توسعه

برای  توان نتیجه گرفت که استعمار همواره نوعی استثمار است؛ کهبا این تعریف لغوی می

جوید. چنانچه در این فصل مطالعه خواهد شد، گری بهره میرسیدن به هدفش از نوعی حیله

ی گردد خود را برتر از جامعههای مشترکی برخوردارند که باعث میژگیاستعمارگران همواره از وی

 زم است،ار التحت استعمار خود تلقی نمایند و چون محرکی برای ایجاد انگیزه برای تداوم استعم

شود تا وضعیت های ایدئولوژیک در جوامع استعمارگر و مستعمره اشاعه داده میها به صورتانگیزه

 ابد.ی مشروعیتموجود 

قرار داده  روی همدر طول تاریخ بشر، دو کلمه متضاد همواره بسیاری از جوامع را رو در 

و « مستعمره»تر و به عبارتی دقیق« ظالم»و « مظلوم»اند از ها عبارتاست. این کلمه

تا حد توان شکافته و بررسی خواهد شد. سپس « استعمار»موضوع  جستاردر این «. استعمارگر»

تر باز خواهیم نمود. موضوع استعمار موضوعی است که از علت و معلولی آن مفاهیم را بیش یرابطه

                                                           
5 - Exploitation 
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که در علوم اجتماعی بررسی مفاهیم بدون های تاریخی برخوردار بوده و با در نظر گرفتن اینجنبه

های تاریخی آن مفاهیم ناقص خواهد بود؛ بنا به اقتضاء در این مبحث از در نظر گرفتن نمونه

تر برای مخاطب ارائه درکی تاریخ به موضوعمان خواهیم نگریست تا بتوانیم نمایی قابلپنجره

های مختلف در خصوص استعمار خواهیم پرداخت و سعی خواهد ی تئوریدهیم. سپس به مطالعه

 های مناسب با آزربایجان جنوبی تطبیق داده شود.شد تا نظریه

رآمدی بر استعمار و انواع آن خواهیم داشت. استعمار قبل از ورود به موضوع این بخش، د 

گیرد و برخالف معنی صورت استعمار خارجی و استعمار داخلی موردمطالعه قرار میبه یطورکلبه

های مادی برای تاراج منابع و ثروت« طلبانهتوسعه»با اهداف  ،استاش که عمران و آبادسازی لغوی

ای با نوع قدیمی استعمار یعنی های عمدهتعمار داخلی تفاوتپذیرد. اگرچه اسمستعمره صورت می

 بر مفاهیم مشترکی مبتنی هستند. یتاًاستعمار خارجی دارد، ولی همواره ماه

این دو عبارت و مفهوم یعنی مستعمره و استعمارگر، دو عبارت و مفهوم متضاد هستند که در 

بایستی  یعتاًشویم طبد یک مستعمره آگاه میآیند؛ یعنی وقتی از وجوتقابل با یکدیگر به وجود می

به دنبال استعمارگر نیز باشیم؛ زیرا چنانچه گفته شد این دو مفهوم الزم و ملزوم هم هستند. 

اجتماعی در مواجهه با یک -یک پژوهشگر علوم اجتماعی یا یک فعال سیاسی دیگریعبارتبه

 شناختی تردید در پدهد؛ بیوز میرا در خود بر« مستعمره»ی های عمدهسرزمین که ویژگی

و یا بین ملت بدون دولت و  8ملت-تواند میان دو دولتخواهد بود. استعمار می «استعمارگر»

 ملت مستبد حاکم به آن ملت صورت عینی بیابد.-دولت

فوق لکه هایی است که بر مبنای مفاهیمها و خونریزیی بشری همواره، شاهد جنگجامعه 

به  ینجاا بر صفحات تاریخ تمدن ثبت کرده است. موضوع استعمار، موضوعی که درهای سیاهی را 

اریخی وار تبحث خواهیم نشست، بدون استثنا این موضوع در بسیاری از جوامع بشری و در طول اد

 بوده است. شمارییب ها و تحوالتمسبب به وجود آمدن دگرگونی

ی داشته و مسبب تغییر و تحوالت استعمار نقش مهمی در تغییر ساختار جوامع بشر

عنوان یکی از چندین علل موجود، برخی که موجب گشته است تا بهطوریهبای شده است؛ عدیده

سرعت پیشرفت و توسعه یابند و برخی نیز در مسیر پیشرفت و ترقی عقب ها بهملت-از دولت

تری به خود گرفت و بسیاری بعد از جنگ جهانی دوم اما تحوالت دنیا سرعت بیشداشته شوند. نگه

ی دوم قرن عواملی در نیمه دیگریعبارتای همراه ساخت. بههای عدیدهاز مفاهیم را با دگرگونی

                                                           
 مدرن جهان ویژه دولت از خاصی نوع«( کشور» آن، ترعمومی نام ا( )بNation-Stateانگلیسی:  )به دولت-ملت یا ملی دولتِ  -8

 نظامی درتق با را حق این تواندمی و است حاکمیت حق دارای معینی ارضی قلمروی در اسیسی دستگاه یک آن در که است

 341 ص ،گیدنز یشناسشوند. جامعهمی محسوب شهروند کشور جمعیت دولت، نوع این کند. در پشتیبانی
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بیستم باعث شد تا شکل استعمار نیز تغییر پیدا کند. دوباره فعال شدن سازمان ملل متحد در 

لل جهان سوم به علم و بحبوحه جنگ جهانی دوم، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دسترسی م

های صوتی و تصویری و مخابراتی و رسانی از قبیل سیستمهای خبرگیر شدن شبکهدانش، همه

موجب خارج شدن از گود شکل  یگردعبارتاخیراً ظهور اینترنت موجب افول استعمار خارجی و به

استعمار شد. اگر  و یا به عبارتی ورود نوع جدید 9شدن استعمار داخلیقدیمی استعمار و مطرح

ی دوم قرن بخواهیم به مسئله شفافیت بیشتری ببخشیم؛ باید به این مهم اذعان کنیم که در نیمه

به حدی رسید که استعمارگر  کمتر توسعه یافتههای بیستم آگاهی و بیداری ملی در سرزمین

برخی  حالینباااز میان رفت.  یتتر یافت و درنهای حیات را برای خود هر چه تنگخارجی عرصه

ی جهانی هنوز پای برجاست و به شکلی معتقدند امپریالیسم و سلطهاز متفکران و جریانات سیاسی 

 ینجانقد آرا و بررسی این نظریه در اپیماید. درهرصورت ی خود را میطلبانهدیگر ماهیت توسعه

فت، سعادت و تعالی تر و سد راه پیشرمدنظر نبوده و هدف از این نوشته بررسی یک مشکل عینی

 است. «استعمار داخلی»، یعنی ملت ترک آزربایجان جنوبی

ی کلی و به آن پرداخته خواهد شد، استعمار داخلی از جنبهمشخصا آنچه در این نوشته 

یتعنی تالش بر این است که استعمار داخلی هر  باشد.ی جزئی مسئله میاستعمار فارس از جنبه

 به دنبال آن استعمار آزربایجان جنوبی در ایران مورد بررسی قرار گیرد.تر بررسی شود و چه شفاف

استعمار خارجی به دلیل برخی  یگردعبارتچنانچه در فوق به آن اشاره شد، استعمار سنتی و یا به

ی استعمار داخلی ی سیاست جهان خارج شد و مقولهدر فوق ذکر گردید؛ از عرصه یضاًعواملی که ا

از دوران  ماندهیسر برآورد. از کشورهای باق هایاز دوران امپراتور ماندهیای باقدر برخی کشوره

توان به کشورهایی چون چین، ایران و ترکیه اشاره کرد که استعمار داخلی می هایامپراتور

 گیریو قدرت زمان با دوران اشاعهتواند در این کشورها بررسی گردد. همصورت عمده میبه

در  به عنوان اساس و عنصر تشکیل کشورهای جدید« ناسیون»مطرح شدن در غرب و  ناسیونالیسم

و کنار گذاشته شدن ساختار قدیمی دولت که مبتنی بر مذهب، برتری دودمان  این ممالک

 یواسطهبهنیز های ناسیونالیسم در کشورهایی چون ایران ، اندیشهامپراطور و دیگر اعتقادات بود

طرفداران معتقد به برتری یک اتنیک از لحاظ فرهنگی،  .نشر گردید یدهدبرخی روشنفکران غرب

ی سیاسی کشور، هویت قدرت در عرصه نفوذ وبا اعمال  ندتوانست هازبانی و تاریخی در کشور

 ییعبه تضاز ابتدا . این امر در محوریت و اساس تشکیل کشور جدید قرار دهندرا  مشخصی اتنیکی

شوونیسم و ، این کشورها انجامید که ریشه در ناسیونالیسم افراطی حقوق سایر ملل موجود در

ی سیاست برخوردار است؛ در عرصه انکارییرقابلازآنجاکه اقتصاد از اهمیت غ نژادپرستی داشت.

آمیز های تبعیض؛ یعنی اعمال سیاستاستثمار ملل غیر حاکم در این کشورها را نیز در پی داشت

                                                           
9 - Internal Colonialism 
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ها سبب شد تا به لحاظ علمی و بر سایر ملل و اتنیک 10لت حاکمفرهنگی و سیاسی از سوی م

توان گفت که . میسهیم نباشند سیاسی داشته شوند و در قدرتنگهاقتصادی نیز سایر ملل عقب

و تبعیض سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مبتنی بر  ییعهای تضاستعمار داخلی، طی یک سری سیاست

غیرحاکم در کشورهای  های مللآید و سرزمینه وجود میناسیونالیسم افراطی باستانگرایانه ب

گردند. استعمار داخلی با استعمار سنتی ای در داخل مرزهای کشور تبدیل میمذکور به مستعمره

هستند که در این بخش  ر نیزیکدیگهایی با تفاوتدارای از ماهیتی همگون برخوردار هستند؛ ولی 

 ت خواهیم داشت.سعی در بررسی این موضوعا یلتفصبه

های صرفاً که استعمار داخلی همچون استعمار سنتی دارای انگیزهبا در نظر گرفتن این

خواهانه عمل تر سعی دارد تا تمامیتو بیشطلبانه امپریالیستی نیست؛ و توسعه سیاسی اقتصادی

فظ نماید، ح گریمانده از امپراطوری گذشته را با سلطهکرده و تمایت ارضی و ساختاری باقی

. همواره باید در نظر داشته باشیم که ممکن است؛ پردازیمب موضوعتوانیم با ذهنی بازتر به این می

سازی و حفظ های تمامیت ارضی، یکسانهای اقتصادی، فرهنگی، دغدغهاستعمار داخلی انگیزه

 های ایدئولوژیک و غیره را در بطن خود داشته باشد.ارزش

 

                                                           
 به طور کلی ای هویتی از جمله تاریخ، زبان، فرهنگ وبه این معنی است که فاکتوره «ملت حاکم»مقصود مولف از عبارت  - 10

ناصر هویتی متنوع دولت نه بر ع-های ملتها تحمیل گردد. اساس و پایههای کشور بر سایر ملتعناصر هویتی یکی از ملت

 ریزی شود.  پی ها بلکه بر اساس عناصر هویتی آن ملتتمامی ملت
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 جنوبی آزربایجان در فارس استعمار بر اول: نگاهی فصل

 

 جنوبی آزربایجان در فارس استعمار بر اول: نگاهی فصل

 تاریخ درگذر آزربایجان اول: استعمار بخش

 

 

 

 

 فصل: یچکیده

 مطالعه اخیر هایسال تا شاهرضا رسیدن قدرت به از آزربایجان معاصر تاریخ فصل این در

 رتقد به زمان از ایران مرکزی هایدولت هاییاستس بررسی فصل این در اصلی شود. هدفمی

 ملل قبال در ایران اسالمی جمهوری رژیم حاکمیت تحت اخیر هایسال تا پهلوی رژیم رسیدن

 به تا ایمکوشیده فصل این در باشد. همچنینمی آزربایجانترک  ملت الخصوصعلی یرفارس،غ

 را هاآن اشتراک و قافترا نقاط و بپردازیم هاسال این درهای مرکزی دولت هایسیاست مقایسه

 در تیح و کتاب یک از فصل یک در تواننمی را قرن یک به نزدیک تاریخ شکنماییم. بی بررسی

 به دسترسی دودمح شرایط بر بنا و نبوده نگاریتاریخبر  قصد اینجا در بنابراین گنجاند؛ کتاب یک

 آزربایجان ملی حرکت همچنین و اخیر قرن یک اریخت نکات برخی بررسی به دیگر امکانات و منابع

  .شده است بررسی هاسال این در نژادی تبعیض هایسیاست و پرداخته جنوبی

یش خی پموضوعات مختلفی در این فصل ممکن است به اقتضای موضوع و رویداد و برهه تاری

واننده هن خور کند و ذکشیده شود که احتماال نوشته را در برخی صفحات از موضوع تاریِخ صرف د

نویسی نیز که قصد بر تاریخرا به چندین موضوع مختلف معطوف کند؛ از سوی دیگر با توجه به این

جوع ریخ رنبوده است و صرفا جهت شرح و بسط و کمک به تجسم مسائل و موضوعات انتزاعی به تا

 است. شده است؛ بنابراین مسائل نظری و تاریخی در این بخش درهم آمیخته شده

 

17 
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 استعمار آزربایجان درگذر تاریخ

 

پیشگام در  قاجار یدوره در آزربایجان ایران، در پهلوی حکومتی سیستم برقراری از قبل

 داشت. روسیه و یعثمان با ایگسترده تجاری مراودات وتجارت، سیاست و کشاورزی و صنعت بود 

 خود فروپاشی و افول روند قاجار یسلسله شمسی هجری چهارده قرن اوایل و سیزده قرن اواخر در

 قدرت مسند در را آن جای پهلوی رژیم و سقوط یطورکلبه 1304 سال در یتدرنها و کرد طی را

 قاجار سنتی یامپراتور یسلسله به نسبت را متفاوتی بسیار هایسیاست پهلوی نمود. رژیم تسخیر

 یامپراتور دوران از ماندهیباق مینسرز تا بود درصدد پهلوی کرد. رژیم دنبال کشور یاداره در

 کهییسازد. ازآنجا تبدیل اروپایی هایملت-دولت به شبیه و مدرن کشوری به را قاجار سنتی

 رود؛می شمار به سنتی هاییامپراتور بارز هایویژگی از شاه استبداد و گراییطایفه مذهب،

 یک ینمونه و برده بهره شاه شخص استبداد و قاجار ایل و مذهب رکن سه از قاجاریه بنابراین

 مملکت اول شخص استبداد ساده زبان به شرقی استبدادگذاشت. می نمایش به را شرقی دسپوتیزم

 روحانیت با معناداری و مستقیم یرابطه است؛ شدهمی تلقی زنده و نانوشته قانون عنوانبه که است

 دیگر سوی داشت. ازمی دخیل خارجه سیاست معادالت در را مذهب البته و داشت مذهب و

 را اروپایی هاییامپراتور از ماندهیباق هاینظام دولت-ملت هایایده یرتأث تحت اروپا در کشورها

 با مرتبط کشورهای برخی یرپذیریتأث بستر امر گزیدند. همینبرمی را جدیدی ساختار و زده کنار

 کشورها آن از یکی عنوانبه نیز ارقاج محروسه ممالک به توانمی که ساختمی محیا را غرب

 به قاجار فروپاشی از بعد ایران محروسه ممالک یا قاجار محروسه ممالک 11کرد. اشاره و پرداخت

 که اروپایی کرد. کشورهای رونوشت را غرب در یشوندگملت یایده و یافت نام تغییر ایران دولت

 را تریبزرگ واحدهای قبالً  شناسیم؛می ددارن وجود اکنون که یاگونهبه را هاآن حاضر حال در

 روم یا و فرانسه امپراتوری چون هاییامپراتوری خاک از قسمتی شکل به و دادندمی تشکیل

 وجود به هاملت-دولت و شدند تجزیه روم و فرانسه هاییامپراتور کهاین از شدند. بعدمی محسوب

 کردند. مطرح را ناسیون یا و ملت مورد در ریرگذاتأث هاییایده رنان ارنست چون کسانی آمدند،

 هدفی و آینده و مشترک رنج و درد گاههیچ اندزیستهمی قاجار محروسه ممالک در که مردمی

 از گروهی ملت»نویسد: می« چیست ملت» مقاله در رنان نبودند. ارنست قائل خود برای مشترک
 بدون. «است آینده برای مشترک طرحی و مشترک ایگذشته دارای که است خودآگاهی مردم

                                                           
 ایران به مدرن افکار ورود در بسزایی نقش اروپا به قاجار شاهان توسط نشجویاندا فرستادن معتقدند مورخان از بسیاری -11

یر تحصیل دانشجویان عالوه بر تاث شد.می دنبال جدی شکل به ایدوره در و قاجاریه عمر دوم نیمه دوران در موضوع داشت. این

س، های نوین انسانی مانند قانون، مجلقال ارزشای در انتالعابدین مراغهدر غرب، تاجرانی همچون طالبوف علی میسیو و زین

 ای داشتند.عدلیه و ... از غرب به کشور نقش عمده
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 از تأملقابل تنها محروسه ممالک نواحی سایر مردم برای تزار قشون مقابل آزربایجان در جنگ شک

 این که است حالی در است. این کردهمی تداعی را کفار با مسلمان جنگ و بوده مذهب دیدگاه

 در متحد و یکپارچه جنگ ینوعبه میرزا عباس سیاسی و نظامی رهبریت با آراز سوی دو در موضوع

 ملل میان در مذهبی و فرهنگی زبانی، هایتفاوت شد. وجودمی دنبال نامسلمانان و روس مقابل

 ایران در 12هگلی-آلمانی ناسیونالیسم طرفداران رسیدن قدرت به از بعد تا اما ایراندر ساکن 

 آورد. ودوج به اهدافشان به نیل برای را مشکالتی و شده دردسر موجبات

 مردمان بین حقوق ییعتض و نابرابری عامل کشور یاداره در هاپهلوی متفاوت هایسیاست

 ینترمهم از یکی اقتصادی گردید. معادالت قاجار یامپراتور دوران از ماندهباقی ممالک در ساکن

 تمرکز در شاهرضا سیاسی روش»گردید.  ایجاد آن در تغییراتی تازه سیستم آمدن با که بود مسائلی
 تازه رژیم با خود تجاری یرابطه در آزربایجانی بازرگانان که مشکالتی یاضافهبه تهران، در تجارت

 منطقه این تجاری رونق کاهش یعمده عوامل از داشتند، شمالی مرزهای یسوآن در شوروی بنیاد
 مازندران راستا این در و ببرد پیش شدن صنعتی یسوبه را کشور تا داشت قصد اول پهلوی 13«بود.

بودند.  برخوردار اولویت از عمل در ایران مرکزی ایاالت و بود آمده دنیا به آنجا در شاه خود که

 مرکز عنوانبه مازندران یافت( و شهرت« ایران منچستر» به )که اصفهان سیاست، این ییجهدرنت»
 عنوانشد. به شناخته ایران گینسن صنایع تولید قلب عنوانبه تهران و ایران نساجی صنایع ثقل

 رضائیه، )تبریز، آزربایجان شهر چهار در که شود ذکر است شایسته شاه، ترجیحات از فهرستی
 شده برخوردار دولت مستقیم گذاریسرمایه از کارخانه دو تنها پاشد بر آنچه مراغه( و میاندوآب

 از کارخانه بیست برای کشور مالیش و مرکزی ایاالت در حکومت مدت، همین در کهیدرحال ،بودند
 پهلوی استعماری هایسیاست یمسئله 14«بود. نموده گذارییهسرما شده، یستأس کارخانه 132

 بیکاری و فقر اقتصادی، رکود به یتاًنها ایران در یرفارسغ هایملت سایر و آزربایجان علیه اول

 اقتصادی زد. سیاست رقم را کشور مرکزی شهرهای به آزربایجانیان مهاجرت یپدیده و شد منتهی

 که-آزربایجانیان درواقع»کرد. می عمل آزربایجان، خصوصبه مناطق، برخی ضد بر تعمداً  رژیم

                                                           
 آلمانی سمشود. ناسیونالیمی گفته «یگر یخیتار» مکتب بر مبتنی گراییملی از ینوعبه هگلی-آلمانی مؤلف: ناسیونالیسم - 12

 زمانه روح که دندبو معتقد دوم جهانی جنگ در آلمانی هایسیونالیستاست. نا پذیرفته یرتأث وی یگریخیتار فلسفه و هگل از

 معتقد و داشت دنیا به گرایانهتاریخ نگاهی گیرد. هگل دست به را جهان اداره آلمان ملت باید و است گشته پدیدار آلمان ملت در

 تاصال مکتب از بودند عتقدم آن برتری و آریایی نژاد بحث به که آلمانی ناسیونالیسم دیگر سوی بود. از تاریخ در تکاملی روند به

 کرد.می تئوریزه را آریایی پاک نژاد توسط دنیا بر تسلط و جنگ هگل، تاریخ

 72 ص معاصر، ایران در آذربایجان -13

 72 ص همان، -14
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 تبعیضی چنان دستخوش -دارند قرار کشور انسانی منابع مولدترین و تواناترین شمار در تصادفاً 
  15«د.کردن مهاجرت تهران به جمعیدسته آنان از بسیاری که بودند

 

 و تغییر ترکیب جمعیتیداخلی مهاجرت 

آید. امروز در جمهوری اسالمی مهاجرت یکی از معضالت و مشکالت کشور به حساب می

ود آمد های تمرکزگرایی و با اهداف سیاسی و اقتصادی مرکزگرا به وجمشکلی که به دنبال سیاست

 که است یافته رشد یقدربه هاجرتم یمسئلهو حاال در قالب جمهوری اسالمی نیز ادامه دارد. 

 از را حکومتی هایمقام و مسئوالن مسئله این که ییجا تا گشته خارج نیز حاکمان کنترل از حتی

 است. انداخته وحشت به تهران چون بزرگی شهرهای مدیریت و کنترل

 که شود مطرح برخی سوی از سؤال این شاید و است پیچیده مبحثی مهاجرت یمسئله

 زیرا ندارد؛ ینگران جای و است عادی امر این و کنندمی مهاجرت خارج به نیز ایرانیان از بسیاری

 یسوبه سوم جهان کشورهای از مهاجرت مثال دارد. برای وجود نیز کشورها بین مهاجرت

 مرفه کشورهای شهروندان کهدرحالی ،شودمی مطرح شمالی آمریکای و اروپا اتحادیه کشورهای

 مهارنشدنی موضوعی مهاجرت شک کنند. بدونمی مهاجرت یسومجهان ورهایکش به ندرتبه

 اما با اینگردد.  ینزم روی افراد مهاجرت از مانع قهرا نباید و تواندنمی قدرتی هیچ نیز عمالً  و است

 و قوانین هادولت کهطوریهب شود؛می کنترل و نظارت شدتبه اهدولت سوی از مهاجرتحال 

 تداخل از شینا یراتتأث و عواقب از ترتیب بدین و کنندمی ایجاد مهاجرپذیری برای هاییمحدودیت

ت نیز کشورهای مهاجرفرس آورند.می عمل به جلوگیری کشور جمعیتی ترکیب تغییر و هافرهنگ

کشور  هایی اعمال کنند تاز از خارج شدن نیروی کار و سرمایه ازهمواره در تالشند تا سیاست

 جلوگیری شود. 

عالوه بر اینکه به دلیل نظام ناکارآمد و دیکتاتور حاضر، شمار مردمی که از کشور مهاجرت 

عدم توازن  و اقتصادی نابرابری چون دالیلی به مهاجرت ،کثیرالمله کشوراین  درکنند باالست؛ می

 از بسیاری در جمعیتی ترکیب تغییر روند شاهد ،عوامل دیگر و رفاه و امنیت گذاری،سرمایهدر 

 غرب یمنطقه در ایران در جمعیتی ترکیب تغییر ترینحساس از یکی .هستیم کشور نقاط

 ترکیب تغییر رشد به رو روند پذیرد. اینمی صورت کردستان همسایگی در جنوبی آزربایجان

 و آن تشدید امکان فعلی وضعیت به توجه با و است شده حساسیت موجب که-جمعیتی

 ترک ملی هایدولت فقدان ییجهدرنت -شودمی بینیپیش نیز منطقه در بحران به آن شدنیلتبد

                                                           
 179 ص ایران، سیاسی اقتصاد - 15
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در طول  باشد.می خطرناک روند این پیشرفت عامل نیز ایران مرکزی دولت و رودمی یشپبه کرد و

های مرکزی دیگر های تغییر ترکیب جمعیتی برای اهداف مشخصی از سوی حکومتتاریخ سیاست

ای است های مهاجرت اجباری در شوروی سابق مسئلهیاستکشورهای نیز اعمال شده است. س

باغ را توان نمونه جنگ قرهغیرقابل انکار که بعدها فجایعی را نیز به دنبال داشت که از جمله می

 مطرح کرد. 

 با و شودمی تعبیر یزیکردست و نژادپرستی به ،برخی سوی از ملی حرکت فعالین هاینگرانی

 . هرایستندهای سیاسی آزربایجان میمقابل اعتراضات فعالین و تشکلدر  روشنفکری فیگورهای

 و تصویب درآورد. لزوم اجرا به را مهاجرپذیری منع قوانین لزوم صورت در که است محق کشوری

 و امنیتی موضوعات ازجمله مختلفی علل تواندمی کشورها توسط مهاجرپذیری منع قوانین اجرای

 آزربایجان غربی شهرهای باألخص و آزربایجان به کردها اشد. مهاجرتب غیره و اقتصادی و فرهنگی

 آزربایجان ملت و ملی فعالین نگرانی موجبات و گرفته خود به را جمعیتی ترکیب تغییر روندشکل 

 عاملی وجهیچهبه صرف مهاجرت که است اهمیت حائز نکته این ذکر اما است؛ کرده فراهم را

 هایگروه برخی خواهیزیاده بلکه است نبوده آزربایجان ملی رکتح فعالین برای کنندهنگران

 شود.می منطقه در تنش بموج که است تروریستی و سیاسی

 راکاتاشت تمام با جنوبی آزربایجان یجامعه که شد غافل مسئله این به توجه از نباید

 ملی دولت فاقد ،کندمی مطرح ملت یک بارز مصداق عنوانبه را آن که خود هویتی و فرهنگی

 یمسئله اعتباریبی موجد خودمختار یا فدرال دولت چارچوب در حتی ملی دولت است. فقدان

بدیهی است که در   دهد.می قرار اتهام مظان در را ایران مرکزی دولت و شودمی الذکر)سؤال( فوق

ی آن ز سوتی اصورت وجود دولت ملی در آزربایجان قوانین برای جلوگیری از تغییر ترکیب جمعی

 کار نیروی و سرمایه فرار پاسخگوی باید کشور مرکزی دولتشد ولی در حال حاضر اعمال می

 باشد. وبیجن آزربایجان سرزمین و جامعه جمعیت و منابع به نسبت توسعه عدم و منطقه از جوان

 آن روی شدتبه هادولت که است مسائلی ازجمله جمعیتی ترکیب تغییر دیگر سوی از

 خود کار دستور در را پناهندگان پذیرش کنترل بحث همواره جهت همین به هستند؛ سحسا

 شهرهای در جمعیتی ترکیب تغییر فرآیند ملی دولت فقدان دلیل به اما جنوبی آزربایجان دارند. در

 امر این از جلوگیری در اقدامی نیز مرکزی دولت و است پیشرفت حال در هرروز آزربایجان غرب

 عمل سرکوبگر و سرکش نیز آزربایجان ملی فعالین اعتراضات قبال در اصوالً و دهدنمی انجام

 براثر هافرهنگ تداخل و جمعیتی ترکیب تغییر ناگوار بسیار عواقب به توجه با کند. بنابراین؛می

 هرگونه مسئولیت مذکور، هایسرزمین در محلی هایدولت فقدان و نشدهکنترل مهاجرت

 متوجه نیز آزربایجان غرب در جمعیتی ترکیب تغییر اثرات از حاصل معنوی و مادی هایهزینه
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های آمیز گروههای خشونتهای مادی و معنوی که با توجه به فعالیتهزینهاست.  ایران دولت

دوستان و روشنفکران و مبارزین سیاسی ترک آزربایجان تروریستی در غرب آزربایجان نگرانی وطن

 را سبب گردیده است.

 مقابل در ایران در مرکزگرا سیستم طرفداران که نیست لطف از خالی نکته این ذکر

 ایرانی اقوام که کنند مطرح را موضوع این تا دارند سعی همواره ایران، برای فدرالیسم هاینظریه

 کند.می ناممکن را مشخص مرزهای کردن برقرار امر این و اندیدهتندرهم ایپیچیده بسیار صورتبه

 بعدها که کردمی اعمال را کشور در روس غیر ملل اجباری مهاجرت سیاست شوروی جماهیر اتحاد

 یمنطقه به ارامنه تروریستی مسلح هایسازمان هجوم مثالعنوانگذاشت. به برجای منفی اثرات

 فتهگ آنچه بر شد. بنا آزربایجان ترک مردم از تن صدها گشتن آواره و شدن کشته به منجر باغقره

 هویت و فرهنگ یسلطه ماندن برقرار و ایران در ملل تنیدگی درهم و جمعیتی ترکیب تغییر ،شد

 نمود. خواهد کمکو سیستم مرکزگرا  موجود وضع تثبیتبه  فارسی

 نیز وناکن و بوده پابرجای تاکنون است؛ گردیده شروع پهلوی زمان از که مهاجرت موضوع

مه پیدا همچنان ادا مرکزی صنعتی شهرهای به آزربایجانی کار نیروی روند مهاجرت که شاهدیم

 یشپبه یرفارسغ ملی هایهویت امحاء و یسازپاک آسیمیالسیون، یپروژه ترتیب بدین و ؛کندمی

 عمل دار( یکسان)سرمایه مرفه یطبقه برای چه و کارگر یطبقه برای چه سیستم رود. اینمی

 سوی از مناسب شرایط شدن فراهم دلیل به همواره نیز ربایجانیآز گذارانسرمایه از بسیاری و کرده

 لبته تهراناو  یزد و اصفهان کرمان، سمنان، ازجمله کشور مرکزی شهرهای ایران، مرکزی هاینظام

 اند.یافته خود هایسرمایه برای امنی محل را

فرهنگی  بمهاجرت ملل غیر فارس در ایران به مناطق مرکزی به معنی آسیمیالسیون و ذو

 حاکم فارسی فرهنگ یعنی مسلط فرهنگ یک ایران در آید. زیرادر منطقه میزبان به حساب می

 یسلطه زیر تماماً غیره و اجتماعی و ورزشی هنری، و علمی ،یردرسیغ و درسی کتب تمام و است

 به تهوابس مدنی هایفعالیت هایعرصه تمام و موسیقی، تئاتر دارد. سینما، قرار فارسی فرهنگ

 فرهنگ و زبان بر مبتنی یکسانی یسراسر تربیتی و آموزشی نظام زیرا است؛ فارسی زبان و فرهنگ

 به هافارس یرغ مهاجرت دارد. بنابراین نام فارسی نیز آن رسمی زبان و است حاکم کشور در فارسی

 آن مدیریتی نظم یا شهر آن و زبان فرهنگ در تغییری تواندنمی و نتوانسته ایران دیگر شهرهای

 که هستیم شاهد مقابل آن شود. درنمی هاآن متوجه تهدیدی بابت این از و آورد وجود به شهر

 مهاجران زبان و فرهنگ ،یننشفارس شهر یک به آزربایجان هایترک باالی بسیار مهاجرت باوجود

 درنتیجه و هویتی ذوب فرآیند و قرارگرفته یننشفارس شهر مردم زبان و فرهنگ یرتأث تحت

 زمانی پروسه در فارسی فرهنگی زبانی مطلق حاکمیت دهد. عاملمی روی هویتی یکشتارجمع
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 و طرفهیک هایمهاجرت افزایش و هافارس یرغ موروثی وطن از بیزاری موجب یطرف از بلندمدت

 ر،ماه کار نیروی مغزها، فرار موجب دیگر طرفی از و زندیم رقم را آسیمیالسیون پدیده یجهدرنت

 شود.می متخصص و جوان

 معکوس را طرفهیک رابطه این توانیم چگونه که رسدیم ذهن به مهمی پرسش ینجاا در

 در خود وطن منافع و وطن ینفوذ طرفدار، عامل، بعدمن آزربایجانی ترک مهاجر یعنی کرد؟

 مهاجران این نسبی حدودی تا تواندیم چگونه آزربایجان دیگریعبارتبه یا باشد، یننشفارس مناطق

 که است کاری از بخشی ایقدق این نماید؟ فارس استعمار موجودیت و جان بالی بعدمن حداقل را

 آسیمیالسیون و جذب و انحالل روند کردن طوالنی و کردن کندتر برای آزربایجان ملی حرکت

 تا 79-1376 هایسال در کوتاهی دوره در امر دهد. این انجام که دارد تالش یا و دهدمی انجام

 مشاهده امروزه را آن نتایج کهطوری، بهشد عملی ییرگذارترتأثبه صورت  و ترپررنگ یحدود

 این کند. مسلماً می تولید را بیشتری وقت و هزینه رژیم برای مدنی مبارزه کنیم. اینمی

 و سمیریمهن موقت، صورتبه حتی شرایط بهبود صورت در و یررسمیغ اشکال به رسانییآگاه

 مادری زبان به تحصیل و آموزش شدن قانونی تا و بود خواهد دولتی رسمی آموزشی سیستم از جدا

 با مورد این آزربایجان ملی حرکت شناسیآسیب فصل یابد. در ادامه آزربایجانی( بایستی )ترکی

 شد. خواهد تشریح بیشتری جزئیات

 یحافظه کهاین به توجه با یجان،آزربا علیه استعماری هایسیاست اول پهلوی یدوره در

 نارضایتی موجب داشت؛ خاطر در را رضاشاه دوران از قبل اقتصادی وضعیت آزربایجان ملت تاریخی

 سیستم از بیزاری و هانارضایتی شد. همینمی آزربایجان ملت کشزحمت قشر یژهوبه و اقشار تمام

 در خود را خود امور زمام بایستی که نددریاب آزربایجان ملت تا گردید؛ موجب ایران استعماری

 انجامید. کنسول 1324 آذر 21 نهضت به یتدرنها که نهند بنا تبریز در را ملی دولت و یرندگدست

 حدودی تا متفاوت ملی اقتصاد ایجاد»نویسد: می خود هایگزارش از یکیدر تبریز در انگلیس
 دیگر نواحی سرنوشت با عمالً  را ناحیه این سرنوشت آزربایجان، مانند محلی اقتصادهای از مستقل

 داشت خواهد عمومی ایجنبه دهد روی ناگواری یحادثه اگر که است مفهوم بدان زند. اینمی گره
 قابل بیشتر عمومی ثروتمندی و رفاه احتمال و انتظار گونهیچه با که است خطری این و محلی نه

 توانندمی بهتر شوند، رها خود حال به اگر هک معتقدند هاآزربایجانی نیست. همچنین توجیه
 اقتصادی توجه که ایران در استعماری هایسیاست( 16)«کنند. فراهم را خود خوشبختی و موفقیت

 داشت؛ ادامه 57 انقالب از بعد همواره ،کندمی یننشفارس و مرکزی هایاستان معطوف را دولت

 کنند.می یاد دولت نامتوازن یگذارسرمایه عنوان با آن از اشخاصی یراًاخ که
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 کیالت مقاومت ملی آزربایجان )دیرنیش(  تشــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 از که را دولتی سراسری اقتصاد وی ،آیدبرمی تبریز در انگلیس کنسول گزارش از که گونهآن

 سراسری و یکپارچه اقتصاد اگر کهطوریهاست. ب دانسته غیرعقالنی یادکرده ملی اقتصاد به آن

 با» امر این وی ازنظر که یدرس خواهد نیز نقاط سایر بر آن سوء آثار ،گردد متضرر ییدرجا

 نیست. ناسیونالیسم عقالنی توجیه قابل« بیشتر عمومی ثروتمندی و رفاه احتمال و انتظار گونهیچه

 زمان در شیوه همین کهطوریهب است؛ کرده حرکت متعصبانه بسیار و کورکورانه ینجاا در ایرانی

 هایرقابت در رضایی محسن یتدرنها ات کرد پیدا ادامه نیز اسالمی جمهوری حتی و شاه محمدرضا

 هایمصاحبه از یکی در کشید. وی پیش را« اقتصادی فدرالیسم» یایده 88 سال جمهوری ریاست

 است. ولی شده اجرا روسیه و هند و پاکستان در فدرال ایجاد»بود:  گفته اشایده مورد در خود

 پیاده جایی در اقتصادی فدرالیسم قیقتح در است کامل فدرالیسم که دارند ایالتی هایدولت هاآن

 نیامده دست به فدرالیسم بدون نیز بزرگ کشورهای در پیشرفتی هیچ است. البته نشده اجرا و

 کشور اقتصادی و اداری ساختار اصالح پیشرفت و توسعه و موفقیت عوامل از یکی است. بنابراین

 اقتصادی فدرالیسم» گویدمی که جایی اشایده نقص به رضایی محسن تلویحی یاشاره 17«است.

 هیچ» گویدمی که جایی در کشور سیستم ناکارآمدی به اشاشاره یا و« است نشده پیاده جایی در

 است. توجه و تأملقابل« است نیامده دست به فدرالیسم بدون نیز بزرگ کشورهای در پیشرفتی

 به کشور داخلی مهاجرت یرمس از روشنی اندازچشم تواندمی ارقام و آمار مباحث به ورود

 از است عبارت داخلی مهاجرت دهیم؛ ارائه مهاجرت از تعریفی ابتدا بخواهیم دهد. اگر دست

 به روستا از مهاجرت مانند کشور؛ همان در دیگر یمنطقه به کشور یک در منطقه یک از جابجایی

 که است. عواملی یبررسقابل منظر دو از مهاجرت 18دیگر. استان به استان یک از مهاجرت یا شهر

کننده. دفع عوامل و کنندهجذب شوند. عواملمی تقسیم بخش دو به شوندمی مهاجرت باعث

 از غیره و بهتر مسکن بهتر، آموزش بیشتر، بهداشتی و رفاهی امکانات بیشتر، درآمد و مشاغل

 بیماری، فقر، لمقاب برشمرد. در توانمی را مادری سرزمین از مهاجرت برای کنندهجذب عوامل

 ستون در نیز را دیگر موارد بسیاری و امنیت کمبود و بیکاری جنگ، طبیعی، بالیای غذا، کمبود

 داد. جای توانمی مهاجرت مبدأ یکنندهدفع عوامل

 مرزهـای داخـل در نفـر 12،148،148 مجموعاً 1385 و 1375 هایسرشماری فاصله در

 است. از بوده کشور داخل درصد 97 قبلی اقامت محل تعداد، این اند. ازشده جابجا کشور حکومتی

 20 شهر، به شهر از درصد 54 اند،داده تغییر کشور داخل در را خود اقامت محل که کسانی مجموع

اند. کرده مهاجرت روستا به شـهر از درصد 17 و روستا به روستا از درصد 9 شهر، به روستا از درصد

 انجـام تهـران اسـتان مقـصد درصد( به 30) هامهاجرت بیشترین ،استانی بـین یهامهاجرت در
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــ( 2فارس/ استعمار ) استعمار از رفتبرون و ملی رهایی

 قـرار بعـدی مراتـب در مازندران و گیالن اصفهان، رضوی، خراسان یهااستان و گرفتـه

 19.گیرندیم

 در درصـد 25/17 با تهران استان دوره، همین طی هااستان از شدهخارج مهاجران یینهدرزم

 رضوی خراسـان خوزسـتان، شرقی، آزربایجان هایاستان استان، ینازاپس و دارد قرار نخست رتبـه

 مهاجرت خالص استان، هـر از شدهخارج و واردشده مهاجران تعداد به توجه دارند. با قرار اصفهان و

 آزربایجان استان و + نفر615027 بـا تهـران اسـتان اسـاس ایـن اسـت. بـر شده محاسبه هااستان

 -85 دوره طی را 20مهاجرت خالص کمتـرین و بیـشترین یبترت به نفـر -373314 با شرقی

 21انـد.داشته 1375

 ،-26819 مهاجرت خالص با ترتیب به همدان زنجان، اردبیل، ،22غربی آزربایجان هایاستان

 تهران، هایاستان مقابل اند. درقرارگرفته فرست مهاجر مناطق از -89504 ،-15955 ،-55392

 +،39354 +،68623 +،615027 مهاجرت خالص با ترتیب به مازندران سمنان، یزد، اصفهان،

 کردستان، هایاستان همچنین 23گیرند.می قرار یرمهاجرپذ هایاستان لیست + در35444 +،8063

 هستند. منفی مهاجرت خالص با هایاستان ازجمله نیز وبلوچستانسیستان خوزستان،

 دارای شرقی آزربایجان 90 تا 85 بین هایسال در 24کشور آمار مرکز هایداده طبق اما

 قزوین ،3،340 زنجان ،-13.915 اردبیل ،-14،037 غربی آزربایجان ،-7،401 مهاجرت خالص

 -18.405 همدان ،-6،627

 شد، اشاره آن به گذرا صورتبه که کشور آمار مرکز توسط شدهارائه ارقام و آمار طبق

 مهاجرت تعریف به توجه با تا است الزم ترتیبینانیست. به رخوردارب توازن از کشور در مهاجرت

 آید. بدیهی عمل به تحقیق و بررسی ایران کشور در مهاجرپذیر شهرهای به مهاجرت عوامل داخلی،

 شرایط و جنوبی آزربایجان هایاستان تمام منفی هایمهاجرت بین ایرابطه بایستی که است

 جنوبی آزربایجان اقتصاد شد، اشاره ترپیش آنچه باشد. طبق اشتهد وجود سرزمین این اقتصادی
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 کیالت مقاومت ملی آزربایجان )دیرنیش(  تشــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

است.  نموده طی را پایین به رو روند قاجار یامپراتور فروپاشی از پس یقهدق و مشروطه از بعد

 آیا اینکه؛ کند. ازجملهمی خطور جوحق و بیدار وجدان هر ذهن به ینجاا در بسیاری یهاسؤال

 مرکزی هایحکومت توسط نژادپرستانه تحقیرآمیز هایسیاست الاعم و مادری زبان ممنوعیت

 دارد؟! جنوبی آزربایجان اقتصادی استعمار با ارتباطی ایران

 بدین و شدهمطرح هااستان بزرگ شهرهای به روستاها مردم مهاجرت که شودمی شنیده بعضاً

 روستائیان مهاجرت مثال یشود. برامی تلقی شده لوث مهاجرت مورد در ملی مسئله تئوری ترتیب

 این باید است. ابتدا بررسی و تأملقابل البته که شودمی مطرح تبریز و اردبیل چون شهرهایی به

 از ضریبی شرایطی هر در و داشت خواهد وجود همواره مهاجرت که گرفت نظر در را فاکتور

 که بگیریم نظر در را بایجانآزر از شهرهایی است. بنابراین ناپذیراجتناب ایجامعه هر در مهاجرت

 اورمیه و زنجان اردبیل چون شهرهایی که شویممی متوجه ،شوندمی شناخته استان مرکز عنوانبه

دارند.  قرار نامطلوبی بسیار وضعیت در اقتصادی توسعه ازلحاظ یا هستند کشور محروم مناطق از یا

 یسایه در نیز آن که است ورداربرخ بهتری نسبتاً اقتصادی وضعیت از بینیندرا تبریز فقط

 داخلی مهاجرت آمار به توجه با و اوصاف این است. با یبررسقابل شهر این مردمی اقتصاد پتانسیل

 خود ینوبهبه که باشدمی تهران شهر مرکزی. باألخص شهرهای به بیشتر هامهاجرت سیل کشور،

 آید.می شمار به و ناکارآمدی سیستم حکومت مرکزگرا تبعیض آشکار ینمونه

 

 آزربایجان  سرزمینیکپارچگی تاریخی 

 یاراده بردن ینب از تفرقه، ایجاد به توانمی ایران در استعماری سیستم هایسیاست دیگر از

. نمود اشارهآن ممالک  تاریخی اراضی یکپارچگی برداشتن میان از به توسل باملل غیر فارس  ملی

لل غیر فارس از جمله ملت ترک م بر قانونی اصطالحبه ایهمصوبه قالب در که این پروژه نیز

 اینجا در مقصود ترروشن عبارتی دارد. به ادامه روند این نیز اکنونهم و شدمی تحمیل آزربایجان

 همواره ایران اسالمی جمهوری و دوم اول، پهلوی سوی از که است؛ استانی سیاسی تقسیمات

 طبق و تغییر رضائیه جعلی نام به اورمیه ،ماندهیبرجا ناداس طبق نمونه است. برای شده پیگیری

 گرفت. این قرار 25«چهارم استان» مرکزیت به کشوری تقسیمات 1316 آبان 16 مصوب قانون

 آذربایجان» استان سال همین شود. درمی شناخته« غربی آذربایجان» نام با 1344 سال از استان

 در کشوری تقسیمات قانون اصالحیه درآمد. در ریزتب مرکزیت به «سوم استان» نام با« شرقی
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــ( 2فارس/ استعمار ) استعمار از رفتبرون و ملی رهایی

 یمحروسه ممالک گردید. بنابراین اعالم استان 10 به کشور تقسیمات 1316 ماهید 19 مورخه

 و کرمان ایالت فارس، ایالت سیستان، و خراسان ایالت آزربایجان، ایالت»از:  بودند عبارت که قاجار

 گانهده هایبرداشتند. استان در را متفاوت هاییتمل که شدند تقسیم صورتی به« بلوچستان

 بودند: ترتیبینابه

 131626 سال در ایران کشور هایاستان بندیتقسیم جدول

 در روزی که هاآن ارضی تمامیت به تعرض و ممالک این دادن جلوه اهمیتبی باهدف امر این

 دامها خود حیات به ترک هاییامپراتور بیرق زیر خودگردان اقتصادی با و سنتی فدرالیسمی

 یسازانسیک سیاست وسیلهبدین تا نمودمی فراهم را ملی خودباختگی و تحقیر موجبات ،دادندمی

 گردد. اجرا ایران در

                                                           
 کشور اسناد مرکز -26

 شامل یکم استان

 هایشهرستان

 ـ6 رشت ـ5)اراک(  آبادسلطان ـ4 ساوه ـ3 قزوین ـ2 زنجان ـ1

 )تنکابن( شهسوار

 گرگان ـ6 ساری ـ5 سمنان ـ4 تهران ـ3 کاشان ـ2 قم ـ1 دوم استان

 میانه ـ3 یزتبر ـ2 اردبیل ـ1 سوم استان

 بیجار ـ5 مراغه ـ4 مهاباد ـ3)ارومیه(  رضائیه ـ2 خوی ـ1 چهارم استان

 ـ4شاه( )کرمان کرمانشاهان ـ3غرب(  آباد)اسالم آبادشاه ـ2 ایالم ـ1 پنجم استان

 همدان ـ6 مالیر ـ5 سنندج

 خرمشهر ـ4 اهواز ـ3 گلپایگان ـ2 آبادخرم ـ1 ششم استان

 رال -6 آباده ـ5 فسا ـ4 بوشهر ـ3 شیراز ـ2 بهبهان -1 هفتم استان

 زابل ـ5 خاش ـ4 بندرعباس ـ3 بم ـ2 کرمان ـ1 هشتم استان

 ـ6 بجنورد ـ 5 قوچان ـ4 مشهد ـ3 حیدریهتربت ـ2 بیرجند ـ1 نهم استان

 جویمند -8 سبزوار ـ7 گناباد

 یزد ـ2 اصفهان ـ1 دهم استان
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 کیالت مقاومت ملی آزربایجان )دیرنیش(  تشــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 در نیز قزوین استان و گردید جدا تهران از 1352 سال در زنجان استان نیز اخیر یهادهه در

 از 1372 سال در اردبیل گشت. استان تبدیل جدید استان به و مجزا زنجان استان از 1376 سال

 سال در نیز همدان استانشد.  تبدیل دیگری مجزای استان به و جدا شرقی آزربایجان استان

 کردنشین شهرهای یمجموعه در رضاشاه یگانه 10 هایایالت در که رسدمی یستأس به 1352

 ریزیپایه استعماری سیستم گردد؛می مشاهده چنانچه اعتبار، این بود. به گرفته قرار پنجم استان

 مبنای بر را ایران در زیساملت های)فارسی( بنیان زبانی ناسیونالیستِ  روشنفکران توسط شده

 و داد قرار -آلمان سوسیال ناسیونال جنبش از بود متأثر دوران آن در که-فارس قومی هویت

 سازد. در مبدل فارس غیر ملل برای اعتمادیرقابلغ و ناامن محلی به را ایران تا گشت موجب

 از داخلی تعماراس هایسیاست علیه ایران در یرفارسغ ملل سیاسی هایجنبش اخیر هایدهه

 موج ایران مرکزی هاینظام فارسی-آریایی نژادپرستی به آمیخته ایدئولوژی از برخاسته سیستم

 استعمار ایدئولوژی مشروعیت که است برانگیخته یرفارسغ ملل هایسرزمین در را ملی بیداری

 برد.می سؤال زیر را ایران در فارس

 در ملل سایر بر فارس ملت برتربینی و دپرستینژا از گرفته نشاءت آمیزتبعیض هایسیاست

این شد. می عملی و تبیین آشکار و گسیختهعنان صورتی به ،اول پهلوی سوی از ایران

 منفور استانداران از یکی که بود حدی به ایران مرکزی حکومت مقامات نژادپرستی گسیختگیعنان

 مشروطه خورده، اند! یونجهترک هاربایجانیآذ»بود:  گفته مستوفی عبداهلل نام به تبریز در رضاشاه
 وحدت ایجاد باهدف همچنین مستوفی 27.«سازند!می آباد را ایران خورند،می کاه نیز اند. حاالگرفته

 عنوان با تبریز سرشماری از شقاقی علی یگفته به و پرداختمی هاآزربایجانی یرتحقبه ملی

 رژیم یررسمیغ و رسمی تحقیر مورد گوناگون انواع به آزربایجان مردم 28کرد.می یاد« خرشماری»

 مانند شد،می شمرده ایران وچراغچشم گذشته در که آزربایجان با و گرفتند قرار رضاشاهی مستبد

 29کردند. رفتار مستعمره

 را نهضتی کشزحمت طبقات یژهوبه اقشار تمامی از 1324 سال در آزربایجان ملت یتنها در

 سال یک مدت به ایران، نژادپرست حکومت و المللیبین فشارهای تمامی با انستتو که نمودند آغاز

 امور یاداره و ایران از جدایی سال یک در که یابد. نهضتی دوام آزربایجان ملت عظیم پشتیبانی با

 ... را و بهداشت پروش، و آموزش صنعت، اقتصاد، رفاه، سطح توانست خویش، دست به خود داخلی

 که گردید منتشر شهرها سایر و تبریز در بسیاری هایببرد. روزنامه باال رنکردنیباو حدی به

 دادند.می ارائه آزربایجان ملت عموم مطالبات از طوالنی مانیفستی

                                                           
 قومی و ملی هویت و آذری روشنفکران از نقل به -27

 187 ص ،همان -28

 96 ص ،وریپیشه دولت تا رضاشاه سلطنت از آذربایجان -29
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــ( 2فارس/ استعمار ) استعمار از رفتبرون و ملی رهایی

 و مطبوعات طریق از را خود مانیفست 1324 سال از قبل ملی مطالبات یپایه بر نهضت این

 نوشته هایشسرمقاله از یکی در هاسال آن در آزربایجان یکرد. روزنامهمی تبلیغ خود هایارگان

 است:

 ملت بین وحدت فقدان اصلی، علت چیست؟ آذربایجان بدبختی سبب»

 و سنی بین بخصوص داخلی تفرقه خاطر به اندتوانسته است. دیگران آذری
 آلت و کنند استثمار را ما آذری و کرد ایالتی، و دهاتی مسلمان، و ارمنی شیعه

 که کنیم ینتأم را خود حقوق توانست خواهیم زمانی دهند. تنها قرار دست

شویم.  متحد تهران استثمارگران برابر در و بگذاریم کنار را اختالفات این
 مادری زبان از استفاده در مردم دموکراتیک حقوق از حمایت ما اصلی هدف

 و یستن زبانفارسی آذربایجانی که کند قبول دولت که است آن است. وقت

 برای داریم توان در چه هر است. ما آذربایجانی ما رسمی است. زبان نبوده
 ییهاداد. آن خواهیم انجام دولتی ادارات و مدارس در خود مادری زبان ترویج

 (30)«کنند. عوض را خود نظر باید کنند، نابود را ما زبان کردندمی سعی که

 در که حکومتی سیستم معتقدند جنوبی یجانآزربا ملی حرکت مدنی و ملی فعاالن از بسیاری

 بریهتک با را ایران در حاکم ملت توسط یرفارسغ ملل استعمار شد، نهاده بنیان 1304 سال

 حتی و دوم پهلوی به اول پهلوی از حکومت تغییر با که یاگونهبه کرد؛ بیمه نژادپرستی ایدئولوژی

رغم مرکزگراعلی حکومتی سیستم پهلوی، ندودما کمال و تمام صورتبه شدن برچیده و انقالب

 به دیگری لعاب و رنگ قضایا صورت اگرچه نیز است. اکنون مانده باقی برجای پای عدم مشروعیت

 و ترنرم هرچه یجمعارتباط وسایط پیشرفت و زمان گذر و شرایط به توجه با اما است؛ گرفته خود

 خود هویتی-فرهنگی کشینسل به و رودمی یشپبه تمام رحمیبی و قوت همان با اما ترآهسته

-ملی فعالین هدف بلکه نیست؛ ملی فعالین اهداف از حکومت با مبارزه ،رویینا دهد. ازمی ادامه

 قهر امروز همهیناست. باا ایران اجتماعی و سیاسی کلی ساختار در تغییر آزربایجان در مدنی

 طرفداراننیز  ایران مرکزی دولت از تقاللاس و سیاسی طالق عبارتی به یا و ایران از سیاسی

طورکلی حق تعیین سرنوشت برای به  دارد. آزربایجان ملی حرکت به منسوبین بین در بسیاری

شود تا با رجوع به های سیاسی به پیش کشیده میملت ترک آزربایجان از سوی فعالین و تشکل

ه دستان خود تعیین کرده و شکل پرسی آزاد سرنوشت خود را بملت آزربایجان به واسطه همه

 حکومت خود را معین سازند. 

                                                           
 از نقل به ،1320 همنب 13 آذربایجان، ،«چیست؟ ما هدف» ؛1320 آذر 17 آذربایجان، ،«چیست؟ آذربایجان بدبختی علت» -30

 158 ص همان، آبراهامیان،
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 به بنا ایران در حکومتی سیستم کلی سیاست تغییر ،دید خواهیم فصل این در چنانچه

 مدنی-ملی فعالین از برخی .شودمی تصور محال امری اپوزیسیون یبالقوه و آلترناتیو هایپتانسیل

 ناسیونالیسم و نژادپرستی به آلوده یقدربه فارس یعهجام بطن در موجود ساختارهای ،معتقدند

 این سیاستمداران و هنرمندان روشنفکران، اکثریت قریب به اتفاق در آن آثار که است افراطی

های تبعیضآمیز و نشینی از سیاستناامیدی از بهبود وضعیت ایران و عقبکند. می پیدا دنمو جامعه

 و سیاسی قهر» همچون اینظریه جنوبی آزربایجان ملی حرکت فعالین از برخی سوی ازاستعماری 

 یونسیاپوز بین در فعلی حکومت آلترناتیوهای که معنی این است. به آورده میان به را« جغرافیایی

 گفتمان و ندارند را ایران در استعماری سیستم کامل لغو برای الزم هایظرفیت ایران مرکزی دولت

است.  یرفارسغ ملل کامل اعتماد جلب برای الزم امواج و هانشانه فاقد ،بندندمی بکار که ایسیاسی

 مختلف احزاب سوی از اتخاذشده رویکردهای و مواضع بررسی با تا شد خواهد سعی فصل این در

 شود. پرداخته ایران در ملی یمسئله حول ایشان گفتمان یمطالعه به ایرانی

احقاق  به جنوبی آزربایجان ملی حرکت فعالین لتمای که کشید پیش را مسئله این توانیم

 ییوهش و راه افتراق در اصلی ینکته آزربایجان ترک ملت برای« سیاسی سرنوشت تعیین حق»

 را خود یبارزهمگفتمان و ادبیات  آزربایجان ملی است. حرکت ایرانی سیاسی احزاب سایر با مبارزه

ترین اصول که یکی از اساسی «سیاسی شتسرنو تعیین حق» و« بشر حقوق»اصول  مبنای بر

 ازلحاظ تریرفیع جایگاه تا شودمی موجب امر همین .است کرده ریزیپایه حقوق بشر است،

 برای مبارزه و دهد. مطالبه اختصاص خود به طلبیاصالح جریان و اپوزیسیون با مقایسه در اخالقی

 یا و فمخال موقعیت در طلباناصالح و اپوزیسیون تا شودمی موجب سرنوشت تعیین حقبه رسیدن

 حقوق لاصو به پایبندی و صداقت بودن، مقید عدم ینشانه موضوع همین که گیرند قرار منفعل

 است. کمال و تمام طوربه جریانات این سوی از بشر

 

 گذاری ناعادالنهتبعیض اقتصادی و سرمایه

 مرکزی هایاستان و جنوبی آزربایجان هایاستان برای شدهگرفته نظر در هایبودجه

 کهطوریبه است برخوردار فاحشی اختالف از مناطق این برای دولتی گذاریسرمایه و یننشفارس

 امری به را آزربایجان از یننشفارس صنعتی شهرهای به مهاجرت یمسئله است گشته موجب

 فارغ و آزربایجان یعهتوس برای مسئوالن یگسترده تبلیغات رغمسازد. علی مبدل معمولی و عادی

 شیراز، تهران، چون شهرهایی به گسترده مهاجرت سازندمی منتشر خودشان که آمارهایی از

 گذارییهسرما که ادعاست این بر محکم دلیلی خود های مرکزی ایراناستان و بندرعباس اصفهان،

 دیگر سوی . ازنیست و نبوده مناطق این جمعیت و هاپتانسیل با متناسب مختلف هایبخش در
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــ( 2فارس/ استعمار ) استعمار از رفتبرون و ملی رهایی

 قالب در ایران مرکزی حکومت یررسمیغ و رسمی اشخاص و نهادها سوی از توهین و تحقیر

 و رسمی هایسخنرانی تلویزیونی، هایبرنامه تحقیرآمیز، کاریکاتورهای و مقاالت ها،جوک

 دست این همگی به بخواهیم اگر که را غیره و ایران مرکزی حکومت به وابسته مقامات یررسمیغ

 بود. خواهد نیازمند مجزا و حجیم یفیتأل به خود ،بپردازیم انقالب از پس هایسال در موارد

 جنوبی، آزربایجان هایاستان کشاورزی، مهم یحوزه در یژهوبه و اقتصاد بحث در نمونه برای

 اراضی کل درصد 29.9 با قزوین و همدان زنجان، اردبیل، غربی، و شرقی آزربایجان شامل

 استان 4است.  داده اختصاص خود به ایران هایاستان مجموعه در را درصد بیشترین زیکشاور

 9 ینکهباا نیز محروم ظاهربه هایهستند. استان دارا را اراضی این از درصد 9.9 فقط یننشفارس

 21.4 تنها اندجنوبی آزربایجان هایاستان برابر چهار یعنی کیلومترمربع هزار 560 وسعت با استان

 ینامههفته از مأخوذه اطالعات اساس بر وصف، این با 31هستند. دارا را کشاورزی قابل اراضی درصد

 نوسازی و تجهیز حوزه در جمهوری ریاست راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت ارگان« برنامه»

 3.83 فقط میانگین طوربه جنوبی آزربایجان هایاستان در 1386 سال پایان تا کشاورزی اراضی

 یننشفارس هایاستان در رقم اند. اینرسیده اجرا مرحله به دولت مصوب هایطرح کل درصد

رسد به نظر می 32است. جنوبی آزربایجان هایاستان برابر 24 یعنی درصد 80.25 میانگین طوربه

 سعی و آورده فشار آزربایجان ملت بر اقتصادی و فرهنگی پارامتر دو از ایران در موجود سیستم که

 .زنجیرهای وابستگی و اسارت ملت ترک آزربایجان را مستحکم نماید شکل بدین دارد

 سدسازی امر در پاسداران سپاه اقتصادی ینهیاسوداگرا و تعمدی هایسیاست دیگر سوی از

 در کشاورزی آن تبعبه و ؛گردد خشک دریاچه این تا گشت سبب اورمیه یدریاچه آبریز یحوزه در

 دو طرح اسالمی شورای مجلس و دولتمردان که یشود. زمان روبرو ایعمده مشکالت با منطقه

 طرح نخست فاز اجرای از 1393 تیرماه اواسط ایران هایرسانه کردند، رد را دریاچه احیای یتفور

 طرح خوردن کلید از خبرهایی 1391 سال در نیز تردادند. پیشمی خبر کرمان به خلیج آب انتقال

 معلومات بر بنا که شد؛ منتشر دولتی هایرسانه سوی از مرکزی ایران به خزر دریای بآ انتقال

 انقالب، پاسداران سپاه به وابسته یااالنبخاتم سازندگی قرارگاه ها،رسانه این توسط شدهارائه

 مرکزی هایاستان به آن انتقال و خزر دریای آب سازیشیرین طرح اجرای برای الزم یسرمایه

 بر که متمرکز اقتصادی بود. نظام کرده برآورد تومان میلیارد هزار دو بربالغ مبلغی را نایرا

 نظام تا است گشته موجب حاشیه به بیگانه و امنیتی نگاه به توجه با و نژادپرستانه ایدئولوژی

 حاضر حال در که گردد منتج را نامتوازن اقتصادی یتوسعه پهلوی دوران از متمرکز اقتصادی

 تشخیص مجمع دبیر رضایی اند. محسنشده اعتراف به ناچار نیز اسالمی جمهوری مقامات خیبر
                                                           

 49 ص جنوبی، ربایجانزآ ملی حرکت فعالین نوشته آزربایجان، تاالنمیش کتاب -31

 50 ص همان، -32
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 کیالت مقاومت ملی آزربایجان )دیرنیش(  تشــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 به شهر شورای علنی یجلسه در 09/02/93 یمورخه در ایران اسالمی جمهوری نظام مصلحت

 نظامات و کرد مصادره را مشروطه میراث که پهلوی مستبد دولت»بود:  گفته شوراها روز مناسبت
 همان متأسفانه که داد تغییر نیز را شهری نظامات داد، تغییر را فرهنگی و تماعیاج و اقتصادی

 33«یافت. ادامه انقالب از بعد شهرسازی و شهری نظام در روند

 که متمرکز اقتصاد استعماری سیستم آیا که قرار بدین آیدمی پیش سؤال یک اینجا در

 اصالح تواندمی چگونه است؛ فارسی-آریایی راطیاف ناسیونالیسم ینژادپرستانه ایدئولوژی بر مبتنی

آیا امکان بازتعریف ایرانی بودن و مفاهیم ملت و ایرانیت وجود  درآید. مطلوب صورتبه و گردیده

 گروه یک انحصار در و داده تشکیل را آن از جزئی فساد کهحال حاضر ایران  دولتی اقتصاد دارد؟

 شرایط شدن فراهم از مانع عوامل این و هراسدمی صیخصو مالکیت از همواره گرفته قرار کوچک

 فروکش و ایران در اسالمی انقالب از بعد درواقع 34شود.می باز یجامعه به گذر و اصالحات برای

 و قشر برای تنها مالکیت حق ولی کرد؛ دفاع خصوصی مالکیت از حکومت احساسی، جو کردن

 کشور در سازیخصوصی اقتصاد امروزه کهیطوربه شدمی واقع مورداحترام خاص ایطبقه

اسالمی  انقالب پاسداران کند. سپاه متمرکز خاص ایطبقه در را ثروت که پذیردمی انجام یاگونهبه

 در را کشور عبارتی به یا و نوردددرمی کشور در را قدرت و ثروت هایقله شگرفی صورتبه ایران

 بلعد.می خود

 نفی را ایران در ملی یمسئله نوع هر وجود نیز هامارکسیست و هاسوسیالیست از طرف دیگر

جویند. می مارکسیستی هاینظریه در را ایران کشور در هایینارسا و مشکالت تمامی حلراه و کرده

 مبارزات با نه مسئله این حل و ندارد وجود آریایی-یفارس استعمار ،دیدگاه ر اساس اینب

 خواهد ممکن سوسیالیستی یجامعه و مساوات برقراری و طبقاتی مبارزات با بلکه ملی بخشرهایی

 این به آزربایجان ملی مقاومت تشکیالت نشر یکمیته سوی از منتشرشده استعمار کتاب بود. در

 ها،سوسیالیست به که سنتی چپ نیروهای»است:  آمده کتاب این است. در شده اشاره مهم
 و کردندمی تعقیب را موضوع این بیشتر داریسرمایه عصر در اندمعروف غیره و هامارکسیست

 نیز استعمار مقوله و داد خواهد پایان ستم و ظلم نوع هر به مسئله این حل که بود این نظرشان
 این نماینده را خود که دولی و نشد چنین عمل در اما رفت خواهد بین از آن سایه در خودخودبه

 استبداد به هم و رسیدند دولتی-حزبی-جمعی ماراستث به هم شناختندمی مورد و موضوع

                                                           
 برگردند خود انونیق جایگاه به باید است/ شوراها شده نامتوازن گذشته سال 80 در ایران شهری نیوز: نظام فارس -33

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930209000421 

 است. گرفته قرار تحقیق و یموردبررس دوم فصل در مبحث این -34
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــ( 2فارس/ استعمار ) استعمار از رفتبرون و ملی رهایی

 باقی نوعی همه بررسی و مطالعه برای آن زنده مورد یک حداقل که استعمار، به هم و یباورنکردن
 35«.باشدیم چین کشور که است مانده

 تنها عنوانبه دولت و بود انجامیده دولتی اقتصاد به شوروی در یالیسمسوس دیگریعبارتبه

 هیچ که هرچند کردمی پیاده دیگر شکلی در را فئودالیسم دوران استثمار سرمایه صاحب و ارباب

 ابتدا در بود. تشکیالتی محرز واقعیتی لیکن نبود بدان مایل ایانقالبی کمونیست و سوسیالیست

 بلشویک تشکیالت این به پایین یطبقه از بسیاری حتی و بود؛ پرولتاریا یطبقه نمایندگی مدعی

 بود شده تشکیل ایده این بر خود شد. حزب تبدیل استثمار برای ابزاری به خود بعدها یوستندپمی

 حزب هاییشگرا و هاایده باشد. اما آن تاریخی منافع بیانگر و داشته را پرولتاریا رهبری که

 قدرت در را آن قاطع اکثریت و کارگر یطبقه خود چون است درنیامده آب از موفق هرگز بلشویک

 و ببیند؛ خود قدرت ضروری ارگان را حزب این که است نبوده مایل طبقه و است نکرده سهیم

 باشند، زحمتکش هایتوده سیاسی برتری تجلی باید که هاییارگان یعنی شوراها چنینینا

 36شدند. تبدیل بلشویک قدرت از ییهازائده به سرعتبه

 به و زارت پادشاهی انحالل از بعد سابق یشورو جماهیر اتحاد در تاریخی، ینمونه عنوانبه

 ینمحمدام» رهبریت به 1918 سال ]شمالی[ در آزربایجان جمهوری ها،بلشویک رسیدن قدرت

 این هابلشویک سرخ ارتش ولی نمود؛ اعالم را خود استقالل ،«مساوات حزب» و« زادهرسول

 یامپراتور ساختار ترپیش کسیستمار هایبلشویک که بود حالی در نمودند. این اشغال را جمهوری

 و تشریح امپریالیسم و طبقاتی ستم یزمره در را پادشاهان نظامی قدرت با هاسرزمین اشغال و

 گذارده شورک این روی بر ( کهEn: soviet) اتحاد نام ورزیدند. همچنینمی مخالفت آن با شدتبه

 واقعیت در که بودمی اشدهندهتشکیل هایسرزمین رضایت یکنندهتداعی باید یعتاً طب بود شده

 رسای بر کریل خط تحمیل و یساز یروس جهت در شوونیستی هایسیاست نبود. حتی چنینینا

 ویسندگانن برخی سوی از سوسیالیستی نظام این خواندن استعماری برای را شواهدی و دالیل ملل

 جنبش نیز روس ملت و لیم بخشرهایی هایجنبش روس غیر ملل یتدرنها داد. ومی دست به

سپردند.  اریخت به را آن و گرفتند یپ را شوروی یحزبتک توتالیتر نظام کردن ساقط و خواهیآزادی

 حمایت به اضرح دالیلی به چپ هایسازمان و احزاب ایران در نیز امروز که داشت دور ازنظر نباید

 و هاندیشها مغایر را آن و یستندن باشد استقالل انتخاب حق شامل که ملی سرنوشت تعیین حق از

 ایران اپوزیسیون سوی از ملی سرنوشت تعیین حق حاضر حال کنند. درمی تفسیر خود هایآرمان

 نیست. یرشپذقابل گراچپ و گراراست از اعم

                                                           
 3 ص استعمار، ایران، در فارس استعمار به نگاهی -35

 3 ص بربریت، یا سوسیالیسم یمجله از تشکیالت، و پرولتاریا -36
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 کیالت مقاومت ملی آزربایجان )دیرنیش(  تشــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 قدرت دارای که محلی هایدولت آوردن وجود به و ایران در افقی صورتبه قدرت تقسیم

 مدارس، بر فارس فرهنگ یسلطه تا شودیم موجب هستند؛ خود هایسرزمین بر گیریتصمیم

 میان از غیره و تئاتر و سینما و مطبوعات ازجمله فرهنگی و ورزشی مراکز ها،دادگاه و ادارات

 یمسئله نگردد؛ حل آزربایجان در اقتصاد مبحث و مهاجرت حتی کهیدرصورت و شود برداشته

 حداقل به جهتینازا هانگرانی و شد خواهد وفصلحل وبیجن آزربایجان هایترک ملی هویت

 ابتدایی حقوق اعطای به حاضر تاکنون ایران مرکزی هایدولت که است حالی در رسید. این خواهد

 و فرهنگ ازجمله هازمینه تمام در ناعادالنه هایسیاست همواره و اندنشده نیز مادری زبان تدریسِ

  ند.اگذاشته اجرا به را اقتصاد

 

 تمرکز زدایی 

 که رددا وجود متنوعی بسیار ساختارهای و نظریات تمرکززدایی یا و فدرالیسم خصوص در

 که درالیسمیف و بریتانیا در فدرالیسم برای مثال گردد. بررسی و بحث مفصل صورتبه تا است الزم

 و یموردبررس تدقبه است الزم که است ماهوی هایتفاوت دارای ،شدمی اعمال سابق شوروی در

 از خالی رهاکشو این در فدرالی ساختار گیریشکل تاریخ یمطالعه منظور گیرند. بدین قرار تحقیق

 ندایرل و کبیر یایبریتان متحد پادشاهی ترمصطلح عبارتی به یا و بریتانیا بود. اتحادیه نخواهد لطف

 سال در ؛آمد دوجو به ایرلند و لزو اسکاتلند، هایپادشاهی پیوند اثر در میالدی 1800 هایسال در

 اما شوروی درآمد. اتحاد مستقل صورتبه و جدا اتحاد این از مذهب کاتولیک جنوبی ایرلند 1926

 یستأس از قبل هک کرد ذکر را نکته این باید بود. کرده تجربه را متفاوتی گیریشکل ینحوه و تاریخ

 تزار سلطنت که 1917 سال تا و داشت اختیار رد را قدرت روسیه یامپراتور شوروی، جماهیر اتحاد

 شده ضمیمه روسیه خاک به مختلف هایجنگ در پیروزی پی در قفقاز و ترکستان شد یملغ

 ملل با اشغالی هایسرزمین که شد یامپراتور یک وارث شوروی جماهیر اتحاد بودند. بنابراین

 هالشویکب حکومت آمدن وجود به ثباع مسکو در انقالبی 1917 اکتبر در داشت. دربر را مختلف

 رخس کرد. ارتش بازی آن مرزهای گیریشکل در مهمی نقش نیز تروتسکی سرخ ارتش که گردید

 ایدئولوژی که مستقلی هایدولت و برده هجوم قفقاز و فنالند چون مناطقی به اکتبر انقالب از بعد

 این خاک هدوبار الحاق به موفق نیز مواردی در و قراردادند موردحمله را داشتند ضدبلشویستی

 مواجه شکست با هابلشویک اقدام این فنالند در ولی ،گردیدند کمونیستی شوروی به هاسرزمین

 بازیابد. را خود استقالل توانست فنالند و شد

 دموکراتیک مستقل جمهوری مؤسس و آزربایجان نام به ژورنالیست زادهرسول محمدامین

 منتشر« پرومته» ینشریه در که یسمبلشو و ملیت عنوان با خود االتمق مجموعه در آزربایجان
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــ( 2فارس/ استعمار ) استعمار از رفتبرون و ملی رهایی

 توسط اشغال از بعد آزربایجان باألخص شوروی روس غیر و مسلمان ممالک وضعیت به ،شدمی

 حکومت تشکیالت در دوئیت» عنوان با خود یمقاله در است. وی پرداخته شوروی سرخ ارتش

 مخیل کمونیزم نوشته« انقالب و دولت» عنوانبه که خود معروف اثر در لنین»نویسد: می« سوویت

 قوت و جبر از مستغنی که تمام آزاد مردمان گروه و حکومتی، بی از عبارت هایستآنارش مثل را

 یک« پرولتاریا حاکمیت» بنام او، این است. باهمه قائل را حکومت تدریجی مرگ کرده، تصور باشند

 تاریخ را آن مثل که است کرده یستأس بالفعل و ترویج سختی کارانه استبداد حکومت اصول

 به آزاد تماماً  ملت هر است: اساساً  همین قضیه نیز ملیت مسئله ندارد. در سراغ ابداً  جهان عمومی

 فدرالیزم به مهمی موقع سوویت، سیستم اصلی اساسات در و است حاکم بالذات خود مقدرات

 ابداً  را او مثل جهان که است آمده وجود به الیزمیسانتر حقیقت در آنکهحال شودیم تخصیص

 که است تشکلی سوویت، حکومت»که:  کندمی نقل« 37تیماشف» از ادامه در وی« است. ندیده

 ادامه عیسی میالد از بعد که عصر دو مدت در قدیم رومای است. حالت شده دوتایی آن حاکمیت

 پرده را پرنسیب مطلقیت داشت که رسمیتی آن تمامی با بود. سنات شکل همین در داشت

 به را حقیقی حاکمیت نیز فرانق مونارشی روینغمه خاندان به منسوب پادشاهان زمان در ؛کشیدیم

 میقادو به کامالً رسمی شئونات عصر دو از بیش کهدرحالتی ژاپن بود؛ کرده واگذار هامایوردوم

 38«است. گشته شاهد هارا شیوغون یویدن ایمپراطورهای حقیقی حاکمیت ،بود عائد دینی حکمران

 حقوق به -ناقص هرچند– اساسی قانون در نیز ایران اسالمی جمهوری که موضوع این بسط

 مسائل دست این به رژیم عالی مقامات سیاسی ادبیات و سخنان در حتی و اشاره اقوام اصطالحبه

 شود.می اعمال شودمی فتهگ آنچه با متضاد رفتاری سیاست و عمل عالم در شود. امامی اشاره

 ایران در مسئوالن و دولتمردان از بسیاری اینکه بر مبنی شودمی کشیده پیش هاسؤال برخی

 مردود ترتیب بدین استعمار تئوری که گیرندمی نتیجه و دهندمی تشکیل آزربایجان زبانانترک را

 در حتی و داخلی استعمار تاریخی هاینمونه در همواره اینکه گرفتن نظر در آید. بامی حساببه

 دیده حساس یرغ هایسمت بر مستعمره ملت از افرادی نشاندن نیز خارجی استعمار موارد برخی

 کنیم. رژیممی رجوع دیگر ینمونه یک است به استعمار هایتاکتیک از یکی اصل این و شودمی

 پوشش ینحوه بر خود شدید رلکنت سال از هاییماه در همواره ایران اسالمی جمهوری توتالیتر

 زن مأموران حجاب و عفت اصطالحبه هایطرح این از بسیاری اجرای در که کندمی اعمال را زنان

 و نو امری ملت یا و قشر یک استعمار برای خودی از ابزاری یاستفاده دارند. بنابراین پررنگی نقش

 هایلفافه در و موذیانه سروصدا،بی آهسته، حدی به ایران در داخلی نیست. استعمار عجیب

 و سیاست یحوزه در فعال و آگاه قشر از رخیب که رودمی یشپبه گوناگون قوانین و هاایدئولوژی

                                                           
 روسی سوسیالیست -37

 .20 ص م،یسبلشو و ملیت -38
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 کیالت مقاومت ملی آزربایجان )دیرنیش(  تشــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 آزربایجان ملی حرکت فعاالن موجود وضعیت به توجه با شکاست. بی فریفته نیز را جامعه فرهنگ

 و حقایق شدن روشن در بایستی ملت یخیتار یحافظه احیای و آزربایجان ملت تاریخ یادآوری با

 شد؛ خواهد پرداخته بدان فصل این دوم بخش در بکوشد. چنانچه فارس استعمار پنهان زوایای

 یسختبه مردم یتوده سوی از آن درک که کندمی عمل خفا در و پنهان یقدربه داخلی استعمار

 آزربایجان نویسندگان و روشنفکران هایفعالیت لزوم موجود، وضعیت به توجه گیرد. بامی صورت

 اقشار بیداری و شود. آگاهیمی حس ایران در استعمار هایسیاست ساختن آشکار و شناساندن در

 که داد خواهد قرار جایگاهی در را بخشرهایی و مدنی ملی، مبارزات آزربایجان ملت مختلف

 غیر در دهد؛ تطابق آن با را خود و درک را ملی حرکت گفتمان سنگینی کشور سیاسی معادالت

 به اشاره سویی کشاند. از خواهد یشپبه را جدایی و استقالل یایده رسماً ملی حرکت صورت ینا

بود.  نخواهد لطف از خالی اینجا در اسالمی جمهوری نظام اصلی ارکان در رتبهعالی هایمقام ملیت

 جمهوری مسلح نیروهای رشدا فرماندهان قومی ترکیب درصد 75 که دهدمی نشان هابررسی

 نشان نگهبان شورای قومی ترکیب است. همچنین یافته تشکیل فارس یکاتن از ایران اسالمی

 شورای مجلس ارشد دهد. مسئولینمی تشکیل فارس اتنیک را شورا این درصد 92 که دهدمی

 7 و ردک درصد 4 لر، درصد 19 ترک، درصد 11 فارس، درصد 59 از متشکل نیز ایران اسالمی

 فارس، درصد 74 شامل نیز مجریه قوه ارشد مسئولین قومی پراکندگی هستند. نامشخص درصد

 شامل نظام مصلحت تشخیص مجمع اعضای قومی هستند. ترکیب کرد درصد 6 و ترک درصد 12

 خبرگان مجلس قومی ترکیب هستند. دیگر هایاتنیک از یهبق و ترک درصد 2 و فارس درصد 85

 نشان دقیق هایبررسی باشد. نتایجمی عرب درصد 14 و فارس درصد 86 از کلمتش نیز رهبری

 تشکیل فارس اتنیک را ایران اسالمی جمهوری رتبهیعال مسئولین از درصد 78 که دهدمی

 39دهد.می

 دوران در چه ایران، کشور حکومتی سیستم سوی از یرفارسغ ملل به بودن غیرخودی نگاه

 اقتصادیو  استعماری هایسیاست اتخاذ موجب همواره وقت، رژیم ندورا در چه و قبلی رژیم

 هاسرزمین این در پایدار یتوسعه از بنابراین و است شده ایران در نژادپرستانه افکار بر مبتنی

 در ایران در نفت صنعت کردن ملی رهبران از یکی مصدق است. محمد آمده عمل به جلوگیری

 مرحوم 1329 تابستان در باشم، نکرده فراموش اگر»است:  ردهآو 1332 سال در بازجویی جلسات
 ببینم بکنم مشورت شما با امآمده و بشوم وزیرنخست خواهممی"گفت:  و آمد من خانه به آرارزم
 دادن"است. گفتم:  هااستان به بیشتر اختیارات دادن من نه... گفت: برنامه یا دانیدمی مصلحت به

 ما با مذهب و زبان نژاد، ازنظر آن ساکنین که هااستان از بعضی به مخصوصاً  هااستان به اختیارات

                                                           
 باشد؟یم استان و ومق کدام از ایران اسالمی جمهوری ارشد مسئولین اکثر مقاله ،تبریز مطالعاتی مرکز ،خورشیدی سلیم -39

 (آماری تحلیل)

36 
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 باشید، داده هاآن به که اختیاراتی از بزرگ دول اینکه جهت نیست. به صالح دارند اختالف
 که اختیاراتی دهند. اکنونمی قرار عظیمی بستبن در را ایران دولت و کنندمی سوءاستفاده

 اعضای که شود داده اختیارات کنیم بینیپیش توانیممی که است این داد هامحل به توانمی
 جواب من بفرستند. به ملی شورای مجلس به را خود نمایندگان کنند، انتخاب را خود بلدیه شورای

 دولتی شما چنانچه گفتم او به اید. من،گرفته نظر در شما که است هااین از پیش برنامه که داد
 خواهم مخالفت شما با یداً شد من کند، تجاوز کردم عرض من ازآنچه آن برنامه که بدهید تشکیل

  (40)«کرد.

 گرایملی و دموکرات اصطالحبه هایشخصیت است، شده ذکر تاریخی سند این در چنانچه

 یاستعمارگر سیستم از متأثر غالبا که داشتند شوونیستی و راسیستی افکاری نیز مرکزی حکومت

 امنیتی دیدگاه بود. اگر زمان آن روشنفکران اصطالحبه فرساییقلم از خاستهبر نژادپرست و

 مصدق محمد با موافق نظری هاآن اتفاقبه قریب که را ایران مرکزی هایحکومت سیاستمداران

 ملل سایر و آزربایجان ملت آیا»که:  شکل این به آیدمی میان به پرسشی کنیم، بررسی دارند

 هایثروت تحریف و انکار و مادی منابع غارت و شدن فارسیزه قیمت به باید ایران در یرفارسغ

اگر ایران مورد نظر . بپردازند؟! را تهران حکومت اقتدار و ارضی تمامیت یهزینه خویش، معنوی

کنند سرزمینی همواره یکپارچه ومتحد بوده است و به زور استعمارگران آنگونه که خود تبلیغ می

انده است، چرا در صورت فراهم کردن شرایط برابر و دادن اختیارات برابر به همه سرنیزه باقی نم

 «آید؟.ملل آن، بیم فروپاشی آن به میان می

فته های سیاسی مرکز به شدت تنزل یاچنانچه مشخص است اعتماد ملت آزربایجان به جریان

و تبعیض بر  های اسارتشان زنجیربیم از دست دادن مسعمره ها همواره ازاست آنگونه که آن

ری به ی حق خودمختاصدای واضحی از این جریانات برای اعطا بازهماند. آزربایجان را محکم کرده

ه دست بود تنها و آزربایجان باید به آزادی و رهایی خود نششنیده نمی و تمرکززدایی آزربایجان

 جوانان مبارز و فداکار خود امیدوار باشد. 

 فکری یاناتجر و افکار به که هستند و بوده روشنفکران از گروهی جان،آزربای تاریخ طول در

 ملت و خود به را ظلم ینتربزرگ و دهکر خدمت فارسی-ایرانی-آریایی گراییباستان گراییملی

 در آب و مسموم را ملت اذهان و افکار روشنفکران اصطالحبه از گروه اند. اینداشته روا آزربایجان

و  خط در هک روشنفکرانی تمامی و کسروی احمد چون اند. افرادیریخته مرکز اناستعمارگر آسیاب

 .آیندیم شمار به گروه این از اندبرداشته قدم وی فکریمشی 

                                                           
 تاریخ ،2 و 1 حیفهص ییبازجو سند ،1332 مرداد 28 بازجویی پروتکل مصدق، محمد ارتش، دادرسی اداره جنگ، وزارت -40

 1332.10.16بازجویی: 
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 به ملت هرگونه نفی و وطنیجهان و انترناسیونالیستی شعارهای با نیز روشنفکران از ایدسته

 رفتن میان از موجب فکری جریان اند. اینختهپردا ایران در کارگر و کشزحمت قشر از حمایت

نتیجه هیچ آن رغمیعل که شد ایران جغرافیای کل برای آزربایجان ملت انقالبی پتانسیل و انرژی

 ملت در موجود پتانسیل که است حالی در انجامید. این شکست به مبارزات این و برنداشت در ای

 استعمار» از« ملی رهایی» و« ملی سرنوشت یینتع» راه در توانستمی آزادی برای آزربایجان

 شود. یدهسازمان ایران در« فارس

 بود ایاندیشه آزربایجان، خیتاری سرزمین و ملت برای دولت-ملت برقراری هدف و اندیشه اما

 در فکری جریان دهد. اینمی تشکیل را آزربایجان روشنفکران غالب و قدرتمند فکری جریان که

 ایجانآزرب سیاستمدار و متفکر شخص رهبریت به آزربایجان دموکرات یرقهف توسط 1324 سال

 تاریخی یحافظه در و شده گذاریبنیان پراتیک و تئوریک ازلحاظ وریپیشه جعفر یرم جنوبی

 خون و خاک به آزربایجان ملی حکومت 1325 آذر 21 در . اگرچهاست تهبس نقش آزربایجان ملت

 االخرهب که هستند شده کاشته بذرهایی صورتبه ملت هایآرمان هک است بدیهی ولی ،شد کشیده

 نشست.  خواهد بار به روزی

آموزی از اشتباهات و تجریبات رهبران و با درس شده ریخته ناحقبه یهاخون این وارثان

 شدهادی وارثان هایرود. نمونه هدر به پدرانشان ایثار داد نخواهند اجازه وقتیچه مبارزان آن دوران،

 بر را مقدس حرکت همان بیرق که بینیمیم« آزربایجان ملی حرکت فعالین» قالب در امروز را

 بااراده بایجانآزر سرتاسر در امروز که باشدیم شده نثار یهاخون همان یثمره اند. اینگرفته دوش

 .نمایدمی تبلور ملت

 

 سازی ایران مدرننه در ملتهای نژادپرستانقش اندیشه

 است. الزم نموده طی را بینانهیرواقعغ روندی ایران در یشوندگملت و دولت-ملت یپروسه

 و افراطی ناسیونالیسم ساسا و هاپایه به تا شود بررسی ایران در دولت-ملت یپروسه تا است

 ببریم. پی آن در نژادپرستانه

 روشنفکری جریان از متأسفانه که است آزربایجانی روشنفکران از آخوندزاده فتحعلی میرزا

 ناسیونالیسم طرفدار کل در وداشت  عرب ضد و ترک ضد افکاری و آیدمی حساببه فارسی-آریایی

 دانستهمی« پارسیان» نژاد از را خود وی ،آیدبرمی وی آثار از بود. چنانچه نژادپرستانه و افراطی

 گراییملی تفکر ایجاد در که است رضاخان رسیدن قدرت به از قبل روشنفکران از است. وی

 گرایییمل تفکر ریزییهاست. پا نموده ایفا را مهمی نقش ضدترکی ینژادپرستانه و گرایانهباستان
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 رضاخان رسیدن قدرت به از قبل یعرب ضد و ترکیضد ینژادپرستانه افکار مبنای بر ایران در

 کشور در رقیببی لاص یک عنوانبه و گردید فارس ملت مختلف اقشار در افکار این نشر موجب

 در افراطی ناسیونالیستی جریان با مخالف فکری جریان هیچ اوان آن در کهطوریهشد. ب مطرح

 و تغذیه فکری جریان این از فارس ملت عمومی افکار تا شد باعث امر همین و نگردید مطرح ایران

 در آخوندزاده علیفتح گردد. میرزا تزریق بعدی یهانسل به یزیستربع و یزیستترک یروحیه

 جستجوی به قفقاز مرکزی هایکتابخانه در بود خواسته وی از که میرزا الدینجالل با خود مکاتبات

 هم لیاقت پادشاهان این من اعتقاد به»: نویسدیم بپردازد صفویه زمان تا ترک سالطین تصاویر

 باشیانحرامی شبیه و وتدیسپ همه آنکه از آید نگاشته شما یفتأل در ایشان یچهره که ندارند

 آورشگفت یامالحظهقابل حد به هاترک از فارسی-ایرانی تناسیونالیس روشنفکران تنفر«. اندبوده

 از تنفرشان کردن مخفی در سعی روییچهبه اعال حد در پارسی-آریایی نژاد تقدیس با هااست. آن

می پارسیان نژاد تقدیس در مانکجی، با همکاتب در آخوندزاده کهطوریهنداشتند. ب هاعرب و هاترک

 و ناموس و غیرت است. و ایران ما وطن و پارسیانیم فرزندان ما که بدانند ایرانیان و»... نویسد: 
 وطنانهم و زبانانهم و جنسانمانهم حق در ما تعصب که کندمی تقاضا طلبیعلوی و یبلندهمت

 بر شرافت اسناد که است آن شایسته را ما اران. وخوخون و راهزنان و بیگانگان حق در نه باشد
 41«اجنبیان. اللهبذات و صفت دوزخ خاک بر نه بدهیم خود مینونشان وطن خاک

-ایرانی افراطی ناسیونالیستی فکری جریان به منتسب سیاسی جریان رسیدن قدرت به از بعد

 چون اشخاصی که شد یستأس« آینده» بانام ایمجله زمانهم 1304 سال در ایران در فارسی

 از و فارس ملت روشنفکران از افشار بودند. محمود مشغول زنیقلم به آن در افشار محمود

 یگانگی» عنوان تحت ایمقاله در بود. وی ایران در مدرن دولت-ملت متفکرین و هاتئوریسین
 و هازبان تُرکی، از غیربگویند:  شاید»... نویسد: می« آینده» یماهنامه در «فارسی زبان و ایرانیان

 گیلکی، لری، بلوچی، کردی، ترکمنی، عربی، قبیل از است، مرسوم ایران در نیز دیگری هایلهجه
 چهار جز ،هاینا از هیچ آنکه، نخست بُرد؟ بین از توانیم چگونه را همه پس ،هاینا جز و مازندرانی

 احتمال نحوی به تا باشد مشترک انشهمسایگ و ایران میان که نیست ایلهجه یا زبان اول، تای
 یهازبان کلیه است، تورانی دوّمی و سامی اولی که نخست، تای دو از یرغ و برود، خارجی خطر
 خطرناک تُرکی زبان مانند کدامیچه و کُردی؛ حتی است، ایرانی هایلهجه ایران در مرسوم دیگر

شود.  معطوف آذربایجان طرفبه توجه تمام باید اول درجه در اکنون واسطه، این . بهباشدینم
 فرهنگ تر،تمامهرچه جدیت با رایگان، بلکه ارزان، کتب و رساالت مجالت، ،یدجرا رادیو، یلهوسبه

 اجباری فرهنگ تعمیم کنند. با دنبال آنجا ایالتِ  و دهات شهرها، تمام در فارسی زبان به را عمومی
 گرفت؛ خواهد را محلی یهالهجه جای فارسی، حفصی زبان کشور نقاط همه در کمکم مجانی، و

                                                           
 119 ص آخوندزاده، فتحعلی میرزا هایاندیشه -41
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 یعنی نمود، رفتار مدارا به توانینم دارد، کشور خارج در پشتیبانانی که مخصوصاً  تُرکی، زبان با ولی
 زبان لباس، حیث از باید بدهد. خالصه، ایرانی اصیل زبان به را خود جای یجتدربه که کشید انتظار

 "ایرانی" معنی تمام به را ایرانیان و کرد یکنواخت را ملت و نمود اختالف رفع جهات، دیگر و
 42«ساخت.

 ،ییگراباستان مشوقان از کرمانی و آخوندزاده ملکم، میرزا چون نویسندگانی ناصری، عصر در

 به و قاجار یامپراتور فروپاشی با ولی 43نرسیدند. ییجابه که بودند خط اصالح و اعراب با ضدیت

 بالقوه صورت از سیستماتیک و دولتی صورتبه فارسی نژادپرستی هلویپ رژیم رسیدن قدرت

 هایدانم هایابانخ نام تغییر ها،مغازه تابلوی تغییر پول، واحد نام درآمد. تغییر بالفعل صورتبه

 نام ایجاد و افراد اسامی تغییر بلدی، و یصنعت علمی، اصطالحات تغییر شهری، معابر و هاکوچه

 و هاماه نام تغییر ایلی، مناطق و طوایف نام تغییر آهن،راه هایایستگاه نام یرتغی خانوادگی،

 44گرفت. قرار پهلوی جدید دولت کار دستور در کشور هایسال

 ایرانی ملیت اصلی رکن را فارسی زبان تجددگرایان، رضاشاه، ملی سازییتهو پروژه در

 توجه کانون در فردوسی و شد یسازملت ایبر وحدت ایجاد اصلی عامل مشترک، . زباندانستندیم

 از 45نامید. ایرانی ملی غیر زبان را، غیرفارسی یهازبان همه سازیغیریت گرفت. دستگاه قرار

 توانمی ،گرفتندمی پی رضاشاه دوران در را ایران در هویتی سازییکسان سیاست که روشنفکرانی

 نمود. اشاره زادهقیت و فروهر غالمحسین فرهاد، احمد کاظمی، مشفق به

 یدد با فارس ملت روشنفکران دیگر به نسبت که فارس روشنفکران از احمد آل جالل

 بوده تاتی ،آزربایجان قدیم زبان که است معتقد ،نگریسته چندزبانگی و ملیت موضوع به تریمعتدل

 و ترکان یاردو کثرت علت به یکی»نویسد: می و آوردمی دلیل دو خود ینظریه برای است. وی
 و داشت وجود ادبیاتی ( نهیآذر ی)تات محلی زبان در اینکه علت به دیگر و بود ایشان هجوم تداوم

 اقلیمی ازنظر اینکه فارسی. از فرهنگ و ادبیات همچو ای،جاافتاده فرهنگی سنت نه و شعری نه
 کردستان به یا ران،مازند و گیالن به تا دارد شباهت رتبیش فعلی ترکیه شرقی نواحی به آذربایجان

 رفته فعلی ترکیه بر زبان و فرهنگ و تاریخ ازنظر آنچه که گفت توانمی و فارس، و عراق به یا
 ایجاد به نظراتش یادامه در احمد آل حالینباا 46«.شدهمی نیز آذربایجان حال شامل ناچار است،

 واقف ملی وحدت ایجاد نوانعبه حکومت هایسیاست براثر فارس و ترک هایملت بین نفاق و کینه

                                                           
 ه.ش. 1328 ماه آبان چهارم، سال (،2) شماره آینده، ماهنامه -42

 88 شماره اسناد نجینهگ-ایران فرهنگستان نقش و اول پهلوی دوره در ایران شهرهای اسامی تغییر تحلیل -43

 همان -44

 252 ص ،اول پهلوی و قاجار عصر ایران، جدید هویت یتبارشناس -45

 134 ص دوم، جلد روشنفکران، خیانت و خدمت در -46
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 در سیاستی چنین» نویسد:می بالعکس و فارس مناطق به ترک مأمور اعزام به اشاره با است. وی
 خوراک مدام حقیقت در اما کنند؛ ایجاد ملی وحدت خود گمان به تا شدهمی رعایت مأمورها اعزام

 همچنین وی 47«فهمند.نمی را یگریکد زبان که یمأمور و آمر میان سوءتفاهم یجادا به اندرسانده

 است معتقد و پرداخته آن شناسیآسیب و ترک آزربایجانیان وضع بررسی به هوشمندانه صورتی به

 بدنی هایفعالیت به یا ناگزیر جامعه آن گردد؛ ممنوع ملت یک فرهنگ و زبان کهیدرصورت که

 ذهنی هایفعالیت متوجه یا دیگر اجرای مأمور نوع هر و ژاندارم و سرباز و عمله همچون

 اختیار در را تهران دونبش هایبقالی دوسوم کهطوریهآورد. بمی روی اقتصاد مانند یرفرهنگیغ

 عدم و سواد کاهش موجب همواره مدارس در آزربایجان هایترک مادری زبان گیرد. ممنوعیتمی

 صورت هر به باشد، داشته هرا مدرسه به اگر است فارس آنکه»است.  شده نخبه قشر آمدن وجود به
 به مدرسه، به نداشتن دسترسی مشکل بر عالوه ترک آذربایجان ولی کرد؛ خواهد پیدا یسوادکوره

 . اوآوردیدرم سر درسی کتاب وربطخط از نه و فهمدمی را فارس معلم زبان نه رفت که هم مدرسه
 شکل دو کتابش توی بیندمی حاال شنیده، «چرک» و «سو» تمام سال هفت شش را ونانآب که

 اشبصری تصویر به را مأنوس یکلمه یک صوتی تصویر اینکه یجابه غریبه. او یکلمه دو با هست
 مفهوم فالن مقابل در را نامأنوس یکلمه یک بصری و صوتی تصویر است مجبور بشناسد، و درآورد
 هست همچنان سوءتفاهم ینا شود. ومی گذاشته خراب که است اول پی این بپذیرد. و خود ذهنی

 فصل در موشکافانه بررسی از پس وی 48«عمر. یهاسال آخرین تا و تحصیلی هایسال آخرین تا

 اوان از یعنی ملیت، مفهوم پیدایش آغاز از» که گیردمی نتیجه« است؟ کجا ایرانی روشنفکر»
 -فرهنگی ازنظر حتماً ولی-اقتصادی و سیاسی ازنظر اگرنه تهران حکومت تاکنون، مشروطیت
 فرهنگ کشتن فرهنگی، استعمار سوء ینتیجه اولین و داندمی خویش یمستعمره را آذربایجان

 در اش به هر دلیلیشناسی هوشمندانهرغم آسیبعلی احمد آل 49«آذربایجان. یحوزه در ترکی

 که است استهنخو یا و نتوانسته را مسئله این و است نداده خرج به را کافی دقت خود گیرینتیجه

 در زبان دوگانگی که یابددرمی و اشاره آموزش و زبان یمسئله به وی کهیدهد. درحال بسط بیشتر

 قشر آمدن وجود به عدم و فرهنگی رشد عدم باعث ترکان به فارسی زبان تحمیل و مدارس

 ازلحاظ که یاستعمار آیا گردد،می آزربایجان از قدرت مراکز به یابیراه عدم یتدرنها و روشنفکر

 قطعاً  ما ازنظر پاسخ ؟گیردیبرنم در را اقتصاد و سیاست هایحیطه سایر دوشمی اعمال فرهنگی

 در آن تداوم و جنوبی آزربایجان بر استعماری هایسیاست آغاز از هادهه گذر از است. بعد مثبت

 را ایران فالت سیاست و اقتصاد قطب جایگاه که آزربایجانی کنونی، اسالمی اصطالحبه حکومت

 پیشرفت برای آزربایجانی ترک والدین برخی که برسد ییجابه بایستی امروز ،کشیدمی یدک

                                                           
 140 ص همان، -47

 145-144 ص همان، -48

 146 ص همان، -49
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 جایگزین را فارسی زبان شامادری اصیل زبان به تکلم یجابه ناآگاهی روی از و خویش فرزندان

مناطق آزربایجان  اگرچه این موضوع با مبارزات فرزندان آزربایجان در حال حاضر در برخی از کنند.

دهد که استعمارگران عزت نفس ملی را در تر شده است اما همین موضوع نشان میرنگکم

برند و همین امر آزربایجانیان را در علم، اقتصاد و صنعت و فرهنگ های آزربایجان از میان میترک

 دارد.میمدرن عقب نگه

 را زنجان شهر از خود مشاهدات« دفاعیب شهر زنجان» عنوان با یادداشتی در پورینمت سعید

 شود:می برده پی اقتصادی و فرهنگی استعمار رابطه به آن یبامطالعه است؛ کرده ثبت

 دیدم. دو امهبود ناظر را مشابهش بارها که را اتفاقات این از یکی نیز دیروز»...
 ادی سیفار دیگری به و ترکی یکی به گویا که کردندمی بازی کوچه در دختربچه

 گفت: منمی دومی دختر به که بود کرده کارچه دانمنمی اولی بودند. دخترک داده
 هیچ را« ونستهد-دونسته» اصطالح کردم. اینن را کار آن« دونسته-دونسته» که

 با نوالدینشا که من شهر هایبچه فقط را امثالش و بردنمی کار به زبانی فارس
 به هستند شدگان صحبت فارسی از هایشانازیبهم یا زنندمی حرف فارسی هاآن
 دچار یزبان امراض این به زنجان، ما شهر هایبچه از انبوهی برند. اکنونمی کار

 ندان یفارس مادرهای و پدر از را فارسی ندارند. نه تسلط زبانی هیچ به هاهستند. آن
 رنددا شانشاگردان و فرزندان کردن زبان فارس به اصرار که دانکم هایمعلم و

 سطح رد که زبانی به باشند داشته کامل تسلط دارندحق نه و گیرندمی یاد یخوببه
 مختلف هایشکل در زبانی هیچ با که هاییبچه این دانمشود. نمیمی تکلم شهر

 ستد دارد زبان با مستقیم ارتباط که« فکری تولید» به چگونه ندارند آشنایی
 «زد؟ خواهند

 دارد سعی و کشانده نیز زنجان شهر اقتصاد به را بحث خود یادداشت این هادام در پور ینمت

 عنوانهب که دورانی از خود مشاهدات از بیامیزد. وی درهم را اقتصادی و فرهنگی تبعیض تا

 نویسد:می و یادکرده بود زنجان استانداری عمومی روابط در کارشناس

 اقتضای به یسال . دوبودم زنجان استانداری کارمند پیش سال چند»...
 که استان اداری شورای جلسات در داشتم اداره عمومی روابط در که مسئولیتی

 شدمی تشکیل استان ادارات رئیس و یرکلمد یستصدوب از بیش حضور با
 کلیدی و مهم تاادار در نه همآن زنجانی یرکلمد چند کردم. فقطمی شرکت

 خودشان همشهریان از که داشتند باندی معموالً  نیز بود. هرکدام ایشان میان در
است.  چنین میدانم نیز بود. اکنون شدهیلتشک بودند زبان فارس با غال که
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 عنوانبه حتی زبانان فارس زنجان در بزرگ کارخانه سه در حداقل همچنین،
 دارند. چشمگیر حضور کارگر

 با را انتظامی و نظامی نهادهای و اداری مختلف دوایر کارمندان اگر
 آمار به و جمع هم در را استان آزاد یهادانشگاه دانشجویان از انبوهی جمعیت
 فارس جمعیت از حداقلی وقتآن کنیم اضافه باال ناقص البته اطالعات از حاصل
 دو این جمعیت میزان با تناسبی که آیدیم دست به ابهر شهر و زنجان در ساکن
 ندارد. خاطرنشان هاغریبه از ییپذیرا برای هاینا اقتصادی امکانات و شهر

 بوده هیدج اهل و بومی زنجان استانداران از یکی فقط انقالب از : بعدشومیم
 مدیریت تجربه اولین مازندران از قبلی و لرستان اهل فعلی است. استاندار

 گذراند. سر از زنجان در را استانی

 )خدابنده( یدارق تا گرفته نشانماه از هایزنجان پیش سال ده حدود
 یارخانهکا اما خریدند. هنوز را ایران روی معادن توسعه شرکت سهام میلیاردها

 سال است. دو نشده افتتاح انگوران منطقه غنی معادن روی استحصال برای
 نهشد. کارخا اخذ خمسه سیمان سهام برای مردم از کالنی پول باز نیز پیش
 دارد. حقوقی مشکل شرکت خود هیچ،

 زنجان در گویند. میکنیمیم واگذار را اقتصاد و فرهنگ از گرسن به سنگر
 ودوج نیستند شاغل هم کاذب صورتبه حتی که بیکار جوان نفر هزار صد حدود

 دست مهروزنا خبرنگار استاندار مطبوعاتی یهاکنفرانس در قبلی دولت دارد. در
 استاندار و کردیم اعالم را آمار این جلسه هر در یباً تقر اسالمی جمهوری راستی

 آشکار وقتآن . تردیدشکردیم بیان تردید با را کمتری رقم مقابل در نیز
 نم از آمار این گفتیم دولتی خبرنگار آن دوباره سؤال برابر در که شدیم

 است. کرده منتشر را آن ایران آمار مرکز و نیست

 را ما یفرهنگ هویت و انسانی معنوی وجود دفاعیب چنین چرا اینکه علل
 لومع عالمان تحقیقات موضوع برندیم تاراج به مانیاقتصاد امکانات کنار در

 به زنجان آزاد دانشگاه کنج در خوشبختانه یا متأسفانه که است انسانی
 گزارش بینممی ازآنچه اند. منمشغول علوم این بزرگان نظریات موشکافی

 «دهم.می

 دولت-ملت ایجاد و یشوندگ ملت روند شناخت برای کوچک هایینمونه آمد فوق در آنچه

 بنا ایران جغرافیای در ساکن دیگر ملل استعمار بر هایشپایه که دولتی-ملت بود؛ ایران در مدرن
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 سازیملت پروسه از مختصر هرچند نگرشی تا بود این بر سعی مطلب اینجای است. تا شده نهاده

 فکری جریان تنها شد، گفته نیز تریشپ که طورمانگیرد. ه قرار خواننده اختیار در ایران در مدرن

 ریزیطرح را ایران در مدرن دولت-ملت ایجاد هاینحله و آمیزد درهم سیاسی باقدرت نتوانست که

 اصیل ایرانیان اندیشه، این طبق و بود فارسی-آریایی افراطی ناسیونالیستی جریان به متعلق نماید،

 ملت با است برابر ایرانی کالمیک در و است پارسی نیز هاآن لاصی زبان و بوده پارسیان نژاد از

 مردم نژاد و زبان و شوند برده بین از ،هستند پست که دیگر نژادهای و هازبان بایستی و فارس

 .شود بازگردانده خویش اصل به ایران مردم زبان هاکسرویست تعبیر به یا و گرد؛ یکنواخت ایران

 ایران در ملل سایر بر یخود نا و امنیتی و نژادپرستانه دیدگاه که تداش دور خاطر از نباید

 اقتصادی و سیاسی امور در را خود چهره باالخره و نماید ظهور فرهنگی بعد در همیشه تواندنمی

 عینی طوربه پور ینمت یادداشت در موضوع داد. همین خواهد نشان یکدیگرند؛ به مرتبط همگی که

 و نموده ناپذیراجتناب را استعمارگر سیستمی برقراری ایران در نژادپرستی است. بنابراین مبسوط

 کرد. پیدا نمو پهلوی رژیم برقراری دوران همان از یرفارسغ مناطق استعمار

 و آزربایجان ملت یخواهانهیآزاد مبارزات تاریخ در دقت با و شد گفته آنچه به توجه با

 از ملی رهایی هدف جهت در آزربایجان ملی حرکت امروزه راه، این در آمدهدستبه هایناکامی

تاکتیک تنگرف نظر در با و یسراسر و مرکزگرا جریانات از مستقل مرزبندی با و فارس استعمار

 استعمار اب مبارزه به« ملی سرنوشت تعیین حق» احقاق تا توتالیتر هایرژیم در مبارزاتی های

 دهد.می ادامه فارس

 بر سعی ،فتهقرارگر مطالعه و یموردبررس پهلوی رژیم در آزربایجان وضعیت اینکه به توجه با

 افکنده ظرن شمسی 1357 انقالب از بعد تاریخ از مهم مواردی به نوشتار یادامه در تا است نآ

 شود.

 

 

 

 یاستعمارسیستم انقالب اسالمی و تداوم 

 و یکدموکرات یرغ درموا به ایران، اسالمی جمهوری کشور اساسی قانون بررسی و بامطالعه

 بلکه باشدنمی ایران چون چندملیتی کشوری وضعیت با متناسب تنهانه که خوریم؛برمی ارتجاعی

 سیستم یک تناسب عدم حاضر، عصر بندد. درمی شدتبه نیز را دموکراسی به گذر یهاراه
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 سیستم و است یاتبدیه از ایران چون یتیچندمل کشور یک )مرکزگرا( برای یستیسانترال حکومتی

 ملل آزادیخواه و بخشرهایی هایجنبش سرکوب با 57 انقالب از بعد ایران در حاضر سانترالیستی

 خصوص در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون نشست. در قدرت برجای 58 سال در یرفارسغ

 یجازها حتی فارس استعمار که است گردیده قید غیردقیق و موهوم بند دو تنها 50قومی حقوق

 است. نداده اکنون به تا نیز را خود اساسی قانون بندهای این شدن اجرایی

 و قوم هر از ایران مردم"« قومی برابری» عنوان تحت کشور، اساسی قانون 19 اصل طبق
 نخواهد امتیاز سبب هاینا مانند و زبان نژاد، رنگ، و برخوردارند مساوی حقوق از باشند که قبیله

 گونهیچه ولیکن کردهاشاره اقوام بین برابر حقوق به کشور اساسی قانون از بند این چنانچه ".بود

 طبق است. همچنین نشده آورده برابر حقوق و امتیازات توزیع چگونگی خصوص در توضیحی

 ایران مردم مشترک و رسمی زبان شد خواهد اشاره نیز آن به ادامه در که اساسی قانون 15 یماده

باشد. می اقوام برابری یعنی اساسی قانون 19 ماده با تضاد در نیز این که است کرده ذکر فارسی را

 انجام بشری حقوق اصول و معیارها کدام با ملل سایر بر آن تحمیل و فارسی زبان دادن قرار ارجح

 نمتو و مکاتبات و اسناد بر را فارسی زبان منطقی و اساس کدام بریهتک با ماده است. این پذیرفته

 زبان عنوانبه زبانیک انتخاب نماید. لزوممی تحمیل یرفارسغ ملل سایر درسی کتب و رسمی

 این به فارسی زبان انتخاب معیارهای لیکن گیرد؛نمی قرار انکار مورد کشور یک برای مشترک

 در باشد. همچنینمی قانونی مشروعیت فاقد کشور در رفراندوم و نظرخواهی گونههیچ بدون عنوان

 مردم مشترک و رسمی خط و زبان»که:  است شده آورده کشور، اساسی قانون 15 جنجالی ماده
 ولی باشد خط و زبان این با باید درسی کتب و رسمی متون و مکاتبات و است. اسناد فارسی ایران

 در هاآن ادبیات تدریس و گروهی هایرسانه و مطبوعات در قومی و محلی یهازبان از استفاده
 که شد نوشته حالی در کشور اساسی قانون از بند این «است. آزاد فارسی زبان کنار در س،مدار

 کاظم سـید اهللآیت رهبریت با جنوبـی آزربایـجان ملـت ازجمله یرفارسغ ملل هایجنبش

 در ایران مرکزی حکومت سرکوبگر نیروهای سوی از آزربایجان مسلمان خلق حزب و شریعتمداری

 برای خودمختاری حق احقاق خواستار که هاییشد. جنبش کشیده خون و اکخ به 1358 سال

 فکری خطوط اهداف که است نکاتی حاوی اساسی قانون یماده بودند. این خود ملت و سرزمین

 یانباب عبارتی به و« مادری زبان به تحصیل حق» عبارت قید دارد. عدممی بیان را آن نویسندگان

« است آزاد فارسی زبان کنار در مدارس در هاآن ادبیات تدریس»: عبارت بردن بکار و داشتن

 گشته فراهم جدی صورتبه یرفارسغ ملل مادری زبان آموزش شدن اجرایی از فرار راه یحاًتلو

 میسر آزربایجانی هایترک برای مادری زبان آموزش حتی که فعلی شرایط در گذشته آن است. از

                                                           
 و نپایی به باال از نگرش ارزب مصداق ایران، جغرافیای در فارس غیر ملل سایر و آزربایجان ملت برای قوم یواژه یریکارگبه - 50

 گیرد.می نشاءت مرکزنشینان تفکرات استعماری و نژادپرستانه قیرآمیز،تح ماهیت از قطع به
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 در آزربایجانی ترکی زبان به مطالب نشر هستند، سـوادبی ایجانیآزرب ترکی زبان به مردم و نیست

 داشته همراه به را عمومی استقبال تواندنمی و است فایدهبی« گروهی هایرسانه و مطبوعات»

 باشد.

 زدن برهم برای الزم یاراده فاقد آزربایجان در موجود سیاسی نیروهای ،اوصاف این تمام با

 یطورکلبه دوران آن در مطرح سیاسی بودند. نیروهای پهلوی دوران زا ماندهیباق« سیستم»

 نظام برقراری و اسالمی کشورهای اتحاد هایآرمان با که بودند گرایانچپ و یانگرااسالم

 کرده مبارزه پهلوی رژیم استبداد وجه با مبارزه به شرق بلوک اتحاد به پیوستن و سوسیالیستی

 را مسلمان خلق یگراراست حزب معنوی رهبری که کسی یعتمداریشر کاظم کهطوریهبودند. ب

 کنفدراسیون قالب در اسالمی کشورهای اتحاد فرانسه خبرگزاری با ایمصاحبه در کشید،می یدک

 حفظ ضمن عضو، اسالمی کشور هر کنفدراسیون این چارچوب در که گفت و کرد پیشنهاد را

 51کند.می تعقیب را واحدی خارجی سیاست ،هایتموقع و شرایط از بعضی در خود خصوصیات

 متن و برود حاشیه به ملی یمسئله تا شدمی باعث زمان آن روشنفکران فکری اوضاع همین

 با گفتگویی در شریعتمداری رابطه همین یابد. در اختصاص یامنطقه فرا هایایدئولوژی به مبارزات

 :بود گفته محلی خودمختاری خصوص در لوموند خبرنگار

بگیرد.  تصمیم آن درباره باید مجلس که است یامسئله یک اصوالً» 
 البته که والیتی و ایالتی یهاانجمن قانون نام به داشتیم قانونی درگذشته

 بینیپیش هم جدید اساسی قانون در باید قانون همان"گردید. نمی اجرا یخوببه
 است. قانون موجود اساسی قانون دیگر کمبودهای از یکی این و "شود

 زیادی اندازه تا شود عمل اگر که است طوری والیتی و ایالتی یهاانجمن
 در ساخت... اصوالً خواهد برآورده خودمختاری یینهدرزم را ایاالت هایخواسته

 بلکه نبوده صحیح تنهانه خودمختاری موضوع کردن عنوان کنونی واحوالاوضاع
 کلی سرنوشت به باید همه مروزا که معتقدیم نیست. ما کسیچه صالح به

 52«بیندیشیم. آن "ارضی تمامیت" به و مملکت

 دلیل به متبوعش حزب و وی آید،برمی مسلمان خلق حزب معنوی رهبر سخنان از چنانچه

 ولی است؛ ناراضی جدید اساسی قانون در والیتی و ایالتی هایانجمن قانون شدن لحاظ عدم

 ارضی تمامیت با ضدیت در و ایران مصالح با مغایر را اتیموضوع چنین نمودن مطرح حالینباا

 قانون یهعل آزربایجان در مسلمان خلق حزب اعضای و طرفداران حالیننماید. باامی تعبیر کشور

                                                           
 253 ص قومی، و ملی هویت و آذری روشنفکران -51

 253 ص همان، -52
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گشتند.  مواجه اسالمی انقالب پاسداران سپاه مسلح نیروهای سرکوب با و کردند قیام جدید اساسی

 جای ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در نیز والیتی و ایالتی هایانجمن قانون دیگر ایزاویه از

 است. گذشته به نسبت اوضاع شدن بدتر گواه نیز این که است نگرفته

 پس مه آن و اساسی قانون قالب در یآموزشزبان و رسمی زبان عنوانبه فارسی زبان تحمیل 

 اساسی قانون کشور. امروز این اساسی قانون مشروعیت عدم بر است مُهری مخالفان سرکوب از

 دموکراتیک، غیر ارتجاعی، یتغابه ایران کشور در موجود سیستم و ایران اسالمی جمهوری کشور

 باشد.می یرفارسغ ملل بر حاکم ملت سوی از داخلی استعمار اصلی عامل و نامشروع

 ها،عرب ،هاکرد ن،آزربایجا هایترک چون بزرگی هایملت دادن قرار خطاب در قوم اصطالح

 ورتیص به مرکز دولتمردان سیاسی ادبیات در طبع به و اساسی قانون در هاترکمن و هابلوچ

 و قبولقابلیرغ جنوبی آزربایجان ملی حرکت دیدگاه از امر این که شودمی کاربردهبه تحقیرآمیز

 ربایجانآز بزرگ لتم همچون یرفارسغ ملل بر آن تحمیل و فارسی زبان بر است. ارجحیت محکوم

 آشکار ار کشور اساسی قانون ینژادپرستانه و استعماری ماهیت آموزشی و رسمی زبان عنوانبه

 ینمونه با اخلید استعمار از شدهداده ارائه تعریف تطبیق به اینجا در است الزم سازد. بنابراینمی

 که شاهدیم شد، دهآور داخلی ستعمارا از تعریف در آنچه برداریم. طبق آن از پرده و بپردازیم ایران

 یرغ و مبهم یبندها قالب در یرفارسغ ملل علیه استعماری هایسیاست اعمال ایران در

 یابد.می بالفعل صورت یکدموکرات

 

 های سیاسی به حقوق آزربایجانبررسی رویکردهای احزاب و جریان

 علیه تبریز در 1371 سال در جنوبی آزربایجان خیابانی اعتراض اولین اخیر هایسال در

 افتاد. اتفاق اشغالگر دولت آن از ایران دولت هایحمایت و ارمنستان دولت اشغالگری هایسیاست

 یک از کهطوریهبود. ب یافته گسترش تبریز شهر سطح به و آغاز تبریز دانشگاه از اعتراض این

 مختلف اقشاربا پیوستن  و شهر سطح یک اعتراض در به دانشجویان و دانشگاه سطح در اعتراض

 یحاو اما ،نگرفت شکل عظیم و گسترده صورتبه اعتراض این شد. اگرچه تبدیل شهر مردم

 اعتراض . اینفترمی بشمار آزربایجان دموکراتیک ملی حرکت تاریخ در بسیاری و نکات هاارزش

 فعالین و شود هشکست مردم و فعاالن بین در در سطح شهر ملی اعتراضات تابوهای تا گشت موجب

کنند.  تجربه را خیابانی اعتراض یک کردن یزهارگان شهر سطح در چه و دانشگاه در چه ملی حرکت

 حرکت فعالین از اشخاصی کاندیداتوری و 1374 سال در اسالمی شورای مجلس انتخابات بعدازآن

 و تبریز شهر سطح در اعتراضاتی تا گشت موجب چهرگانی یمحمودعل دکتر ازجمله آزربایجان ملی
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 ینسب فضای آمدن وجود به و خاتمی محمد جمهوری ریاست هایسال پذیرد. در صورت هادانشگاه

 رشد در بسزایی یرتأث هاسال آن در آزربایجان شهرهای در مختلف هاینشریه و هاتشکل ایجاد و باز

 داشت. آزربایجان ملی حرکت گرایهویت گفتمان

 ضد مبارزات تاریخ در عطفی نقطه جنوبی آزربایجان در 1385 خردادماه رویدادهای شکبی

 ملی فعالین از زد. بسیاری رقم ملی حرکت برای دوباره شروعی و آزربایجان ملت استعماری

 ملت و ملی بودند. فعالین آمده شگفت به آزربایجان ملت میلیونی اعتراض از نیز آزربایجان

 از بسیاری کردند؛ لمس و دیده چشم به ایران سارتگاها در را خود تنهایی موقع آن در آزربایجان

 ملت اعتراض با مقابله به یا و کردند اختیار سکوت زمان آن در ایران سیاسی هایگروه و احزاب

 برخاستند. آزربایجان

 سوی از اتخاذشده مواضع و هاگرایش یخوببه هاسال آن در 53«نیشدیر قانلی» سیاسی جزوه

 مشخص را آزربایجان قبال در هاآن ایدئولوژیکی ماهیت و بررسی را ایرانی هایسازمان و احزاب

 اپوزیسیون راست و چپ هایگروه سوی از صادره هایبیانیه در دقت و جزوه این بررسی نمود. با

 و کارمحافظه هایشود. جریانمی برده پی هاآن نزدیک نسبتاً  گیریموضع و برخورد نحوه به ایران،

 تحکیم دفتر تحکیم، ادوار سازمان ملی، اعتماد حزب مشارکت، جبهه طلبان،اصالح و راگاصول یا

 دموکرات حزب ایرانیست،پان حزب ایران، ملت حزب ملی، جبهه ایران، آزادی نهضت وحدت،

-کارگری کمونیست حزب ایران، خلق فدایی هایچریک ایران، خلق مجاهدین سازمان ایران،

 و احزاب ازجمله مذهبی-ملی جریان طلبان،سلطنت خواهان،جمهوری اتحاد حکمتیست،

 .سال موضع خود را در قبال اعتراضات ملت آزربایجان بیان کردند هستند که در آن هاییسازمان

ب ها و احزاقبل از ورود به موضوع بررسی رویکردها و مواضع اتخاذ شده از سوی جریان

و قرار داده و ربایجان موضوع آزادی مطبوعات را پیش رآز 85سیاسی ایران در قبال اعتراضات سال 

 هانهرسا ادیآز خصوص دربه موضوع توهین به نژاد، زبان و ملت از منظر آزادی مطبوعات بنگریم. 

 یا سیسیا شخص هر که گفت باید ،شدمی مطرح افراد و جریانات برخی سوی از زمان آن در که

 ،نماید اتخاذ ای و انجام نژادگرایانه موضعی یا و اقدام که نهادی هر و سازمان یا و حزب و گروه

 شورتیم آورد. انجمنمی وجود به سوژه برای را دادخواهی و شکایت و اعتراض حق خودیخودبه

 برای گانهده اصولی 1983 نوامبر در پاریس در ینگارروزنامه المللیینب و یامنطقه یهاسازمان

 از: اندارتعب که کرد مطرح نگاریروزنامه

 اصل اول: حق مردم در دسترسی به اطالعات صحیح 

                                                           
 است. معروف نیز« بسدیر اولماق یاغ چیراغینا اؤزگه» بانام جزوه این -53
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 واقعیت عینی( یتواقع طرفانهینگار به انعکاس باصل دوم: پایبندی روزنامه( 

 اصل سوم: مسئولیت اجتماعی خبرنگار 

 خبرنگار یااصل چهارم: کرامت حرفه 

 اصل پنجم: دسترسی و مشارکت عمومی 

 مت انسانیاصل ششم: رعایت حریم خصوصی و کرا 

 اصل هفتم: احترام به منافع عمومی 

 جهانی و تنوع فرهنگی یهااصل هشتم: احترام به ارزش 

 دی اصل نهم: از میان برداشتن جنگ و هرگونه اعمال شیطانی دیگر که تهدی

 برای بشریت است

 اصل دهم: توسعه دنیای جدید اطالعات و نظم ارتباطات 

 نگاروزنامهر انسانی جهانی یهاارزش به اخالقی یبندیپا»است:  آمده بیانیه این نهم اصل در
 مورد در خصوصبه تسلیحاتی، مسابقه و تجاوز و جنگ به تحریک یا و توجیه هرگونه پرهیز به را

 اید،آپارت و نژادی تبعیض خصوصبه تبعیض، و نفرت خشونت، دیگر انواع و یاهسته یهاسالح
 چون گریدی بزرگ بالیای همچنین نو، استعمار و عماراست استبدادی، هاییمرژ توسط سرکوبگری

 و جهل نبرد بین از به تواندیم خبرنگار کار این . باداردیوام هایماریب و سوءتغذیه فقر،
 دیگران قعالی و نیازها به نسبت را کشور یک بومی مردم کند، کمک مردم میان در هاسوءتفاهم

 میان زتمای بدون را اشخاص و مردم همه ها،ملت ههم کرامت و حقوق به احترام و کند، حساس
 «کند. تضمین فلسفی اعتقادات یا و مذهب ملیت، زبان، جنسیت، نژاد،

 اصول صخصو )آی.اِف.جِی( در خبرنگاران جهانی فدراسیون اعالمیه هفتم ماده در همچنین

 شودیم ادهد ترویج رسانه توسط که تبعیضی خطر از باید خبرنگار»است:  آمده خبرنگاران رفتاری
 گرایش ،جنسیت نژاد، پایه بر تبعیض تسهیل از جلوگیری در را خود تالش نهایت و باشد آگاه

 «گیرد. کار به ملی یا اجتماعی خاستگاه و عقاید دیگر یا سیاسی عقاید مذهب، زبان، جنسی،

 قدامیا و بوده نگاریروزنامه رفتاری اصول با مغایر ایران دولتی روزنامه اقدام اعتبار، ینبنابرا

 شود.می تعبیر نژادپرستانه هایسیاست و افکار جهت در

 و پرداخته پهلوی رضا شخص و طلبانسلطنت مواضع به قسمتی در« نیشدیر قانلی» جزوه

 تاریخ در که است. وی کرده اشاره آمریکا صدای تلویزیونی برنامه در پهلوی رضا شخص دیالوگ به

 بیننده یک پاسخ در ،بود کرده شرکت آمریکا صدای فارسی برنامه در 1385 شهریور 12 یکشنبه

 شاهنشاهی ارتش دست به آزربایجان مردم کشتار و 1325 سال رویدادهای خصوص در وی از که

 فرهنگی هایکردم. سیاست اشاره موضوع این به بارها من»گفت:  بود پرسیده پهلوی محمدرضا
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 تجزیه قصد که کسانی مقابل در دارین انتظار بوده. شما ملی زینموا اساس بر انقالب از قبل اصوالً

 هاینا شن. قطعاً  کشته هم نفر چند احتماالً  خوب بکنه؟ اقدامی چه باید حکومت دارن را مملکت

 هم خودشون خائنانه اعمال سزای شدن. که آذربایجان وارد ایران خارج از که هستن افرادی

 برمبنای هستن، هم وسیعی طیف که اسالمی جمهوری وزیسیوناپ هایسیاست باب ... در رسیدن

 آقایی کهینرو. ا هاسیاست این کرد تعریف شهمی بودن مدرن و بودن دموکراتیک بودن، ملی اصل

 که چیزیه اساساً  داد خواهیم ادامه رو هاقومیت کشتار سیاست هم ما آیا که گنمی آذربایجان از

 و ایرانه عزیزمون کشور ملی روزهای از یکی 1325 گممی افتخار کرده. با تبلیغ اسالمی جمهوری

 «بوده. آذربایجان نجات روز حق به

 مردم عامکند که قتلفرزند محمدرضا شاه پهلوی در این سخنان به وضوح و شفاف اعالم می

و سرکوب رهبران و فدائیان حکومت ملی آزربایجان توسط پدرش یک  1325 در سال آزربایجان

 قیت ملی است.موف

 ،جزوه نوشته است. طبق کرده نایرا مذهبی-ملی جریان بیانیه به ایاشاره جزوه این همچنین

 حقوق مدافع را خود که بوده روازآن شاید که داشته روزه 40 یریتأخ جریان این گیریموضع

 کنند.می معرفی دینی هایارزش و انسانی

 تمام به قریب واکنش که بود عظیم و گسترده یقدربه 1385 سال در آزربایجان ملت قیام

 هایازمانس و احزاب به نگاهی میان این کرد. در ناپذیراجتناب را سیاسی هایسازمان و احزاب

 مورد 20 از بیش ایران خلق مجاهدین نیست. سازمان لطف از خالی نیز ایرانی گرایچپ سیاسی

 از برخی در مانزسا این حالینباا کرد؛ شرمنت آزربایجان یگسترده اعتراضات اوان در بیانیه

 و مسعود هایعکس آزربایجان در خود هایراهپیمایی جریان در مردم» که شد مدعی هایشبیانیه
 «است. هگردید قرائت تظاهرکنندگان بین در رجوی مریم پیام و داشتند دست در را رجوی مریم

 هاییهبیانی انتشار با نیز متیستحک-کارگری کمونیست حزب و ایران خلق فدایی هایچریک

 با خلق فدایی هایکردند. چریک مشخص آزربایجان در دادهیرو اتفاقات قبال در را خود موضع

 زربایجانآ ملت ملی اعتراضات از چپی تفسیری با و ایران هایخلق قبال در گرادینلن رویکردی

 سازمان ینکند. ا تعیین و تفسیر پچ گفتمان یسوبه را آزربایجان ملت اعتراضات تا داشته سعی

 حق از قیدوشرطیب دفاع ضمن قوا تمام با باید انقالبی و آگاه نیروی»نویسد: می خود یبیانیه در
 مقابل در ملی ستمگری هرگونه کردن محکوم و خویش سرنوشت تعیین در ستم تحت ملل

 هدف با که ملی اختالفات تشدید و ستم تحت هایخلق بین در تفرقه ایجاد امپریالیستی سیاست
 «بایستند. گیرندمی صورت مردم دموکراتیک و امپریالیستی ضد جنبش کلیت تضعیف
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 مصادره خود نفع به را آزربایجان ملت قیام نخواست حکمتیست-کارگری کمونیست حرب

 موضع یجانآزربا در ملی قیام این برابر در آشکارا و ایستاده آزربایجان مقابل نقطه در یقاً دق نماید،

 و قومی هویت حقنه برای تالش»نوشت:  و نامید گراییقوم را 85 خرداد قیام حزب گرفت. این
 و مترقی انسانی، پیام هیچ اعتراض، نوع کرد. این خفه نطفه در باید قومی... را هاییپاشسم تزریق

 را تحقیر و ستم و یضتبع علیه مبارزه از اینشانه هیچ و مردم مدنی حقوق از دفاع از ایجلوه هیچ
 «کند.نمی نمایندگی

کرد.  منتشر بیانیه دو 1385 خرداد 22 و 1385 خرداد 7 هایتاریخ در« ایران ملت حزب»

 جزبه یافت، نتشارا است ایران ملت به توهین ایران، نقطه هر مردم به توهین عنوان با که اول بیانیه

 صرفاً  لکهب نداشت؛ ایران روزنامه شنیع قداما محکومیت با ارتباط در دیگری مطلب خط یک همین

 اندبوده زمینیرانا سرسخت و راستین مدافعین حال همه در و همیشه که آذری مردم از تجلیل به
 بود. پرداخته

 منتشر گراافراط و پرستبیگانه و افکنانهتفرقه اصوات عنوان با ایران ملت حزب بیانیه دومین

 آمده وجود به ایرانیسمپان ایدئولوژی و مکتب اساس بر 1330 ماه انآب در ایران ملت گردید. حزب

 جواد و تهرانی عاملی محمدرضا پور، پزشک محسن صارمی، یحسنعل فروهر، است. داریوش

 بنیاد بر ایران ملت حزب یکپارچه هایبودند. فعالیت حزب این تشکیل اصلی هایمهره از زادهتقی

 مکتب افراد از گروهی 1330 ماهید هفدهم نکشید. در درازا به ماه سه یا دو از بیش ایرانیسمپان

 خشنود فروهر داریوش مسئولی دبیر به حزبی یمشخط از که هاشهرستان و تهران از ایرانیسمپان

 است توجهجالب 54گرفتند. ایرانیسمپان حزب تشکیل و حزب این از شدن جدا به تصمیم ،نبودند

 خواهد مطالعه مبحث این ادامه در چنانچه آن اتفاقبه قریب ایرانی هایسازمان و احزاب تمامی که

 اعتراضات از نماید؛ محکوم را آزربایجان ملت به ایران دولتی روزنامه توهین آنکه از بیش ،شد

 ارضی تمامیت و یکپارچگی حفظ جهت در هاییپیام سرتاسر و افتاده دلهره به آزربایجان گسترده

 تاکتیک یک" عنوانبه نیز ایران از آزربایجانیان مرزبانی بر یدتأک این بر اند. عالوهنموده صادر ایران

نیز  ایرانیستپان بود. حزب گرفته قرار مورداستفاده هابیانیه در "ایران در داخلی استعمار تئوری

 ایعده اینکه اساس، همین بر و دارد رواج محلی گویش یک آزربایجان در که است باور این بر»
 گروه، این باور به چراکه است؛ باطل و پوچ امری شود، تدریس مدارس در باید زبان این گویندمی

 55«است. مکتوب نه و شفاهی زبان یک ترکی زبان

                                                           
54- Paniranist.org/hezb.htm 

 «.بسدیر اولماق یاغ چیراغینا اؤزگه» یا« شدیرنی قانلی» یجزوه از برگرفته - 55

51 



 کیالت مقاومت ملی آزربایجان )دیرنیش(  تشــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 ایران اسالمی جمهوری رژیم اصولگرایان ،آزربایجان در 1385 سال رویدادهای در اما

 یجامعه مبارز، روحانیت یکردند. جامعه پیشه سکوت تنها و نکرده گیریموضع عنوانیچهبه

 و آبادگران جمعیت اسالمی، مؤتلفه هاییئته مهندسین، اسالمی جامعه قم، علمیه حوزه مدرسین

 به نظام راست جناح از عبارتی به و اصولگرا نهادهای و احزاب از اسالمی انقالب ایثارگران جمعیت

 ورزیدند. در اجتناب گیریموضع از و کرده اراختی سکوت بالکل زمینه آن در که آیندمی شمار

 بررسی و موردبحث را هاآن از برخی گیریموضع توانمی نظام، چپ جناح یا و طلباناصالح بررسی

 داد. قرار

 قبال رد را خود موضع اردبیل و غربی و شرقی آزربایجان هایاستان در مشارکت جبهه دفتر

کردند.  بیان را خود موضع آن علیه آزربایجان ملت قیام و کتر ملت به ایران دولتی روزنامه توهین

 این در ایبیانیه مشارکت جبهه حزب مرکزی دفتر که گذشت یسادگبه مسئله این از نباید

 19/3/85 و 2/3/85 هایتاریخ در ایبیانیه استان سه در حزب دفتر بلکه نکرد؛ صادر خصوص

 نمودند. منتشر

 که داد تشخیص توانمی ،کرد بیانیه نشر به اقدام استان سه در زبح دفتر اینکه به توجه با 

 ردبیلا و غربی و شرقی آزربایجان استان سه به محدود را آزربایجان جغرافیای مذکور حزب

 به نیز اکار و همدان زنجان، هایاستان شهرهای از بسیاری در اعتراضات آن بر داند. عالوهمی

 خورد.می چشم

 نظام چپ و طلباصالح احزاب از که نیز وحدت تحکیم دفتر و تحکیم ادوار ،ملی اعتماد حزب

 این غلبا نمودند. در منتشر و صادر زمان آن حوادث حول هاییبیانیه یک هر آیند؛می شمار به

 بر هایانیهب محتوای در آنکه از بیش و شده معرفی آذری مردم عنوانبه هاآزربایجانی هابیانیه

 صولگرایانا یعنی خود قدرت رقبای یهعل ؛شوند متمرکز آزربایجان ملت علیه هاییعضت و هاتبعیض

 دانشجویی تاعتراضا آغاز از روز 50 به نزدیک از پس وحدت تحکیم دفتر کهطوریهبودند. ب تاخته

 تکراری و یکل مبهم، جمالتی با آن در که نمود منتشر سطر 5 در ایبیانیه آزربایجان، مردمی و

 نگاه هرگونه از فارغ زمینیرانا شهروندان هایدرخواست تمکین به حاکمیت عوتد ضمن
 بود. شده اخیر اعتراضات شدگانبازداشت ترسریع چه هر آزادی خواستار ،آمیزتبعیض

 سوی از ایران در ملی هایگروه هایخواست تمام با مطابق و شفاف یبرنامه یارائه عدم

 حد به شبهیک تواندنمی دموکراسی اینکه داشتن نظر در با همچنین و ایران مرکزگرای سیونیاپوز

 ملی حرکت پتانسیل هدایت است؛ طوالنی ایپروسه طی نیازمند و برسد خود مطلوب و یدئالا

 از وعموض این تاریخی هاینمونه گرفتن نظر در با مرکزگرا سیونیاپوز صفوف در آزربایجان

 نماید.می دور به علمی و یمنطق سیاسی گیریتصمیم هایویژگی
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 و ترمطمئن و ترکوتاه راه رسدمی نظر به ،بینانهواقع صورتبه« ملی رهایی» راه در نهادن قدم

 باشد؛ داشته یرفارسغ ملل برای« مرکزگرا دموکراسی» راه در نهادن قدم به نسبت را تریهزینهکم

 بین ایران در« رهایی» جویند. گفتمانمی بهره شیوه این از یرفارسغ ملل نیز امروزه کهطوریهب

 آزربایجان نوین سیاسی جنبش زیرا است؛ غالب جنوبی آزربایجان ترک ملت یژهوبه یرفارسغ ملل

پتانسیل آزربایجان نه برای برقراری  که است رسیده نتیجه این به معاصر تاریخ تجربیات با

 تماماً  که گفتمانی ترتیب بدیند صرف شود. دموکراسی برای ایران بلکه برای رهایی آزربایجان بای

فعالین و  بین در غالب گفتمان تنها عنوانبه ،باشد شده تعریف آزربایجان ملی منافع چارچوب در

 سعی آزربایجان ملی حرکت سیاسی فعاالن است. امروز مطرح آزربایجان جنوبی های سیاسیتشکل

 به مرکز استعماری دیدگاه برابر در تا بگیرند نظر در را آزربایجان ملی منافع شرایطی هر در تا دارند

 آیند. بیرون سربلند گذشته برخالف پیرامون

 ردادماهخ اتفاقات یاثنا در ایرانی سراسری احزاب سوی از صادره هایبیانیه گذرای بررسی

 مذهبی، یا رومیانه راست، یا و چپ از اعم احزاب اکثریت که رساندمی را پیام این 1385

 در یعنی این و اندالقولمتفق ایران جغرافیای ارضی تمامیت سر بر همه و همه لیبرال یا کارافظهمح

اری از حتی بسی ایستاد. خواهند «آزربایجان سیاسی و ملی سرنوشت تعیین حق» مطالبه مقابل

تی با که ح هستند هنوز جریاناتیز آن اینکه تابند. باالتر اها خودمختاری آزربایجان را هم برنمیآن

 در لیم مسائل حول بر گریمطالبه هرگونه کنند.تدریس به زبان مادری آزربایجان نیز مخالفت می

 پاسخ منیتیا دیدگاهی با ،گردد سست است ممکن ایران ارضی تمامیت اینکه یدلهره با آزربایجان

 ملل ضوعمو سر بر ایران پوزیسیون و اپوزیسیون تمام مشترک فصل یعنی این و شد خواهد داده

 ایران. در یرفارسغ
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 جنوبی آزربایجان در فارس استعمار بر نگاهی: اول فصل

 جنوبی آزربایجان وضع بررسی و داخلی استعمار هاییدوم: تئور بخش

 

 

 

 فصل اول: نگاهی بر استعمار فارس در آزربایجان جنوبی

 یجنوب آزربایجان وضع بررسی و داخلی استعمار هاییتئوربخش دوم: 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــ( 2فارس/ استعمار ) استعمار از رفتبرون و ملی رهایی

 استعمار داخلی و بررسی وضع آزربایجان جنوبی هاییتئور

 

 رب مبتنی یطورکلبه تاریخ طول در ی امپریالیستهادولت سوی از یاستعمار هایسیاست

 در استعمار است. ودهب اقتصادیطلبانه توسعهاهداف برای و  نژادی برتربینی و نژادپرستانه تفکر

 توسط هاقاره هایکشف دوره به مربوط آن اول بخش که شودیم العهمط بخش دو در تاریخ

 بر مبتنی عماراست دوره دو است. هر میالدی نوزدهم قرن دوم نیمه به مربوط دوم بخش و اروپائیان

 به را انسرخپوست و زردپوستان سیاهان، که بود سفیدپوست نژاد برتری و نژادپرستانه تفکرات

 نیادهایب از گذشتن توانایی سیاهان اروپایی، نژادپرستان د. ازنظرکرمی تقسیم پستی درجات

 ولی ارندد را پیچیده دولت مرزهای تا پیشروی یتوانای زردپوستان ندارند، را بدوی ایقبیله

 تواندیم که است یمیکل یرغ سفید نژاد یتیابند. درنها دست دموکراتیک دولت به توانندنمی

 کند. حکمرانی ایشایسته طرز به و کند گذاریپایه جدید هایدولت

 ماهیتی ماراستع تا شد سبب گذشته قرون در اروپائیان نژادپرستانه تفکر طرز این حقیقت در

 این به یبخش مشروعیت برای نیز مذهب ایدوره در و کند پیدا استعمارگران برای حداقل مشروع

 گذاشت. بسزایی یرتأث اندیشه

 دوگوبینو آرتور چون اندیشمندانی توسط میالدی نوزدهم قرن در نژادی برتری یهنظر درواقع

کرد.  منتشر 56«انسانی نژادهای نابرابری باب در بررسی» کتاب در را نظریاتش شد. وی تئوریزه

 منشأ درباره سیاست علم اصول تابک در پاریس دانشگاه ممتاز استاد دوورژه موریس پروفسور

 نویسد:می سفید نژاد نظریه پوچی همچنین و پیدایش

 حال در ایام آن در که را« آریایی» نژاد افسانه و یریتی اگوستین تاریخی فرضیه گوبینو»
 هایزبان میان هایشباهت از که جونز نام به زبانشناسی 1788 سال آمیخت. در درهم بود، رواج

 مشترکی شهیر هانزبا این که کرد فکر بود کرده حیرت سلتی و آلمانی التینی، یونانی، سانسکریت،
 کشفیات ینازاکرد. پس یگذارنام« هندواروپایی» را مادر زبان این یونگ توماس 1813 دارند. در

 بزرگ شناسزبان توسط یگذارنام این و نامیدند« آریایی» کردندمی تکلم زبان این به که را قومی
 فرضی نیز خود که زبانی هیلوسبه فرضی قوم یافت. این رسمیت 1861 سال در مولر ماکس آلمانی

 این زادگاه تا کوشیدند که گرفت قرار یاندانشمندنما از گروهی مطالعه موضوع و شد تعریف بود
 سال سازد. درمی نمایان را هاگفته این پوچی آنان، یهااستنتاج میان دارند. تناقض معلوم را قوم

 فریبن 1868 در اند؛آمده جیحون و سیحون دره از هایاییآر که داست عقیده پوت 1840

                                                           
 56 -Essai sur l'inégalité des races humaines 
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 اهالی از را آنان دی.سی.برینتون 1890 در دانست؛ اورال و شمال دریای شمال از را آنان سرچشمه
 جنوبی روسیه از را هایاییآر چایلد وی.گوردون ،1892 در آورد؛ شمار به شمالی افریقای
 تضاد و اشراف طبقه متیازاتا توجیه راستای در را پردازینظریه این گوبینو درواقع 57«.شمرد...

 هاآریایی نسل از فرانسه اشراف که کردمی گمان کرد. او تبیین فرانسه مردم هایتوده و آنان میان

 مقابل اند. درآورده ارمغان به اروپا برای را پیشرفت و تمدن فرهنگ، ،یشهاند هنر، و هستند

 توسط 1899 سال در نظریه این قتحقی هستند. در پست نژادهای بازمانده نیز مردم هایتوده

 صورتبه طبقاتی شکل از« بیستم قرن هایپایه» کتاب در چمبرلین استوارت هوستون

 آلمان ملت مدح به گوبینو آریایی نظریه به جستن توسل با اثر این در درآمد. وی ناسیونالیستی

 سفیدپوست و آریایی ملتی عنوانبه هاآلمان خونی و نژادی برتری از کتاب این در پردازد. ویمی

 آمیخت درهم سیاسی طلبانهتوسعه هاییشگرا با نژادی برتری نظریه این رفتهکند. رفتهمی تمجید

 همین قاجاریه دوران اواخر کرد. در استفاده خود نفع به شرایط این از کشور آن در نازی حزب و

 و شد مواجه شدید استقبال با روشنفکرانی که تحت تاثیر غرب قرار داشتند  بین در تفکر طرز

 با دستینازا و ارانیتقی  تیمورتاش،عبدالحسین  افشار، محمود کسروی، احمد چون افرادی

 حول آریایی نژاد نظریه گسترش و بست به آلمان در هانازی نژادپرستانه هایاندیشه از یرپذیریتأث

 و سیاست به پوچ نظریه این بعدها که ( پرداختندییهندواروپا هایزبان خانواده )از فارسی زبان

 سیاسی ساختارهای دگرگونی و تغییر رغمعلی و هاسال باگذشت امروز و شد داده بست ایران تاریخ

 و اشتباه دیدگاه یک ،انسانی و حقوقی هایشارز جایگزینی و نژادی هاینظریه این رد و غرب در

های استعمار ادپرستانه که مبنای سیاستدیدگاهی نژاست.  حاکم ایران در نژادپرستانه کامالً

 داخلی در کشور است.

 خود قدیمی شکل از ترآهسته و ترنرم یطورکلبه و ترمحسوسیرغ صورتبه داخلی استعمار

 به بخش این درآمدپیش در که است مواردی همآن دالیل رود؛می پیش یعنی استعمار خارجی

 موجببه جامعه اقشار عموم آگاهی افزایش اینجا در وانتمی که شد؛ اشاره هاآن به گذرا صورتی

 داد. قرار یدتأک مورد اصلی عوامل عنوانبه را ارتباطات گسترش و دانش و علم به هاانسان دسترسی

 برای توانمی را عریان ستم کنیم، مجزا پنهان ستم و عریان ستم بخش دو به را ستم نوع اگر

 نماییم. تبیین داخلی استعمار ایبر را پنهان ستم و سنتی استعمار

 هندوستان استعمار به توانمی خارجی استعمار یگردعبارتبه یا سنتی استعمار هاینمونه از

 دیگر و بریتانیا توسط آمریکا استعمار فرانسه، توسط الجزایر استعمار و بریتانیا یامپراتور توسط

 یطلبانهتوسعه هاییزهباانگ قدیم در راستعمارگ هایکرد. دولت اشاره دستینازا هایینمونه

                                                           
 72-71 صص سیاست، علم اصول -57
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 خود مرزهای از خارج دیگری سرزمین و کشور استعمار به اقدام خام مواد به یابیدست و اقتصادی

 کردند.می

 ملی دولت دارای یا ملی دولت بدون ملت یک بر سیاسی قدرت یک سوی از استعمار عمل

 کامل استقالل سلب موجب آن طی در که یردپذمی ( صورتبالفعل اقتصادی و سیاسی قدرت )فاقد

 ملت از سرنوشت و مقدرات تعیین اختیار و قدرت کهطوریهب گردد؛می زده استعمار ملت آن از

 فاقد زده استعمار ملت و مستعمره سرزمین ترتیب ندارد. بدین را خود یاداره توانایی و شده سلب

 شد، گفته آنچه بر بناگردد. می خود موطن مورا یاداره در سیاسی عمل برای کمال و تمام قدرت

 نظامی و سیاسی استقالل و علوم در پیشرفت برای استعمارزده ملت سوی از تحرکی هرگونه

 و استعمار یادامه شانس صورت ینا غیر در زیرا آید؛می عمل به جلوگیری آن از و کنترل شدتبه

 صورتبه داخلی استعمار ینمونه در موارد اینیابد. می کاهش استعمارزده ملت رفتن سلطه زیر به

 کهطوریهگردد. بمی تحمیل استعمارزده ملت بر قانون یلفافه در و محسوسنا و آهسته بسیار

 و لمس درک، را استعمار وجود یسادگبه تواندنمی خود است؛ رنج در داخلی استعمار از که ملتی

 در را خویش استعماری هایسیاست تعمارگراس دولت شد اشاره چنانچه زیرا؛ نماید احساس

 سالیان طول در و غیرمحسوس صورتبه استعمارزده ملت به غالب ایدئولوژی و قوانین چارچوب

 نمایند.می تحمیل

 ازلحاظ ار آن و اندگفته سخن« ایدئولوژیک اجبار» از سیاسی علوم اندیشمندان از بسیاری

 اجبار مورد ینکها از اصوالً جامعه افراد اجبار نوع این راند. دخوانده اجبار نوع بهترین ییکارا

 افراد که شودیم القا جامعه افراد بر اجبار عامل منطق یطوربه زیرا نیستند، آگاه اندقرارگرفته

 این از تعمارگراس ،داخلی استعمار سیستم در شمارد. متأسفانهمی طبیعی را هاآن از تبعیت جامعه

 یجامعه فرادا که آوردمی وجود به خود ایدئولوژی کمک با را ساختاری و دنمایمی استفاده روش

نیستند.  شودمی داشته روا هاآن بر که مظالمی تشخیص به قادر یراحتبه آن در استعمارزده

 بر تنیمب جامعه ساخت در بزرگی نقش استعمارگر دولت هایرسانه و وپرورشآموزش طورمعمولبه

 ملت سازیاهآگ و داخلی استعمار شناسایی و تشخیص کنند. بنابراینمی ایفا داخلی استعمار اصول

 اساییشن شود. زمانمی مبدل ضروری امری به جامعه آن سیاسی فعالین و روشنفکران سوی از

 مبارزات تاریخ در عطفی ینقطه تواندمی استعمارزده ملت روشنفکران سوی از یداخل استعمار

 آید. شمار به ملت آن ملی بخشرهایی

 کشور یک استعمارگر دولت داخلی، استعمار یگردعبارتبه یا استعمار جدید نوع در

ثروت و نابعم استثمار و تبعیض برای ممکن بسترهای قوانین و ساختار وضع و ایجاد با چندملیتی،

 سازد.می محیا را محکوم ملل های
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 شده بنا فارس ملت برتریت سیستیرا تفکر یبرمبنا که ایران در موجود استعماری سیستم

 بریهتک با همواره و کندمی عمل آزربایجان تورک ملت ازجمله و یرفارسغ ملل سایر یهعل است؛

 است. سالیان داده نشان موجه را خود استعماری هایسیاست مرکزگرا یخودساخته هایایدئولوژی

 نمایش به معقول و تاریخی ی،طبیع موجه، امری ایران در زبانیتک آموزشی سیستم طوالنی،

ملت نسبی آگاهی سبب ایران در یرفارسغ ملل فعالین مبارزات اگرچه نیز اکنون و شدمی گذاشته

 و دارد وجود فاصله ملی خودآگاهی مطلوب یمرحله با هنوز اما است؛ شده استعمارزده های

ملت بر ایدئولوژیک اجبار وشر به را فارسی زبان ایران در مرکز استعمارگر رژیم و سیستم همواره

 باشدمی فارس ملت به متعلق تنها که زبانی ،دیگریعبارتنماید. بهمی تحمیل یرفارسغ های

 کشوری برای یزبانتک اداری و آموزشی سیستم تا شود؛می القا ملل سایر بر ایدئولوژیک یاگونهبه

 زبان تحمیل دادن جلوه طبیعی آید. نظر به معقول و طبیعی صورتی به ایران چون کثیرالمله

 بدون مردم عموم که شودمی محسوب ایدئولوژیک اجبار یک ینوعبه یرفارسغ هایملت بر فارسی

 یک که کنند. زمانیمی قبول را آن باالجبار باشند داشته مطلب این چرایی از درستی درک اینکه

 دارد تازگی برایش که محیطی یک با و گذاردمی مدرسه به قدم بار اولین برای یرفارسغ کودک

 آزربایجانی غیر کودکان زیرا است؛ دیده که کندمی فهم و درک گونهآن را آن درواقع شودمی آشنا

 آموزشی نظام یک همواره و اندنداشته تحصیل به زبان مادری خود را دیدن شانس وقتیچه

 است. بوده حاکم کشور کل در سراسری

 سرمایه انباشت موجب که ایران در متوازن گذاریسرمایه تمسیس وجود عدم دیگر، سویی از

 از موارهه شود؛می کشور یننشفارس مناطق ییزااشتغال و مادر صنایع ایجاد و مرکزی مناطق در

 هک است شده تحمیل جامعه بر قانونی و یرمحسوسغ صورتبه مرکزی استعمارگر حاکمیت سوی

 رانای مناطق اقتصاد در سطحی بررسی شود. یک دهدا جلوه طبیعی امری صورتبه موجود وضع

 مناطق در غیره، و معدنی و کشاورزی لحاظ به چه زمینی هایثروت و منابع که دهدمی نشان

 و مادر ایعصن گذاریسرمایه و ترغنی هستند نشینغیرفارس مناطقی عمدتاً که ایران ایحاشیه

 شاهد همواره کهطوریهب است؛ تربیش نشینفارس مرکزی مناطق در آبادی و عمران زا،اشتغال

 هستیم. مرکزی صنعتی شهرهای به غیرفارس هایاستان از مهاجرت

 فاحش اختالف شاهد همواره ایران، کشور در ملی و جمعی نفساعتمادبه لحاظ به همچنین

 ملل ان،ایر کشور استعماری و نژادپرستانه سیستم هستیم. در فارس ملت با ایران در غیرفارس ملل

 عقب در شگرفی یرتأث روانی، عامل همین و شوندمی تحقیر سیستماتیک صورتبه غیرفارس

 و غرور و اتحاد و جمعی همبستگی یروحیه و گذاردمی برجای جوامع این شدن داشتهنگه

 و یقوم یتاقل فرهنگ،خرده هایترمین از گرداند. استفادهمی یلزا هاملت این در را نفساعتمادبه

 بودن کامل عدم و فارس ملت به وابستگی ناخودآگاه حس یک ایجاد موجب مشابه، عبارات دیگر
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 ذهنی یزمینه و شودمی ایران کشور در یرفارسغ هایملت بین در فارس ملل هویت و فرهنگ

 شرایط بنابراین و شده ایران در داخلی استعمار تحت هایملت در ملی بینیخودکم برای مناسبی

« فرهنگخرده» و« قومی اقلیت» هایگردد. ویژگیمی محیا نژادپرست استعمارگران کومتح برای

اجازه تاکنون مرکزی نژادپرست هایرژیم از یکهیچ که گرددمی اطالق یرفارسغ ملل به حالی در

 اند.نداده را ایران در اتنیکی آمارگیری ی

 اقسام و انواع به دنیا جاییجا در داخلی استعمارگران که است هاییتاکتیکاز  فوق عوامل

 در و آهسته و غیرمحسوس صورتبه و کنندمی اعمال خود یسیطره تحت هایملت بر مختلف

 بخشند.می تصنعی مشروعیت خود استعماری هایسیاست به ایدئولوژیک اجبار قالب

 ؛نیست ممکن یآسانبه استعماری سیستم تشخیص که دشواری و بغرنج وضعیت چنین در

 نظر به میشهه از یرگذارترتأث و ترپررنگ استعمارزده یجامعه سیاسی فعالین و روشنفکران نقش

 و مرمت در یتوجهقابل نقش توانندمی که ایاجتماعی و سیاسی فعالین و آید. روشنفکرانمی

 کنند. بازی استعمارزده ملت ملی غرور و نفساعتمادبه یخردشده چینی بازسازی

 گام دیآزا جهت در همواره آزربایجان ملت که آنیم شاهد آزربایجان تاریخ به نگاهی با

 آزربایجان تاریخ یاست. بامطالعه کرده بازی هاانقالب آوردن وجود به در پررنگی نقش و برداشته

 هاقاومتم ها،تالش تا است قادر کسی کمتر که شویممی آزادی برای بزرگ ملت این عطش متوجه

 که نمود اذعان باید وجودیننستاید. باا آزادی به رسیدن راه در را ملت این هایفداکاری و

 ایران رد داخلی استعمار و نژادپرستی سیستم شناسایی در اخیر قرن در آزربایجان روشنفکران

 اند.ورزیده قصور

 موجب فارس، ملت نفع به اقتصادی ساختار ایجاد با مرکزی دولت ایران، فعلی شرایط در

 منفی اجرتمه آمار روزافزون افزایش موجب امر همین و شده مرکزی مناطق اقتصاد به بخشیرونق

 آزربایجان هایاستان در مهاجرت باالی آمار یمشاهده گردد. بامی ایران یرفارسغ مناطق در

 نکته این ربرد. ذک یپ ایران کشور حکومتی سیستم در موجود اقتصادی تبعیض به توانمی یخوببه

 فاکتور به دبای منطقه دو زندگی سطح و رفاه یمقایسه در که است برخوردار اهمیت از ینجاا در

 سنجیمب منطقه آن جمعیت نسبت با را یافتگیتوسعه سطح و باشیم داشته مکفی توجه« جمعیت»

 نسبی امر یک یافتگیتوسعه که است باشد. بدیهیمی علمی ارزش فاقد مطالعه صورت ینا غیر در

 فغانستانا کشور نمونه است. برای برده بهره یافتگیتوسعه از درصدی از ایمنطقه هر و است؛

 جنگ و یمنناا بنابراین برد؛نمی بسر خوبی سطح در خود جمعیت نسبت به یافتگیتوسعه ازلحاظ

 شود.می افزوده دیگر کشورهای به افغان ملت مهاجرت دالیل بر نیز داخلی
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 و بلوچستان االحواز، کردستان، جنوبی، آزربایجان به ایران در حکومتی سیستم امنیتی نگاه

 و گرفته قرار خود وضع بدترین در صادتاق مناطق این در تا است گشته موجب ترکمنستان،

 هایسرزمین که است درحالی باشد. این ایران نشینفارس مناطق از بیشتر سوادبی و فقیر جمعیت

 هستند. غنی بسیار زیرزمینی هایتثرو و منابع ازلحاظ یرفارسغ ملل

 ممرد عموم با مصاحبت در یطورکلبه که نیست لطف از خالی نکته این ذکر اینجا در

 هب اغلب مناطق این یتوسعه عدم موضوع خصوص در آزربایجان، ملت الخصوصعلی یرفارسغ

بی را یافتگینسعهتو و افتادگیعقب علت مردم، اغلب هاشهرستان خوریم. دربرمی نادرست مواردی

نمی امر این کهیکنند. درحالمی اعالم شهرستان نمایندگان و استانی مسئوالن خیانت و کفایتی

 اعتبار این هبشود.  پذیرفته مناطق این یافتگینتوسعه صحیح و ایریشه اصلی، علت عنوانبه تواند

 خائن و فایتکبی ایران ایهحاشی هایاستان نمایندگان تمام چرا» که شود مطرح سؤال این باید

 دلسوز و یتدرا با همگی نشینفارس هایاستان مناطق نمایندگان و مسئوالن کهیدرحال هستند،

 «هستند.

 قدمتی با وژیایدئول و سیستم یک بر مبتنی ایران در داخلی استعمار ،یفتأل این راقم نظر به

 گیریدرتق دوران در و بسته قاجاریه اواخر در سیستم این فکری هاینطفه که است ساله صدیک

می طی را خود مسیر همچنان سیستم این هانظام تغییر با کهطوریهاست. ب گشته متولد رضاخان

 و پهلوی دوران در سیستم این عملکرد تا شد خواهد سعی ادعا این اثبات پابرجاست. در و کند

 استعمار درون بررسی و تاریخی مباحث به ورود از قبل اما گردد؛ بررسی ایران اسالمی جمهوری

 در ختلفم هایتئوری علمی و نظری بررسی به کشور، در آزربایجان ملت یژهوبه و یرفارسغ ملل

 پرداخت. خواهیم داخلی استعمار موضوع خصوص

 پژوهشگران و محققان از و آمریکا ماساچوست دانشگاه شناسیجامعه استاد پیندرهاگز، چارلز

 مناطق بر منطبق سازی،مطیع الگوی داخلی، استعمار»: تاس معتقد حاضر عصر در استعمار موضوع

 و مشخص یباشد. نتیجهمی کشور یک درون در مسلط، مردمان از متمایز ساکنین با جغرافیایی

 در که باشدمی محکوم گروه علیه سیستماتیک جمعی نابرابری سازی،مطیع الگوی این بارز

 سالمتی، زندان، دادگاه، پلیس، عمومی، امنیت آموزشی، سیستم هازجمل اجتماعی، نهادهای

 58«کند.می بروز غیره و گذاریسرمایه فرهنگی، تولیدات

 یک در پیرامون از غالب هسته مجزای قسمت توصیف برای عبارتی است که داخلی استعمار

می نیز استعمار شامل که عبارت . اینرودیم کار به یامپراتور از ماندهیبرجا جغرافیای و حکومت

 نظامی فتح طریق از دیگری یلهوسبه فرهنگ یک روانی و فیزیکی اجباری سازیمطیع موجب شود؛

                                                           
 - 58 Charles Pinderhughes, “Toward a New Theory of Internal Colonialism”, 2011   
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 نزدیک جغرافیایی نقاط بین که را تاری خطوط تا است شده ساخته عبارت گردد. اینمی خاک

 مرکز که دیگر لعوام از کند. برخی توصیف را هستند متفاوت فرهنگ ازنظر وضوحبه و دارد وجود

 و تکنولوژی سطح و نوع ،یزیکیف ظاهر مذهب، از: زبان، اندعبارت کندمی جدا پیرامون از را

 جنسی. رفتارهای

 توصیف برای عبارت یک« داخلی استعمار» دارند، آشنایی موضوع این با که کسانی برای

 توصیف برای عبارت نای است. همچنین کشور یک مناطق بین نابرابر اقتصادی و سیاسی ساختار

 استعمار یگردعبارتبه شود،می برده کار به مناطق مبنای بر اقتصادی یتوسعه ناهمگون اثرات

 یجامعه یک توسط اقلیت یک از کشیبهره و استثمار توصیف برای و نامتوازن توسعه برای داخلی

 استعمار ینظریه در داقتصا شدن داشتهنگهعقب در فرهنگ نقش شود. لیکنمی برده بکار وسیع

 با داخلی استعمار ترساده عبارت کند. بهمی ایفا نظریه این مفهومی یارائه در مهمی نقش داخلی

 برد.می یشپبه اقتصاد ازجمله خود ابعاد ترینوسیع در را استعمار فرهنگی، تبعیضات از گیریبهره

 عبارت از جنوبی آفریقای با رتباطا در کتابی در مارگوارد لئو 1957 سال در بار اولین برای

 انتشار دنبال به 1965 سال از عبارت این وسیع یریکارگبه حالینکرد. باا استفاده داخلی استعمار

 فرانک گاندر آندره یرتأث تحت گونزالئسگشت.  رایج مکزیک، در 59گونزالئس پابلو توسط ایمقاله

بود.  کرده تئوریزه« نامتوازن توسعه» از لیشک عنوانبه را داخلی استعمار که گرفت. کسی قرار

 در را« داخلی استعمار» اصطالح و عبارت اقلیت هایزبان مورخ و نویسنده شاعر، سالوی سرگئی

 غرب داخلی یمستعمره 10 با ممنوع: آشنایی هایملت» عنوان با اثری در فرهنگی مفهومی

 62اوکسیتانیا و 61برتان اسکاتلند، اتالونیا،ک به توانمی مستعمره 10 این از که برد بکار 60«اروپا

 و سیاسی سیستم و ساختار بعد از بایستی نیز ایران در داخلی استعمار اعتبار، این کرد. به اشاره

 قرار تفحص و یموردبررس حاکمه سیستم این هایریشه بعدی مراحل در و تحقیق نابرابر اقتصادی

 گیرد.

 تواندمی مدرنیته کرد،می دنبال را فوکو میشل ثارآ که کسی توماس، نیکوالس اعتقاد به»
 کشورهای در داخل جوامع در که یاگونهشود. به گرفته نظر در استعماری یپروژه یک عنوانبه

 یتکنند. ماهمی اصالح و اداره را هاآن و دارند اختیار در را هاآن دیگر جایی از دیگر کسانی غربی،
شکل با ارتباط در پکهام رابرت توسط مدرنیته پیامد عنوانبه یداخل استعمار یکدست و فرهنگی

                                                           
59 - Pablo González Casanova 

60 - Le nazioni proibite: Guida a dieci colonie interne dell'Europa occidentale 

61 - Brittany 

62 - Occitania 
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 توانست یونان آن طی در که زمانی میالدی نوزدهم قرن در یونان مدرن ملی فرهنگ گیری
 63«شد. مطرح آورد، دست به عثمانی یامپراتور از را خود استقالل

 مدرنیته ظهور یامدهایپ از را داخلی استعمار نویسندگان از بسیاری ،شد گفته آنچه طبق

 که بود باور این بر و بود سازهمگن رویکردی نوزدهم قرن در مدرنیسم زیرا اند؛کرده عنوان

 کرد. اینمی اتخاذ را رویکردی چنین نیز سیاست در و است یکسانی و همگنی از ناشی قدرتمندی

 از پس نیز ایران . درهاستتفاوت پذیرفتن و احترام یکم، و بیست قرن رویکرد که است حالی در

 آن روشنفکران میل و رضاشاه توسط مدرن حکومت یک شدن برقرار و قاجار یامپراتور فروپاشی

 که حکومتی سیستم شدن برقرار برای الزم هایزمینه قدرتمند و یکدست کشوری ایجاد بر دوران

 مبتنی که سیستمیگشت.  محیا نماید تحقیر و نفی را هافرهنگ دیگر حاکم و غالب فرهنگ آن در

 این کرد. طبقمی تشریح آریایی نژاد موطن را ایران و بود ییگراباستان گراییملی ایدئولوژی بر

 برخی از حاصل زبان در موجود هایتفاوت و بوده واحده ملت یک از متشکل تنها ایران ایدئولوژی،

سیاست و تحقیر شود. نفی، برگردانده فارسی یعنی خود اصل به بایستی که است تاریخی اتفاقات

 حکومت برقراری از بعد سال 20 فاصله به آزربایجان ملت تا گردید موجب آسیمیالسیون های

 یعنی سیاسی سازمان یک ایجاد با و کند قیام حکومت و ایدئولوژی این علیه مرکز، در راسیستی

 رد.بگذا نمایش به را خود« ملی یاراده» تبریز شهر در حکومت ساختن برقرار

 انسانی گروه یک تعریف در باالیی اهمیت از سیاست علم در ملی یاراده یا و جمعی یاراده

 را مبحث این وسیعی بعد از ملی هویت تکوین در رنان است. ارنست برخوردار ملت یک عنوانبه

 و دردها از مشترکی تاریخ داشتن ملی هویت تکوین عامل او، نظر نماید. بهمی توصیف و بررسی

 مشترک یگذشته تنها وی اعتقاد به است. همچنین تاریخی مشترک خاطرات و همگانی هایرنج

 کنار در زیستن برای که ایاراده بلکه ،دهد قرار هاملت ردیف در را انسانی یجامعه یک تواندنمی

 بر صرفاً ملی هویت پس آینده برای ایبرنامه است. داشتن برخوردار اهمیت از نیز دارند همدیگر

 دیگر سوی آید. ازنمی وجود به دولت سیاسی سازمان و مشترک سرزمین زبان، قومیت، اساس

 و تاریخ چنان وجود صورت است. در زیستن باهم یاراده پیدایش ملی هویت تکوین عمده شرط

 ملت زبانی، و قومی و فرهنگی هایتفاوت رغمبه مردم مشترکی یاراده چنین و عمومی خاطرات

 هایسال وقایع تا پذیردمی انجام ایگسترده هایتالش جهتینازا 64دهند.می تشکیل را واحدی

 نمایش به پیوسته وقوع به خارجی دول یاراده توسط که ایواقعه یک صورتبه 1324-1325

نمایند.  کتمان را ملی دولت برقراری در آزربایجان ملت جمعی یاراده ترتیب بدین تا بگذارند

                                                           
63 - wikipedia; Internal colonialism; "http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_colonialism" 

 33سیاسی، ص  آموزش دانش -64
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 از حاکی آزربایجان ملی حکومت یسالهیک یدوره از ماندهیبرجا هایآرشیو و اسناد حالینباا

 دارد. حکومت با مردم همیاری و همدلی

 در نژادپرستانه هایسیاست اعمال و مرکز در استعماری و متمرکز سیستم برقراری از بعد

 در خودمختار ملی دولت راریبرق برای هایینهضت و هاقیام ایران، در یرفارسغ ملل نفی راستای

 مرکزی حکومت نظامی نیروی سوی از بالفاصله همگی که پیوست وقوع به یرفارسغ هایملت بین

 پا به تبریز در ملی دولت برپاساختن برای 1358 و 1324 هایسال در آزربایجان شد. ملت سرکوب

 مستند موارد همیناست.  شده سرکوب وقت مرکزی هایحکومت سوی از بار هر که است خاسته

 اصغرزاده علیرضا دارد. دکتر آزربایجان بودن مستعمره اثبات برای علمی محکم موارد از تاریخی،

 و نژادپرستانه روابط گسیختن درهم و نقد به قادر استعماری ضد گفتمان یک تنها است؛ معتقد

 ایران در رستانهنژادپ مسلط گفتمان برجسته ویژگی 6 از وی 65است. ایران در موجود گرسلطه

 از: اندعبارت که است گفته سخن

 اعتقاد به برتری نژاد آریایی .1

 ها استاعتقاد به اینکه ایران سرزمین آریایی .2

 سازی نژاد آریایی ایران از طریق زباناعتقاد به خالص .3

 تفسیر اشتباه و نادرست از آثار تاریخی، مذهبی و ادبیات .4

 دنه ایرانی بوگرایانضرورت و تصور ضرورتاعتقاد به .5

 66اعتقاد به تکرار سیستماتیک نژادپرستی .6

 نظام و ادبیات زبان، نگاری،تاریخ تاریخ، چون قلمروهایی که استعماری و راسیستی شرایط در

 ،شودمی تبدیل شدهراندهحاشیه جوامع انقیاد و تسلط برای نبرد اصلی میدان به وپرورشآموزش

 به تا کندمی استفاده خود سرکوبگر قدرت هایپایه حفظ برای قلمروها این امتیازات از مسلط گروه

 زمانهم طوربه و دیگر سوی کند. از توجیه را خود ستم و ظلم و ببخشد مشروعیت خود حاکمیت

 چالش به بردن، سؤال زیر به غیرفارس( برای های)ملت محکوم و شدهراندهحاشیه به هایگروه

 قلمروها این از سرکوبگر مسلط نظم و سیستم ساختن سرنگون یتدرنها و کردن مبارزه و کشیدن

تضعیف و محکوم ملل استعماری ضد و راسیستی ضد هایجنبش یگردعبارتبه 67گیرند.می بهره

 ملت زبان و ادبیات تاریخ، بازتعریف و بازسازی در سعی خود ملی و فرهنگی میراث به رجوع با شده

نماید. می تعریف ،خواهندمی خود که گونهآن یا و هست که ونهگآن را خود ملی هویت و خوددارند

                                                           
65 -A Look at Hegemony, Racism, and Center-Periphery Relations in Contemporary Iran, Alireza Asgharzadeh,Paper 

presented in a seminar on Race and Racism, University of Toronto 
66 - article: The Anatomy of Iranian Racism; Dr.Alireza Asgharzadeh 
67 - Ibid 

63 



 کیالت مقاومت ملی آزربایجان )دیرنیش(  تشــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 راسیستی سیستم سوی از که مستعمره و حاکم یرغ ملل برای ملی بخشهویت منابع ترتیب بدین

 سیستم تفکر طرز یا و ایدئولوژی کشاندن سؤال زیر به برای ابزاری به ،بود گشته مجعول کشور

می کند را مبارزه سرعت که روبروست هم مشکالتی با همواره تالش این اما گردد؛می مبدل حاکم

 و روشنفکران سوی از که ملی بخشهویت منابع« تبلیغ و رسانیاطالع امکانات محدودیت»نماید. 

 ملی، فعاالن و مبارزان که است بزرگی موانع از ،شدهرانده حاشیه به اتنیکی هایگروه ملی فعاالن

 با که است یاگونهبه ما عصر امروزه ینکهبردارند. باا میان از تدابیری با بایستی اجتماعی و مدنی

 بر بنا ایران رژیم اما است؛ رسیده باال بسیار حدی به رسانیاطالع امکان ارتباطات امر در پیشرفت

 کند.می منع را ارتباطات و رسانیاطالع مدرن هایراه تمامی خودش خصوصیات

 هایموقعیت دیگر از بسیاری به توانمی را فانون فرانتس نظریات پیندرهاگز دکتر اعتقاد به

 پایان به از بعد که است فرانسوی پزشکروان و انقالبی مبارز فانون داد. فرانتس تعمیم استعمار

 که شد متوجه تحصیل طول در گرفت. وی قرار الجزایر انقالبیون میان در تحصیالتش رساندن

سیاه که بود معتقد دارد. وی وجود سفیدپوستان و فرانسه پوستسیاه افراد بین روانی هایتفاوت

 یکیاتن جمعیت دو این بین رفتاری هایتفاوت موجد این و برندمی رنج حقارت احساس از پوستان

 و پردازدمی «جمعی ناهشیار ضمیر» به« سفید هایصورتک سیاه، پوست» اثر در گردد. فانونمی

 مدارس در آموزش یشیوه به جوید. فانونمی مدد فروید زیگموند ایدستاورده از راه این در

68گل»که:  اندکرده تکرار برایش مدرسه در که پوستیسیاه جوان آنتیل، در»نویسد: می و پرداخته

 آن-حقیقت مبشر که سفیدپوستی با کننده،متمدن با مکتشف، با را خودش -« اندبوده ما پدران ها
 معنی بدین ،«ساختن یکی» کند. اینمی یکی است، پوستانیاهس به -فیدس تماماً حقیقتی هم

 که را قهرمان و -گیردمی پیش سفیدپوستانه رفتاری ذهنی، ازنظر پوستیاهس جوان که است
 سال و سن این در او پرخاشگری و -سازدمی مملو خویش پرخاشگری از است، سفیدپوست

می لبریز سادیسم از که واریقربانی سرسپردگی-است رواقربانی اییسرسپردگ حکم در یشوبکم
 بین و ایران در امروز که است یزیچ آن به نزدیک آوریشگفت طرز به فانون نظریات 69«باشد.

 پیش سال 2500 از سازتمدن تاریخ نیز ایران دارد. در وجود غیرفارس و فارس اتنیکی هایجمعیت

 که است حالی در این شود،می تکرار کودکان برای مدارس در آمدند ایران به هاآریایی که زمانی

 و تمدن با توأم سال هزار 7000 از بیش تاریخی منطقه، در آزربایجان هایترک آن از پیش

 سایر البته و آزربایجان هایترک یاندیشه و فکر سازیفارسی که است دارند. پرواضح یمداردولت

 در گردد. ویمی مستعمره افراد ناهشیار ضمیر در حقارت آمدن وجود به موجب یرفارسغ ملل

                                                           
 در نیرا رود یباختر نهکرا و هلند از ییهابخش ،یترباخ سیسو ک،یبلژ ،یکنون )فرانسه اروپا باختر در گل نیسرزم در - 68

 ستند. )مؤلف(یزیآلمان( م

 152 ص د،یسف یهاصورتک اه،یس پوست -69
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 جوان»نویسد: می آیدمی وجود به آموزش یشیوه و اطالعیبی اثر در که تفکری طرز به ادامه
 به همیشه پردازد،می هایوحش داستان خواندن به ها،سفیدپوست کتاب در مدرسه در وقتی آنتیلی

 ادعائی رسوم درباره مدام یهاساعت بودم گردمدرسهشا وقتی خودم افتد. منمی هایسنگال یاد
 آورشگفت که داشت وجود اطالعیبی نوعی ما یاهحرف کردم. درمی جروبحث سنگالی وحشیان

 آوردمی بشمار آنتیلی را خودش بلکه داند،نمی پوستسیاه را خودش آنتیلی نمود. آخرمی
 70«آفریقاست. ساکن پوستیاهس

 و هافارس بین ایران در آنچه با دهدمی توضیح فانون آنچه یعاقالنه یهمقایس و تأمل یباکم

 نظر به سخت هم زیاد یداخل استعمار و نژادپرستی از ینوعبه بردن پی ،افتدمی اتفاق هاغیرفارس

 مرزها از که کسانی و مرزداران عنوانبه حاشیه اقوام از درسی کتب در همواره ایران رسد. درنمی

 ایران سر عنوانبه آزربایجان از مواردی در شود. حتیمی یاد کنندمی دفاع خارجی دشمنان بربرا در

 فرهنگ در هاییتفاوت دارای جزئی صورتی به تنها که وطنیهم و نژادهم عنوانبه و شودمی یاد

 اماقو این بر مرکزی حکومت سوی از اعتماد عدم و فارسی مرکزگرایی نوعی همواره هستند. لیکن

سرمایه عدم یجهدرنت و حاشیه به امنیتی نگاه به منجر سیاست عالم در که است داشته وجود

 نمودن فراهم همچنین و مناطق طبیعی منابع و جمعیتی یبااستعدادها متناسب و کالن گذاری

 است. آمده میان به تاریخ و ادبیات زبان، ازجمله منطقه بومی فرهنگ یاشاعه برای الزم شرایط

 برای واحد تدریس یشیوه که بود رسیده نتیجه این به پزشکروان یک عنوانبه ونفان

آورد: می وارد پوستانسیاه شخصیت و روان یپیکره بر هاییزخم پوستانسیاه و سفیدپوستان

پوستسیاه و هاسفیدپوست به واحد و مشابه« خبیثه ارواح» کردن تحمیل تربیت، و تعلیم ازنظر»
 است تالشی خبیثه ارواح از ما مقصود که ییمبگو باید نظریه این درک است. برای رستناد امری ها
 بر ییمبگو باید کنیم، رفتار صادقانه بخواهیم گیرد. اگرمی صورت نهاد به دادن یتشخص راه در که

 طاواس تا اقالً  معتقدیم ما که است پرواضح طریق است. بدین وارد انتقادها همین هم کودکانه اشعار
 کودکان مخصوص سرودهایی و هاسیاه مخصوص مصوری هایمجله باید متوسطه، تحصیالت دوره
 آن خالف کهیوقت تا-ما نظر به چه کرد، تهیه هاآن ویژه تاریخی ییهاکتاب باالخره و پوستسیاه
 71«آید.می وجود به دوره همین در هست زخمی اگر -نشود ثابت

 در را اساسی نقش کودکی دوران که بود دریافته فروید یناختشروان نظریات از یخوببه فانون

سیاه شخصیت تا بود داشته آن بر را وی امر همین و دارد عهده بر افراد شخصیت گیریشکل

                                                           
 152 ص همان، -70

  153-152 صص همان، -71
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می اعمال هاآن بر سفیدپوستان فرهنگ تحمیل اساس بر که هاییزخم بر و کند بررسی را پوستان

 گردد. واقف شد

 یطلبانهاستقالل مبارزات تحوالت« زمین روی دوزخیان» عنوان با خود اثر در فانون همچنین

 دیگر استعماری ضد مبارزات به که کندمی تشریح طوری را فرانسه استعمار علیه الجزایر

 استعمار به مربوط آثار بررسی و مطالعه که است الزم اینجا در اما نکته این ذکر 72است. یمتعمقابل

 بلکه نیست؛ جنوبی آزربایجان وضعیت با بخشرهایی انقالبات و رویدادها کامل انطباق معنی به

 قرار اختیار در تئوریک ایمطالعه دنیا ملل سایر بخشرهایی مبارزات یبامطالعه تا شودمی سعی

 یموردبررس داخلی استعمار یمطالعه موضوع برای تواندمی که است کسانی ازجمله دهیم. فانون

 اثر در است. فانون داده قرار موردتوجه را وی آثار نیز پیندهاگز دکتر که طورگیرد. همان قرار

 معتقد و است پرداخته استعمارزده و استعمارگر روابط و هاویژگی بررسی به زمین روی دوزخیان

 هایرشته نمایان طرزی به و زود است کنندهساده و جانبههمه ازآنجاکه استعماری یسلطه است

 با تا کنندمی سعی همواره استعمارزده مردمان 73گسلد.می هم از را اسیر ملت یفرهنگ حیات

 در شدن محو هراس از که هاییزخم استعمار از پیش غنی تمدن و فرهنگ و دوران به رجوع

نویسد: می و دریافته را استعمارزده مردم در تمایل این بخشند. فانون التیام استعمارگر فرهنگ

 آن در ملی فرهنگ یک شورانگیز تحقیق و جستجو که است رفته اشاره مسئله این به کراتبه»
می که کندمی اخذ استعمارزدگانی مشترک وغمهم از را خود مشروعیت استعماری، دوران سوی

 مصداق توانمی نیز جنوبی آزربایجان در 74«بگیرند. )استعمارگر( فاصله غرب فرهنگ از خواهند

 برابر در و اندشده آگاه فارس استعمار یمسئله از تاکنون که جامعه از قشری در را نظریه این

 و استعمار از پیش تمدن و تاریخ دید. همواره عینه به پردازندمی مقاومت به آن کردن فارسیزه

 در شکبیگردد. می مطالعه و تدقیق آزربایجان روشنفکران سوی از هاترک و آزربایجان باستان
 و عزت بلکه نیست آورشرم شانگذشته که اندکرده کشف اینان ستثنائی،ا شعفی و سرور میان
 کندنمی حیثیت یاعاده تنها گذشته ملی فرهنگ است. مطالبه ابهت و افتخار و مجد است، شرف
 تحریف استعماری ایران در قطعاً 75کند.می بیان نیز آینده برای را ملی فرهنگ یک خواست بلکه

 مردم میان در تاریخی حقیقت عنوانبه کشور در جعلی تاریخ آن یعهاشا و آزربایجان تاریخ

گذارد. می برجای آزربایجان ترک ملت در وخیمی بسیار اثرات که گیرد؛می صورت آزربایجان

 معطوف نیز کشیدهستم مردم یگذشته به را خود توجه منطق، در تباهی، و فساد نوعی با استعمار
 اقدام این کند. امروزهمی نابودش و منهدم و دهدمی شکل تغییر کند،می ومعوجکج را آن کند،می

                                                           
72 - 21 st Century Chains: The Continuing Relevance of Internal Colonialism Theory, Charles Pinderhuges, P34 

 271 ص ن،یزم یرو انیدوزخ -73

 192 ص همان، - 74

 193 ص همان، -75
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 بازیافته را خود دیالکتیکی مفهوم و معنی استعمار از پیش تاریخ کردن اعتباربی یشدهحساب
 سوی از سازیهویت و آزربایجان ترک ملت ازجمله یرفارسغ ملل تاریخ تحریف به اقدام 76است.

 و جوسلطه هایسیاست تداوم تسهیل جهت در« آذری آریایی قوم» عنوان با فارس استعمار

 گرفت. صورت استعماری

-نفسانی یعقده یک ،وسفیدیاهس نژادهای دادن قرار رودررو سبب به که داریم عقیده ما
 فرانسه هاآنتیلی تا گشته موجب استعمار که گویدمی فانون 77است. آمده وجود به جمعی وجودی

 در زبان مهم بسیار یمسئله به بسنجند. وی آن معیارهای با را چیزی هر و بدانند دخو گاهقبله را

 شخصی هایتجربه و هاپژوهش به توجه با که است این ما قصد»نویسد: می و پرداخته آنتیل
 با مشخص و بارز نحوی به را خود مقام و موقع پوستسیاه چه برای دهیم نشان بکوشیم خویش

 فرانسه آنتیل به مربوط ما گیرینتیجه که شویممی یادآور دیگر بار سنجد. ومی اییاروپ زبان معیار
 استعمار گرفتار که هم دیگری نژاد هر مردم میان در رفتارها همین که داریم توجه همهیناست. باا

 78«شود.می مشاهده باشند، شده

 شاهد اندبوده یرگذارتأث رانای در سازیملت روند در که روشنفکرانی آثار یمطالعه و توجه با

 است. برای خودشیفتگی و نژادپرست هایایده به آغشته شدتبه گراییملی گفتمان که بود خواهیم

 و نژادپرستی بوی آوریتهوع طوربه آریایی نژاد مدح در آخوندزاده از ماندهیباق آثار مثال

 کالم در عرب و رکت هایتمل علیه پراکنینفرت و کینه خصوصبه دهدمی جمعی خودبرتربینی

 سوی از نژادپرستانه عمل و کالم ایران یجامعه در امروز نیز دلیل همین زند. بهمی موج وی

 شودیم داده تشخیص راحتیبه کردهتحصیل قشرهای تمام و ورزشکاران هنرمندان، روشنفکران،

 تواننمی نیست؛ راسیستی گفتار و عمل تمیز به قادر فرهیخته قشر ایجامعه در که یزمان ینبنابرا

 تمدنبی و وحشی همچنین تمسخر، و دشت. توهین بیشتری انتظارات هاتوده و جامعه عموم از

 که یاگونهاست. به وطن به عرق و غیرت و گراییملی نشان ایران در هارکت و اعراب کردن خطاب

 نمود سیاست و ورزش تئاتر، و سینما ادبیات، مطبوعات، در همواره شنیع گفتمان و ادبیات نوع این

 در شنیع و سخیف ادبیات این از هایینمونه نمایش به قادر امروز به تا دیروز از همواره ما و داشته

 ناخواسته یا خودخواسته فارسی نژادپرستی که است این امر باشیم. واقعیتمی فارسی فرهنگ

 جایگاه به کشور در را هاآن و ساخته محیا نایرا در یرفارسغ ملل برای را استعمار شرایط یقاً دق

 تا شودمی باعث استعماری فرهنگ یاست. سلطه داده تقلیل سه درجه و دو درجه شهروندانی

 دوری و استعمار مسلط فرهنگ به شدن نزدیک با تا کنند سعی سوم و دوم یدرجه شهروندان

                                                           
 193 ص همان، -76

 11 ص سفید، یهاصورتک سیاه، پوست -77

 25 و 24 صص همان، -78
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 کنند. همین تصاحب را متمدن رسیفا فرهنگ با برابر و مطلوب جایگاه خویش خویشتن از گزیدن

 آنتیل در را فرآیند همین گردد. فانونمی آسیمیالسیون اصطالحبه و سازییکسان موجب امر

 «ر» حرف ادای در عبارتی به خورند؛می را "R" حرف آنتیل مردم است. گویا کرده بررسی فرانسه

 یک»نویسد: می رفیقش از نقل به وی موضوع همین با ارتباط اندازند. درمی جا را آن کلمات در
 گوید:می زیاد اطمینان با و شودمی کاه وارد و رسدمی "هاور" بندر به مارتینیکی

 Garrrçon, un vè de biè79 

 که کاکاسیاهی شبیه تلفظش مبادا اینکه برای مارتینیکی است. این واقعی خفقان نوعی این
"R" کافی مقدار باشد خوردمی را ها "R" تقسیم را ذخایرش نتوانست منتها بود کرده هذخیر 

 است برداشته پرده فرانسه استعمار تحت سیاه نژاد یخودباختگ از دیگر هایینمونه در فانون «کند.

 شمارد. ویبرمی استعمار و تحقیر ییجهدرنت امری را نظر هر از سفیدها به هاسیاه شدن نزدیک و

 زبان بازگشت از بعد اندرفته فرانسه به که هاییآنتیلی از برخی که کندمی نقل دیگر اینمونه در

نمی سرش کرئول گاه دادند. حتیمی نشان سفیدها فرهنگ شبیه را خود و برده یاد از را 80کرئولی

 در اقامت ماه چند از پس دهقانی : جوانگویاست که کنندمی نقل را داستانی مورد این شود. در
 پیری دهقان-پدرش از افتاد زراعتی ابزارهای از یکی به چشمش تیوق برگشت اشزندگی به فرانسه

 را آلت همان جواب یجابه پدر چیست؟ این اسم پرسید -آورددرنمی اداها این از او با کسی که
 81«عجیبی! مداوای رفت. چه بین از یکلبه جوان نسیان و انداخت پسر پای روی

 مهاجرت با آزربایجانی ترک که ایمبوده آن شاهد و بوده همواره مشابه مسئله این نیز ایران در

 کرده غریبگی خود موطن فرهنگ با و سپرده فراموشی به را خود مادری یلهجه و زبان مرکز به

 در امروز ایم. اگرچهبوده هاشدن فارسیزه و هایگانگیازخودب این شاهد وفوربه آزربایجان در است. ما

 افزایش روند شاهد جنوبی، آزربایجان دموکراتیک ملی حرکت ضداستعماری گفتمان نفوذ یسایه

 یک است. طرح باقی خود یسلطه به ایران در فارس استعمار هنوز اما هستیم گراییتهو جوانان

 وجودی - نفسانی یعقده» درک در شایانی کمک تواندمی اینجا در آن حل برای تالش و سؤال

 بردن بین از برای هاییتالش باید دریافت. چرا را اریاستعم یجامعه در آمده وجود به« جمعی

 فارسی زبان یادگیری صرف تورک فرد انرژی و پذیرد صورت« ج» و« چ» و« ق» تلفظ و لهجه

 را وقتشان و انرژی که بیابیم را فارس قبولی قابل تعداد توانیمنمی ما اینکه گردد. حال لهجه بدون

                                                           
 آبجو لیوان یک گارسون: جمله معنی - 79

 و پوشاندب را خود یلهجه تا ندکمی یسع پوستیاهس Garçon, un vèrre de bière: فرانسوی به جمله امالی و تلفظ صحیح شکل

 .خوردبرمی مشکل به آن در که کند تلفظ خوب را ها ”R“ فرانسوی یک مانند

 آنتیل ساکن مردم بومی زبان -80

 23 ص سفید، یهاصورتک سیاه، پوست - 81
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 انسان تا شودمی باعث عواملی یا و عامل بکنند. چه رکیت یلهجه با کردن صحبت یادگیری صرف

 مظاهر از تقلید که است معتقد فانون شود؟ هافارس شبیه باید که برسد نتیجه این به آزربایجانی

 زدن حرف موقع قلمبه جمالت بردن بکار اروپایی اصطالحات از بومی زبان کردن پر تمدن، خارجی

 احساس شاید تا دهندمی قرار مورداستفاده را هاینا یان. همهبد نوشتن یا اروپایی زبان یک به

 زبان و لهجه و گفتاری یشیوه که رکت فرد آیا 82برابرند. هاآن زندگی یشیوه و هااروپایی با کنند

 و خویش به مثبتی نگاه تواندمی کندمی خود زندگی از بزرگی بخش وارد را فارسی فرهنگ و

 سیستم که حقارتی از تا دارد تالش و است خود از گریز حال در او کشبی باشد؟ داشته هویتش

 کند. فرار تزریق کرده اوروح  به استعماری و نژادپرست

 که کندمی اشاره یتوجهقابل بسیار مورد به« زمین روی دوزخیان» اثر در همچنین فانون

 استعمارزده روشنفکردارد.  یجنوب آزربایجان در ملی فعالین و روشنفکران رفتار با بسیاری شباهت
 سرچشمه استعماری دنیای از که کند تهیه را منحطی عادات و رفتار از ایسیاهه گیردمی تصمیم
 که کند زنده هاخاطره در را مردمی مردم، یپسندیده حرکات و عادات شتاب با و است گرفته
می ملی بخشرهایی هایتحرک تمامی در 83اند.بوده حقیقت تمامی واجد است کرده یقین اکنون

 روشنفکران بازگشت نیز جنوبی آزربایجان کرد. در جستجو را کلی ینظریه این از هایینمونه توان

 ترکی خالص تکلم به بودن مقید و آزربایجانی هویت اصیل و سنتی ورسومآداب به ملی فعالین و

 از« فاذری» استعماری زبان به نگفت سخن مثال کند. برایمی دنبال را فانون ینظریه آزربایجانی

 تبلیغ شدتبه دولتی تلویزیون و رادیو ارتباطی هایهدستگا از که است استعماری منحط رفتارهای

 را آزربایجانی ترکی زبان از ایشیوه فارس استعمار ضد نیفعال و نیمبارز مقابل شود. درمی

 ترکیه و آزربایجان هایجمهوری از یترک هایواژه از استفاده حساسیت در که کنندمی استعمال

 استعمار مقابل ینقطه در آزربایجان ملی حرکت فعال که معناست بدان است. این گرفته پیشی نیز

 روی آزربایجان ملی فعاالن باالی زند. حساسیتمی پس را وی هایشیوه و کرده راست قامت فارس

 و کردن فارسیزه هایسیاست مقابل در خالص ترکی زبان یک عنوانبه آن حفظ و مادری زبان

 از استعماری منحط رفتارهای اگر که است معتقد فانون راستا همین است. در درکقابل فاذریسم

 افتد.می لرزه به یکجا استعماری نظام شوند، سیاهه استعمازدگان سوی

 مرحله اولین درکند. می ترسیم کلی یمرحله سه استعمارزده ملت روشنفکر تکامل برای وی
 روشنفکر این است. آثار شده حل استعماری فرهنگ در که دهدمی نشان استعمارزده روشنفکر

 روشنفکر مرحله دومین در» 84.خوانندمی استعمارگر کشور در همکارانش آثار با نکته به نکته

                                                           
 24 ص همان، -82

 202 ص زمین، روی دوزخیان -83

 203 ص همان، -84
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 روشنفکر چون آورد. ... ولی خاطر به را گذشته گیردمی تصمیم و خوردمی تکانی استعمارزده
 به لذا است خارجی روابطی مردم با روابطش چون و است یامدهدرن مردم جلد به هنوز ستعمارزدها

 روشنفکر است، پیکار مرحله که مرحله سومین در باالخره 85«کند...می بسنده گذشته یادآوری
 نیست مردم با همراه و شود محو مردم توده میان در کندمی سعی ینکهازاپس عکسبه استعمارزده

 ییدارکنندهب به را خود نهد ارج را مردم رخوت اینکه یجابه دهد،می تکان را ملت گردد، نابود و
 86است. ملی ادبیات و انقالبی ادبیات پیکار، ادبیات یدوره کند. دورهمی بدل مردم

 و مدارک توانیممی کنیم بررسی جنوبی آزربایجان تاریخ در را فانون فرانتس نظریات اگر

 ایدوره کنیم. در مطالعه جنوبی آزربایجان وضعیت با نظریه این تعمیم برای را محکم شواهدی

 را استعمار تئوری آنان از برخی حتی که شدند غرق فارسی فرهنگ در چنان آزربایجان روشنفکران

 به حاضر یتمامبه ولیکن پرداختند خود مردمان فرهنگ به اگرچه ایدوره نهادند. در بنیان ایران در

 یتنبودند. درنها استعمار سیاسی ادبیات از شدن جدا به حاضر تماماً هنوز و نبوده آن از دفاع

 یم،میللتچی ساغچی؛ نه سولچویام، نه» فریاد پیکار یمرحله در آزربایجان در امروزی روشنفکر

 نهد.می مبارزه میدان یعرصه به پا خود ملت حقوق از دفاع در قدتمام و دهدمی سر 87«میللتچی

دوزخیان  کتاب مقدمه در آسیا و آفریقا بر اروپایی کشورهای استعمار تشریح در سارتر پل ژان

 نسل این شاعران و نویسندگان ساخت، دگرگون را مسئله و آمد دیگر نسلی»نویسد: میروی زمین 
 حقیقت اب ما هایکه: ارزش کنند تشریح را مطلب ما برای تا کوشیدند تصورییرقابلغ شکیبایی با

 نه و افکنند دوربه یکسره را هاارزش این توانندمی نه کهینحوبه است یافته پیوند بد آنان زندگی
 ما از که: شما بگویند را مطلب این خواستندمی خالصه طوردریابند. به و کرده هضم را هاآن

 و رفتار ولی ستشما و ما برابری مدعی شما بشردوستی سازید: مکتبمی وغریبییبعج موجودات
 88«.سازدیم متمایز دیگران از را ما است نژادی تبعیض هایشیوه بر مبتنی که شما کردار

 تماس با و خود حضور با که است سرباز و ژاندارم استعمارزده و حاکم قدرت رابطه و واسطه
 به کمیتحا نگاه شکیب .89 ...دهدیم انجام را وظیفه این مکرر و روزمره یهادخالت و مستقیم

 یک ایران مرکز و آزربایجان نیست. بین یکی اصفهان با االحواز و کردستان و جنوبی آزربایجان

 به رژیم یقهریه یقوه نقش شدن برجسته با تنش ظهور موقع در که است حاکم اعتمادییب

 آزربایجان شهرهای در اورمیه دریاچه شدن خشک اعتراضات در امر شود. اینمی کشیده خشونت

                                                           
 203 ص همان، -85

 203 ص همان، -86

 هستم. طرفدار ملتم تنها گرا؛چپ نه و هستم گراراست نه -87

 8 ص همان، -88

 44 ص همان، - 89
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گردد.  مقایسه رودیندهزا شدن خشک برای اصفهان مردم اعتراضات با تواندمی یخوببه جنوبی

 و است مستقر کشور در است قرن یک به نزدیک کشور سیاسی نظم در که سیستمی متأسفانه

 نظم ساختارهای از عاری سیستمی برقراری در غیرفارس ملل هایتالش قرن یک به نزدیک

 آزربایجان سوی از تاریخ طول در« صلح و آشتی» است. هدف انجامیده تشکس به موجود سیاسی

 برداشتن و نژادگرایانه سیستم رفع منظوربه ایران در قدرت تقسیم استراتژی با 25-1324 سال در

 دموکرات حزب یهاباتجربه تجربه این هایگردید. شباهت تجربه ایران هایملت بین اعتمادییب

می توجهقابل 1980 سال در آزربایجان مسلمان خلق حزب مطالبات و 1918 سال در آزربایجان

جنبش سوی از خودمختاری است. مبحث انجامیده پایان به خشونت با موارد این همه در که باشد

 از سیاسی هایجنبش این که دلیل این به شد. یکیمی مطرح جهت چند از محلی سیاسی های

 خواهان ایران مرزهای چارچوب در ماندن با طریق بدین و ودندب برخوردار جهانی هایایدئولوژی

 شیخ مثال دیدند. برایمی محیا خود برای را ایران نقاط سایر به خود موردنظر ایدئولوژی گسترش

 برای را دموکراسی تا بود آن بر خواهآزادی و دموکراتیالسوس فرد یک عنوانبه خیابانی محمد

 جغرافیای ارضی تمامیت به هایییبستگدل رغم آنعلی بیاورد. ارمغان به ایران ساکن مردم تمامی

 ایدئولوژی از آزربایجان دموکرات یفرقه نیز 1944-1945 هایسال مورد داشت. در نیز ایران

 عدالت برقراری برای جهانی هاییآرمان و آمال طورقطعبه که کردندمی پیروی انقالبی سوسیالیسم

 ایشان زعمبه ایران چارچوب در ماندن و خودمختاری بنابراین داشتند؛ جهان در سوسیالیسم و

 از پس هایسال مورد ساخت. درمی محیا برایشان ایران نقاط تمام به را انقالب گسترش شانس

 برای خودمختاری مطالبات ینکهباا آزربایجان مسلمان خلق حزب نیز ایران 1979 سال انقالب

 اتحاد مسئله همواره یعتاً طب که بود مندبهره شریعتمداری کاظم سید رهبریت از داشت آزربایجان

 چارچوب در را خودمختاری و شدمی مطرح انقالبی آرمان صورتبه زمان آن در اسالمی کشورهای

 انگاشت.می مؤثر را ایران ملل بین در صلح و آشتی ایدئولوژی، برای هاآرمان آن

 انقالبیون فراگیر هایایدئولوژی و صلح و آشتی منظر دو از خودمختاری شد گفته آنچه طبق

 بین ملی آشتی محور حول آزربایجان هایجنبش است. همواره ارزیابی و یبررسقابل آزربایجان در

 آزربایجان سوی از ایران ملل بین احترام مبنای بر جدید سیاسی نظم ساختن برقرار و ایران ملل

است.  انجامیده خشونت با همراه شکست به هاتجربه این مکرر دفعاتبه که است گردیده تجربه

 و ملی منافع مبنای بر است حرکتی گردد؛می واضح آن نام از چنانچه آزربایجان ملی حرکت امروزه

 و مطالبات حول را خود مبارزات تاکنون است توانسته که آرمانی و فراگیر هایایدئولوژی دورازبه

اند هایی که از مشروطه تا کنون از آزربایجان برخاستهر آن اگر جنبشعالوه ب دارد. نگه ملی حقوق

تر را بررسی کنیم حواهیم دید که رفته رفته صدای رهایی طلبی نسبت به آزادی طلبی پرخروش

شده است. از مشروطه به بعد حق اداره کردن آزربایجان به دست خود همواره مطرح بود اگرچه این 
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احدی به میان آمد. این مسئله امروز در حرکت ملی آزربایجان حل شده و مسئله در مشروطه نیز ت

از سیستم ساختاری کشور ایران گفتمان اصلی آن است. گفتمانی که تنها منافع ملت و  رهایی

 سرزمین آزربایجان را در سرلوحه اهداف خود قرار داده است.  

 ملی رهایی به احتیاجی چه که شودمی مطرح سؤال این دموکراسی و ملی رهایی موضوع در

 دور دارد؟ دموکراسی راه در مبارزه با افتراقی چه ملی رهایی راه در مبارزه اینکه و دارد وجود

 به ملت یک ورود یاولیه هایدروازه از ملی دموکراسی برقراری و بیگانه ملت تحکم انداختن

 مرکزی قدرتمند و حاکم ملت که ددار وجود هایینمونه تاریخ طول تمام است. در آزادی سرزمین

 خود ایدئولوژی تا کنندمی سعی سیاسی سرزمین در مغلوب و محکوم هایملت ساختن همراه برای

 بود،می گونهینا واقعاً اگر اینکه دهند. کما جلوه اهمیتبی و بیهوده را ملی مسائل و ترارجح را

 یمسئله کرد. درمی ملل سازمان یجادا یجابه هاایدئولوژی سازمان تشکیل به اقدام بشریت

نمونه و شیعی گراییاسالم ایران در بلشویسم، ایدئولوژی از استفاده ستم تحت هایملت و شوروی

 برد. نام توانمی را دنیا نقاط سایر از دیگر های

 هایشاخص بدون که است هویتی دارای فرد هر طرفانهبی و یدئولوژیکا یرغ و علمی نگاه در

 یمسئله خلط با و فوق اصل به توجه نیست. با ممکن بشر نوع برای زیست یادامه یهویت

 به مربوط نیز جمعی آید. هویتمی میان به نیز جمعی هویت مذکور اصل به انسان بودن اجتماعی

است.  کرده فراهم را اجتماعی زندگی بستر و آورده هم گرد را افراد که است مشترکی هایویژگی

 . حرکاتکندمی ایجاد آن اعضای ینب را مشترکی منافع تواندمی اجتماعی زندگی این است بدیهی
 مشترک منافع حرکت این صنوف، فوق در است حرکتی یک است معلوم چنانچه ملی استقالل

 90کند.می مدافعه خارجی استثمار یا و استیال مقابل در را ملت

حیاتی و ینترمهم البته و هاست؛آن از ییک ملی آزادی دارد؛ مختلفی هایشکل آزادی یقیناً

 بدون فردی و اجتماعی و فرهنگی هنری، هایآزادی اندیشه، و فکر آزادی بیان، نوع. آزادی ترین

 بشر هویت و بشر هویت قالب در اندیشه کهیباشد. درحال داشته تواندنمی معنایی هیچ ملی آزادی

 بیش را خود جایگاه ملی آزادی انجامد،می زوال به ود این تفکیک و گیردمی پا اشاندیشه قالب در

نمی و نیست برخوردار ملی آزادی از که دهد. ملتیمی بروز را خود اهمیت آزادی اشکال دیگر از

 را خود شناخت امکان گردد، مسلط بومی مشخص هایپارادایم بر یهتک با خویش سرنوشت به تواند

 و تکامل برای امکان هرگونه جامعه خویشتن، از درست اختشن عدم صورت در اوصاف این ندارد. با

 از یکی عنوانبه امروزه که آمریکا استقالل یبیانیه شکدهد. بیمی دست از را پیشرفت

 راندن بیرون از بعد توانستمی تنها شودمی یاد بشری حقوق سند و بشریت دستاوردهای
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 را نکته این نیز آزربایجان یابد. ملت تحقق لیم دولت و ملی آزادی برقراری و انگلیس استعمارگر

اند. بیکرده طی را خود تکاملی مسیر آزربایجان در خودمختاری هایاست. جنبش دریافته یخوببه

 ملی گذرد. رهاییمی ملی رهایی از آزادی راه که انددریافته آن روشنفکران و آزربایجان ملت شک

 عهده بر خود را خویش امور و گردد پاره است استعمارزده پای بر زنجیر آنچه هر تا شودمی باعث

 ملت خواهانهآزادی هایجنبش به شد. اگر خواهد پیموده زود یا دیر نیز آزادی راه گیرد. بنابراین؛

است.  گشته ترپررنگ و تربیش مرورزمانبه مرکز از جدایی این که دید خواهیم بنگریم آزربایجان

 خود در را آزربایجان به توجه از ناچیزی هایرگه ولی بود تهران دفه اگرچه مشروطه نهضت در

 ولی شد مطرح یمداردولت و خودگردانی یمسئله اگرچه باز خیابانی نهضت داشت. در

 خود محلی دولت بر را آزادستان نام که آنجا به تا بود مرکزمبتنی به  اماهیت خیابانی یمداردولت

 یعنی مسئله این آذر 21 نهضت نداشتند. در را آزربایجان ملی هویت به رجوع قصد و برگزیدند

 سعی آن رهبران اگرچه و نهاد جلو به گام چند یمداردولت و خودمختاری و خودگردانی یمسئله

 هویت به زیادی نسبتاً حد تا ولی بگذارند احترام آن به و حفظ را ایران ارضی تمامیت تا داشتند

 در حالینبودند. باا داده قرار خود کار دستور در را ملی حکومت راریبرق و نزدیک آزربایجان ملی

 توجه گرایانچپ و یانگرااسالم هایایدئولوژی پشت در خودمختاری یمسئله ایران 57 انقالب

 جذابیت از جنوبی آزربایجان در ملی حکومت و دولت برقراری کند. امروزهمی جلب خود به را کمی

 راندن حاشیه به یارای نیز هاایدئولوژی و است برخوردار آزربایجانی انروشنفکر برای بسیاری

 ندارند. را آزربایجان یمداردولت یمطالبه

 یایده تئوریسین و تاریخدان آزربایجان، جمهورییسرئ دومین گبیائلچی ابوالفضل

 وقتی که گونهمانه و داراست را یامپراتور یک هایویژگی ایران که است معتقد« واحد آزربایجان»

می خطور مخاطب ذهن در روس ملت محابایب ،آمدمی میان به شوروی جماهیر اتحاد از سخن

 اتحاد یک که است حالی در این 91کند.می تداعی را فارس ملت شنونده برای نیز ایران کرد،

 ایهدولت عبارتی به یا و سیاسی هایقدرت سوی از بایستی مختلف هایسرزمین بین سیاسی

 این اما شود؛ جلوگیری دیگر ملت بر دولت یک تسلط هرگونه از و بگیرد شکل متحد هایسرزمین

 به پس شوروی در هابلشویک عکسبه بلکه است نداده رخ ایران در نه و سابق شوروی در نه مسئله

 شوروی تحادا به را هاآن بازور و بردند حمله تزار یامپراتور از بازمانده قلمروهای بر رسیدن قدرت

 داده ملل به مقدرات تعیین اجازه موقع هیچ و است صادق نیز ایران در امر کردند. همین داخل

 بودن ملت که است یقدربه مرکزی حکومت نژادپرستی و ارتجاع ایران در که است. هرچند نشده

 تعیین حق نینل شد گفته آنچه تمام کنند. بامی انکار نیز را یرفارسغ ملل سایر و هاآزربایجانی

                                                           
 الرچیخیش ماقدادیر،یاخینالش سونو نینسیایایمپر ایران یولوندا، آزربایجان بوتؤو بی، ائلچی ابوالفضل -91



 کیالت مقاومت ملی آزربایجان )دیرنیش(  تشــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 یک حد از وقتهیچ امر این لیکن ،داشت قبول را شوروی اتحاد در وارد ملل برای را سرنوشت

 .نرفت فراتر کاغذ روی تئوری

 معتقد ،1918 سال در آزربایجان جمهوری استقالل رهبر و گذاریانبن زاده،رسول محمدامین

 چه و 1917 اکتبر انقالب از بعد چه ومسک حاکمیت تحت ملل برای مسکو سوی از استعمار که بود

 نویسد:می «بلشویزم و ملیت» مقاالت مجموعه در نشد. وی متوقف هاییتفاوت رغمیعل بعدازآن

 را ذیل مواد و اساسات اسکان کارهای در همیشه امپراطوری»
 نمودن، اسالو و کردن نصرانی ار بومی اهالی تمام -1کرد: می تعقیب

 راکزم و منابع -3 نمودن، اهبومی بر فائق و اکمح را روس مهاجرین -2
 را مواصله و مناقله مراکز ساختن، خارج هابومی دست از را اقتصاد
 را اسکان لخیزحاص و خوب مناطق و منت اراضی -4 آوردن، بدست
 جبراً  را اراضی قبیل این باشد مقتضی اگر و مهاجرین به نمودن واگذار

 با را الجیشی سوق نقاط تمام -5 فتن،گر آنها حقیقی صاحبان دست از
 برای و نآورد بیرون هاکوهستانی دست از را باغات و رودها و دریا کنار

 احیای جمعیت» مثل چاریزم حکومتی قوت از غیر اساسات این ترویج
 جمعیت» ،«تینآسه در دین نشر هیئت» ،«قفقاس در اورتودوقسی

 ینمهاجر و داشت میمه و رسمی نیم هایالخ. واسطه«.. اسالو اتحاد
 و گردیده قسمت تجاری صناعی، زراعی، عسکری، صنفهای به نیز

 میگشت... اتمام وسائط این با استثمار و استیال

کرد:  خالصه اینگونه میتوان میسازد بلشویزم تشکیالت که کاری
 دهات بتمام که واسع صالحیت صاحب و خصوصی مامورین بوسیله -1

 و ملی دینی، تاثیرات از را بومی اهالی دمیگرد اقامه نیز کوچک
 مجادله، هاکوهستانی وجدانی بمقدسات نسبت ساخته تجرید عنعنوی

نمودن...  تخریب را اخالقی صالبت و بنیوی متانت ملی، عادات هدم
 موجودیت گردد است. تجرد تاریخ عادات کوهستانی زندگانی در چونکه

 ها بومی بر فعال نباشد هم قوال چه اگر را روسها -2 میماند؟ کجا آن
 و محافظه را چاریزم اسکان فعالیت نتایج بوده امین آنان و ساخته فائق

 تا الدین نجم کردن... مثال: اما افنا میباشند اینها مانع که را اشخاصی
 بولشویکها با 25 سال در داشت؛ مداومت وجدالی جنگ در 1925 سال

گردید.  وعد بخودش داریا و دینی نمود. مختاریت تعاطی صلحنامه

74 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــ( 2فارس/ استعمار ) استعمار از رفتبرون و ملی رهایی

 زمره در باشد او از نشانی و نام صورتیکه در زمانی اندک از پس الکن
 92«شد. داخل غائبین

 و هابلشویک آمدن کار روی از پیش داغستان وضعیت یمقایسه از زادهرسول چنانچه بنابراین

 ولی خوردمی چشم به تفاوت منطقه این یاداره هایتاکتیک در اگرچه دهد؛می دست به بعدازآن

 یاداره هایتاکتیک اگرچه بعدازآن و 57 انقالب از قبل موقعیت نیز ایران است. در یکی امر ماهیت

 درواقع کشور حواشی به مرکز سیاستمداران دیدگاه لکن گشته حاصل تغییر غیرفارس مناطق

 دقت و ازنظر دور را تاریخ و جهانی شرایط سیاسی مسائل بررسی در است. نباید نکرده تغییری

گردد.  تحلیل فاکتورها سایر و جهان منطقه، شرایط به توجه با بایستی سیاسی مسائل زیرا داشت؛

 و آموزدانش تنبیه به منجر ترکی زبان به درس کالس در کردن صحبت اول پهلوی دوران در اگر

 ترییرمستقیمغ و رمن هایروش با و لغو مسئله این دوم پهلوی در ،گردیدمی نقدی یجریمه اخذ

 تکنولوژی، پیشرفت به توجه با یجمعارتباط هایدستگاه یتوسعه با نیز اکنونگردید. هممی اعمال

 کالبدی در را پیرامون به مرکز یتیامن نگاه و نژادپرستانه هایسیاست ایران اسالمی جمهوری رژیم

 راه باالخره که بیاید میان به است ممکن سؤال این کند. بنابراینمی ارائه زمانه با مطابق و بروزتر

باشد.  تواندمی چه کثیرالمله کشور یک در موجود هایملت و هااتنیک گردانیدن رضامند برای چاره

 و هامیثاق بشر، حقوق منشور اعمال کار، یچاره و نیست سخت چندان پرسش این به پاسخ یقیناً

 شرایطی اعمال ترصریح عبارتی باشد. بهمی متحد ملل سازمان بشری حقوق هایکنوانسیون

 به یباشد. ملزمهمی« ملی سرنوشت حق تعیین» برای محکوم ملل به رجوع برای آزاد و منصفانه

 است. استعماری سیستم سقوط و حکومتی نژادپرستی نفی شرایطی، چنین آمدن وجود

 که دید مخواهی ازیمبپرد اکتبر انقالب از بعد و قبل روسیه یامپراتور یمقایسه به اگر

 با که صتیفر یافت. از ادامه هابلشویک آمدن کار روی به از پس مسکو سوی از داخلی استعمار

 خود لاستقال تزار، یامپراتور ستم تحت هایملت بود آمده وجود به مسکو در قدرت شدن سست

 یافتهقاللاست لکمما یسوبه را هابلشویک ارتش تا نکشید طول چندی این و کردندمی اعالم را

 ایملهح و نیرنگ و حیله با شوروی ینکهشود. بعدازا ریخته بسیاری هایخون و داشته گسیل

 یدئولوژیا بر تکیه با را استعمار درآورد، خود تصرف تحت را آنجا گرجستان به یرکنندهغافلگ

برد.  یشپبه ایدئولوژی نام به و گرجستان در خود ایدئولوژیک نیروهای یباواسطه و کمونیسم

 نویسد:می خصوص این در زادهرسول

 جمهوریت یک رسما قفقاس ماورای جمهوریتهای 1921 سال تا»
 روسیه راتیففده )جمهوریت یهروس با فقط شده انگاشته مستقل
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 سوویت ممالک نقشه، بنابراین .میشد متفق سوسیالیست( تنها سوویت
 سوسیالیست ویتسو جمهوریتهای اتحاد کرده اتفاق خود بین در

)س.ف.س.ج(  روسیه را اتحاد میکردند. همین تشکیل را کنونی
 سوویت سوسیالیست جمهوریتهای فدراسیون و بلوروسیه اوکرانی،
 ماورای در فدراسیون کنند. آخرین بایستی تشکیل قفقاس ماورای
 صورت این بشود. در بایستی متشکل موجود جمهوریت سه از قفقاس

 نه ارمنستان و آذربایجان گرجستان، سوویتهای حاداینها: ات از یک هر
 تشکیالت مثل متوسطی تعضو بواسطه مستقل، واحد شکل در شخصا
 مرکزی کمیته جانب از الیحه میکنند. این انتساب قفقاس ماورای

 و رای ابتدا خصوص این بود. در گردیده تنظیم« ر.س.ف.س.ج»
 نقشه بود. این دهنش استعمال نیز بومی کمونیست تشکیالت مطالعات

 آن در را مذاکره و تعدیل گونه هیچ و شده تهیه آنان اشتراک بدون که
 داده امر بخودشان آنرا تصدیق مناقشه بدون بودند ندیده جائز باره

 بزرگ اکثریت یک با گرجستان کمونیست فرقه مرکزی بودند. هیئت
 بشکل و بالواسطه باشد داخل قفقاس ماورای فدراسیون به آنکه بدون

 مسکو جانب از که نقشه صورت بدین و تقاضا مستقل و تنها سیاست
 بالمناقشه گرجی کمونیستهای از نیز کرد. مسکو رد بود شده فرستاده
 اصرار خود قراردادهای در تکرار کرد. اینها طلب را اوامرشان بر متابعت

 گرجستان کمونیست فرقه مرکزیه هیئت مسکو حالت این نمودند.... در
 خود تابع و ساکن اشخاص از مرکب تازه مرکزی کمیته یک با و لغو را

 93«کرد. تبدیل

 ایدئولوژی از بردن کار به توانایی ایدئولوژیک رژیم یک که نمود استنباط توانمی بنابراین

دارد.  مصداق مسئله این نیز ایران دارد. در را استبداد و استعمار برای ایوسیله عنوانبه خود حاکم

 مرکز از هاآن از بسیاری که دید خواهیم بنگریم پهلوی رژیم آغاز از استانی مسئوالن هب اگر

پیشه رهبریت به 1324 هایسال بخشآزادی نهضت مبارزات دوران در حتی و شدندمی فرستاده

 روبرو آزربایجان ملت و وریپیشه واکنش با یتدرنها که شدندمی گسیل تهران از استاندارها وری

 در آذر 21 نهضت موفقیت از بعد هاآن آخرین که نمودند آزربایجان خاک ترک به زیرگان و گشته

 حکومت استحکام و گیریقدرت و مرورزمانبه و داشت. بعدازآن نام بیات قلییمرتض آزربایجان

 ایران در حاکمه سیستم ساختار و اصول به مقید شدتبه ولی بومی اهالی از استاندارهایی مرکزی
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جمهوریت انفکاک با رابطه در اساسی قانون یبیفرعوام به ادامه در زادهگشتند. رسولمی صابانت

 نویسد:می و تاخته شوروی اتحاد های

 پرده یک زیر در دیگر، ملی جمهوریتهای با گرجستان ،»...
 حقوق هرگونه از میباشد، دارا را سوویت اساسی قانون نام که عوامفریب

 از مستملکه این که شده گذاشته عادی ستملکهم یک بحال و محروم
 «است. تر حقوق بی هم هندوستان از محرومیت جهت

 از و است هپرداخت نیز اوکراین به بلشویزم و ملیت مقاالت مجموعه در زادهرسول محمدامین

 است. کرده یاد روسیه برای مستعمره یک عنوانبه آن

 اقتصادی مسائل و رفاه با مستقیم ارتباط رد امروزی تمدن و شهرنشینی فرهنگ بودن باال

 جامعه آن در که دارد این به بستگی جامعه یک دارد. پیشرفت هاانسان زندگی سطح و معیشتی

 همبستگی بگیریم نظر در را کوچک روستای یک برفرض آید. اگر وجود به جمعی همبستگی

 دستبهدست کند. با بسیاری ککم هاآن زندگی وضع شدن بهتر به تواندمی روستا این در جمعی

 حدی به را خود زندگی سطح توانندمی کوچک روستای اهالی تالش و کار و همبستگی و دادن

 گرددمی موجب جمعی است. همبستگی صادق نیز بزرگ جوامع در موضوع نمایند. همین مطلوب

 زمانی شرایط نند. اینک حرکت زندگی برای بهتر شرایطی ایجاد و ترقی طرفبه هاانسان و جامعه تا

 همبستگی ایجاد و گیرد. خودباوری شکل جامعه آن مردمان در خودباوری که آیدمی وجود به

 سازمانی وجود آمد وجود به جمعی یاراده که دارد. زمانی پی در را جمعی یاراده جمعی

 دست با ات دهدمی نشان را خود اهمیت جمعی یاراده این یدهسازمان و هدایت یبرا 94سیاسی

در برابر  را آن از برخاسته ملت یا و جامعه« منافع» نظامی قدرت همچنین و سیاسی قدرت گرفتن

مدنی آزربایجان باید فرهنگ کار و تالش، -روشنفکران و فعالین ملی نماید. حفظعوامل خارجی 

مامی اصول میهنان آزربایجانی خود را و به طور کلی تخوانی، همدلی و کمک به همآموختن، کتاب

های مدرن و انسانی را در بین جامعه گسترش دهند. باید حس برادری و حس یک خانواده و ارزش

های آزربایجان ترویج دهند. جامعه در صورت اتحاد و بزرگ به نام آزربایجان را برای جامعه ترک

 تواند حافظ منافع خود باشد. نفس ملی خود میهمدلی و به دست آوردن اعتمادبه

 مقیاس و بعد آن به خواهندمی و هستند کشورشان فرهنگ نگران که استعمارزدگانی» 
 وجدان مرتکب اصل این تحقق آنکهبی ناپذیراجتناب استقالل اصل به تنها نباید ببخشند جهانی
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 مردمی محتوای و هاروش و است چیزی هدف عنوانبه ملی آزادی 95کنند. خوشدل گردد مردم
 که است هاییارزش تابع ملی فرهنگ یک غنای و فرهنگ فردای یا آینده ما نظر بهدیگر.  چیز نبرد

 زمان است. زمان، آمده سر اشدوره ملی استقالل گویندمی»... «.باشدمی بخشرهایی نبرد آوردره
کنند.  تصحیح را خود هایاشتباه باید گراییملت قافله ماندگانواپس و است بزرگ هایمجموعه

 یمرحله از بخواهیم که است آن در دارد وخیم عواقب که اشتباهی اشتباه، کنیممی فکر ما عکسبه
 تردید خود به سخن این گفتن در من است، ملی وجدان تظاهر فرهنگ درگذریم. اگر خیز به ملی
 96«است. فرهنگ شکل ترینشکیل ملی وجدان که دهمنمی راه

 این برخی انجامدمی ملی بخشیآزاد هاینبشج و ملی رهایی به که مباحث از دست این در

 هر به ملی دولت ایجاد از بعد آزربایجان که دارد وجود تضمینی چه» که آورندمی میان به را سؤال

 چهره کتاب در« ممی آلبر«. »آورد؟ وجود به شهروندان برای را بهتری وضع بتواند شکل
 اگر اینکه به شدن پاپی»دهد.  پاسخ سؤال نای به تا کندمی تالش استعمارزده چهره استعمارگر،
فایده چندان ،نه یا رفتمی پیش هاملت دیگر با همگام گذاشتندمی خویش حال به را استعمارزده

عقب بود! زیرامی« نه» جواب هم داد. شاید پرسش این به دقیقی پاسخ تواننمی ندارد. و ای
 یا آمریکا با همگام کشورها کرد. همه بیان استعمار عمل با فقط تواننمی را هاملت ماندگی

داشته جداگانه مشکلی و خاص علتی هاآن از یک هر یماندگعقب این در و اندنرفته پیش انگلستان
 به را ملتی هاییبدبخت توانمی آیا اند. وانگهینهاده گام خود راه در خودیپابه یک هر لیکن اند،

 تاریخ قربانیان تنها استعمارزدگان که است بدیهی کرد؟ توجیه دیگر ملتی هاییدشوار خاطر
 اعتبار، این به 97«است. استعمار دستگاه اثر در استعمارزدگان، خاص تاریخی بدبختی ولی نیستند

 که دارد وجود مبنایی چه ولی سازدمی راه و بیمارستان و مدرسه فارس استعمار اگرچه گفت باید

 در قطعاً نبود؟ برابر چندین هابیمارستان و هاراه و دارسم این داشتنمی وجود استعمار اگر

 اگر یا و بود نخواهد سنتی یا و خارجی استعمار یاندازه و حد به هاتبعیض میزان داخلی استعمار

 گفته نیز ترپیش بود. چنانچه نخواهد آشکار آن یاندازهبه باشد سنتی استعمار یاندازه و حد در

 استعمارزده به قانون هایلفافه در البته و نامحسوس و نرم بسیار صورتبه خلیدا استعمار بود؛ شده

 به یافتن آگاهی و شهروندی و انسانی حقوق از یافتن آگاهی با تنها استعمارزده که شودمی تحمیل

 برآورد. اعتراض فریاد حاکم ملت توسط شده وضع ساختار علیه تواندمی خود ملی حقوق و هویت

 فرصت از استعمارزده اندازهبه نیز استعمارگریگری هم که به این مسئله نگاه کنیم، از منظر د

 برای همواره که زندانبانی است. همانند محروم دموکراتیک و آزاد و سالم یجامعه یک به گذر
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 بیداری هراس در همواره نیز استعمارگر است زندان مکان به پایبندی متحمل دربند، زندانی حفظ

 سازد متحمل مغلوب ملت بر را یکیدموکرات یرغ شرایط تا است مجبور ستم تحت ملت شورش و

 مستعمره داشتننگه استعمار، از مراحلی است. در هاییهزینه متحمل نیز خود صورت این در که

 اوج به مستعمره ملی خودآگاهی و بیداری که است زمانی آن و دارد آن سود از تربیش ایهزینه

می قرار خود فعالیت سطح باالترین در مدنی نافرمانی قالب در بخشرهایی مبارزات و رسیده خود

 موجود عمل در اندازه یک به، یک هر مظلوم و ظالم فرد نیز انتزاعی تفکر و فلسفی گیرد. ازلحاظ

 آن روی بر فرد تمرکز مستلزم ایده یک یا و عمل یک هستند. تحمیل گرفتار کاراکتر دو بین

 هاییمحدودیت خود تحمیل برای انرژی صرف و تمرکز همین که باشدمی تحمیل دمور موضوع

می وی برای آزادی سلب موجب که دارد یپ در ظالم یگردعبارتبه یا و کنندهتحمیل فرد برای

 قدرت از ترپایین ایمرتبه در جبری امتیازات ازلحاظ که را دیگری فرد فردی اگر مثال گردد. برای

 شدهیینتع مدت به حبس این که بخواهد و نماید محصور و محبوس محلی در گرفته، رقرا خود از

 محبوس برای انرژی و تمرکز صرفبه« مجبور» را خود شک بدون انجامد طول به نهایتبی یا

 صورت در و نبوده حبس تحمیل این به راضی خود همنوع فرد داندمی که زیرا کند؛می وی نمودن

 نگهبان که باب این در معروف اییافت. جمله خواهد یجادشدها وضع از گریز برای راهی امکان

 یماندازیب قلم از را نکته این است. نباید واقعیت این مصداق است محروم آزادی از محبوس اندازهبه

 که گیردمی نظر در اطالعات وزارت برای را هنگفتی هایبودجه ساالنه اسالمی جمهوری رژیم که

 وجود به اذهان در بینیندرا سؤالی گردد. امامی کشور در سیاسی فعالین بازداشت و شنود صرف

 جامعه آزادی سلب به توجه با خود آزادی سلب یمسئله بر سیاسی رژیم آیا اینکه بر مبنی آیدمی

 چیزی آن لیکن دارد آگاهی گرددمی متحمل که هاییهزینه بر سیاسی رژیم شکبی است؟ واقف

 صورتبه چه حال است. ایدئولوژی ایدئولوژی بگیرد؛ گردن به را هاهزینه این تا گرددمی باعث که

 در است ممکن و بوده برخوردار خود خاص دگماتیسم از غیرمذهبی صورتبه یا باشد مذهب

 بار تواندمی استعمار دربند هایملت به اختیارات نماید. واگذاری عمل غیرعقالنی موارد از بسیاری

 یتوسعه و آبادسازی بر متمرکز را آن و بردارد مرکز دولتی دستگاه از را انرژی و هزینه از بزرگی

 مبارزه و کشور یکپارچگی حفظ روی بر انرژی و هاهزینه تمرکز که است حالی در نماید. این کشور

 گردد.می ستم تحت ملل با
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 گفتارپیش

 پرداخت، خواهیم ایران رژیم با آن ارتباط و 98لیتاریسمتوتا موضوع به کتاب از فصل این در

 بود. بدیهی نخواهد لطف از خالی تاریخی هاینمونه به پرداختن ،مفهوم این درست فهم برای لکن

 نقص با را مطالعات ،آن عینی هاینمونه به رجوع بدون موضوع یک بررسی اجتماعی علوم در است

 یموردمطالعه را موضوع این بسیاری محققان و فیلسوفان ان،پژوهشگر هرحالکرد. به خواهد روبرو

 بهره بزرگان آن آثار از نوشتار این در که اندکرده بررسی مختلف جهات از را آن و داده قرار عمیق

 رمون پوپر، کارل به توانمی اندداده قرار موردمطالعه را مقوله این که بزرگی فیلسوفان ایم. ازجسته

 در شکاند. بینگریسته آن به سیاست و اخالق فلسفه، هایروزنه از که نمود اشاره نتآر هانا و آرن

 کوشید خواهیم و برد خواهیم بهره فیلسوفان این مطالعات تطبیقی بررسی از کتاب از مدخل این

 رژیم که سیاسی فعاالن از هستند برخی ینکهبنشینیم. باا ایران در حکومتی سیستم تحلیل به

 عنوانبه را کنونی شرایط و بندیطبقه پذیراصالح هایرژیم انواع در را ایران المیاس جمهوری

 سیاسی فعاالن از بسیاری نیز دیگر سوی در کنند،می توصیف و تحلیل دموکراسی به گذار یمرحله

 که گروهی دهند.می ارائه را اول گروه عکس و متفاوت نظری که هستند سیاست علم کارشناسان و

 تکیه نرمی بسیار سیاسی ادبیات و مدنی مبارزات به ینکهباا باشدمی رژیم پذیریاصالح به معتقد

 اند. بانمانده مصون رژیم« خشونت» از یطورکلبه و ارعاب و دستگیری توقیف، از بازهم کنندمی

 دگرد بررسی توتالیتاریسم هایویژگی که بود خواهد این بر کوشش مدخل این در اوصاف این تمام

 دستینازا علومی و یشناسجامعه سیاست، علم شکیگردد. ب مقایسه ایران حاضر رژیم با و

 دهد؛ ارائه دقیق جزئی و کلی اصول یا و نماید بینییشپ را آینده وقایع دقیق طوربه تواندنمی

 شده سعی اینجا در دارد. لکن و داشته وجود همیشه هاتحلیل در اختالف و نظرهااختالف بنابراین

 گردد. ارائه معین دیدگاهی تا است
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 یتاریسمتوتال با یجزئ ییآشنا

 تا است الزم آن، هایویژگی با آشنایی و توتالیتر هایرژیم توتالیتاریسم، بحث به ورود از قبل

 و هاویژگی چه با ایجامعه گردد. چه مطالعه و شناسایی توتالیتر هایجنبش خاستگاه

 شدن اتمیزه محصول توتالیتر هایاست. جنبش توتالیتر جنبش یک به تمایل عدمست هاییمشخصه

 همان توتالیتاریسم پیروزی در دهندهتکان است. عامل شده ایتوده یجامعه و جامعه افراد

 عبارتی به یا اندشده اتمیزه مردم آن در که ایجامعه 99است. جنبش این هواداران خویشتنیبی

 محلی، قومی، هایهویت فروپاشی است. با ایتوده یجامعه یک ،اندشده ایذره و منزوی ترفهمقابل

 اقتصادی و اجتماعی هایسازمان و ارتباطات پیدایش با و طبقاتی و شئوناتی صنفی، مذهبی،

 آگاهی در طبقاتی همبستگی و آگاهی ایجامعه چنین در 100یابد.می افزایش سازیهمسان ایتوده

 گسترش جامعه سراسر در فراطبقاتی مشترک هایسمبل و شودمی حل ایتوده همبستگی و

 101یابد.می

 تشبیه وارتوده ایجامعه به را پهلوی دوران یجامعه ،سیاست علم کارشناسان از بسیاری

 که پهلوی رژیم کنند. درمی تلقی دوران آن محصول را توتالیتر یا ایتوده جنبش و کنندمی

 و جامعه سازییکسان هایسیاست شد؛می اجرا ایران در بیستمی قرن نمدرنیزاسیو هایسیاست

 انقالب به جامعه افراد گرایش در بزرگی نقش حکومتی« زور» به توسل با آن ساختن وارتوده

                                                           
 34 ص (،خفقان کشتار، ارعاب، )حکومت توتالیتاریسم، -99

 332 ص سیاسی، یشناسجامعه -100

 همان -101
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 گیریتصمیم نهادهای و مردم بین ارتباط ساختن برقرار برای نهادهایی داشت. زیرا ایتوده

 نیز آورد روی انقالب به دموکراسی برای اگر حتی ایتوده ینداشت. جامعه وجود حکومتی

گردد. می اکثریت استبداد به منتج نیز آن که آوردمی ارمغان به را ایتوده و یبرالل یرغ دموکراسی

 افکار از فرانسه انقالب که دانندمی ایتوده دموکراسی مبدع را فرانسوی فیلسوف روسو ژاک ژان

 قانون به مشروط و مقید حکومت را دموکراسی که متفکرانی دیدگاه ازبود.  پذیرفته یرتأث بسیار وی
 توتالیتاریسم ینوعبه اکثریت( متمایل )یا مردم حاکمیت کالسیک معنای در دموکراسی دانند،می

 برپایی به توتالیتر جنبش گردد، کاتالیزور ایدئولوژی یک ایتوده انقالب به اگر یتدرنها 102است.

 شود.می ختم ترتوتالی رژیمی

 تحقیر موجب پهلوی رژیم توسط ایران زاسیونمدرنی هایسیاست 57 انقالب از قبل ایران در

 اقتصاد یحوزه در شاه نئولیبرالیستی هایسیاست شد. همچنینمی ایران مذهبی و سنتی مردم

 تحقیر و تهفرورف خود در تربیش هرچه زمان آن ایران ایتوده یجامعه شهروندان تا گشت موجب

 کالمیک در و ایدئولوژیک ایتوده انقالب یک یسوبه ایران مذهبی و سنتی مردم یجهشوند. درنت

 آوردند. روی توتالیتر

 عمومی کاربرد 1930 یدهه هایسال از پیش که است بیستمی قرن اصطالحی توتالیتاریسم
 موردتوجه چندان دوره ازاینیشپ تا مفهوم این شمول تحت هایپدیده زیرا ،نداشت آکادمیک یا

 و سرکوب در تریبیش عمل شدت که است استبدادی حکومت از نوعی ریسماتوتالیت 103نبودند.

 میان از با توتالیتر دولتدهد. می خرج به استبدادی و دیکتاتوری هاینظام به نسبت جامعه کنترل
 بر باال از نهادهایی خود، قدرت تحکیم برای تا کوشدمی مدنی، یجامعه خودجوش نهادهای بردن

 و تفکر در تکثر هرگونه از مانع ایران اسالمی جمهوری حاضر حال در 104کند. تحمیل جامعه

 جلوگیری خودجوش هایتشکل ایجاد از و شده خود ایدئولوژیک هایمحدوده از خارج یعقیده

 جز چیزی درواقع ،نیستند نظام اصلی هدف پیشبرد خدمت در که هاییتشکل بردن بین ازکند. می
 استقرار به مقدم وجودشان که نیست هاییسازمان یهمه فعالیت کردن هماهنگ برای تالش همان
 پذیرش بر متکی و کندمی رد را حقوق از لیبرال تعبیر صرفاً  توتالیتر حکومت 105است. بوده رژیم

 صورتبه چه توتالیتاریسم شد گفته آنچه طبق 106است. مدرن پروژه از بدیلی فهم عامیانه

 صورتبه نه را کندمی حکومت هاآن بر که افرادی حقوق« دینی» حتی یا و فاشیستی کمونیستی،

                                                           
 27 ص کاری،محافظه و لیبرالیسم بیستم، قرن در سیاسی هایاندیشه تاریخ -102

 1 ص توتالیتاریسم، درباره -103

 172 ص سیاسی، دانش آموزش -104

 9 ص ،1384 توتالیتاریسم، درباره -105

 26 ص همان، -106
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 عالوه شد گفته تریشپ چنانچه ترتیب نماید. بدینمی تعریف امتی یا ایتوده صورتبه بلکه فردی

 شوند.می نقض شدتبه فردی هایآزادی شود،می تخریب مدنی یجامعه عمومی زندگی آنکه بر

 را مردم زندگی عمومی و سیاسی یحوزه خودکامه هایحکومت که بود معتقد« آرنت»

 زندگی بر عالوه توتالیتر هایرژیم در کهیشوند. درحالمی منزوی و تنها هاانسان و کنندمی تخریب

 ویس از و شودمی برده بینذره زیر نیز مردم خصوصی یحوزه زندگی، عمومی و سیاسی یحوزه

 افراد تمام که هستند فراگیر ایدئولوژی یک دارای توتالیتر هایگردد. رژیممی کنترل حکومت

 جامعه از اجتماعی و فردی آزادی و عقاید تنوع یجهدرنت و کرده آن از اطاعت به مجبور را جامعه

 رددگمی تحمیل جامعه افراد به محض حقیقت و مطلق هدف توتالیتر هایرژیم گردد. درمی سلب

 شود؛می نفی حقیقت تکثر یطورکلبه دیگریعبارتبه و عقیده و اندیشه تکثر عقاید، تساهل و

 اصول از تعدی و گرددمی محسوب توتالیتر هاینظام تمامی مشترک نکات از عقاید تفتیش بنابراین

 شود.می ختم مجازات به رژیم حاکم ایدئولوژی اخالقی

 رکن عنوانبه دموکراسی سیاست، جهان بر دموکراسی یغلبه و دوم جهانی جنگ از بعد

 بدترین حتی حاضر عصر در کهطوریهگشت. ب مبدل سیاسی هاینظام در انکارناپذیر اصلی

 خود رژیم برای مشروعیت کسب در سعی دموکراسی به تظاهر به توسل با هم هادیکتاتوری

 در مبارک حسنی و سوریه در اسد ربشا رژیم و ایران روسیه، چون دیکتاتوری هایهستند. دولت

 خود حکومت از مشروع ایچهره نمایش درصدد مردم رای و دموکراسی به تظاهر با همواره مصر

 هاینظام توسط شده کنترل و ساختگی و صوری انتخابات از استفاده هستند. امروزه و بوده

رود. می بکار رژیم عمر مودنن طوالنی برای عاملی به« دموکراتیک غیر» و« دیکتاتور»،«توتالیتر»

 نهادهای بدون انتخابات برگزاری سیاست، علم معاصر پردازاننظریه هایدیدگاه بر بنا همچنین

 برای محکم ایادله ییتنهابه تواندنمی مردم مختلف اقشار به وابسته و خودجوش اجتماعی

 از برخی شد سبب رسید، قدرت به انتخابات با هیتلر کهینهمآید.  حساببه نظام بودن دموکراتیک
 وجه تمامی انتخابات در پیروزی که برسند نتیجه این به پوپر مانند دموکرات-لیبرال مدافعان

 فرد و گروه یا حزب با آن جایگزینی و مستمر قدرت عزل مستمر امکان بلکه نیست، دموکراتیک
 دموکراسی نام یشایسته را آن یدارنده نظام که است انتخاباتی سازوکار ییلهوسبه دیگر،

 107نماید.می

 طوربه و بوده برخوردار باالیی بسیار عمل قدرت از مخفی پلیس دستگاه توتالیتر، هایرژیم در

 با مخالف هایجنبش شود. نیروهایمی گرفته کار به مردم تحرکات کنترل جهت در گسترده

 شوند.یم برداشته میان از و سرکوب مخفی پلیس توسط رژیم ایدئولوژی

                                                           
 142 ص بیستم، قرن در سیاسی هایاندیشه -107
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 به وابسته اجتماعی نهادهای تشکیل از توتالیتر هاینظام در هادولت شد، ذکر که طورهمان

 به جلوگیری شدتبه باال به پایین از نهادها گیریقدرت و خودجوش صورتبه مردم مختلف اقشار

 از را خود ایدئولوژی با منطبق نهادهایی خود سیاسی قدرت تحکیم برای مقابل آورند. درمی عمل

 عنوانبه توانمی را یزرستاخ حزب پهلوی رژیم کنند. درمی تحمیل مردم بر و آورده وجود به باال

 اصولگرایی جریانات به توانمی ،دارد تریپیچیده ساختار که فعلی توتالیتر رژیم در و برد نام نمونه

 و بسیج و سپاه چون هادهایینمود. ن اشاره رسند،می قدرت به و تشکیل باال از که طلبیاصالح و

شوند. می تحمیل مردم بر و شده تشکیل باال از که هستند نهادهایی از همگی مشابه، نهادهای

 از تواندنمی و شودمی سرکوب شدتبه توتالیتاریسم حاکمیت تحت جوامعِ  در یسیوناپوز اصوالً

 مختلف طرق به بنابراین ردازد؛بپ خود هایبرنامه و راهکارها ها،اندیشه بیان به قانونی مجاری

 شود.می داده سوق مبارزه یسوبه

 ،است راکد و خودفرورفته در افسرده، ناشاد، ایجامعه توتالیتر رژیم حاکمیت تحت یجامعه

. اندادکردهی گورستان حتی و زندان پادگان، عناوین با آن از اندیشمندان از بسیاری کهطوریهب

 موجود عنوانبه انسان»گوید: می هستند استبداد حکومت تحت که جوامعی توصیف در ارسطو

 «شود.می تبدیل بستهزبان حیوانی به جبار یهانظام در ناطق، و منطقی

 این بررسی باشد. درمی مردم باالی سیاسی مشارکت توتالیتر هاییمرژ در توجهقابل نکات از 

 کاهش به رژیم، مشروعیت عدم بر بنا رود؛می انتظار نخست یوهله در آنچه یعتاًطب موضوع

 صادق مسئله این عکس تعجب باکمال اما گردد، منتج هانظام نوع این در مردم سیاسی مشارکت

 هایفعالیت در مردم کشیدن صحنه به درصدد شگردها انواع به توسل با توتالیتر یهااست. نظام

 و یسیوناپوز مقابل در و نندک کسب مشروعیت خود اعمال برای صورتینبد تا هستند سیاسی

 نازیسم ایتالیا، فاشیسم ها،هدانشگا سیاسی علوم در کنند. امروزه راست قد المللیبین فشارهای

 توتالیتاریسم بارز و تاریخی هاینمونه از استالین دوران خصوصبه شوروی کمونیسم و آلمان

 دراست.  بوده هارژیم این هایویژگی از انتخابات در اجباری مشارکت که گیردمی قرار موردمطالعه
 در کهیدرحال شد،می اعالم درصد 100 به نزدیک مشارکت نازی آلمان و شوروی اتحاد

 شرکت انتخابات در شرایط واجد افراد از درصد 80 تا 40 بین تنها قانونی هایدموکراسی
 برده باال همواره شگردهایی با ایران در عمومی مشارکت که است حالی در این 108کردند.می

 دولتی و شغلی هایفرصت دادن دست از هراس در همواره ایران یشود. جامعهمی اعالم یا شودمی

 گردد. بالفعل تواندمی مشارکت عدم صورت در که است

                                                           
 8 ص ،1384 دانش، پردیس تهران، نوری، هادی ترجمه توتالیتاریسم، درباره اسپیرو، برتهر -108
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 همواره تاریخ طول در شود،می ترجمه« خواهتمامیت» به فارسی در که توتالیتر هایرژیم

مراسم این در را زیادی نسبتاً جمعیت و تشکیل مختلف هایمناسب به هاییمراسم کنندمی سعی

 کشاندن بزرگ، هایورزشگاه و هاسالن در باال شمار با هایجمعیت برای آورند. سخنرانی گرد ها

 عزاداری هایمراسم در شرکت برای مختلف طرق به مردم کشاندن رأی، یهاصندوق یپابه مردم

 بسیاری هاینمونه و رژیم سود به مردم ملی و مذهبی هایمراسم از ابزاری یاستفاده رژیم، رهبران

 هایبرد. نظام یپ هاآن مشترک هایویژگی به توانمی بهتر توتالیتر هاینظام دقیق یمقایسه با که

 جلوگیری دولت از مستقل مختلف یهاگروه و ها ان.جی.او در شهروندان تجمع از همواره توتالیتر

 سوی از شدهیینتع هایچارچوب تحت تشکیل صورت در هاگروه و احزاب تا شودمی سعی و نموده

 ایران اسالمی جمهوری رژیم چون ایدئولوژیک هایبپردازند. نظام فعالیت به شدید نظارت و نظام

 وضع از ناراضی نیروهای تا است داشته سعی ها ان.جی.او و احزاب ها،گروه ایجاد با همواره نیز

 تنهانه هاگروه این که است حالی در نماید. این جذب امور اصالح و تغییر و تحول امید با را دموجو

 مواقع در توتالیتر نظام به بخشیمشروعیت موجب بلکه کنند،نمی حاصل را محسوسی تغییر

 آورند.می عمل به جلوگیری نظام در دگرگونی ایجاد یسوبه جامعه اقشار خیز از و شده بحرانی

 جامعه و مردم مستمر نظارت به بلکه مردم، یرأ توسط سیاسی رهبر انتخاب به نه موکراسید

 رگزاریب حاضر، دموکراسی عصر در شود.می گفته وی عزل امکان و سیاسی رهبر عملکرد بر مدنی

 گذشته آید. در حساببه رژیم آن سنجیدموکراسی معیار عنوانبه تواندنمی رژیم سوی از انتخابات

 یتلره بدهد. آدولف هانظام به کمال و تمام مشروعیت نتوانست انتخابات برگزاری صرف زنی

 بود. آورده دست به را 1933 سال انتخاباتی آراء بیشترین

 دو این خلط از و شود داده تمیز توتالیتر حکومت شرقی( و )استبداد دسپوتیسم میان باید

 توان یا میل صورت در حتی شرقی، استبداد هایحکومت حکامکرد.  پرهیز ظالمانه حکومت یگونه
 پوشش برای علمی - فنی امکانات از باشد، فراگیری مدعی بتواند که ایآموزه پرداخت و ساخت
 حکومت با توتالیتاریسم آرنت دیدگاه از 109اند.بهرهکم یا بهرهبی خود جامعه مختلف وجوه

 خودکامه توتالیتر دارد. حکومت تفاوت یتاًماه جدید و قدیم هایدیکتاتوری و خودکامه و استبدادی
 آلمان مردم یرأ با آلمان، در هیتلر چنانچه 110است. قانون نوعی حکومت بلکه نیست، غیرقانونی و

بودند.  برخوردار مردم حمایت از ابتدا در نیز شوروی کمونیسم و ایتالیا فاشیسم و رسید قدرت به

 را موضوعه قوانین یهمه توتالیتاریسم که است درست»: نویسدمی« توتالیتاریسم» در آرنت هانا
 اساسی )قانون ندارد اعتنایی نیز خودش توسط شده وضع قوانین به آنجاکه تا حتی گیرد،می نادیده

 سرباز نیز قوانین آن رسمی یالقا از ضمن در یول هاست(،نمونه ینا از یکی شوروی 1936 سال
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 لغو رسماً هاآن هرگز وایمار اساسی قوانین به اعتناییبی باوجود هایناز که )همچنان زندمی
 ادعا زیرا کند،نمی عمل یزن خودسری روی از تنها و قانون راهنمایی بدون ،همهینباا اما نکردند(؛

 گرفته سرچشمه هاآن از باید موضوعه قوانین یهمه که تاریخ یا طبیعت ینقوان از که کندمی
 را خود اساسی قانون مواد از بسیاری همواره نیز ایران اسالمی جمهوری 111«کند.می اطاعت باشند،

 قانون 19 و 15 هایماده مثال شود. براینمی نیز آن رسمی لغو به رضحا حالینباا کند؛نمی اجرا

 قانون 27 یماده یا و شوند؛می مطالبه آزربایجان مدنی و سیاسی فعاالن برخی سوی از که اساسی

 نبودن مخل شرطبه سالح، حمل بدون ها،راهپیمایی و اجتماعات تشکیل» آزادی بر مبنی اساسی

 است. شده نقض رژیم توسط همواره که« اسالم مبانی به

 نه هستند نیز موفق کار این در و هاست؛توده دادن سازمان توتالیتر، هایجنبش هدف
 داشتند نظر در اروپایی ملی یهادولت قدیمی و طبقاتی احزاب که همچنان طبقات، دادن سازمان

 همچنان باشند، داشته خود برای منافعی و عقاید عمومی امور اداره در که شهروندانی تشکل نه و
 با ابتدا در نیز ایران در دینی توتالیتر رژیم 112بودند. آن درصدد آنگلوساکسون کشورهای احزاب که

 توتالیتر یچهره قدرت، جایگاه در خود موقعیت تحکیم با مرورزمانبه و رسید قدرت به مردم یرأ

 از بسیاری و نکرده بسنده خود مخالفان نمودن زندانی به که جایی نمود. تا تربرجسته نیز را خود

 شمار متفاوتی منابع کهطوریهنمود. ب اعدام یجمعدسته صورتبه 60 یدهه در را خود مخالفان

 هایویژگی از« خشونت» هرحالکنند. بهمی ماعال نفر 5000 تا 2500 از را دهه این اعدامیان

 همواره تراشیدشمن و وسفیدیاهس بینیاست. جهان بوده معاصر تاریخ طول در توتالیتر هاینظام

 است. توتالیتر رژیم یک سیاسی رهبران گفتمان از جزئی

 گردد؛ تخریب جامعه عمومی و سیاسی یحوزه تا بود گشته موجب پهلوی دوران خودکامگی

 مدرنیزه» اصطالحبه هایبرنامه ترسریع هرچه سازیپیاده اثر در پهلوی محمدرضا که شرایطی نیز و

 برای را یزچهمه ،ینا و شده مردم سنتی هویت تحقیر موجب بود، آورده وجود به« ایران کردن

 از تفادهاس با ایران سنتی یجامعه کردن کرد. الئیسیتهمی محیا توتالیتر جنبش به مردم پیوستن

 یخودکامه رژیم سوی از هدف این به رسیدن در دادن خرج به شتاب و پهلوی دوران در زور

 روی کردندمی تبلیغ را دینی سیاست نوعی که« گرایاناسالم» به مردم تا گشت موجب پهلوی

 یک سیاسی، مسائل کارشناسان از بسیاری اعتقاد به ،کردمی تبلیغ گروه این که آورند. ایدئولوژی

 قاجار یسلسله زمان بود. در ایران پهلوی در نظام با حسابیهتسو و قدرت و شان یریگبازپس نوع

 کردن پیاده و پهلوی گیریقدرت بود. با برخوردار قدرت و نفوذ از دربار در جامعه روحانی قشر

 تا گشت موجب حکومت، توسط روحانی قشر کشاندن حاشیه به و تجددگرایانه هایسیاست
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 مانع تنهانه ایران، بر حاکم دینی توتالیتر رژیم بپردازند. امروزه پهلوی رژیم با مخالفت به روحانیون

 فنی امکانات از استفاده با بلکه شود،می خود ایدئولوژیکی چارچوب از خارج تفکرات گسترش رشد

 برد.می بین از نیز را افراد زندگی خصوصی یحوزه هایآزادی یجمعارتباط تکنولوژی و

 نوع این در پذیریاصالح به توتالیتریسم، و دسپوتیسم بین هاتفاوت موضوع به علم با

 شد. خواهد پرداخته مبحث این ادامه در هاحکومت

 میرزا عباس آن از پیش و امیرکبیر به مشهور فراهانی خان یمحمدتق میرزا ناصری یدوره در
 به آزربایجان حاکم و قاجار ولیعهد میرزا . عباسزدند دست اصالحات به شاه یفتحعل یدوره در

 را عثمانی« جدید نظام» سوم، سلیم سلطان عثمانی، یامپراتور در خود معاصر طلباصالح از تأسی
 به موفق ،بود کرده اتخاذ که تدبیری با میرزا عباس 113کرد. پیاده آزربایجان در خویش سبک به

 سرپر، تفنگ تولید کارگاه سربازان، برای تحدالشکلم فرم لباس سربازخانه، مدرن، ارتش ایجاد
 را اروپایی افسران و شد سازیتوپ یکارخانه مهندسی، و نظامی کتب ترجمه برای دارالترجمه

 یپ در هاییهزینه هانوسازی و اصالحات این نمود. تمامی استخدام سربازان نظامی آموزش برای
 غیرضروری هایمستمری و حقوق ها،ولخرجی خیبر توقف از را آن آزربایجان حاکم که داشت
 114کرد.می تأمین دربار

برانگیخت.  را هامالیاتچی و بگیرانمستمری و درباریان خصومت جویانه،صرفه اقدامات
 هایداشت. شکست پی در را وی ناتنی و تنی برادران خصومت میرزا عباس گیریقدرت همچنین

 هامدت میرزا عباس تا گشت موجب میرزا عباس مخالفان هاییاندازدست و روس قشون از بعدی
 115دید. چشم به را خود« جدید نظام» تدریجی مرگ ،1212 در اشطبیعی مرگ از پیش

 منسوب رامیرکبی به مشهور فراهانی خان یمحمدتق به نیز ایران در اصالحات یدوره دومین

 تأثیر تحت همچنین و« تنظیمات» به موسوم عثمانی یامپراتور اصالحات از تأسی به است. وی

 اصالحات یبنا و رسید صدراعظمی به شاه،ینناصرالد نشستن تخت به از بعد میرزا عباس اصالحات

 گشت. متوقف درباریان ییلهوسبه هم وی تا نکشید طولی که گذاشت را

 تارخسا در را اصالحاتی ایران پادشاهی مسند بر نشستن از بعد چندی نیز پهلوی رضاشاه

آورد.  وجود به اروپایی کشورهای مشابه و مدرن دولتی تا کرد سعی و آورد وجود به ایران حکومت

 کل در داد؛می قرار موردنقد را پدر هایسیاست برخی همواره اگرچه یطورکلبه نیز دوم پهلوی

 اتیاصالح اول پهلوی زمان در کرد. اما پیاده دیگری هایروش با ایران در را وی مشابه سیاستی
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 محمدرضا شخص توسط ارضی اصالحات یا و ملت و شاه انقالب ( یا1338) سفید انقالب به موسوم

 اما کرد؛ بیشتر کمی را حکومت عمر کارشناسان برخی قول به اگرچه یتدرنها که شد دنبال پهلوی

 گردد. واقع مؤثر شاه مخالفان بردن در به میان از در نتوانست باالخره

 ( را1384-1376) یخاتم محمد سید جمهوری ریاست دورانکه  سالمیا جمهوری دوره در

اگرچه فضای اندکی برای فعالیت چند روزنامه و مجله و چند  ؛کنندیاد می اصالحات دوران عنوانبه

تر برخورد کرد وی انجمن و ان.جی.او فراهم شد و یا پلیس در برخورد با حجاب زنان مالیم

 سال چهار که ریاست جمهوری خاتمی سال 8 در کشور انجام دهد. ای درنتوانست اصالحات عمده

 در هنرمندانو  خبرنگاران ،مطبوعات نماید؛می ترپررنگ آن دوم سال چهار به نسبت آن اول

 دوم دور شدند. در برخوردار جزئی هایآزادی از هادانشگاه فضای و دانشجویان ها،عرصه از بسیاری

 ،بپوشاند عمل جامه هایشوعده از ایبخش عمده به نتوانست وی ،خاتمی محمد جمهوری ریاست

 از گشتند. بعد تبدیل وی منتقد به وی طرفدار دانشجویان و جوانان از بسیاری دلیل همین به

 از بسیاری نژاد،احمدیمحمود  نام هب اصولگرایان از شخصی آمدن کار روی و 84 انتخابات

 شد. بنابراین برداشته میان از بود؛ گذاشته برجای ینپیش جمهوررئیس که اندکی دستاوردهای

 و گردید توقیف نیز دانشجویی هاینشریه از بسیاری شد؛ بسته هانشریه و هاروزنامه از بسیاری

 گشت. حاکم کشور جو بر پوپولیستی و غیردموکراتیک فضای

ن یراشور ااگر دوره اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی را جزئی از اصالحات تاریخ ک

 که بودند یشرق استبداد هایحکومت در اصالحات از هایینمونه فوق تاریخی هاینمونهبرنشماریم، 

 که بود نحوی به حکومتی ساختار زیرا انجامیدند؛ شکست به باال از فشارهایی با مدتی از بعد دو هر

 نوع از نیز شاه رضیا زد. اصالحاتمی پس را اصالحات خودخودبه و داشت خود بطن در را فساد

 ریجمهو دوره شد. در ختم انقالب به یتدرنها که باشدمی ضعف موضع از هانظام اصالحات

 به اتاصالح روند تداوم از جمهوریسرئ که هستیم شاهد نیز خاتمی جمهوری ریاست و اسالمی

 زا بسیاری وی از بعد شخص جمهوری ریاست دوره در و ماندبازمی دارد که موانعی جهت

رسد جمهوری اسالمی ایران به لحاظ به نظر می رود.می بین از آزادی یینهدرزم وی دستاوردهای

ای ونهبه گ پذیری باشد.ساختاری که در قانون اساسی نیز مشهود است فاقد پتانسیل برای اصالح

 ه است.های خودرا نیز نداشتوی فرصتی برای انجام برنامهکه 

 ضعف موضع از اصالحات شوند، فزاینده و آشکار بحران دچار یاسیس هایرژیم وقتی معموالً 
 شود بحران تشدید موجب خود است ممکن دلیل همین به گیرد؛می صورت بحران به واکنش در و
 مشروطه یهاانقالب پیوستن وقوع به از بعد اروپایی کشورهای در 116نگذارد. باقی را مطلوب اثر و
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 یمشروطه نظام برقراری بدون اصالحات امر کهطوریهب شد؛ گرفته پیش در اصالحات روند

 نظام یک شدن برقرار امکان و شد مواجه شکست با مشروطه انقالب ایران نبود. در ممکن سلطنتی

 در نشست. اصالحات برجای آن از نامی تنها و نشد محقق غربی شکل به سلطنتی یمشروطه

 طوالنی زمانمدت در توانست و گرفت پی در را مدتیطوالن روندی مشروطه از بعد انگلستان

 محقق مختلفی دالیل به ناموفق یمشروطه انقالب از بعد ایران در امر این اما بخشد بهبود را اوضاع

 توانایی مدنی یجامعه که گردد عملی تواندمی زمانی نظام در اصالحات دیگریعبارتنگشت. به

 بعد دوران در ایران که است حالی در این باشد؛ داشته مستمر طوربه را حاکمان بر فشار و نظارت

 تنها نیز اسالمی جمهوری ایران در امروزه است. حتی نکرده تجربه را شرایطی چنین مشروطه از

 فراموشی به هاوعده بعدازآن و گرددمی فراهم کاندیدها با ارتباط برای نسبی فضای انتخابات موقع

 .شوندیم سپرده

 و فکری رژیم جمهوری اسالمی ایران بررسی ساختاری

 و دهیممی رقرا یموردبررس را آن ساختار ابتدا ،ایران فعلی حکومت پذیریاصالح بررسی برای

 ائیه،قض قوه سه از ایران اسالمی پرداخت. جمهوری خواهیم آن پذیریاصالح قابلیت به سپس

 امضا بر هبریر اختیارات کشور، ساسیا قانون بر یابد. بنامی تشکیل رهبریت رأس و مجریه مقننه،

 ذکور،م موارد گرفتن نظر در است. با شامل قضائیه یقوه رئیس و جمهوری ریاست حکم لغو و

 اعالم ند،ک اختیار اعمال کشور مسئوالن استعفای قبول و عزل و نصب در تواندمی رهبر همچنین

 نیز شورک نظامی قوای کل رماندهف نماید. وی بسیج را نظامی نیروهای یا و نماید صلح و جنگ

 و نماید عزل و نصب را پاسداران سپاه فرماندهان است مختار همچنین باشد. رهبریمی

 ارداست. )مو شده تعریف رهبری اختیارات در سازمان آن رئیس انتصاب و کشور یمایصداوس

 است.( گشته مندرج کشور اساسی قانون 110 ماده در ذکرشده

 مجلس و نگهبان شورای رهبری، یعنی ایران اسالمی جمهوری ظامن رکن سه بررسی در

 توسط نگهبان شورای شود. فقهایمی برده پی رهبریت رأس محوریت با قدرت مثلث به خبرگان

 تصمیم خبرگان مجلس اعضای صالحیت رد و تائید در نگهبان شورای و شوندمی نصب رهبری

 دارد را رهبری عملکرد بر نظارت یوظیفه که رگانخب مجلس بنابراین؛ و کندمی اتخاذ را نهایی

 گردد. بامی مبدل رهبری دست در دستگاهی به و داده دست از خودخودبه را خود ییکارا

 محیا را فرد یک در قدرت تمرکز موجبات دهدمی رهبر شخص به اساسی قانون که اختیاراتی

 بررسی با گردد. همچنینمی ریسماتتوتالی گیریشکل مهم دالیل از یکی امر همین و سازدمی

 رهبر، حمایت با اخیر یهاسال در عظیم دستگاه این که شویممی متوجه پاسداران سپاه اوضاع
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 بالمنازع قدرت به هازمینه سایر و ایرسانه اطالعاتی، نظامی، اقتصادی، هایحوزه در است توانسته

 کند.می یبرفرمان رهبر شخص از مستقیماً که گردد مبدل کشور در

 با آزربایجان مسلمان خلق حزب یمبارزه و مخالفت تاریخی یواقعه یادآوری اینجا در

 غیردموکراتیک ماهیت دلیل به اساسی قانون 110 اصل با شریعتمداری کاظم سید اهللیتآ رهبریت

 در صخصوبه آزربایجان در مسلمان خلق حزب ترهبری به آزربایجان نیست. ملت لطف از خالی آن

 با اعتراضات این ولی نمود قیام 1358 سال در ،اساسی قانون 110 ارتجاعی اصل علیه تبریزشهر 

در واقع ملت آزربایجان بالفاصله شد.  واجهم رژیم پاسداران انقالب اسالمی سپاه نیروهای سرکوب

ر را ارتجاعی در مقابل رژیم جمهوری اسالمی قرار گرفته بود و قانون اساسی کشو 57بعد از انقالب 

 دانست. و دیکتاتوری می

 ها،قیام« آزادی» یعنی خود یگمشده دنبال به تاریخ طول در همواره آزربایجانترک  ملت

 به« آزربایجان ملی حرکت» قالب در آزربایجان ملت امروز اما است؛ کرده هایفشانجان و هاانقالب

 حقیقت این به آزربایجان ملت است. امروز دهرسی آزادی برای مبارزاتش یتجربه از بلوغی و تکامل

 رهایی در بلکه ،ایران برای دموکراسی برقراری برای مبارزه در نه حقیقی آزادی که است یافتهدست

 در راه نفی و رد در است. برخی نهفته آزربایجان خاک در ملی دولت برقراری و فارس استعمار از

 کشیدن یشپبه با را آزربایجان ملی حرکت قالب در آزربایجان ملت سوی از شدهگرفته یشپ

 تا درصددند دیگر بار ،«کندمی حل را ملی یمسئله دموکراسی برقراری» نو چنداننه یمسئله

 حلراه را دموکراسی برقراری هابکشند. آن انحراف به را آزربایجان ملی بخشرهایی مبارزات

 حکومتی اشکال سایر بر دموکراتیک حکومت برتری قبول کنند. بامی مطرح ایران در ملی یمسئله

 این جواب نه؟ یا کند حل را ملی مسئله است قادر دموکراسی آیا که شودیم مطرح سؤال این

 ملی مشکالت حالتابه کردیم حل را ملی مسئله دموکراسی اگر زیرا است بزرگ «نه» یک سؤال

 کردمی حل دارند دموکراتیک یهاحکومت هک را غیره و اسپانیا فرانسه، انگلستان، کشورهای در

 که فرانسه یا است نشدهحل انگلستان در ایرلند ملی مسئله است سال سیصد بینیمیم کهیدرحال

 و کند حل را کورس ملی مسئله نتوانسته گذشته سال دویست در است مدرن دموکراسی زادگاه

 ملی مسئله تواندنمی راست. دموکراسیدرگی حادی صورتبه باسک ملی مسئله با هنوز نیز یااسپان

 دموکراسی استقرار بر مقدم ایجامعه هر در ملی مسئله حل یشناسجامعه ازنظر زیرا ،کند حل را

های حق تعیین سرنوشت سیاسی برای آزربایجان باید از سوی جریان 117برعکس. نه و است

یت شناخته شود تا ملت سیاسی و احزاب مرکزگرا به عنوان یکی از اصول حقوق بشر به رسم

 آزربایجان خود در شرایطی آزاد و سالم آینده سیاسی خود را تعیین کند.

                                                           
 رزمی( )ماشااله« کند؟ می حل را ملی مساله دموکراسی آیا» یمقاله -117
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 شگردهای با نیز ایران اسالمی جمهوری توتالیتر رژیم ،شد اشاره آن به فوق در چنانچه

افزاید. می خود عمر بر ترتیب بدین بوده خود ایدئولوژی به بخشی مشروعیت در سعی مختلف

و افشای  رژیم بخشیمشروعیت مجاری کردن مسدود به ملزم مواقعی چنین در آزادیخواه نیروهای

 و انتخابات همچون سیاسی یهادرصحنه مشارکت عدم برای مردم به رساندن هستند. آگاهی هاآن

 بر ایضربه مدنی نافرمانی و منفی یمبارزه عنوانبه تواندمی بهمن 22 راهپیمایی چون هاییمراسم

 باشد. ایران اسالمی جمهوری توتالیتر و استعمارگر رژیم یهپیکر

 اطالعاتی، دستگاه توسط منتقدان سرکوب پرستی،شخصیت و رهبر شخصیت به زاییتقدس

 و گیرفرا ایدئولوژی تبلیغ مخالف، و منتقد هایژورنال شدن بسته و مطبوعات شدید سانسور

 گرفتن قرار د،فسا و اقتصادی مافیای آمدن وجود به و دولتی اقتصاد مردم، به آن هایآرمان تحمیل

 هایرژیم بارز هایویژگی از غیره، و دولت اختیار در تلویزیون و رادیو همچون عمده هایرسانه

 اناتفاقش به قریب اغلب که گرفت نادیده را توتالیتر هایرژیم بارز وجه این باشد. نبایدمی توتالیتر

 تمام آن به رسیدن برای که دهندمی ارائه خود فراگیر ایدئولوژی در شهرآرمان یک از ترسیمی

 کند.می توجیه را خود جنایات

 یبرخ به ایران، اسالمی جمهوری خواندن توتالیتر ینظریه طلباصالح منتقدان برخی

 همواره که اینجاست نکته ولی کنند؛می اشاره توتالیتاریسم تعاریف با رژیم جزئی هایتفاوت

 توانمی زیامرو توتالیتر رژیم یک با پیش سال صدیک در توتالیتر رژیم یک از جزئی اییهتفاوت

 بسیاری هایپیچیدگی از توتالیتر رژیم یک ،دموکراسی عصر در که است بدیهی این و یافت

 باشد. برخوردار

 یموسولین فاشیسم حزب و نازی آلمان فاشیستی هایرژیم فوق، در ذکرشده موارد به توجه با

 به توتالیتر ایهنظام تاریخی هاینمونه ازجمله نیز کمونیستی شوروی جماهیر اتحاد و ایتالیا در

 نیروهای یدهسازمان صورتبه هارژیم این در کلی صورتبه بخشآزادی روند. مبارزاتمی شمار

 باشد.می مالحظهقابل زیرزمینی و مخفی مختلف اشکال به مردمی مبارز

 ستعمارگرا و راسیستی رژیم برای مستعمره یک عنوانبه جنوبی آزربایجان نکهای به توجه با

 تعاریف با یاریبس تشابهات ایران اسالمی جمهوری رژیم اینکه به توجه با و آیدمی شمار به ایران

 یک با جنوبی جانآزربای ملی حرکت که گرفت نتیجه توانمی بنابراین داراست؛ را توتالیتر هایرژیم

 د.باشمی مختلف هایجبهه در مبارزه به ملزم و است مواجه توتالیتر استعمارگر رژیم

 و حزبیتک دولت یک ایجاد و فراگیر ایدئولوژی مبنای بر ایران اسالمی جمهوری رژیم نتیجتا

 بر را استعماری هایسیاست اجتماعی، و فردی هایآزادی سلب و مخالف سالیق و عقاید سرکوب

می تحمیل آزربایجان ملت بر نژادپرستانه فارسی-آریایی باستانگرایانه گراییملی ایدئولوژی مبنای
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 سرکوب و فشار ایران در یرفارسغ ملل تمامی کل در و آزربایجان ملت ،شرایط این با که کند

 ملل و فارس ملت اگرچه دیگریعبارتشوند. بهمی متحمل فارس ملت به نسبت را دوچندان

 بر عالوه یرفارسغ ملل لیکن اند؛قرارگرفته اسالمی جمهوری رژیم یسلطه یرز ایران در غیرفارس

 استعمار و نژادپرستی متحمل است؛ آمده وجود به رژیم توسط که یرآزادغ فضای شدن متحمل

 شوند.می نیز خود سرزمین

 دامک بر ایدب آزربایجان ملت مبارزات که است این شود مطرح تواندمی که یسؤال میان این در

 به بایستی یزچ هر از قبل آن. ابتدا توتالیتر صورت یا استعمارگر صورت گردد؟ متمرکز رژیم صورت

 به جهت در را ملی مبارزات استراتژی همچنین و نشست نظام استعمارگر و توتالیتر ابعاد بررسی

یژگیو دقیق شناخت با باید دیگریعبارتساخت. به منطبق ملی سرنوشت تعیین حق آوردن دست

 خاطرنشان باید نمود. البته ریزیطرح را مبارزاتی استراتژی اهداف، گرفتن نظر در با و دشمن های

 ،دیگر یمیرژ برقراری و رژیم یک براندازی برای نه مبارزه ملی بخشرهایی مبارزات در که کرد

باشد. می رزدهاستعما ملت از استعماری زنجیرهای تمام کردن پاره و موجود سیستم با مبارزه بلکه

 گیرد. قرار ویواکا مورد و بررسی رژیم توتالیتر ماهیت تا شد سعی جزوه، بخش این از جا ینبد تا

 خبرگان مجلس کاندیداهای صالحیت تائید رهبری، خبرگان مجلس انتخابات قانون طبق

 6 که یابدمی تشکیل عضو 12 از شورا . اینپذیردیم انجام نگهبان شورای فقهای توسط رهبری

 فقها از عضو 6شود. می تشکیل حقوقدانان از نیز دیگر عضو 6 و شیعه مذهب فقهای از آن عضو

 قضائیه یقوه رئیس توسط نیز دیگر عضو 6 و گردندمی نصب و عزل رهبر شخص سوی از یماًمستق

 گردند.می انتخاب اسالمی شورای مجلس نمایندگان توسط و 118معرفی

 عالقه ایجامعه هایارزش احیای به ،توتالیتر هایجنبش یرکلطوبه و فاشیستی هایجنبش

 و هارژیم و هاجنبش دهند. عموماً می نامطلوب هایارزش به را خود جای هاآن زعمبه که دارند

 مذهب اینکه به توجه دارند. با کاریمحافظه با عقیدتی و فکری نزدیک ارتباط فاشیستی احزاب

 با توتالیتاریسم و فاشیسم رابطه بنابراین است؛ بوده دنیا تمام در ارانکمحافظه هایپایه از جزئی

 و مدرنیزاسیون تغییرات یهعل هافاشیست ایتالیا در مثال نماید. برایمی اجتنابیرقابلغ مذهب

 جوامع ساختار در و بیستم قرن اروپای در یطورکلبه که تغییراتی بودند؛ کرده قیام ساختارها تغییر

 با یطورکلبه هاشد. فاشیستمی اجتماعی طبقات پیشین نظم تغییر به منجر و آمدمی ودوج به آن

 و هاسوسیالیست با هاآن روینورزیدند. ازامی مخالفت بودمی نظراختالف و تکثر موجب آنچه هر

 زیرا یند؛گومی نیز انقالبی و رادیکال کارانمحافظه را هابودند. فاشیست برخاسته عناد به هالیبرال

 انقالبی صورتی به هادارند. آن کارانمحافظه با عقیدتی و فکری نزدیک ارتباط شد گفته چنانچه

                                                           
 )مؤلف( گردد.می عزل و نصب رهبر شخص توسط قضائیه قوه رئیس -118
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 ازلحاظ را فاشیسم توانورزند. می مخالفت اجتماع ساختارهای در تغییر هرگونه با تا دارند سعی

 ها. آنیافتدست دقیقی نسبتاً  نتایج به و کرد تحلیل و بررسی اجتماعی و طبقاتی ایدئولوژیکی

 هاآن اقتدارطلبی امیال بتواند که هستند کورپوراتیست دولت طرفدار ایدئولوژیکی و فکری ازلحاظ

 هدایت هدف به را جامعه و گیرد قرار امور تمامی رأس در مقتدر دولتی اینکه نماید. یعنی ارضا را

 قرار اولویت در فرد بر را جامعه و دارند کار دستور در را مطلق هدفی هاآن ،اعتبار این کند. به

 آرای بررسی در معتقدند. همچنین دولت رهبر مقام در فردیت به هاآن هااین تمام دهند. بامی

 همواره« هاتوده خردیبی» موضوع توتالیتر هایرژیم یطورکلبه و کارانمحافظه و هافاشیست

 باشد. بهمی خود اداره برای الزم هایتوانایی فاقد جامعه دیدگاه این منظر است. از بوده مطرح

 خویش صالح تشخیص در است ممکن و نیست ناسره از سره صیتشخ به قادر جامعه ترعام عبارت

 عهده بر را جامعه راهنمایی مسئولیت و قرارگرفته امور رأس در دولت بنابراین شود؛ اشتباه دچار

 قوه تمام ترتیب بدین که است بدیهی و دارد قداست فاشیسم برای دولت اوصاف این گیرد. بامی

 به فاشیستی هایگیرد. نظام بکار ایستندمی دولت مقابل در که کسانی برابر در را خود قهریه

 دهند.می انجام خود مخالفان برابر در آمیزیخشونت اقدامات دلیل همین

 نظم و گراییثبات بر ههموار ،اندداده اختصاص توتالیتاریسم نقد به را خود آثار که فیلسوفانی

 اخالقی خصوصیات عنوانبه جایگاهشان در دولت باالدست هایمقام ثبات بر یدتأک مراتب،سلسله و

 اندکرده اشاره نیز مارکس و هگل، افالطون آرای به تفکر این یابیریشه در که اندنموده اشاره افراد

 است. در داشته بسیاری یدتأک مذکور فالسفه میان سنتی ارتباط این بر پوپر کارل هاآن میان از که

 بر پافشاری و گراییسنت و بودن مذهبی به بایستی ایران کنونی رژیم با هانظریه این تطبیق موضع

 تجددخواه و گراغرب رژیم سوی از که مدرنیزاسیون مقابل در جامعه سنتی هایارزش داشتننگه

 ابعاد به دوران آن سیاسی مبارز هایجریان و احزاب به نگاهی نمود. با یدتأک شدمی اجرا پهلوی

 ایدئولوژیک احزاب یسوبه مردم هایتوده موارد اکثر برد. در خواهیم پی انقالبیون ایدئولوژیک

 جذب در چندانی شانس لیبرال و رومیانه احزاب و گشتمی جلب اسالمی یا و مارکسیست-چپ

-چپ یدئولوژیکا شد. احزاب خواهد بررسی خشب این ادامه در آن علل که نداشتند هاتوده

 سر آزادی ندای آنکه از بیش شانبینیجهان طرز در ماهوی دالیل به نیز گرااسالم و مارکسیست

 خود آرمانی یایاتوپ برقراری به را هاتوده و دمیدندمی خود هایایدئولوژی بوق بر دهند

 فقیهیتوال یا رهبری اقتدارگرایی به بتداا در که ایران اسالمی جمهوری خواندند. رژیمفرامی

 کارانداشت. محافظه اروپا بیستم قرن یترلتوتا هاینظام با زیادی هایشباهت ،بود شده متمرکز

 امر ابتدای از دارند، دست در را سیاسی قدرت از گیریبهره در اصلی وزنه نیز اکنونهم که نظام

 حول کارانمحافظه اقتدارگرایانه شستند. گفتمانن قدرت مسند بر بازرگان دولت سقوط از بعد

 همواره فقیهیتکرد. والمی مستولی آن در را توتالیتر نظام هایویژگی خمینی اهللروح شخصیت



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــ( 2فارس/ استعمار ) استعمار از رفتبرون و ملی رهایی

 نظارت است زمین روی بر خداوند نماینده عبارتی به و دارد الهی مشروعیتی که نخبه یک عنوانبه

 بازی را نقشی ،جامعه برای ناسره از سره تشخیص و انحراف از جلوگیری منظوربه را نظام ارکان بر

 ندارد. استالین و موسولینی و هیتلر با چندانی ماهوی هایتفاوت که کندمی

 نیز موجود انقالبی نهادهای که بود ایتوده انقالب ایران، (1979)-1357 سال انقالب

 را مردم دارند عالقه ایتوده هایمنظا یطورکلبه و ایتوده انقالبی است. نهادهای آن محصول

شوند.  مدنی یجامعه آمدن وجود به از مانع و کنند یدهسازمان و بسیج ایتوده صورتبه

 را مردم یتوده پوپولیستی هاییشگرا با تا کنندمی سعی ترتیب همین به انقالبی هایدولت

 باشند. داشته کنترل در ایتوده بسیج صورتبه را جامعه و دهند سوق عمومی مشارکت یسوبه

 ایسابقهبی شدت« لیبرالیسم» با گرااسالم هایگروه ضدیت صدریبن ابوالحسن جریان از بعد

 کامالً ایوهشی به خالص دینی حکومت ایجاد اسالمی انقالب هدف که شد اعالم آشکارا و کرد پیدا

 است. لیبرالی ضد

 توسط ،است شیعی مذهب سیاسی یاندیشه از اییافتهتکامل نوع که فقیهیتوال ینظریه

 به نیز عمل در ایران در 57 انقالب از بعد و شد تئوریزه« فقیهیتوال» کتاب در خمینی اهللروح

 مطرح روحانیون از برخی توسط که شیعه مذهب سیاسی هاینظریه گشت. طبق مبدل واقعیت

 هاآن به خداوند حاکمیت که ستنده کسانی امامان و است خداوند از ناشی حاکمیت است، گشته

 سیاسی حکومت ییکهار بر نشستن محق فقها شیعیان دوازدهم امام غیبت در یجهدارد. درنت تعلق

 و شودمی داشته بیان دموکراتیک یهاباارزش تضاد در نظریه این شد آورده آنچه هستند. طبق

 قشر تنها نظریه این کند. طبقمی نفی را حاکمیت به یدندررس جامعه اعضای تمام بودن برابر

 در حالیننیستند. باا برابر جهتینازا هاانسان تمامی و است کردن حکومت الیق جامعه روحانی

 تعبیه خاص ایشیوه اسالمی حکومت رهبر عنوانبه فقیه انتخاب بحث در ایران اسالمی جمهوری

 استدالل مردم و رهبر میان یوندپ با رابطه پذیرد. در انجام خبرگان مجلس طریق از تا است شده

 متکی مردم عقاید و آراء به رهبری و نظام مشروعیت گرایانقانون تصور برخالف که است شده

 نظریه همین طبق 119دهند. تشخیص را شرایط واجد و صالح فقیه توانندنمی مردم زیرا نیست
 گیرد. درمی عهده بر را رهبر شناسایی مسئولیت و تشکیل منظور این برای خبرگانی مجلس

 که اندکرده تشبیه ایتامی به را مردم حتی برخی« فقیهیتوال» تئوری مورد در نظریات خصوص
 120.اندیمومیتق و سرپرستی نیازمند
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 در اگر حتی است آن از اطاعت پیروان یوظیفه باالترین ،فقیه یمطلقه والیت ینظریه طبق

 اصل در فقیهیول اختیارات ذکر دیدگاه این از 121شوند. متوقف موقتاً دینی اولیه احکام میان این

 فقیهیتوال زیرا نیست تحدید باب از یعنی نیست، وی اختیارات حصر معنی به اساسی قانون 110

 احکام از سرپیچی همچون فقیهیول حکم از سرپیچی و خداست به متصل امامت و نبوت همچون

 حکم همان اسالمی حاکم حکم یجهشود. درنتمی لقیت ایمان از خروج و کفر منزلهبه و است الهی

 فقیهیتوال ینظریه از تفسیر همین 122رود. فراتر هم اسالمی سنت حد از هرچند ،است خداوند

 عمل حدت و شدت با دگراندیشان و مخالفان سرکوب در اسالمی جمهوری رژیم تا شودمی موجب

 نماید. عمل باال بسیار

« زمبار روحانیت یجامعه» است الزم اسالمی جمهوری تارساخ در سیاسی قدرت خصوص در

 سیسیا قدرت راست جناح گذاریسیاست در ایعمده نقش سیاسی تشکل این زیرا گردد؛ بررسی

 1342 دخردا 15 از بعد و انقالب از قبل مبارز روحانیت جامعه است. تشکل کرده ایفا کشور

 یدهانسازم درمجموع، و شعار تهیه مساجد، در سخنرانی ها،راهپیمایی ریزیبرنامه منظوربه

 شد. حزب زائیده تشکل این از اسالمی جمهوری حزب بعدها که بود گردیده تشکیل جنبش

 و شیعه مذهب رفراگی ایدئولوژی از استفاده با هاتوده بسیج سیاست انقالب از بعد اسالمی جمهوری

 گرفت. پی را گراییاسالم

 سداران،پا سپاه انقالبی، هایکمیته ها،شهرستان در جماعات یهائم همچون سیاسی نهادهای

 حزب هب وابسته همگی اقتصادی بسیج سازمان شهید، بنیاد مستضعفین، بنیاد سازندگی، جهاد

 بودند. اسالمی جمهوری

 طول در و 60 دهه اواخر از ایران اسالمی جمهوری که معتقدند کارشناسان از برخی همهینباا

 کرده حرکت صوری دموکراسی یسوبه و گرفته فاصله خواهتمامیت و توتالیتر ماهیت از 70 دهه

 نمایش واندتنمی انقالب از بعد اول هایدهه مانندبه امروز اسالمی جمهوری اگرچه 123است.

 عنوانبه که کسانی حتی اسالمی جمهوری در سیاسی رجل امروز اما دهد ارائه خود از یکدستی

 و هاگفته در رهبر به توسل به مجبور ،شوندمی شناخته اسالمی یجمهور در چپ جناح

ای با جناح راست و رهبریت رژِیم دارند حذف شده کسانی هم که زاویه هستند. خود یردهاکعمل

 شوند.نشین میو یا خانه
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پذیری رسد جمهوری اسالمی با توجه به ساختار ایدئولوژیکش از پتانسیل اصالحبه نظر می

رسیدن  از این روی دار نبوده و امکان رشد جامعه مدنی در آن بسیار پایین و محدود است.برخور

آزربایجان جنوبی به حق تعیین سرنوشت سیاسی از این جهت در چارچوب جمهوری اسالمی ایران 

 باشد.ناممکن می
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 شناسی حرکت ملی آزربایجان(سوم )آسیب فصل

 

 

 

 

 

 جزئی و کلی بعد از آزربایجان ملی حرکت شناسییبآس به فصل این در چکیده:

 امکان دح تا و قرارگرفته یموردبررس هاضعف و هانقص و کلی هایاست. آسیب شده پرداخته

 به ملی کتدرحر موجود رفتارهای جزئی منظر از است. همچنین برآمده راهکار ارائه در سعی

 است. تهگرف قرار ارزیابی مورد و شده گرفته ینبذره زیر
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 درآمدپیش

 از ربایجانآز ملی حرکت یبدنه در موجود هاینقصان تا کوشید یمواهخ کتاب از فصل این در

 شود. راقم پرداخته هاآن نقد به جزئی صورت به و گرفته قرار ارزیابی و یموردبررس گوناگون زوایای

آسیب هب آزربایجان، ملی حرکت در موجود هاینارسایی به دقیق و جزئی نگرشی با داشته سعی

 این وفصلحل برای راهکارهایی امکان حد تا است شده سعی بپردازد. همچنین هاآن شناسی

 گردد. ارائه هانقصان

می گرفته انهنش تهران از که هاییگلوله با تاریخ طول در آزربایجان ملت هایانقالب تمامی

 هزار ده زا بیش آزادی راه در آزربایجان ملت ،همشروط انقالب است. در شده آغشته خون به ،شد

 دست از رانته اتابک باغ در را زحماتشان مردمی حرکت آن رهبران یتنها در که کرد تقدیم شهید

 حمدم شیخ رهبری به آزربایجان ملت بعد سال 15 به کردند. نزدیک دریافت فارس یسمشوون

« تانآزادیس» بنام ار آزادی بیرق یانشت. آزربایجانبرافرا را آزادی بیرق مرکز استبداد علیه خیابانی

 به زمان هایفاشیست دست به و نکشید طول زیادی زمانهم بار درآوردند. این اهتزاز به تبریز در

 و نبودند برداردست آزربایجان ملت که بود اینجا مسئله شد. اما خفه نطفه در و شد کشیده خون

 و کشتن با که کنندیم خیال دارد. مستکبران« آزادی» بنام یاگمشده ملت این چون ،بود نخواهند

 از غافل دارند،نگه سلطه زیر و خود یبرده العمرمادام را ملت یک توانندیم وحشت و رعب ایجاد

 .شد خواهد تیزتر کنند خرد هرچقدر را شیشه آنکه

 وریپیشه جعفر سید دستان با آزادی پرچم بازهم 1324 سال در اختناق جو سال 25 از بعد

 البته کشاند چالش به و کرد احاطه را آزربایجان سرتاسر بار این ؛شد برافراشته ملت این خلف فرزند

 یک رسالت و وظایف که بود آزربایجانی روشنفکر تنها که باشم گفته دلسوز مرد این حق در

 ملت خوردهقسم دشمنان مردمی حکومت ینتردمکرات سال یک از پس آورد بجا را روشنفکر

 و قتل فارس یسمشوون ،مزدورانش دست با و غرب و شرق هایشیطنت همکاری با ننموده تحمل

 آزادی صدای و بزنند رقم را آزربایجان ملت یکشنسل و انداخته راه به را خواهان آزادی و مردم عام

 بازور که است یآزاد دنبال آزربایجان ملت کهینا از غافل ،بکشند راحتی نفس و ببرند را خواهان

 هاییابانب و تبریز هاییابانخ از هنوز فرقه شهیدان خون کهیکردند. درحال سلب آن از یزهسرن

 به اسالمی انقالب 56 سال در ،بود نشده خشک یزمنشو مزدوران آلودخون هایینپوت و آزربایجان

 از پس نشده یدناام بازهم ماا شد تبدیل نااُمیدی و یاس به آرزوها آزادی امید به بازهم پیوست وقوع

 دشمنان نیز بار این زدند رقم را شریعتمداری کاظم سید رهبریت به مسلمان خلق قیام سالی

 جوانان قتل به دستور ،شد خواهد ختم کجا به کارها اتمام که دانستندیم ملت این خوردهقسم

 است آتشی ملت اینکه از غافل هرسید پایان به یزچهمه اینکه خیال به و نمودند صادر را آزربایجان
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 این نکشید طولی .برد ابدی سکوت به یزهسرن زور با را هاآن توانینم وقتیچه که خاکستر زیر

 هایدهه در بنابراین. زندمی کنار را خاکستر و کرده خودنمایی 1374 سال در خاکستر زیر آتش

هستیم. « آزربایجان ملی حرکت» نام تحت نوینی یخواهانهیآزاد جنبش یک خیزش شاهد اخیر

 که است روبرو هایینقص با اخیر یصده در آزربایجان ملت مبارزات هایتجربه رغمعلی که حرکتی

 ملت مبارزات تاریخ از گذرا درآمدی برود. با پیش اصالح یسوبه دلسوز، فعاالن عزم با است امید

 و آزربایجان ملی حرکت شناسیآسیب مبحث به دموکراسی استقرار و آزادی برای آزربایجان

 کنیم.می ورود هانقص برخی بررسی

 در است، گذارده انسانی یجامعه یپیکره بر ناگوار اثراتی یتغابه که ایران در موجود سیستم

 به امکان حد تا که است گذاشته نیز آزربایجان فعالین عملکرد ینحوه بر اثراتی موارد از بسیاری

 ها،تخریب و متفاوت عقاید تحمل عدم شعارزدگی، پرخاشگرایانه، شد. ادبیات خواهد اشاره هاآن

 و مذاکره در ناتوانی ،کاریمتقس هایبرنامه نبود و گراییتشکل از اجتناب ای،حرفه هایرسانه فقدان

 شده اشاره هاآن به گذرا صورتبه ذیل در که است جدی هایآسیب ازجمله اختالفات وفصلحل

 است.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــ( 2فارس/ استعمار ) استعمار از رفتبرون و ملی رهایی

 یجانآزربا یمل حرکت روییشپ مشکالت و نعموا

 طرحم همواره المللیینب مجامع در که مهمی بسیار موضوعات از یکی بشر: حقوق مسئله

 غربی یکشورها در ملل سازمان زیرمجموعه نهادهای از . بسیاریاست بشر حقوق مسئله شود،یم

 به را جنوبی آزربایجان ملت مظلومیت صدای توانیم هاآن با همکاری و مراجعه با که هستند

 موضوع به خارج در آزربایجان ملی حرکت فعالین توجه یراًاخ ساخت. خوشبختانه رساتر جهان

 و مدتیوالنط در است؛ شده بیشتر آمریکا و اروپا در مربوطه یهاسازمان با همکاری و بشر حقوق

 داشت. ارانتظ هایتفعال نوع این از را مثبتی نتایج تواندیم مدتکوتاه

 و هالتشک گفتمان اولویت در مردم رفاه و اقتصاد مسئله اجتماعی: و اقتصادی مسائل

 ترینییابتدا ازیر ؛است آشکار یکلبه نیز آن دلیل و گیرد قرار باید آزربایجان ملی حرکت فعالین

 به هجتو با که هاستآن اقتصادی و معیشتی وضعیت کند،یم درگیر را مردم عموم که یامسئله

 ملل علیه ایران سیستم استعماری وضعیت و یطورکلبه تهران حکومت نادرست هاییاستس

 عنوانبه باید مرا برخوردارند. همین یحادتر نسبتاً  یتوضع در بابت این از آزربایجان ملت یرفارسغ

 علیه نآزربایجا ملی حرکت تشکیالتی غیر فعالین و آزربایجانی یهاتشکل دستان در سالح یک

 همچون تماعیاج معضالت از بسیاری به گردد. پرداختن استفاده ایران استعماری ناعادالنه سیستم

 ،هستند درگیر هاآن با روزمره زندگی در مردم ... که و زیستیطمح رانندگی، تصادفات فحشا، فقر،

 باشد. مؤثر آزربایجان ملی حرکت بدنه با مردم نزدیکی در تواندیم

 و تحمل تعامل، فرهنگ گسترش سیاسی: هاییانجر بین در پلورالیسم و تحمل

 آینده در و ینزدیک به توانیم آزربایجان ملی حرکت سیاسی هاییانجر و نیروها بین در پلورالیسم

 ییتکثرگرا یا شد. پلورالیسم متصور سیاسی یهاتشکل برای را واحد جبهه در همکاری به

 هغیر و هنر فرهنگ، دین، فلسفه، سیاست، در مختلف نظرات آن طبق بر که است دیدگاهی

 نظرات نآ مخالفان سوی لحنی( از یا )فیزیکی یزآمخشونت العملعکس آنکه بدون شودیم پذیرفته

 سالیق و دعقای به« گذاشتن احترام» پلورالیسم به عمل یهاشاخصه ینترمهم از گیرد. یکی صورت

 و یکدیگر راتنظ به احترام با . بنابراینآیندیم یشپ نظرات اختالف که است ییهابرهه در یکدیگر

 یترجذاب عملکرد و گفتمان تا کندیم وادار را سیاسی هاییانجر گفتگو فضای کردن حاکم

 در ملی حرکت راندمان رفتن باال موجب این و کنند حمله یکدیگر به آنکه بدون باشند داشته

 .گرددیم مبارزه میدان

 و خشن ادبیات آزربایجان ملی درحرکت موارد برخی در متأسفانه پرخاشگرایانه: ادبیات

کنیم. می زندگی آن در که است سیستمی اثرات از ناشی که شودمی گرفته کار به پرخاشگر
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 است گشته موجب آن از ناشی ملی پراکنینفرت و ایران در غیرفارس ملل علیه نژادپرستانه اتمسفر

 یجامعه خروجی عنوانبه ملی حرکت یعتاً طب و بگذارد یرتأث سیرفارغ ملل یجامعه بر حدی به تا

 به آزربایجان ملت بر وارده استعمار و ظلم است. فشار گشته هیمس یرتأث این از جنوبی آزربایجان

 انقالبی یروحیه رغمنماید. علیمی عصبی شدتبه را آزربایجان کنشگر و آگاه قشر که است حدی

 با و جسته دوری مبارزات در عصبیت از بایستی -است گواه آن بر تاریخ چنانچه - آزربایجان ملت

 در پرخاشگرایانه شوند. ادبیات انتخاب پیمودن برای عقالئی هایراه مبارزه، روز روش در تأمل

 آزربایجان یجامعه سوی از ایران در فارس استعمار تحقیرآمیز و نژادپرستانه گفتمان به واکنش

 ملی حرکت آمیزمسالمت یاست. مبارزه منطق دورازبه و احساسی واکنشی لدرک که کندمی ظهور

 سمپاتی جذب در که کندمی ایجاد تضاد یک پرخاشگرایانه و خشن گفتمان با عمل در آزربایجان

 شود.می محسوب آورزیان حرکت برای

 ی،)سیاس جمعی نظرهای بیان برای که است آهنگینی جمالت معنی به شعار :شعارزدگی

 ییلهوسبه تا است اجتماعی جنبش هر یالزمه و گرددمی بیان گروهی یا جمع یلهوساجتماعی( به

 در شعارزدگی برساند. اما همگان گوش به را خود پیام یرگذارتأث و کوتاه دار،آهنگ زیبا، جمالت

 علل تواندمی است. شعارزدگی یگرید موضوع اینجا در قصد و دارد فاصله شعار مفهوم از هاجنبش

 و اصلی علل از توانمی را جنبش هر بر حاکم عصبی و احساسی شرایط که باشد داشته گوناگونی

 جریان و گرددمی نیز سیاسی کار در عملیبی موجب شعارزدگی برشمرد. همچنین آن مهم

 برد.می پیش رکود و عملیبی فاناتیسم، یسوبه را اجتماعی-سیاسی

 مارکسیستی چپ هایجنبش و هاجریان :هاتخریب و متفاوت عقاید تحمل عدم

 یرخودی،غ-یخود نگرشی ینوعبه خود اهداف از یاییاتوپ ترسیم و یدئالیستیا گفتمانی با همواره

 سوی از شده دیکته ادبیات و هاتاکتیک و کردندمی استفاده ادبیات قسم این از و خائن-مؤمن

 و فتمانگ این از و انحراف ینترکوچک و کردندمی ارائه دگماتیک صورتبه را لنین و استالین

 بارزهم برای مشخص هایچارچوب تعریف رغمیعل که است حالی در تابیدند. اینبرنمی را تفاوت

 آورد. عمل به را جوییفایده نهایت پراگماتیسم علمی مکتب از باید

 انگ و متفاوت یدعقا تحمل عدم ،جنوبی آزربایجان ملی حرکت در حاضر حال در متأسفانه

 ادبیات دورو حاضر، شرایط است. چنانچه تربیش خود نرمال و طبیعی حدود از هاتخریب و هازنی

 ضروری و واجب امری به آزربایجان ملی حرکت هایجریان در را مکتب این تمرین و پلورالیسم

 یقین با مراهه حقیقت تکثر به باور و اندیشیجزم هرگونه از پرهیز و گراییاست. کثرت کرده مبدل

 را آزربایجان ملی حرکت داخلی فضای تواندمی ملی فعالین سوی از شده گرفتهپیش راه به باور و

 دهد. ارائه ملی حرکت بیرونی نمای از عقالئی و مستحکم نمایی حالیندرع و کرده ترصمیمی
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 که است حاضر عصر در مهم یتغابه موضوعات از یکی رسانه، ای:حرفه هایرسانه فقدان

 ییکارا اهمیت بر یدبرد. تأکمی رنج زمینه این در جدی ضعف از آزربایجان ملی حرکت شوربختانه

 جهت در ملی حرکت مبرهن. متأسفانه و یرضروریغ است بحثی ما، دوران در مطبوعات و رسانه

 آموزش و بیتاست. تر کرده انگاریسهل و کاریکم ایحرفه ژورنالیستی نیروی تربیت و ایجاد

 ملی منافع رعایت چارچوب در و آزربایجان ملی حرکت مطالبات انعکاس برای ژورنالیست نیروی

 کادرسازی مبحث در توانندمی امر این احقاق در هاتشکل که ضروری است امری جنوبی آزربایجان

 نمایند. ایفا پررنگی نقش

 و گراییسازمان تأسفانهم :کاریمتقس هایبرنامه نبود و گراییتشکل از اجتناب

 شدتبه و خفقان فضای اینکه رغماست. علی شده واقع مظلوم آزربایجان ملی حرکت در تشکل

 جریاناتی شود،می هاتشکل عضوگیری و گسترش سر بر بزرگی مانع کشور داخل امنیتی و پلیسی

 ملی هایلتشک برای فعالیت فضای گسترش و بسط از مانع همواره آزربایجان ملی حرکت در

 ست.ا شده پرداخته موضوع این از ابعادی به بخش این یادامه در که اندشده آزربایجانی

 وردهآ فوق در تیتروار و موردی صورتبه ملی حرکت هایآسیب از برخی تا شد سعی اگرچه

ستند. ه یکدیگر از جزا و انتزاعی هاآسیب این که شود تلقی معنی این به نباید لکن ،شود

 با تا است زمال و دارند یکدیگر با تنگاتنگی ارتباط فوق در ذکرشده موارد از بسیاری کهیلدرحا

 اقدام یمل فعالین سوی از موارد این کردن برطرف و شناسایی جهت در جانبههمه و وسیع دیدی

 بر نعموا با را ایحرفه هایرسانه و ژورنالیست کادر نبود توانمی شد، ذکر چنانچه مثال شود. برای

 دانست. مرتبط هایلتشک فعالیت راه سر

 حرکت هایتجربه هم و شناسیجامعه علم هم که است ضروری نکته این بر یدتأک همچنین

 و دقیق منظم، تشکیالتی ساختار وجود عدم که آموزدمی ما به دهه دو این در آزربایجان ملی

 ماهنگیه عدم و برخوردها برای ییبسترها آمدن وجود به موجبات جمع و گروه یک در شدهتعریف

 را خود ییکارا ،فعالیت مدتی از بعد هاگروه و هاجمع این و آوردمی فراهم را گروه یا و جمع آن در

 شوند.می منحل خودخودبه و دادهازدست

 سر بر جدی هایآسیب از که نیز مورد این :اختالفات وفصلحل و مذاکره در ناتوانی

 توانمی که است ذکرشده دیگر هایآسیب با مرتبط ،شودمی محسوب یجانآزربا ملی حرکت راه

ساخت.  برقرار« هاتخریب و متفاوت عقاید تحمل عدم» مورد با موضوع این بین محکمی ارتباط

 عدم ییجهدرنت که دارند وجود آزربایجان ملی حرکت در موضوعاتی شویم یادآور است الزم
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 تعیین موضوع ؛است مانده بالتکلیف هاستسال علمی و ولیاص مذاکرات برقراری و ییگردهما

 است. موضوعات این از یکی ملی پرچم )نقشه( و جنوبی آزربایجان اراضی دقیق

 اجتماعی، هایجنبش مورد در روز علوم دقیق و آکادمیک یبامطالعه رودمی امید هرحالبه

 سوی از ملی حرکت در علوم این ایدستاورده واردکردن و یشناسجامعه و فلسفی و سیاسی علوم

 حرکت این هایکاستی رفع و اهداف پیشبرد شاهد ملی حرکت فعالین و روشنفکران نخبگان،

 باشیم. راسیستی ضد و ضداستعماری

 جنبش کی پیداست نامش از که گونههمان آزربایجان ملی حرکت ابعاد: تمامی در مبارزه

 طبقات و اقشار افراد، تمامی نیازهای و هادغدغه و مطالبات دربرگیرنده باید و است« ملی»

 فکری هایطیف تمامی با افراد جذب در جنوبی آزربایجان ملی حرکت شکیباشد. ب آزربایجانی

 هاییتاقل ن،دانشجویا پزشکی، جامعه هنرمندان، معلمان، کارگران، جوانان، زنان، منافع ازجمله

باشد.  نآزربایجا ستمدیدگان تمام فریاد و کرده فتعری خود یهاچارچوب در را غیره و مذهبی

 شمارتانگش مواردی در آزربایجان ملی حرکت یراً اخ که دارد وجود کمرنگ هایینشانه اگرچه

 ،است شده اقتصادی و کارگری نفیص مسائل وارد و گرفته خود به اجتماعی-سیاسی یوسوسمت

 کمکی تواندنمی آزربایجان جامعه مختلف طبقات به نفوذ در ملی حرکت نقضان از پوشیچشم اما

 کند. حرکت پیشرفت به

 ایدئولوژیک یستارا ینوعبه گرایش موجد تاریخ اصالت مکتب و گرییخیتار به زیاد گرایش

 شدتبه مسحور گرداند. فردمی خود ایدئولوژیکی هایاندیشه در مسحور شدتبه را فرد که شودمی

 تکرار تاریخ که یندیشدب و ببیند گریتاریخی دیدگاه از را دخو اطراف و جهان تا دارد گرایش

 آن زعمبه که زندگی بعدهای تمامی از را افراد تاریخ و هااسطوره به افراطی شد. گرایش خواهد

 پیوندی و عالقه کمترین هاآن و کرده دور دارند تاریخی روند با را یرتأث و ارتباط کمترین اشخاص

« رهبر» عنوانبه شخصی اینکه به اعتقاد نمونه بینند. براینمی روز یاسیس و اجتماعی مسائل با

 خواهد رهنمون مقصد به را آن و گرفت خواهد عهده بر را جنبش هدایت هایمسئولیت تمامی

 معتقدند باورمندانش که است« تاریخ اصالت مکتب» نفوذ و« گراییتاریخ» موضوع از برگرفته ،کرد

 در اتریشی-انگلیسی فیلسوف و اندیشمند پوپر شد. کارل خواهد تکرار رهدوبا ایاسطوره تاریخ

 بررسی را مارکس و هگل افالطون، چون فیلسوفانی هایاندیشه و آثار« آن دشمنان و باز جامعه»

« تاریخ اصالت» مکتب پیروان و گذارانیانبن از فیلسوفان این که رسدمی نتیجه این به و کندمی

 چه و مرد چه ،کسیچه که است این اصل ینتربزرگ» که کندمی نقل فالطونا از هستند. پوپر

 از خواه و غیرت و خمیت انگیزه به خواه که، نگیرد خوی بدین کسی ذهن نباشد. یا رهبر بدون زن،

 صلح در و جنگ در بزند. بلکه دست خود ابتکار به کاری به شخص بگذارد بازی، و شوخی سر
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 ینترکوچک در حتی کند. و پیروی او از وفاداری با و باشد داشته خود رهبر به چشم است مکلف

 124«باشد. او رهبری تحت نیز امور

 علمی برخورد»نیست.  علمی باشد یرذناپابطال که سیاسی نظریه است معتقد پوپرکارل 
 هنظری است ممکن که تجاربی جوید،می را اساسی تجارب رود؛نمی تائید دنبال به است؛ انتقادی

 که بود معتقد پوپر بنابراین 125«کند. ثابت را آن تواندنمی هرگز ولی کند، باطل را آزمایش مورد

 کاری ،زد بینیپیش به دست جهان سیاسی روندهای برای بتوان آن با که فرمول یک جستجوی

 ردندا انتظار سیاسی علوم اندیشمندان و دانشمندان از کسیچه امروزه هااین رغماست. علی عبث

 اجتماع با داشتن سروکار دلیل به سیاست علم زیرا بزند؛ سیاست علم در بینیپیش به دست که

 شیوه از است. فارغ گیرینتیجه و تجربی دقیق هایآزمایش برای الزم توانایی فاقد انسانی

 باور کند. اینمی تکرار را خود تاریخ»آید. می حساببه غیرعلمی روش یک امروزه گراییتاریخ
 کند. شرایطنمی تکرار را خود هرگز تاریخ که است این آن دیگر نیم است، حقیقت از نیمی درواقع

 در است داده رخ درگذشته آنچه بگوید کسی اگر شود. بنابرایننمی تکرار وقتیچه رخدادها وقوع
 به افراطی گرایش ییجهدرنت 126«است. پژوهش علمی روح کنندهتباه نمود، خواهد رخ هم آینده

 و بیندمی بشر کلی تحول و رشد در مقداریب آلتی یا مهره را آدمی فرد،» گراییتاریخ و ایدئالیسم
 هاآن بزرگ رهبران و بزرگ یهاملت یا تاریخ، درصحنه پراهمیت یراستبه بازیگران که یابدیدرم

 معنای هک کرد خواهد سعی صورت، هر بزرگ. به هاییشهاند یا بزرگ طبقات شاید یا هستند
 و رشد بر حاکم قوانین به که کوشید بفهمد. خواهد شودمی اجرا تاریخ صحنه بر که را نمایشی

 را آینده تحوالت توانست خواهد البته شود، کامیاب مهم این در ببرد. اگر پی تاریخی تحول
 بدهد عملی اندرزهای ما به و بنهد استوار ایشالوده بر را سیاست است ممکن کند. آنگاه بینیپیش

 127«شکست. با کدام و شود روبرو موفقیت با دارد احتمال سیاسی اعمال کدام بگوید کهینا از

 به و کنند پیدا فانتاستیک هاییگرایش افراد تا شد خواهد موجب ایدئالیستی افراطی نگرش همین

 ملی تحرک در گرایش شوند. همین اعتنابی متنوع تشکیالتی هایفعالیت و گروهی کاریمتقس

 زنان، حقوق معیشتی، سازد. وضعیت اعتنابی مردم اجتماعی مشکالت سایر بر را عضو افراد تواندمی

 مذهبی و دینی هایاقلیت اجتماعی و فردی هایآزادی و صنفی هایدغدغه کارگران، حقوق

 هنر ستگیرد. سیا قرار فعالین موردتوجه باید که است مسائلی ازجمله جنوبی آزربایجان شهروندان

 برسند، خود یهاهدف همه به نیست ممکن سیاسی فعاالن برای اغلب است امکانات از استفاده

                                                           
 25 ص آن، دشمنان و باز جامعه - 124

 61 ص کاری،محافظه و لیبرالیسم - 125

 44 ص سیاست، علم بنیادهای -126

 29 ص همان، آن، دشمنان و باز جامعه -127
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 نظر تحمل عدم که رسدمی نظر به 128کنند. متناسب خود باقدرت را هایبلندپرواز باید بنابراین

 به که یزمان جنبش عضو دارد. افراد جنبش آسیب این در ریشه مخالفان به زنیبرچسب و مخالف

 آن و انگاشته مردود را مخالف دیگر هاینظریه تمامی یابندمی دست تاریخی روند از مطلقی تصور

 را مخالفین تا دهدمی اجازه خود به افراطی پندارند. ایدئالیسممی جنبش روند و اهداف با مخالف را

 باشند. صفات آن یدارا بایستی جنبش عضو یک که بدانند هایینشانه فاقد را هاآن و بنامند خائن

 ادبی یهاانجمن از ملی هایجنبش از بسیاری اگرچه گرایی: محفل و پرستی شخصیت

 رشد گرایییمل و خواهی هویت افکار مسیر طول در ولی شودیم شروع تاریخ و موسیقی و شعر

 اما ،گیردیم شکل جنبش سیاسی نیروهای آمدن میان به سایه در امر این و یابندیم تکامل و کرده

 که گونهآن جنبش سیاسی نیروهای یریگشکل و بسط متأسفانه جنوبی آزربایجان ملی حرکت در

 هاییلپتانس میدانی و فکری هدایت و رهبریت و کنند عمل پیشرو و جلودار اندنتوانسته باید

 و کرده رشد فضا این در پرستی شخصیت و گرایی محفل یجهبگیرند. درنت عهده به را حرکت

 عکس صورتبه را موضوع این توانیم دیگر سوی است. از گردیده جنبش در هاییینابسامان موجب

 در ضعف باعث را گرایی محفل و پرستی شخصیت رشد کهطوریهنمود. ب مطرح و داده توضیح

 را ییگراتشکل ضعف و عامل را پرستی شخصیت یگردعبارتبه و کرد عنوان آزربایجانی یهاتشکل

 منافع برای که هستیم روبرو معادله یک با ما مذکور صورت دو هر کرد. در فتوصی معلول

 از کنیم. قبل تقویت را معادله ییگراتشکل طرف فاکتورهای تا است الزم ملی جنبش و آزربایجان

 دهد. سوق ییگراتشکل نفع به را معادله تواندیم هاآن تقویت دوم وهله در و فاکتورها شناسایی آن

 و تتشکیال در که مواردی از دیگر یکی آزربایجانی: ترکی زبان آموزش به یتوجهکم

 خود هواداران بین در ترکی زبان آموزش به تشویق عدم ؛شودیم دیده سیاسی فعال یهاگروه

 قبع خود سیاسی اصلی هایهدف از صورت ینا در که شود گفته . شایدباشدیم مستمر صورتبه

 فاز در ستا ممکن و دارد معارفی صرفاً جنبه مسئله این که شود ورتص شاید طرفی مانند. ازمی

 با زبانمان برای مومیع -رسمی آموزش دلیلی هر هب باشد. اگر اثرگذار کمتر سیاسی فعالیت

 یا شودمی برداشته سیاسی هایسازمان دوش از وظیفه این مسلماً  گشت میسر دولتی امکانات

 موزشآ سیاسی تشکل هر شودمی پیشنهاد زمان آن اشت. تاد خواهد را خود خاص و کیفی تغییر

 از فادهاست و نوشتن و خواندن حد در حداقل را آزربایجانی ترکی خودمان زبان به هواداران

 سیاسی وظایف از جزئی را یهترک و آزربایجان جمهوری کشورهای هایرسانه و کتب ها،روزنامه

 .نمایند استفاده هدف این برآوردن در خود نفوذی و معنوی – مادی امکانات از و بدانند خود

 باشد: زیر نکات شامل تواندیم ،شوند تقویت است الزم که معادله مثبت طرف

                                                           
 29 ص عالم، عبدالرحمن سیاست، علم بنیادهای - 128
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 هاتوانایی مدیریت نیروهای جوان توسط تشکل یشالزام برافزا (1

 هاامنیتی تشکل یهاسطح امنیت نیروها و برطرف کردن حفره یشالزام برافزا (2

 دیسیپلین تشکیالتی و نظم در امور یشالزام برافزا (3

 یعامل و نزدیکتبر  یدها و تأکالزام بر کاهش اصطکاک و فضای منفی بین تشکل (4

 هاری تشکلو ایدئالیسم در بنیاد فک ییگراالزام بر ایجاد باالنس بین واقع (5

ه جامع توجه به مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی روز یشالزام برافزا (6

 هاتوسط تشکل

 :گرددیم معادله ییگراتشکل طرف ضعف موجب که معادله منفی طرف

 فضای بسیار شدید امنیتی و پلیسی حاکم بر کشور (1

 جلوگیری از هرگونه کار منظم و تشکیالتی در جامعه توسط حاکمیت (2

 عدم فرهنگ کار گروهی (3

 عدم آگاهی نیروهای جوان از اهمیت کار تشکیالتی منظم (4

 هاآن یراتتأث اشخاص و محافل تخریبگر و (5

 صدیق فعالین تمامی و هاتشکل توسط هاآن کردن برطرف به اهتمام و فوق مسائل به توجه

 بارزهم صفوف در وضعیت بهبود برای امیدوارکننده ییهاگام تواندیم ،آزربایجان ملی حرکت

 باشد. آزربایجان ملی حرکت
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 چهارم فصل

 بشر( حقوق المللیینب هایکنوانسیون و اسناد به )نگاهی
 

 

 

های های آزربایجان بابررسی اسناد و کنوانسیوننقض حقوق بشر در ایران علیه ترک

 دهد که گفتمان حرکت ملی آزربایجان براساس حقوق بوده و مطالباتی که داردالمللی نشان میبین

مت ملی المللی دارد. در این فصل مقاالتی از مرکز تحقیقات تشکیالت مقاومشروعیت بین

، قوق زبانیرسیده است. حها به امضای کشور ایران نیز آزربایجان ارائه شده است که بسیاری از آن

 ست.نژادی، حق خودمختاری، حق تعیین سرنوشت ملی و ... در این مقاالت بررسی شده ا تبعیض
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 کنوانسیون در نژادی تبعیض تعریف چیست؟ نژادی تبعیض

نژادی تبعیض هرگونه رفع  

 

 در زردپوست و پوستیاهس یدپوست،سف یانسان گروه سه کنندهیتداع اول وهله در نژاد یواژه

 غرب در ادنژ واژه از برداشت نوع ینا حول یزن ینژادپرست عبارت یادوره در که است؛ عام ذهن

 پوستانیاهس یهعل یدپوستانسف ینژاد یضتبع یرفتارها سلسله به یطورکلبه و شدیم مطرح

 است شده یغتبل هانوشته و هایلمف ها،رسانه یسو از یعوس یقدربه موضوع ین. اگردیدیم قاطال

 گرفته شکل پوستانیاهس بر یدپوستانسف ینژادپرست حول ینژاد یضتبع مورد در عموم یتذهن که

 ،آمده المللیینب هاییونکنوانس و اسناد در آنچه و یکآکادم لحاظ به که است یحال در یناست. ا

 یا رنگ و نژاد اساس بر که یرجحان یا و یتمحدود یا یتممنوع و یزتما نوع هر به ینژاد یضتبع

 ی،نژاد یضبعت از یعلم یفتعر ینا . طبقشودیم گفته ،باشد یمبتن یقوم یا و یمل منشأ یا و نسب

 .تاس طرحقابل ینژاد یضتبع مورد عنوانبه اقوام و ملل یهعل یتمحدود هرگونه

 یدتأک رییگد از یانسان گروه یک تفوق و یتبرتر به همواره که ینژادپرست یخ،تار طول در

 پوستانیاهس ستثمارا یکاآمر و یتانیابر است. در بوده همراه یرفراگ یدئولوژیا یک یبانیپشت با دارد؛

بود.  خورده گره یسمناز یدئولوژیا با موضوع ینا آلمان در و بود مندبهره« مذهب» یبانیپشت از

 نتشارا جامعه در سپس و یافته یتمشروع ی،فکر یدئولوژیکا یهاتتوج بر یهتک با ینژادپرست

 تقدر ینهادها توسط دودرجه نژاد یهعل هایتممنوع و هایتمحدود اعمال موجب و یابدیم

 .شودیم

 د،متح ملل سازمان یبشر حقوق سند یناول عنوانبه بشر حقوق یجهان یهاعالم امروزه

 فارغ را سئلهم ینا و داشته یدتأک انسان حقوق ازلحاظ یبرابر و یآزاد به اش،یکل یمحتوا رغمیعل

 و تثرو ی،اجتماع وضع یت،مل جنس، رنگ، یده،عق زبان، مذهب، ین،د چون هایییکاتگور از

 و داسنا بشر، حقوق یجهان یهاعالم دنبال . بهکندیم یانب یگرد یتموقع هر یا و والدت

 از یقیدق چهارچوب یدهرس سازمان ینا یاعضا یامضا به تاکنون که المللیینب هاییونوانسکن

 عضو یشورهاک در اعمال یبرا یرهغ و زنان کودکان، نژادها، ها،زبان و هایکاتن و هایتمل حقوق

 .دهدیم ارائه
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 بدون اندتویم هرکس» که داردیم یانب یکم بند در بشر حقوق یجهان یهاعالم دوم ماده

 یگرد یدهعق هر یا یاسیس یدهعق مذهب، زبان، جنس، رنگ، نژاد، یثح از مخصوصاً  یزتما گونهیچه

 یهکل و حقوق تمام از یگر،د یتموقع هر یا و والدت ثروت، ی،اجتماع وضع یت،مل ینهمچن و

 «گردد. مندبهره است، شده ذکر یهاعالم در که هایییآزاد

 هک آمد نخواهد عمل به یضیتبع یچه» که کندیم یانب دهما ینهم دوم بند در همچنین

 آن هب شخص که باشد ینیسرزم یا کشور المللیینب یا ییقضا و یادار یاسی،س وضع بر یمبتن

 یشکل به آن یتحاکم یا بوده یرخودمختارغ یا یومیتق تحت مستقل، کشور ینا خواه دارد، تعلق

 «باشد. شده محدود

 بر یمبن آن ولا ماده به استناد با و بشر حقوق یجهان یهاعالم دوم هماد دو و یک بند بر بنا

 ینسرزم و یکینات گروه و یتمل و زبان برابرند؛ باهم حقوق و یثیتح ازلحاظ هاانسان یتمام ینکها

 گردد. جوامع و افراد یآزاد شدن محدود یا و یتبرتر موجب تواندینم

 و ستا یدهرس یبتصو به یسپار در 1948 بردسام 10 یختار در بشر حقوق یجهان اعالمیه

 ینعناو با ییگرد یجزئ هاییونکنوانس یده،رس ملل سازمان عضو یاعضا اکثر یامضا به ینکهبعدازا

 المللیینب یثاقم ،1965 دسامبر 21 یختار در ینژاد یضتبع هرگونه رفع المللیینب یونکنوانس

 16 یختار به یفرهنگ و یاجتماع-یتصاداق حقوق المللیینب یثاقم و یاسیس و یمدن حقوق

 است. شده یبتصو و یمتنظ بشر حقوق یقدق یحتوض و یلتفص یبرا 1966 دسامبر

 کارل یبندطبقه طبق که است المللیینب یقرارداد ینژاد یضتبع هرگونه رفع کنوانسیون

 نسل قوقح بشر، حقوق از واساک یبندطبقه . طبقگیردیم قرار بشر حقوق سوم نسل در واساک

 دوم نسل است. حقوق یاسیس مشارکت و یزندگ حقوق به مربوط یاسی،س و یمدن حقوق اول

 یروهگ و یجمع حقوق هم سوم نسل حقوق و است یفرهنگ و یاجتماع دی،اقتصا حقوق به مربوط

 یونکنوانس ین. اگیردیبرم در را زیستیطمح یسازپاک حقوق و صلح به مربوط حقوق که

 یبرا هاتدول یقتشو ینهمچن و یپراکننفرت و ینژاد یبرتر هرگونه یغتبل ینگارا جرم منظوربه

 یضتبع گونههر کردن رفع و ینژاد یهاگروه ینب تلورانس یجادا یبرا کشورها ینب در تعهد یجادا

 است. شده یبتصو در یشمس 1344 ماه آبان امیس با برابر یالدیم 1965 دسامبر 21 در و یمتنظ

 :داردیم یانب خود اول بند ینژاد یضتبع نوع هر رفع المللیینب کنوانسیون

 افراد یهکل یتساو و یذات یثیتح اصول بر یمبتن متحد ملل منشور ینکها به نظر»

 یهمکار با مشترکاً  و منفرداً که اندشده متعهد متحد ملل عضو دول یهکل و یانسان

 و یجهان احترام یقتشو و توسعه یعنی متحد ملل یهاهدف از یکی به یلن یبرا سازمان
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 و زبان یا جنس یا نژاد یزتما بدون همگان یبرا یاساس هاییآزاد و بشر حقوق به عیواق

 «.یندنما اقدام مذهب یا

 :شودیم یفتعر آمده یلذ در که یصورت به ینژاد یضتبع یونکنوانس ینا اول ماده طبق

 یا و یتمحدود یا یتممنوع و یزتما نوع هر به شودیم اطالق ینژاد تبعیض»

 یا هدف و بوده یمبتن یقوم یا و یمل منشأ یا و نسب یا رنگ و نژاد اساس بر که یرجحان

 یا و تمتع یا ییشناسا دادن قرار مخاطره و یدتهد معرض در یا و بردن ینب از آن اثر

 و یاسیس یینهدرزم یاساس هاییآزاد و بشر حقوق از یمتساو یطشرا در ءیفااست

 «باشد. یعموم یاتح از یگرید ینهزم هر در یا و یفرهنگ و یاجتماع

 نظر در ار یعیوس بازه ینژاد یضتبع عبارت مفهوم که کندیم اعالم ابتدائا یونکنوانس این

 آن یاللفظتحت یمعنا به نژاد واژه صرف یریکارگبه و شودیم یزن مذهب و زبان شامل که گرفته

 .شودیم شامل را نژاد و مذهب زبان، جنس، یممفاه و نبوده

 چند و یرالملهکث یکشورها یبررس یبرا استناد قابل کامالً یونکنوانس ینا یبترت بدین

 و هازبان یکی،اتن یهاگروه ملل، ینب ناعادالنه و آمیزیضتبع هاییاستس هرگونه و است یتیقوم

 .باشدیم متحد ملل سازمان مصوبه ینا با یبررسقابل کشور یک داخل در مذاهب

 وستپ رنگ تنها ینژاد یضتبع از مقصود شود،یم ارائه ینژاد یضتبع از که یفیتعر طبق

 یهاروهگ و ملل ینب در که شودیم شامل را یاجتماع و یاسیس ی،فرهنگ یضتبع هرگونه و نبوده

 یکیاتن وهگر یا و ملت آن یاسیس هاییآزاد و فرهنگ بردن ینب از هدف به و شده اعمال یکینات

 شودیم اعمال

 ینژاد یضتبع و ینژادپرست عموم، یتذهن در اگرچه شد؛ یانب ابتدا در آنچه به توجه با

 و وستانپیدسف و پوستانیاهس ازجمله ینژاد یاصل یهاگروه ینب ینابرابر و عدالتییب عنوانبه

 در مروزها ینژاد یضتبع موضوع و بوده اشتباه یکلبه یتذهن ینا اما شود؛یم یتلق زردپوستان

 یفتعر ینا در است. اگر شده یفتعر و یدهگرد یانب تریعوس یاگونهبه متحد ملل سازمان عریفت

 به یژادن یضتبع و ینژادپرست مبحث امروزه که یمکن مطرح را موضوع ینا توانیمیم یمشو یقدق

 ی،زبان ی،فرهنگ هاییژگیو با یانسان گروه یک که شودیم مربوط ییرفتارها و هانگرش ییهکل

 و یتودمحد اعمال یگردعبارت. بهدهندیم قرار یتممنوع و اهانت یت،محدود مورد را یامنطقه

 مورد یژادن یضتبع و ینژادپرست عنوانبه تواندیم ملت ی،قوم یکی،اتن گروه یک بر یتممنوع

 .یردگ قرار یگردپ
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 ۴ ماده

 تفوق بر یمبتن هاییهنظر و افکار از که را یالتیتشک و یغاتتبل نوع هر عاقد دول

 هر یا و یردبگ الهام ،دارند ینمع یقوم منشأ یا و رنگ که یاشخاص از یگروه یا و نژاد یک

 که شوندیم متعهد و نمایدیم یحتقب ـ کند یقتشو یا یهتوص را ینژاد یضتبع و تنفر نوع

 قسم هر محو یبرا یطورکلبه و یضاتتبع یا یکاتتحر چنینینا ساختن کنیشهر منظوربه

 یجهان یهاعالم اصول راه ینا در و ـ یندنما اتخاذ را الزم یرتداب یعاً سر ینژاد یضتبع

 موردتوجه است یدهگرد یحتصر قرارداد ینا پنجم هماد در که را یحقوق یزن و بشر حقوق

 دهند. قرار

 هر یغتبل» که کندیم یانب واضح صورتبه ینژاد یضتبع هرگونه رفع یونکنوانس چهارم ماده

 یحتقب یدبا« باشد ینژاد یضتبع و تنفر نوع هر یا ی،نژاد یبرتر بر یمبتن که هایییهنظر و افکار نوع

 یا و نژاد یک یتبرتر نشانگر که هایییهنظر و افکار هرگونه نشر ترتیبیناشود. به گرفته آن یجلو و

است.  ینونقا یگردپ قابل و بوده جرم دارند متفاوت یقوم منشأ یا و رنگ که یاشخاص از یگروه

 است هایییهظرن و افکار یهانشانه از هاآن زبان و فرهنگ تمسخر و یرتحق و اقوام ملل، به ینتوه

 ینا که گردد؛یم یمل -یقوم اکنیپرنفرت موجب و کندیم یدتأک یگرد نژاد بر نژاد یک تفوق به که

 تارهارف یلقب ینا یجلو یدبا مذکور یونکنوانس طبق و شده مطرح ینژاد یضتبع عنوانبه هم

 شود. گرفته

 ۷ ماده

 ینژاد یضاتتبع به رمنج که یتعصبات با مبارزه منظوربه شوندیم متعهد عاقد دول

 و ملل یانم در مودت و سازش و گذشت روح و تفاهم بسط و یمتعم یبرا یزن و شودیم

 یهاعالم مفاد و متحد ملل منشور اصول و یاتن یجترو و مختلف اقوام و نژادها و هاگروه

 قرارداد ینا مفاد و یژادن یضاتتبع رفع درباره متحد ملل یهاعالم و بشر حقوق جهانی

 دارند. معمول اخبار نشر و فرهنگ یتترب و یمتعل ینهزم در الخصوصیعل مؤثر اقدامات

 با مبارزه منظوربه هستند متعهد عاقد دول کندیم یانب یونکنوانس ینا هفتم ماده همچنین

 و گذشت روح و تفاهم بسط و یمتعم یبرا یزن و شودیم ینژاد یضاتتبع به منجر که یتعصبات

 کنند. اقدام ،مختلف اقوام و نژادها و هاگروه و ملل یانم در مودت و سازش

 

 انتشار 4 ماده در ی،نژاد یضتبع یقدق یفتعر از بعد ینژاد یضتبع نوع هر رفع کنوانسیون

 یرتعب« جرم» را عمل ینا که است یاماده و کندیم یحتقب را نژادپرستانه هاییهنظر و افکار
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 ت،تعصبا و افکار ینا اشاعه یجلو تا کندیم متعهد و موظف یزن را هادولت یزن 7 ماده . درکندیم

 و نژادها و هاگروه و ملل ینب مودت و تلورانس موجب و آورده عمل به را الزم اقدامات و راهکارها

 شود. مختلف اقوام

 

 

 آزربایجانی هایترک آیا دی؛نژا تبعیض نوع هر رفع کنوانسیون

هستند؟ نژادپرستی قربانی  

 رغمیعل متحد، ملل سازمان یبشر حقوق سند یناول عنوانبه بشر حقوق یجهان یهاعالم

 ین،د از ارغف را مسئله ینا و داشته یدتأک انسان حقوق ازلحاظ یبرابر و یآزاد به یکل یمحتوا

 یانب یگرد یتموقع هر یا و والدت و ثروت ی،تماعاج وضع یت،مل جنس، ،رنگ یده،عق زبان، مذهب،

 سازمان ینا یاعضا یامضا به تاکنون که المللیینب هاییونکنوانس و اسناد آن دنبال به و کندیم

 یبرا یرهغ و زنان کودکان، نژادها، ها،زبان و هایکاتن و هایتمل حقوق از یقیدق چهارچوب یدهرس

 یونکنوانس» یبررس به نوشتار ینا یننخست بخش . دردهدیم ارائه عضو یکشورها در اعمال

 .شودیم پرداخته یالدیم 1965 دسامبر 21 مصوب «ینژاد یضتبع نوع هر رفع المللیینب

 با یگرد یونکنوانس دو شد؛ منتشر ماده یس در که بشر حقوق یجهان یهاعالم یبتصو از بعد

 یمدن حقوق المللیینب یثاقم» و« یفرهنگ و یجتماعا ی،اقتصاد حقوق المللیینب یثاقم» ینعناو

 بشر حقوق یجهان یهاعالم در . اگرچهیدرس سازمان یاعضا یامضا به و یدگرد یبتصو« یاسیس و

 در آمده موارد ترییجزئ صورتبه یبعد پروتکل دو در اما شده اشاره یانسان حقوق یتمامبه

 بند در بشر حقوق یجهان یهاعالم دوم . مادههددیم یحتوض و بسط را بشر حقوق یجهان یهاعالم

 جنس، رنگ، نژاد، یثح از مخصوصاً یزتما گونهیچه بدون تواندیم هرکس که داردیم یانب یکم

 یا و والدت ثروت، ی،اجتماع وضع یت،مل ینهمچن و یگرد یدهعق هر یا یاسیس دهیعق مذهب، زبان،

 مندبهره است، شده ذکر حاضر یهاعالم در که هایییآزاد یهکل و حقوق تمام از یگر،د یتموقع هر

 که آمد نخواهد عمل به یضیتبع یچه» که کندیم یانب ماده ینهم دوم بند در ینگردد. همچن

 آن به شخص که باشد ینیسرزم یا کشور المللیینب یا ییقضا و یادار یاسی،س وضع بر یمبتن

 یشکل به آن یتحاکم یا بوده یرخودمختارغ یا یومیتق تحت مستقل، کشور ینا خواه دارد، تعلق

 اول ماده به استناد با و بشر حقوق یجهان یهاعالم دوم ماده دو و یک بند بر باشد. بنا شده محدود

 یکیاتن گروه و یتمل و زبان برابرند؛ باهم حقوق و یثیتح ازلحاظ هاانسان امیتم ینکها بر یمبن آن

 که است یحال در ینباشد. ا بشر یابنا یآزاد شدن محدود یا و یتبرتر موجب تواندینم ینسرزم و
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 سه یگردعبارتاست. به شده جامعه در یضتبع موضوع عنوانبه مذکور مورد سه یرانا جامعه در

. یردگ قرار یموردبررس تواندیم یرانا جامعه افراد ینب یضتبع موضوعات عنوانبه ذکرشده مورد

 ینابرابر یرانا در که یمبدان یموضوعات جرگه در یزن را یدهقع و مذهب جنس، موضوعات یدبا اگرچه

 مطرح یجنوب یجانآزربا مسئله مقال ینا در ینکها به توجه با اما شودیم شامل را یضتبع و

 10 یختار در بشر حقوق یجهان یه. اعالمشودینم پرداخته بشر حقوق نقض یگرد موارد به ،باشدیم

 سازمان عضو یاعضا اکثر یامضا به ینکهبعدازا و است یدهرس بیتصو به یسپار در 1948 دسامبر

 یضتبع هرگونه رفع المللیینب یونکنوانس ینعناو با یگرید یجزئ هاییونکنوانس یده،رس ملل

 المللیینب یثاقم و یاسیس و یمدن حقوق المللیینب یثاقم ،1965 دسامبر 21 یختار در دینژا

 یقدق یحتوض و یلتفص یبرا 1966 دسامبر 16 یختار هب یفرهنگ و یاجتماع-یاقتصاد حقوق

 هاییونکنوانس و هایهاعالم یاصل اسناد ینا بر است. عالوه شده یبتصو و یمتنظ بشر حقوق

 در که دارد وجود یگرید عنوان هر یا و یبوم یکی،اتن یهاگروه ی،مل حقوق خصوص در یگرید

 شد. خواهد پرداخته هاآن به یآت یهابخش

 بدون تواندیم هرکس که داردیم یانب یکم بند در بشر حقوق یجهان یهاعالم دوم ماده

 یگرد یدهعق هر یا یاسیس یدهعق مذهب، زبان، جنس، رنگ، نژاد، یثح از مخصوصاً  یزتما گونهیچه

 یهکل و حقوق تمام از یگر،د یتموقع هر یا و والدت ثروت، ی،اجتماع وضع یت،مل ینهمچن و

 گردد. مندبهره است، شده ذکر حاضر یهاعالم در که هایییآزاد

 هک آمد نخواهد عمل به یضیتبع یچه» که کندیم یانب ماده ینهم دوم بند در همچنین

 آن هب شخص که باشد ینیسرزم یا کشور المللیینب یا ییقضا و یادار یاسی،س وضع بر یمبتن

 یشکل به آن یتحاکم یا بوده تاریرخودمخغ یا یومیتق تحت مستقل، کشور ینا خواه دارد، تعلق

 باشد. شده محدود

 بر یمبن آن ولا ماده به استناد با و بشر حقوق یجهان یهاعالم دوم ماده دو و یک بند بر بنا

 ینسرزم و یکینات گروه و یتمل و زبان برابرند؛ باهم حقوق و یثیتح ازلحاظ هاانسان یتمام ینکها

 جامعه در هک است یحال در ینباشد. ا بشر یابنا یآزاد دنش محدود یا و یتبرتر موجب تواندینم

 ذکر مورد سه یگردعبارتاست. به شده جامعه در یضتبع موضوع عنوانبه مذکور مورد سه یرانا

 یدبا . اگرچهیردگ قرار یموردبررس تواندیم یرانا جامعه افراد ینب یضتبع موضوعات عنوانبه شده

 یضتبع و ریابرابن یرانا در که یمبدان یموضوعات جرگه در یزن را یدهعق و مذهب جنس، موضوعات

 موارد به باشدیم مطرح یجنوب یجانآزربا مسئله مقال ینا در ینکها به توجه با اما شودیم شامل را

 .شودینم پرداخته بشر حقوق نقض یگرد
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 ینا یاجرا به متعهد یبترت ینبد و امضا را یبشر حقوق یاصل اسناد ینا از یبرخ یرانا دولت

 اشالمللیینب تعهدات یاجرا یفیتک خصوص در یرانا دولت ینبنابرا است؛ شده المللیینب ینقوان

 از یرانا دولت اگر یگرد یسو دارد. از قرار پاسخگو مقام در یجهان جامعه و ملل سازمان قبال در

 حقوق به یبندیپا عدم و رفتهگ قرار اتهام مقام در باز یزن باشد کرده یخوددار هایونکنوانس یامضا

 .دهدیم نشان را بشر

 ینژاد یضتبع نوع هر رفع المللیینب کنوانسیون

 کارل یبندطبقه طبق که است المللیینب یقرارداد ینژاد یضتبع هرگونه رفع کنوانسیون

 نسل حقوق بشر، حقوق از واساک یبندطبقه . طبقگیردیم قرار بشر حقوق سوم نسل در واساک

 دوم نسل است. حقوق یاسیس مشارکت و یزندگ حقوق به مربوط یاسی،س و یمدن حقوق اول

 یروهگ و یجمع حقوق هم سوم نسل حقوق و است یفرهنگ و یاجتماع دی،اقتصا حقوق به مربوط

 یونکنوانس ین. اگیردیبرم در را زیستیطمح یسازپاک حقوق و صلح به مربوط حقوق که

 یبرا هاتدول یقتشو ینهمچن و یپراکننفرت و ینژاد یبرتر هرگونه یغبلت یانگار جرم منظوربه

 یضتبع گونههر کردن رفع و ینژاد یهاگروه ینب تلورانس یجادا یبرا کشورها ینب در تعهد یجادا

 است. شده یبتصو در یشمس 1344 ماه آبان امیس با برابر یالدیم 1965 دسامبر 21 در و یمتنظ

 :داردیم یانب خود اول بند ینژاد یضتبع نوع هر رفع مللیالینب کنوانسیون

 افراد یهکل یتساو و یذات یثیتح اصول بر یمبتن متحد ملل منشور ینکها به نظر»

 یمکاره با مشترکاً  و منفرداً که اندشده متعهد متحد ملل عضو دول یهکل و یانسان

 و یجهان احترام یقتشو و توسعه یعنی متحد ملل یهافهد از یکی به یلن یبرا سازمان

 و زبان یا جنس یا نژاد یزتما بدون همگان یبرا یاساس هاییآزاد و بشر حقوق به عیواق

 «.یندنما اقدام مذهب یا

 یا یتممنوع و یزتما نوع هر به شودیم اطالق ینژاد یضتبع» یون،کنوانس ینا اول ماده طبق

 و بوده یمبتن یقوم یا و یمل منشأ یا و نسب یا رنگ و نژاد اساس بر که یرجحان یا و یتمحدود

 یا و تمتع یا ساییشنا دادن قرار مخاطره و یدتهد معرض در یا و بردن ینب از آن اثر یا هدف

 و یاجتماع و یاسیس ینهمز در یاساس هاییآزاد و بشر حقوق از یمتساو یطشرا در یفاءاست

 «باشد. یعموم یاتح از یگرید ینهزم هر در یا و یفرهنگ

 نظر در را یعیوس بازه ینژاد یضتبع عبارت مفهوم که کندیم اعالم ابتدائا یونکنوانس این

 آن یاللفظتحت یمعنا به نژاد واژه صرف یریبکارگ و شودیم یزن مذهب و زبان شامل که گرفته

 قابل کامالً یونکنوانس ینا یبترت ین. بدشودیم شامل را نژاد و مذهب زبان، جنس، یممفاه و نبوده
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 ملل، ینب در ینابرابر هاییاستس که یانمونه هر و یجنوب یجانآزربا تز یبررس یبرا استناد

 مسئله با یقتطب قابل آن در شدهدرج مواد و شودیم اعمال مذاهب و هازبان یکی،اتن یهاگروه

 .باشدیم یرانا در ینژاد یضتبع

 پوست رنگ تنها ینژاد یضتبع از مقصود شود،یم ارائه ینژاد یضتبع از که یفیتعر طبق

 یهاگروه و ملل ینب در که شودیم شامل را یاجتماع و یاسیس ی،فرهنگ یضتبع هرگونه و نبوده

 اعمال یکیاتن گروه یا و ملت آن یاسیس هاییآزاد و فرهنگ بردن ینب از هدف به که بوده یکیاتن

 ترک ملت اوضاع یبرا یقتطب و یبررسقابل ینژاد یضتبع یونکنوانس اعتبار ینا شود. بهیم

 .باشدیم یرانا کشور یاسیس یمرزها در محصور یجانآزربا

 ۴ ماده

 تفوق بر یمبتن هاییهنظر و افکار از که را یالتیتشک و یغاتتبل نوع هر عاقد دول

 هر یا و یردبگ الهام دارند ینمع یقوم منشأ یا و رنگ که یاشخاص از یگروه یا و نژاد یک

 که شوندیم متعهد و نمایدیم یحتقب ـ کند یقتشو یا یهتوص را ینژاد یضتبع و تنفر نوع

 قسم هر محو یبرا یطورکلبه و یضاتتبع یا یکاتتحر چنینینا ساختن کنیشهر منظوربه

 یجهان یهاعالم اصول راه ینا در و ـ یندنما اتخاذ را الزم یرتداب یعاً سر ینژاد یضتبع

 موردتوجه است یدهگرد یحتصر قرارداد ینا پنجم ماده در که را یحقوق یزن و بشر حقوق

 دهند. قرار

 هر یغتبل» که کندیم یانب واضح صورتبه ینژاد یضتبع هرگونه رفع یونکنوانس چهارم ماده

 یحتقب یدبا« باشد ینژاد یضتبع و تنفر نوع هر یا ی،نژاد یبرتر بر یمبتن که هایییهنظر و افکار نوع

 شود. گرفته آن یجلو و

 ۷ ماده

 ینژاد یضاتتبع به منجر که یتعصبات با مبارزه منظوربه شوندیم متعهد عاقد دول

 و ملل یانم در مودت و سازش و گذشت روح و تفاهم سطب و یمتعم یبرا یزن و شودیم

 یهاعالم مفاد و متحد ملل منشور اصول و یاتن یجترو و مختلف اقوام و نژادها و هاگروه

 قرارداد ینا مفاد و ینژاد یضاتتبع رفع درباره متحد ملل یهاعالم و بشر حقوق جهانی

 دارند. معمول اخبار نشر و فرهنگ یتترب و یمتعل ٔ  ینهدرزم الخصوصیعل مؤثر اقدامات

 مبارزه منظوربه هستند متعهد عاقد دول که کندیم یانب یونکنوانس ینا هفتم ماده همچنین

 و گذشت روح و تفاهم بسط و یمتعم یبرا یزن و شودیم ینژاد یضاتتبع به منجر که یتعصبات با
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 که است یحال در اینکنند.  اقدام مختلف اقوام و نژادها و هاگروه و ملل یانم رد مودت و سازش

 و یانهمرکزگرا هاییاستس یراستا در بلکه کند؛ینم اقدام راستا ینا در تنهانه یرانا دولت

 و ادارات و مدارس در یرفارسیغ یهازبان کردن ممنوع به اقدام فرهنگی – یزبان سازییکسان

 است. کرده یدولت یهارسانه

 

 مذکور یونکنوانس چارچوب در یجنوب یجانآزربا یهاترک بشرحقوق یتوضع بررسی

 یا یتنوعمم» لحاظ به یجنوب یجانآزربا یهاترک یرانا کشور در یون،کنوانس اول ماده طبق

 حقوق از ست،ا «یقوم یا و یمل منشأ یا و نسب یا رنگ و نژاد اساس بر که یرجحان یا و یتمحدود

 مطالبه یرغمعل یمادر زبان به یلتحص حق تاکنون که صورتین. بدیستن برخوردار هافارس با برابر

 است. نشده ممکن هاترک یبرا یجنوب یجانآزربا در مردم توسط مستمر

 آموزش هاییتمحدود ازجمله یقیموس و زبان و فرهنگ اشاعه در یفرهنگ هایمحدودیت

 ازجمله یهنگفر مراکز یتفعال در یتمحدود یجانی،آزربا یترک زبان یستدر و یجانیآزربا یمل رقص

 یران،ا لتدو مقامات یسو از یجنوب یجانآزربا یشهرها به یتیامن یدگاهدارد. د وجود هاانجمن

 آموزش یهاکالس یبرگزار یه،نشر و کتاب نشر ازجمله یفرهنگ یتفعال هرگونه شده باعث ههموار

 هایییتعالف یگرد و یجانیآزربا یترک یاتادب و زبان آموزش یهاکالس یبرگزار یجانی،آزربا رقص

 عدب ینکها ای و شده مواجه یتممنوع با است؛ یجانآزربا یهاترک یمل فرهنگ اشاعه یتمحور با که

 و یقتعل از است. آمده وجود به مراکز ینا یبرا یاریبس یتیامن مشکالت یت،فعال یکوتاه مدت از

 با مرتبط یموزشآ و یفرهنگ مراکز یازامت لغو تا یاستان و ییدانشجو یترک یاتنشر شدن زیاامت لغو

برشمرد.  را یفرهنگ یتفعال یتمحدود از شمارییب هانمونه توانیم یجانآزربا فرهنگ

 یمرژ و یکنون کشور یکل یتوضع از تأثیریب که یزن یجنوب یجانآزربا در یاسیس هاییتمحدود

 است؛ مواجه یننشفارس مناطق به نسبت یبرابر چند هاییتمحدود با باشد؛ ندتواینم یرانا

 الباتمط ینکها به توجه با و یمباش داشته توجه یفرهنگ هاییتمحدود به اگر که کهیطورهب

 با را یننشترک مناطق در یاسیس یتفعال است، یفرهنگ و یتیهو نوع از عموماً  یجانآزربا

 است. کرده اجهمو یاریبس هاییتمحدود

 عاقد دول از یک هر» که کندیم اضافه یونکنوانس ینا 2 )ب( ماده بخش یکم بند همچنین

 مورد یدهگرد اتخاذ یسازمان یا فرد طرف از که را ینژاد یضتبع روش یچه که شودیم متعهد

 یمل رغرو و یتهو به کنندگانینتوه که است یحال در ینا« ندهد. قرار ییدتأ یا و دفاع و یقتشو

 یزندگ و یتیامن ازلحاظ را گرایانیتهو که یزیچ آن برابر دهمیک یحت یجانآزربا یهاترک
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 روزنامه یهعل که یجانآزربا ترک ملت اعتراض ترینیعوس اند. درنکرده تجربه را کندیم یدتهد

 یمدت از بعد و متوقف یموقت صورتبه یرانا روزنامه انتشار گرفت، شکل 85 سال در یرانا یدولت

 ادامه خود یاتح به روزنامه ینا یزن اکنونهم کهیطورهب ،داد ادامه خود کار به دوباره کوتاه

 دو شبکه کودک برنامه در یرانا یدولت یزیونتلو از که ینژاد هایینتوه ینآخر از یکی . دردهدیم

 و برنامه واملع یبرخ اگرچه اشت،د یپ در را یجانآزربا مردم یعوس نسبتاً  اعتراض و یدگرد پخش

 برگشتن بحث همواره اما ،شدند کار به مشغول یگرید بخش در یا و استعفا ینمسئول یبرخ

 فاصله به ینهمچن ها. آنشودیم مطرح یزیونتلو به یجانآزربا ترک ملت به کنندهینتوه یگرانباز

 در برگزار وانیپهل جشن عنوان تحت یمراسم ماه، آبان 15 در یلهفت آمیزینتوه برنامه از ماه چند

 و یزیونیتلو سازبرنامه ی،عکاس ی،نقال ی،تجسم یقی،موس یگری،باز یال،سر و یلمف یهنر یشاخه 8

 در هم هاای«یلهفت» که آمد عمل به یلتجل هنرمند 11 از نوجوان، و کودک یزیونیتلو سازبرنامه

 بودند. هاآن ینب

 یردولتیغ و یدولت یهارسانه در نژادها یختار و زبان مسخرت و زبان یرتحق ،ینژاد توهین

 سطح در چه و کوچک سطح در چه هاینتوه ینا که یستن یاهفته و است یعاد یامر یرانا

 یآزاد حق مجموعه در یکیاتن یپراکننفرت و ینژاد ینتوه یننشود. بنابرا یغتبل و منتشر یعوس

 است. یانسان اصول با یرمغا و گنجدینم یانب

 خاص یرتداب یرهغ و یفرهنگ و یاقتصاد و یاجتماع هایینهزم در اقتضاء صورت در عاقد دول

 یتحما و هاآن به وابسته افراد یا ینژاد یهاگروه یبرخ مطلوب توسعه و رشد ینتأم یبرا ینیمع و

 کامل یفایاست که گرددیم تخاذا نظورم ینبد یرتداب ین. انمایندیم اتخاذ افراد و هاگروه ینا از

 از پس یدنبا یول ،شود ینتضم یشانا یبرا یمتساو یطشرا در یاساس هاییآزاد و یبشر حقوق

 گردد. ینژاد یهاگروه یبرا یزمتما و یرمساویغ حقوق حفظ منشأ و موجب هدف به یلن

 هایینهزم رد که کنند اتخاذ یریتداب تا کندیم فموظ را هادولت یونکنوانس 2 ماده دوم بند

 یمتساو یطشرا در یاساس هاییآزاد و بشر حقوق کامل صورتبه یفرهنگ و یاقتصاد و یاجتماع

 در یرانا یاساس قانون بودن یرعادالنهغ رغمیعل که است یحال در ینشود. ا ینتضم نژادها یبرا

 لهازجم یرانا یاسالم یجمهور یاساس قانون ییابتدا مواد یرفارس،غ یهاملت حقوق خصوص

 در یداریشن و یدارید رسانه یچه آن بر . عالوهشودینم اجرا یمادر زبان یلتحص به اقوام یآزاد

 یاستس شدت( بهیزیونتلو و یو)راد یاستان یهاندارد. شبکه وجود یگرد یهازبان به یرانا

 یعامل که تاس یحناصح و آلوده یحد به هاآن در رفته بکار انزب و گیرندیم یپ را یمیالسیونآس

 .شوندیم محسوب یرفارسغ ملل فرهنگ و زبان یبرا یبیتخر
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 یک یبرتر به که را نژادپرستانه افکار یغتبل تا کندیم موظف را هادولت یونکنوانس 4 ماده

 گونهینا تا یدنما برخورد مذکور یغاتتبل و یالتتشک با جرم عنوانبه و کرده غدغن ،کند یدتأک نژاد

 هر بربرا در تا کندیم متعهد را هادولت ماده ینا ینشوند. همچن کنیشهر یضاتتبع و یکاتتحر

 قابل و جرم قانون ازلحاظ شوندیم نژادها یرسا یکتحر و ینژاد نفرت موجب که افکار نشر نوع

 .یندنما اعالم مجازات

 یا مسئول مقامات قبال در مسئله ینا که کندیم اعالم ینهمچن ماده ین)ج( ا بخش

 افکار یغبلت از را یدولت مسئول مقامات متعهدند هادولت و است صادق یزن یدولت یعموم مؤسسات

 بازدارند. ینژاد یضتبع و نژادپرستانه

 که را یرانیستیاپان نژادپرستانه افکار که هایییتسا و یاتنشر کرد اذعان یدبا همهینباا

 در ین. اکنندیم یتفعال یمشکل بدون و آزادانه یرانا در است؛ فارس قوم ینژاد تفوق بر یمبتن

 مجوز لغو و یتیامن مشکالت با همواره یرفارسغ ملل به متعلق هاییتسا و یاتنشر که است یحال

 که است هبود شاهد همواره یجنوب یجانآزربا ترک ملت شاهد ینهستند. همچن همراه یلترینگف و

 یاتادب همواره مجلس یندگاننما سطح در چه و جمهوریسرئ سطح در چه یدولت اتمقام

 و داده قرار استثنا عنوانبه را هاآن توانینم که اندکاربردهبه را یانژادپرستانه و یرآمیزتحق

 گذشت. هاآن یرو از یسادگبه

 

 گیرییجهنت

 رفع خصوص در یبشر قوقح یجهان یارهایمع با یادیز فاصله یرانا یاسالم جمهوری

 ینژاد یضبعت هرگونه رفع یونکنوانس مواد از یکیچه یکلبه ینکها بر عالوه و دارد ینژاد یضتبع

 دارد اختصاص یمادر زبان یلتحص به که را کشور یاساس قانونماده تنها کند؛ینم اعمال را

 کشور در یسمفارسپان و انیسمیراپان یدئولوژیا بر یمبتن نژادپرستانه افکار یغاست. تبل توجهیب

 مقابل یسو از و شودیم یغتبل یدولت یهبلندپا یهامقام یحت و یدولت یهارسانه یسو از شدتبه

 کنند؛یم اضاعتر خود یقانون حقوق احقاق یبرا که یرانا در یرفارسغ ملل یمدن و یاسیس ینفعال

 مواد طبق ین. بنابراشوندیم کوممح المدتیلطو یهازندان به ییقضا دستگاه توسط و تگیردس

 ینتأم در یاهیس کارنامه همواره یرانا دولت ی،نژاد یضتبع هرگونه رفع المللیینب یونکنوانس

 .دهدیم ارائه خود از یجنوب یجانآزربا ترک ملت خصوصبه و یرفارسغ ملل یبرا بشر حقوق
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یبوم مردمان حقوق جهانی اعالمیه و جنوبی آزربایجان هایترک  

 

 ینا یمعمو جلسه ینهفتم و صد در یبوم مردمان حقوق مورد در متحد ملل سازمان یهاعالم

 است. یدهرس ملل سازمان یعموم مجمع یبتصو به 2007 سپتامبر 13 یختار در و سازمان

 یمامت با یبوم مردمان تا خواهدیم و کرده یدتأک یبوم مردمان حقوق به قطعنامه این

 قرار ممورداحترا یشانا یفرد و یجمع هاییشوند. آزاد شناخته یترسم به ی،فرهنگ یهاتفاوت

 و ینگفره و یاجتماع ی،اقتصاد یاسی،س یارتقا یبرا خود دادن سازمان یبرا یطشرا و یردگ

 به ستنادا با قطعنامه ینشود. ا فراهم استعمار و یضتبع اشکال یتمامبه دادن هخاتم منظوربه

 که ینو اماقد برنامه و یهاعالم ینهمچن ی،فرهنگ و یاجتماع ی،تصاداق حقوق المللیینب یثاقم

 آزادانه، و کنندیم یینتع را خود یاسیس یتموقع و وضع آزادانه هاآن از یرویپ به مردمان همه

 و اشاره یزن سرنوشت یینتع حق به کنند،یم دنبال را خود یفرهنگ و یاجتماع قتصادی،ا توسعه

 است. کرده یدتأک

 مشمول را المللینب حقوق در مندرج حقوق یتمام ملل سازمان یهاعالم ینا یورکلطبه

 متوقف را یمبو مردمان یهعل یضتبع اعمال هرگونه که خواهدیم هادولت از و دانسته یبوم مردمان

 کنند. هموار را هاآن یشرفتپ و توسعه راه و کرده

 کنند،یم یزندگ یرانا کشور یهامرز چارچوب در که را یجنوب یجانآزربا یهاترک اگر

 به نسبت یرانا در بشر حقوق یتوضع توانیمیم یاوریم؛ب شمار به منطقه ینا یبوم مردمان عنوانبه

 ین. بنابرایمینما یبررس یبوم مردمان حقوق یجهان یهاعالم قالب در را یجنوب یجانآزربا یهاترک

 به یجنوب انیجآزربا در ترک مردم بودن یومب و ملل سازمان یهاعالم به توجه با نوشتار ینا در

نمود.  یمواهخ یسهمقا یرانا در یجانآزربا یهاترک یتوضع با و پرداخته یهاعالم ینا مواد یبررس

 شد. خواهد پرداخته آن مهم مواد از یبرخ به که باشدیم ماده 46 شامل یانیهب ینا

 ۱ ماده

 را، نیادیب هاییآزاد و بشر حقوق یتمام از کامل یبرخوردار حق یبوم مردمان

 حقوق المللینب قانون و رشب حقوق یجهان یهاعالم متحد، ملل منشور در که یاگونهبه

 دارند. افراد، منزلهبه یا یجمعدسته صورتبه شده، شناخته یترسم به بشر
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 ۲ ماده

 و هستند ربراب نآنا با و آزاد یگرد افراد و مردمان همه برابر در یبوم افراد و مردمان

 هر از ودخ یبوم یتهو یا برخاستگاه یمبتن حقوق یژهوبه خود، حقوق اعمال در دارند حق

 باشند. آزاد یضتبع نوع

 هایآزاد یمامت از یدبا یبوم مردمان که کندیم اعالم صراحت به یهاعالم ینا دوم و یکم ماده

 یبوتص به بشر حقوق لمللاینب قانون و بشر حقوق یجهان یهاعالم چارچوب در که یحقوق و

 و هستند ریگد مردمان با برابر هایآزاد و حقوق ازلحاظ یبوم باشند. مردمان برخوردار یدهرس

 ینا یبرتت یناست. بد بشر حقوق با یرمغا مردمان ینا یبوم یتهو با ارتباط در یضتبع گونههر

 هاییژگیو یتمام که کرده مطرح را یتهو موضوع دوم ماده در ملل سازمان قطعنامه

 ردمانم یه،اعالم دوم ماده . طبقشودیم شامل است یمردم گروه یک مختص که را یفردمنحصربه

 مواد در ماده ین. اشوندیم شمرده آزاد خود یتهو یا خاستگاه بر یمبتن قحقو اعمال در یبوم

 است. شده داده یحتوض مفصل صورتبه یهاعالم ینا یبعد

 3 ماده

 ادانهآز حق ینا استناد به دارند. آنان را خود سرنوشت ینیتع حق یبوم مردمان

 ی،اقتصاد توسعه و رشد دنبال به آزادانه و کنندیم یینتع را خود یاسیس یتوضع

 .روندیم خود یفرهنگ و یاجتماع

 دهش قائل یبوم مردمان یبرا را« سرنوشت یینتع حق» قطعنامه ینا سوم ماده همچنین

 خود که گونهآن را خود جامعه و فرهنگ و اقتصاد یندهآ توانندیم یومب مردمان کهیطورهاست. ب

 ترینیاساس از یکی سرنوشت یینتع . حقیرندبگ یمتصم آن مورد در و ببرند یشپبه خواهندیم

 مبارزات یبجنو یجانآزربا در یزن امروزه که است مختلف هاییتمل و یکیاتن هایوهگر یبرا حقوق

 یبرا قح ینا دادن از یمرکز دارد. حکومت ادامه حق ینا به یدنرس یراب یجانآزربا یهاترک

 .کندیم یخوددار یرانا در یکیاتن یهاگروه یگرد و یجانآزربا یهاترک

 ۴ ماده

 یاخلد امور به مربوط مسائل در خود، سرنوشت یینتع حق اعمال در ی،بوم مردمان

 یینتع هب مربوط یفوظا انجام یراب یمال ینتأم یلوسا و هایوهش ینهمچن خود، یمحل و

 دارند. یخودگردان یا یخودمختار حق خود، سرنوشت
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 یداخل امور تا شده داده یبوم مردمان به یخودگردان و یخودمختار حق یزن چهارم ماده در

 دوم و اول کنند. مواد اقدام خود سرنوشت یینتع یراستا در خواهندیم خود که گونهآن را خود

 حقوق به چهارم و سوم موارد اما کند،یم اشاره یبوم مردمان یفرد حقوق به یشترب اگرچه

 ین. بدنگردیم بشر حقوق مسئله به یزن یجمع ازنظر و کرده اشاره یزن یبوم مردمان یجمعدسته

 یزن آن به متعلق یجامعه بود خواهد برخوردار برابر هاییآزاد از که گونههمان یبوم فرد هر یبترت

 .شودیم شمرده محق خود یندهآ یبرا گیرییمتصم در

 حقوق از کدامیچه از یجنوب یجانآزربا یهاترک شودمی معلوم شدهمطرح مواد به توجه با

 توسط نیجاآزربا و شده سلب هاترک از یخودگردان . حقیستندن برخوردار مواد ینا در مندرج

 یسو زا یجانآزربا یهاترک یتهو به مربوط مسائل ی. تمامشودیم اداره یرانا یمرکز حکومت

 ودنب آزاد یرغمعل یمادر زبان است. آموزش شده محدود یا و ممنوع یرانا یمرکز یهادولت

 آن موزشآ و یستدر یبرا یطشرا و شده ممنوع مدارس ( دریرانا یاساس )قانون یقانون ازلحاظ

 ندارد. وجود

 ۶ ماده

 باشد. داشته یتیمل دارد حق یبوم فرد هر

 یحال در ینا باشد. داشته یتیمل تا دارد حق یبوم فرد هر کندیم اعالم یانیهب ینا ششم ماده

 یرانا دولت اما شود،یم اعمال کشورها از یاریبس ییشناسا کارت و گذرنامه در یتمل درج که است

 . اصوالً کندیم درج را یرانیا یجعل یتهو خود، شهروندان یتمام گذرنامه و ییشناسا مدارک یبرا

 یهافاوتت گرفتن یدهناد و یرانا در موجود یهاملت یدننام فرهنگخرده با یرانا یمرکز حکومت

 یک یرانا که است یحال در ین. اکشدیم یشپبه را انکار ییهرو یمذهب بعضاً و یفرهنگ و یزبان

 نینقوا طبق هاآن ییشناسا کار و گذرنامه یرو در افراد یتمل درج و بوده یرالملهکث کشور

 است. الزم بشر حقوق و المللینب

 ۸ ماده

 یجبارا جذب و یهمانندساز معرض در یدنبا و دارند حق یبوم مردمان و افراد ــ1

 شوند. داده قرار یشخو فرهنگ ینابود یا یگرد یفرهنگ

 و ،یشگیریپ یرز اعمال ارتکاب از تا سازند فراهم مؤثر یسازوکارها یدبا کشورها ــ2

 کنند: اصالح و جبران را هاآن یاحتمال اییامدهپ و عوارض
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 یافراد عنوانبه یشانا منزلت از آنان کردن محروم یرتأث یا هدف که یاقدام ( هرالف

 دارد؛ را آنان یقوم هاییتهو یا یفرهنگ یهاارزش از یا یز،متما

 یا هاینسرزم ها،ینزم از آنان کردن محروم آن یرتأث یا هدف که یاقدام ( هرب

 است؛ آنان بعمنا

 ره یفتضع یا نقض یرتأث یا هدف که یتجمع یاجبار وانتقالنقل از شکل ( هرج

 دارد؛ را آنان حقوق از یک

 ی،اجبار ییهمگرا و ادغام یا یهمانندساز و جذب از شکل ( هرد

 یهعل که یقوم یا ینژاد یضتبع یکتحر یا یجترو منظوربه یغاتتبل از شکل ( هره

 د.باش شدهیتهدا آنان

 یندسازهمان که را یمیالسیونآس هاییاستس هرگونه یبوم مردمان حقوق یانیهب هشتم ماده

 ماده ینا ین. همچنکندیم ممنوع ،دارد یپ در را یفرهنگ ینابود یا و یفرهنگ یاجبار جذب و

 هک است یحال در ین. اکندیم ممنوع را شود ینژاد یضتبع به منجر که یغاتیتبل هرگونه

 منتشر هاترک به آمیزیینتوه یهابرنامه و یداتتول همواره یرانا یردولتیغ و یدولت یهارسانه

 هاینتوه ین. اشودیم یجنوب یجانآزربا یهاترک احساسات شدن داریحهجر به منجر که کنندیم

 موجب یزبان و یفرهنگ یمیالسیونآس هاییاستس همراه به متداوم و یافتهسازمان یرهایتحق و

 یراحتبه و شوند یته یمل و یجمع نفساعتمادبه و غرور از یجنوب یجانآزربا هایترک تا شودیم

 دهند. استعمار به تن

 ۱۴ ماده

 رلکنت و یجادا را خود یآموزش مؤسسات و هانظام دارند حق یبوم مردمان ــ1

 ود،خ تعلم و یمتعل یفرهنگ هاییوهش با متناسب یروش به خود، یهازبان با و کنند

 دهند. آموزش

 با مرتبط که کندیم اشاره یمهم یاربس مورد به یبوم مردمان حقوق یانیهب چهاردم ماده

 حق یبوم مردمان کندیم یانب ماده یناست. ا یجنوب یجانآزربا در یمادر زبان به آموزش مساله

 قح یانیهب ینا در مساله یعنیکنند.  کنترل را آن سپس و کرده یجادا را خود یآموزش نظام دارند

 توانندیم یبوم . مردمانباشدیم مطرح «یآموزش نظام» یجادا حق بلکه ،نبوده یمادر زبان آموزش

 نظام یجادا در توانندیم آنها ین. همچنیندنما اداره را آن و کرده یستاس را خود یآموزش نظام
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 کمک خود تعلم و یمتعل یفرهنگ هاییوهش با متناسب یهاروش از خودشان مختص یآموزش

 بپردازند. علوم آموزش به و رفتهگ

 ۱۶ ماده

 بدون و کنند یجادا خود یزبانها به را خود یهارسانه دارند حق یبوم مردمان ــ1

 باشند. داشته یدسترس یربومیغ یهارسانه یهاشکل یتمام به یضتبع

 یهاهرسان کنند حاصل یناناطم تا آورند عمل به موثر یرتداب یدبا کشورها ــ2

 کنند. منعکس را یبوم یفرهنگ تنوع یبدرست دولت به متعلق

 یخصوص یتمالک با یهارسانه یدبا یان،ب کامل یآزاد ینتضم بر یرتاث بدون کشورها،

 کنند. منعکس یکاف قدر به را یبوم یفرهنگ تنوع کنند یقتشو را

  

است.  ردهک اشاره رسانه مهم یاربس مساله به یزن یبوم مردمان حقوق یانیهب شانزدهم ماده

 یعیوس مخاطب یفط از که روندیم بشمار امروز یهارسانه ینمهمتر جمله از یریتصو یهارسانه

 یناست. ا شده داده یبوم مردمان به خود یبوم زبان رسانهبه یجادا حق یزن ینجاا برخوردارند. در

 یهاهرسان یمامت و بوده یرانا یمرکز حکومت دست در حاضر حال در رسانه که است یحال در

 و هایزیون. تلوشودیم اداره یمرکز حکومت یسو از یسراسر و یاستان از اعم کشور در موجود

 جمله از یمحل مناطق فرهنگ و زبان به که کنندیم یتفعال یصورت به یزن یاستان یوهایراد

 .رسانندیم را یانز و ضرر یشترینب یجانآزربا
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 گیرینتیجه

 شویمیم متوجه ،متحد ملل سازمان یبشر حقوق هاییونکنوانس و اسناد به راگذ ینگاه با

 عنوان به هبلک دارد؛ یاربس فاصله بشر حقوق یجهان ینداردهاااست از تنها نه یرانا حکومت که

 و ینوانق در آنچه برخالف هایییاستس یائیسمآرپان و یسمپانفارس بر یمبتن یستیفاش یستمیس

 یبررس یهاماده طبق و شد مطرح فوق در آنچه . طبقکندیم اعمال ،شده یینعت المللینب حقوق

 و یدگردانخو از دارند حق یجنوب یجانآزربا یهاترک ی،بوم مردمان حقوق یجهان یانیهب از شده

 و ندکن یجادا را خود یهارسانه کنند؛ اداره و یااح را خود یآموزش نظام شوند؛ مندبهره یتمختار

 کنند. یینتع را خود یاجتماع و یاسیس سرنوشت دارند حق ینهمچن
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 پنجم فصل

                    

 آزادی( تا رهایی )از 

 

 

 

 اهمیت رب مبتنی و استوار است یترک هویت یپایه بر آزربایجان ملی حرکت رکن تریناساسی

 هویت بسط و یشکوفای موجب هرآنچه کلی طور به و هنر جغرافیا، اسطوره، فرهنگ، زبان، تاریخ،

 هایسنت کالسیک، ادبیات به رجعت با دنیا تمام در گراییملی . اصوالباشدمی است کیرت

 در یشهابارقه اولین و آوردبرمی سر هنری و ادبی هایمحفل از فولکلوریک موسیقی پیشینیان،

 و فرهیخته اقشار سوی از آثار خورد. همینمی چشم به تاریخ پژوهشگران و شعرا اشعار

 آن گسترش با و گیردمی قرار توجه مورد بار اولین برای دانشجویان همچون جامعه یکردهتحصیل

 سیاسی شود. روندمی ریزیپی تدریج به آن سیاسی بعد در گراییملی فکری هاینحله جامعه در

 هتیجن این به و رسندمی خودآگاهی به نخبگان و شهروندان که شودمی آغاز زمانی جنبش شدن

 دارند. را ملی سعادت به رسیدن برای مبارزه توانایی که رسندمی

اما  رغم اینکه جنبش ملی همگانی است و حافظ منافع تمامی اقشار و صنوف جامعه استعلی

 ملی نفساعتمادبه آغازگر، عنوان به و شودمی محسوب ملی جنبش یک ستونبه عنوان  گراییملی

 از نه جنوبی آزربایجان گراییانگیزد. ملیبرمی مبارزه برای نبشج فعالین و شهروندان بین در را

 که مدرن گراییملی در را آن توانمی نوعی به و است تدافعی و گراواکنش نوع از بلکه تهاجمی نوع

 گرایی. ملیدرک تعریف ،است باستانگرایی و طلبیبرتری فاناتیسم، گرایی،افراط هرگونه از دور به

 انسانی حقوق یمطالبه و ملت یک مادی و معنوی هایثروت از صیانت و گرایی یتهو آزربایجان،

 است. ماعیاجت و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، المللیبین هایمیثاق بشر، حقوق اعالمیه در مطروحه

 و مذهبی و دینی گرایشات از دور به را ملی حرکت ماهیت توانمی ایشبهه هیچبی همچنین

 معتقد جنبش نخبگان از بسیاری و سیاسی هایتشکل کرد. تمامی تعریف یسمسکوالر چارچوب در

 دنیای از مذهب و دین مقدس جایگاه حفظ برای عاملی را آن و هستند حکومت از دین جدایی به

 مین 69 مناسبت به سیاسی نگاه )دیرنیش( در یجانآزربا ملی مقاومت دانند. تشکیالتمی سیاست

126 
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 که کندمی اعالم و کرده اشاره سیاست از دین جدایی به آزربایجان یمل حکومت تأسیس سالگرد

 ابزار به تبدیل وقتی معنوی تعالی به رسیدن و مادیات قید از انسان رهایی عنصر عنوان به دین»
 بجای ها انسان و داشته خود پی در را مذهبی دیکتاتوری و تحجر و فساد شود می حکومتی
 بین در را باالتری رتبه تا آورند می روی دینی چاپلوسی و تملق سوی به خود کردار و روح پاالیش
 مترقی مذهبی حرکت یک عنوان به شریعتمداری کنند. جنبش کسب مذهبی حکومت حاکمان
 راه به گام سیاست از دین جدایی شعار با که باشد می آزربایجان ترک ملت برای افتخاری پر تابلوی
 را خیانت خنجر «شعوبیه» مذهبی – ناسیونالیست جنبش دورانمز و متحجرین ولی ،نهاد مبارزه

 جنبش از تجربه و ایده کسب با آزربایجان ملی حرکت. آوردند فرود جنبش این پیکر بر
 حرمت و احترام مورد خود جایگاه در را یند عنصر سیاست از دین جدایی به اعتقاد با شریعتمداری

 ملی، حاکمیت حق همچون مواردی به آشکارا هیبیان این در دیرنیشتشکیالت  129«دهد.می قرار

 ادیان حقوق سیاست، از دین جدایی اجتماعی، و فردی هایآزادی بشر، حقوق دموکراسی، و آزادی

 ملی حرکت تضمین تحت در باید موارد این تمامی که است کرده تاکید و اشاره مذاهب و

 .یابند قرار آزربایجان

 امروز کند.می احساس را آن کمبود که است چیزی آن لدنبا به همواره انسان شکبی

 تعیین حق تحت را ملی حاکمیت حق ملی نفس عزت به رسیدن برای آزربایجان ترک شهروند

 حرکت همه این کند. بامی مبارزه راه دراین و دانسته خود مشروع حقوق از سیاسی-ملی سرنوشت

 مبارزات و هافعالیت سرلوحه در هدف عنوان به هم را آزادی ،ملت رهایی بر عالوه آزربایجان ملی

 نیست. تفاوت بی معاصر انسان هایارزش بر و داده قرار خود

 برمبنای که است سیاسی سازوکار دارای یعنی است؛ اجتماعی-سیاسی مکتب یک دموکراسی

 اجتماع ادند قرار اولویت با اشکلی مفهوم در است. دموکراسی گشته ریزیپایه« اجتماع» اولویت

 شده ومتحک در قدرت تمرکز از جلوگیری در سعی قوا تفکیک بر مبتنی سیاسی سازوکار برمبنای

 نظام یک هایموهبت تمام رغمعلی سازد. لکنمی محیا خود بر مردم حکومت برای را شرایط و

ردد. گ تضمین نیز هااقلیت و افراد هایآزادی و حقوق که شود تعبیه ساختاری بایستی دموکراتیک

 و حقوق و شده براقلیت اکثریت استبداد موجب دموکراسی تا داد اجازه نباید دیگر، عبارت به

 خود بر مردم حکومت کلی طور به دموکراسی شود. اگرچه گرفته نادیده جامعه اقلیت هایآزادی

 هیمیمفا شامل خاص طور به و حاضر عصر در ولی ،گرددمی تعریف و تلقی گیریرای بر مبتنی

 قانون، برابر در افراد برابری و گراییقانون شهروندی، حقوق مردم، حاکمیت بشر، حقوق ونچ

 شود.می غیره و مدنی یجامعه حقیقت، تکثر و پراگماتیسم فردی، هایآزادی

                                                           
129 - http://www.araznews.org/fa/?p=11775 
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 به مقید باید آزربایجان در رهایی دوران در دموکراتیک و مدرن دولت یک تکوین بنابراین

گردد.  هموار دموکراتیک و باز یجامعه یک برقراری راه تا باشد سیدموکرا جزئی و کلی اصول

 حاکمیت در هااقلیت و افراد هایآزادی و حقوق تا شود تعبیه ساختاری بایستی شد گفته چنانکه

 حقوق تا باشدمی دمکراتیک و مدرن قوانینی تنظیم امر این یگردد. الزمه تضمین آزربایجان ملی

 پایمال موجب« اجتماع» بر دموکراسی بندیاولویت و گردد تضمین زربایجانآ مختلف اقشار تمامی

کنیم. می بسنده ذهنی مثالی طرح به موضوع این بسط نگردد. در افراد و هااقلیت حقوق شدن

 نمایند وضع قانونی جامعه یک اکثریت دموکراسی گیریرای و نمایندگی اصول طبق کنیم فرض

 تا شود طرح طوری باید اساسی قوانین اینجا باشد. در جامعه آن از لیتاق یک حقوق با تقابل در که

 گردد. تامین اتنیکی چه و مذهبی چه هااقلیت حقوق همواره و گردد قبیل این از مواردی از مانع

 برای خاصی اهمیت انسان که برد یاد از نباید لکن است، اجتماعی موجودی انسان اگرچه

 شرایطی در قرارگرفتن از ذاتی طور به هااست. انسان قائل خود رایب جامعه در فردی خودمختاری

 ناباجت ،اندازد مخاطره به را شانفردی عمل آزادی و خودمختاری شرایط، آن موجب به که

 نهاد رینکوچکت به است بهتر شود داده ارائه مبحث این درک برای عینی مثال یک کنند. اگرمی

 شدید هایهمبستگی رغمعلی نیز منسجم نهاد این م. اعضایبیفکنی نظر خانواده یعنی جامعه

 کرده ریفتع خانواده افراد برای جامعه عرف که هاییآزادی و منافع در تعارض صورت در عاطفی

ی میل به یعن امر شد. همین دنخواه شرایط تغییر خواهان و کرده رفتار تدافعی صورت به است،

 داخل در فردی هایآزادی حدود تعیین و قوانین وضع هب هادولت تا گردید باعث آزادی فردی

 تعریف و تعیین و هاخانواده در افراد رفتار تنظیم برای قوانینی وضع یعنی ؛دست زنند نیز خانواده

 است. عادی امری مدرن یکشورها قضایی یقوه در آنها حقوق

 از ،ممکن شکل هر به تا گردد تعیین ایگونه به است الزم دموکراتیک دولت یک ساختار

 د. درآور عمل به جلوگیری کشور سیاسی قدرت ساختار در قدرت تمرکز برای شرایط شدن محیا

 این کهطوریبه ،باشدمی دشوار غایت به اقتصادی قدرت از سیاسی قدرت دادن یزیتم حاضر عصر

 هایدولت هکنه آنگو تا است بهتر کنند. بنابراینمی ایفا همدیگر برای را مکمل نقش همواره دو

 نماییم. با تامل اند،شده ریزیپایه« اقتصاد در دولت دخالت عدم اصل» بر نیز غربی دموکراتیک

 اتفاق به یبقر اغلب دولتی اقتصاد که یابیمدرمی غیردموکراتیک هایدولت معاصر تاریخ بر نگاهی

 اسالمی هوریجم به نگاهی اب نیز حاضر حال است. در بوده هاحکومت نوع این از جدانشدنی ایپاره

 قدرت تمرکز و کشور در و ثروت قدرت مافیای گیریشکل در دولتی اقتصاد پررنگ نقش ایران،

 .مشخص است کامال
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 از قدرت تمرکز و قدرت یقبضه هرگونه امکان سیاسی قدرت از اقتصاد داشتننگه دور با

 بر کند. عالوهمی باز دموکراتیک منظا یک به رسیدن برای را راه و شده گرفته دولتمردان سوی

 خارجی و داخلی گذارانسرمایه برای زمینه دولت، از اقتصاد جداسازی با دموکراتیک نظام تضمین

 ایجاد گذارانسرمایه برای روان و آسان بروکراتیک شرایط و شودمی فراهم جنوبی آزربایجان

 گردد. محیا تجاری و صنعتی زمراک ایجاد برای شرایط ممکن زمان کمترین در تا گرددمی

 دمع کشور، اقتصادی قدرت داشتن دست در با ایران اسالمی جمهوری رژیم حاضر حال در

 یک با تا است هشد موجب ،مردم بر یایدئولوژ تحمیل و گانهسه قوای دموکراتیک و اصولی تفکیک

 کشور نابعم و صادیاقت امکانات کردن قبضه گردیم. موضوع مواجه توتالیتر و ایدئولوژیک رژیم

 وجودهب در که است. موضوعی گشته تبدیل کشور در مردم برای آشکار موضوعی به سپاه توسط

 صولیا قوای تفکیک کند. عدممی بازی مهمی نقش قدرت تمرکز آن پی در و قدرت مافیای آمدن

 بجمو شخص یک از قوا یهمه تابعیت و تصنعی قوای تفکیک دقیقتر اصطالح به و مناسب و

سازد.  نناممک امری را« اصالحات» و شود تربیش باز نظام یک با رژیم این یفاصله تا شودمی

 عقاید گونه هر ،شودمی موجب زمین بر خدا نمایندگی ادعای و رژیم ایدئولوژیک یجنبه همچنین

 شود.  رانده حاشیه به و سرکوب تحقیر، متفاوت

 تفاوت یکدیگر با اندیشه و فکری هایدغدغه ت،مطالبا لحاظ از جامعه یک هاینسل طبیعتا

است.  کدموکراتی اصول با مغایر عملی بعدی هاینسل به ایدئولوژی یک تحمیل و داشت خواهند

ی فکری و هااقلیت سایر و مذهبی هایاقلیت دگراندیشان، حقوق سیستمی چنین در برآن عالوه

 هر با امعهج اعضای تمام برابری و سکوالریسم اصول به پایبندی جااین شود. درمی عتضیی عقیدتی

شود. می کشیده میان به آزربایجان ملی حرکت سوی از قانون برابر در مذهبی و عقیده نوع

 از اعم وبیجن آزربایجان شهروندان حقوق تمامی که قوانینی وضع و سکوالریسم اصول به پایبندی

 ملی حرکت اهداف از تواندمی نماید نتامی را غیره و خدابی مسیحی، حق، اهل سنی، شیعه،

 آید. حساب به آزربایجان

 ان.جی.او فعالیت برای موانع تا شوند وضع طوری باید جنوبی آزربایجان در دموکراتیک قوانین

 آزربایجان ملت عموم و کشور سیاسی قدرت بین پلی بتوانند هاگروه و احزاب و برسد حداقل به ها

 در دموکراسی میزان سنجش معیارهای از یکی عنوان به مدنی یجامعه کنند. امروزه برقرار

 فعالیت و تشکیل از مانع توتالیتر رژیم غیرفارس، ملل زندان ایران، آید. درمی حساب به کشورها

 و وجود صورت در و شودمی مخالف و متفاوت فکری خطوط با های ان.جی.او و هاگروه احزاب،

 که مدنی ی. جامعههستند مواجه جدی العادهفوق هایمحدودیت و فشارها با فعالیت، یافتن امکان

 پایین سطوح از که سیستمی عنوان به شودمی تشکیل ها .اوان.جی و هاگروه احزاب، ها،تشکل از
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 امر این کهدرحالی کند،می بازی کشور حاکم دستگاه بر ناظر و کنندهکنترل نقشی ،گیردمی شکل

 حکومت شدید نظارت تحت نیز شماری انگشتهاتشکل و هاهگرو و کندیم عمل بالعکس ایران در

 دارند. قرار

 حرکت فعالین برای باالیی بسیار ارزش از فوق در مذکور موارد اهمیت رغمعلی که موضوعی

 برقراری و فارسی-آریایی نژادپرستی و استعمار از ملی رهایی ،است برخوردار آزربایجان ملت و ملی

 ملت زبان و فرهنگ رشد برای کافی بسترهای ایجاد آن تبع به و جنوبی آزربایجان در ملی دولت

 ملی نفساعتمادبه کسب نتیجه در و ملی یاراده و غرورملی آمدن بوجود همچنین و آزربایجان

 تجارت، و صنعت اقتصاد، نظامی، قدرت علم، در ایجانبه همه توسعه که بود خواهد آزربایجانیان

 داشت. خواهد درپی را موکراسید و رفاه
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 سخن پایانی
 و ستمدیده ملت یک یدوباره بازگشت برای است تقالیی جنوبی آزربایجان ملی حرکت

 هایوتثر و هاارزش حفظ برای مقدس ایمبارزه و حقیقی. تالش خویشتن یسوبه استعمارزده

 مرکزی هایحکومت ماریعاست-راسیستی سیستم تحت است سال سالیان که ملتی مادی و معنوی

 نژادپرستانه یهاباصفت است سال سالیان که سازیتاریخ و بزرگ شود. ملتمی تحقیر ایران

 یمل است. حرکت کرده پیدا تقلیل« فرهنگخرده» و« قوم» به منزلتش و شأن و یرشدهتحق

 و ظلم و تانرسنژادپ استعمار از که است مردمانی یهارگ خون یانقل از سمبولی جنوبی آزربایجان

 ظلم است، گواه نیز بشریت تاریخ چنانچه شکاند. بیآمده ستوه به خفقان و استبداد و تبعیض

 پیوست. خواهند تاریخ دانزباله به روسیاه ظالمان و بود نخواهد پابرجا

 و دولتی یهادستگاه و فارس حاکم ملت سوی از آزربایجان بزرگ ملت که نیست روزی

 و دستیینپا طبقات و اقشار تمامی سوی از روشنفکرانش، و هنرمندان سوی از ،اشیردولتیغ

 و خرد درون از و نگیرد قرار هاخطابه ترینیرانسانیغ و بدترین و توهین و تحقیر هدف باالدستش

 دارپرچم منطقه، یهاجنبش ترینخواهیآزاد و ترینیانقالب دارپرچم همواره که نگردد. ملتی تحقیر

 است. ملت انسانیتمفهوم  دارپرچم و منطقه در جامعه ترینیمدن و ترینیمترق ایجاد یبرا تالش

 زربایجانآ است. ملت نکرده تجاوز و تعدی مذهبی هیچ پیروان و ملت و قوم هیچ به آزربایجان

 سوی از عوض در و است کرده رفتار دوستی و مدارا و صلح به خود همسایگان تمامی با همواره

 دارپرچم نآزربایجا . ملتگیردیم قرار تجاوز و یموردتعد ممکن نوع بدترین به یگانهمسا همین

 رسانندیم قبل سال 9000 به را بشریت تاریخ قامت که ییهااست. تمدن منطقه در هاتمدن اولین

 و شوندیم بایکوت ،فارس استعمار تحریف و یپراکندروغ دستگاه برکت به امروز که ییهاتمدن و

 .کنندیم تهی آزربایجان میهن مام به افتخار و خودباوری از را ترک ملت

 ،انسانی یزندگ آرزوی که کسانی تمام و آزربایجان طلبانرهایی تمام بر است بایسته

 علیه ،اندازدیم تپش به را قلبشان آزربایجان ملی بیرق زیر دموکراتیک، مدرن و شرافتمندانه

 و زادیآ برای قلبشان که کسانی بفشارند. تمام هم بر را دهارا یهامشت استعماری هاییاستس

هستند.  هاییر به آزربایجان ملت رسیدن برای رهبر یک هرکدامشان که بدانند باید تپد،یم رهایی

 توهین و حقیرت بدون و شرافتمندانه زندگی و رهایی آزادی، نام شنیدن با خونشان که کسانی تمام

 .اندیشخو ملت رهبران و آزادی عاشقان دآیمی جوش به یشانهارگ در

 و استعمار یپیکره بر کردهگره مشتی تواندیم ملی رهایی و آزادی برای تپنده قلب هر

 رنگ سه بیرق یسایه زیر غرور پر و شرافتمندانه زندگی یک از نویدی خود در که باشد نژادپرستی

 حس از سرشار که ایشادی و است. سرور یشاد و سرور با توأم که دهد. نویدی را آزربایجان ملی
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 یمداردولت یسایه در تواندمی که ایملی نفساست. اعتمادبه ملی نفساعتمادبه و رهایی و آزادی

 بنشیند. آزربایجانی هر قلب در شد، خواهد برافراشته آزربایجان بام بر که ملی بیرق و ملی

 بسیاری همچون تواندمی که برسد باور این به آزربایجان بزرگ ملت که است رسیده آن زمان

 دست اجتماعی رفاه و پیشرفت و ترقی به ،رسدمی میلیون نیم به شمارشان که دنیا مستقل ملل از

 مبارزان و فعالین که است رسانده ییجابه را خفقان و گستاخی فارس استعمار یابند. امروز

 زبان به تحصیل یعنی انسانی حق تریندیهیب و ترینابتدایی یمطالبه برای بایستی آزربایجان

 ملت برای ایبرده و ارباب رفتار و ننگ برند. این سر به رژیم هایزندان در را هاسال و هاماه مادری

 ملت صبر که رسدمی روزی و پایدنمی دیری البته و نیست تحملقابل آزربایجان سازیختار و بزرگ

ترین اگرچه زبان مادری یکی از اساسی. شودیم لبریز دیکتاتورها و زورگویان با مدارا از آزربایجان

 این عمق نباید از های ملت ترک آزربایجان است و به طور گسترده همگانی شده است اماخواستت

« ملی سرنوشت تعیین حق» به مبارزه برای رسیدن با آزربایجان ملت غافل شد. استعماری سیستم

های آینده خود زندگی پرغرور و عزتمندی را به ارمغان یافته و برای نسلاز استعمار رهایی  دتوانیم

 .آورد

 لفمخت علوم تا است گشته موجب ارتباطات گسترش و اطالعات انفجار که حاضر عصر در

 که آورد. عصری بار هب را نامطلوبی نتایج تواندمی مبارزه علم از گذر و انگاشتن نادیده یابد، گسترش

 منظم ایساختاره ایجاد و یدهسازمان برای علمی متون آخرین از اطالعاتی هایسازمان آن در

 هاینبشج مبارزان یدهسازمان برای منسجم و مدرن هایلتشک ایجاد برند،می بهره تشکیالتی

روشنفکران و  امیدوار باید باشیم که سازد.می ناگزیر را آزربایجان ملی حرکت چون یاطلبانهحق

ر دمند و هجامعه ترک آزربایجان بکالبد آزربایجان روح همدلی و برادری را در مبارزین ملی 

ورت آن ص بزرگ ملت ترک آزربایجان بشمارد. در شهروند آزربایجانی خود را عضوی از خانواده

به  خود را ری و همدردی به مانند اعضای یک بدن خواهیم توانستهمکاتالش و کار و است که با 

 قرار دهیم.و در مسیر پیشرفت و ترقی  رهایی از استعمار

 دشمن توتالیتر و استعمارگر نژادپرستانه، ماهیت تا شد سعی پژوهش این درو در آخر، 

 دشمن تشناخ با تا شد پرداخته نیز ملی حرکت شناسیآسیب به همچنین شود، واکاوی و بررسی

 بین در لیم حرکت مشکالت حل و هانقص بردن میان از برای الزم یاراده جنبش، درونی شرایط و

 کشور، شرایط قدقی و درست تحلیل با تا است آید. امید وجود به آزربایجان ملی مبارزان و فعالین

 هاییوهش جنوبی، آزربایجان ملی رهایی و آزادی راه مبارزان و فعالین سوی از جهان و منطقه

 گردد. اتخاذ توتالیتر و استعمارگر سیستم و رژیم با مبارزه حقیقی
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 الیق ائتمگه اداره ایشلرینی داخلی اؤزونون جهتدن و حیث هر آزربایجانی بیز»

 اؤز چالیشیریق گوره دئییلدیر. اونا فارس دیلده دانیشدیغی بیلیریک. خلقیمیزین

 «ک.یئتیره مقامینا خلقلرین متمدن دونیانین خلقیمیزی ایله دیلیمیز

 جنوبی آزربایجان ملی حکومت گذاریان(: بن۱3۲۶–۱۲۷۲« )وریپیشه جواد یدس»

 شمسی ۱3۲۴ سال در
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 تحقیقاتی منابع و کتابشناسی گزیده

 فارسی منابع

 1395 سال پنجم، چاپ دوورژه، موریس سیاست، علم اصول 

 و نفیسی محمدرضا ترجمه کاتوزیان، همایون محمدعلی ایران، سیاسی اقتصاد 

 1385 سال دهم،دواز چاپ مرکز، تهران، عزیزی، کامبیز

 قادری، حاتم بیستم، قرن در سیاسی هایاندیشه  

 ارزمی،خو انتشارات آدمیت، فریدون دکتر آخوندزاده، فتحعلی میرزا هایاندیشه 

 1349 سال

 تم،هف چاپ تهران، دانشگاه انتشارات بشیریه، حسین سیاسی، بسیج و انقالب 

 1387 سال

 محمد محمدی،گل احمد مترجمان آبراهامیان، یرواند انقالب، دو بین ایران 

 1384 سال یازدهم، چاپ نی، نشر تهران فتاحی، ابراهیم

 شایسته نشر محمدی، رضا وری،پیشه دولت تا رضاشاه سلطنت از آذربایجان، 

 1392 سال اول، چاپ تبریز،

 تهران تانتشارا اشراق، کریم ترجمه اتابکی، تورج معاصر، ایران در آذربایجان 

 1376 سال اول، چاپ توس،

 هم،د چاپ تهران، معاصر، نگاه انتشارات بشیریه، حسین سیاسی، دانش آموزش 

 1382 سال

 1393 سال ،26 چاپ نی، نشر تهران، عالم، عبدالرحمن سیاست، علم بنیادهای 

 ربریت،ب یا سوسیالیسم مجله از کاستوریادیس، کورنلیوس تشکیالت، و پرولتاریا 

 1959 سال مایندموتور، کالکترونی نشر قضایی، امین ترجمه

 کاردان، محمدامین ترجمه فانون، فرانتس سفید، هایصورتک سیاه، پوست 

 1353 سال اول، چاپ خوارزمی، انتشارات سهامی شرکت
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 حسین کاری،محافظه و لیبرالیسم بیستم، قرن در سیاسی هایاندیشه تاریخ 

 1392 سال دوازدهم، چاپ نی، نشر تهران، بشیریه،

 شاراتانت اکبری، محمدعلی پهلوی، و قاجار عصر ایران، جدید هویت تبارشناسی 

 تهران فرهنگی، و علمی

 الثی،ث محسن ترجمه آرنت، هانا خفقان(، ار،تارعاب،کش )حکومت توتالیتاریسم 

 1366 سال دوم، چاپ جاویدان، انتشارات سازمان

 تهران، ،سوم چاپ فوالدوند، الهعزت ترجمه پوپر، کارل آن، دشمنان و باز جامعه 

 1380 سال

 نی، نشر بشیریه، حسین سیاسی، شناسیجامعه  

 1384 گیدنز، شناسیجامعه 

 چهارم چاپ ناطق، هما ترجمه استعمارزده، چهره استعمارگر؛ چهره 

 انتشارات سهامی شرکت احمد، آل جالل روشنفکران، خیانت و خدمت در 

 1357 سال اول، چاپ دوم، جلد تهران، خوارزمی،

 پردیس راتانتشا تهران، نوری، هادی ترجمه اسپیرو، هربرت توتالیتاریسم، درباره 

 1384 سال دانش،

 سال نیلوفر، انتشارات تهران، اول، چاپ فانون، فرانتس زمین، روی دوزخیان 

1361 

 ینحس ایران، اسالمی جمهوری دوره ایران، سیاسی شناسیجامعه بر ایدیباچه 

 1392 سال ر،معاص نگاه نشر ششم، چاپ بشیریه،

 چاپ تهران، مرکز، نشر زاد،مرشدی علی قومی، و ملی هویت و آذری روشنفکران 

 1380 سال اول،

 پژوهش و رسانیاطالع معاونت انتشارات رضایی، محسن اقتصادی، فدرالیسم-

 رسانی اطالع کل اداره

 توسلی غالمعباس دکتر اقتباس و ترجمعه کوئن، بروس شناسی،جامعه مبانی، 

 1372 سال تهران، دانشگاه، کتب تدوین و مطالعه سازمان صل،فا رضا
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 و نشر شرکت بیات، کاوه گردآوری زاده،رسول محمدامین بلشویزم، و ملیت 

 1389 سال تهران، ،دانش یس. پرد کتاب یرازهش پژوهش

 بایجانآزر ملی مقاومت تشکیالت نشر کمیته ایران، در فارس استعمار به نگاهی 

 

 بایجانیآزر ترکی منابع

 جنوبی آزربایجان ملی حرکت فعالین نوشته آزربایجان، تاالنمیش

 سیدرگی دیرنیش قانلی یا و بسدیر اولماق یاغ چیراغینا اؤزگه

 ائوییایین تشکیالتی باب بیگ،ائلچی ابوالفضل یولوندا، آزربایجان بوتوو
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