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 مقدمه

های در خصوص موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه، دیدگاه 

برای رهایی  هاملتبعد از جنگ جهانی دوم و مبارزه  .مختلفی ارائه شده است

دیدگاه وانبه عناز استعمار، دو دیدگاه کالن نظری سوسیالیستی و لیبرالیستی 

ای هکه معروف به دهه 1960و  1950دهه ویژه در ه ب .های رقیب مطرح بودند

حق  اصل»زدایی شدند و ملل مستعمره آفریقایی و آسیایی با استناد به استعمار

 ی نظری و سیاسیهاجدالبه استقالل رسیدند این « هاملتتعیین سرنوشت 

  .به اوج خود رسیدند

ها عامل اصلی عدم توسعه کشورهای تازه مستقل شده را سوسالیست

دانستند که باعث اقتصاد تک رابطه استعماری بین استعمارگر و مستعمره می

کنولوژی و ارزش افزوده پایین و محصولی، رابطه مبادله نابرابر، سطح پایین ت

گرشها و نعبارت دیگر سوسیالیسته ب .شده است ...نیروی متخصص، و کمبود

مللی و ناشی از نظام الاصلی توسعه را نه داخلی بلکه بینهای چپ مانع 

  .دانستنداستعماری می

توسعه در کشورهای در حال توسعه  عدم ها عامل اصلیها و راستلیبرال

دانستند و ی داخلی میهازیرساختتقل شده را در فقدان شرایط و و تازه مس

نظریه مراحل توسعه  .دانستندالمللی را خنثی و یا فرعی مینقش نظام بین

ی فرهنگی و هازیرساخت، که عدم انباشت سرمایه و فراهم نبودن «روستو»

ر طوه ب .دانست یکی از نظریات لیبرال بودمی سعهمادی را عامل اصلی عدم تو
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ی مادی و دنیاگرایانه، فرهنگ هاارزشها عدم توجه به ها و راستلیبرالکلی 

 سی کارامد،گرایانه، پایین بودن کیفیت تکنولوژی، فقدان بوروکراآخرت

از عوامل اصلی عدم توسعه این کشورها میرا  ...های ناکارآمد و فاسد وحکومت

های نظری چپ و راست جلوه دیگری از رقابت قابت این دیدگاهر .دانستند

  .بلوک شرق و غرب در طول جنگ سرد بود

حال توسعه تازه ها برای تبیین وضعیت توسعه کشورهای در این دیدگاه

که  در حالی .های بعد از جنگ جهانی دوم ارائه شده بودمستقل شده در دهه

 ند وضعیت ملل تحت سلطه در درون یک کشور ظاهراًستتواننمیها این دیدگاه

رهایی که متشکل از در کشو .متحد و دارای حق حاکمیت را تبیین نمایند

 نحق حاکمیت ملی فقط متعلق به یکی از ملل ساک ،ولی چندین ملیت هستند

کن در آن کشور فاقد حق حاکمیت و فاقد در آن کشور است، و بقیه ملل سا

در چنین  .هستندهر نوع حقوق شناخته شده حتی در داخل آن کشور 

ه اش را بصاد، فرهنگ و سیاست ملل تحت سلطهکشورهایی ملت حاکم، اقت

فروتری بین ملت دهد و رابطه فراتری و خود شکل میعنوان تابعی از نیازهای 

بعضی از  .شودک کشور برقرار میحاکم و ملل تحت سلطه در درون ی

این نوع از رابطه را با عنوان نظریه  نظران علوم اقتصادی و سیاسیصاحب

  .اندتبیین کرده« استعمار داخلی»

که بعنوان « اقتصاد سیاسی»الزم است که توضیح مختصری در مورد 

نظران است داده شود. اقتصاد یک مفهوم علمی سالهاست مورد توجه صاحب

ای شامل اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، ی عموماً به مطالعات بین رشتهسیاس
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ها اشاره دارد که نقش حیاتی فاکتورهای شناسی، و دیگر رشتهتاریخ، جامعه

 دهد. این رشته، سابقهسیاسی در تعیین دستاوردهای اقتصادی را توضیح می

میت، دیوید های فرانسوی، آدام اسساله دارد که شامل آثار فیزیوکرات 400

بط مرت حال حاضر ریکاردو،  کارل مارکس و دیگر نویسندگان است. دانشمندان

رابرت کوهن، رابرت گیلپین، پیتر ج.  افرادی همچون با این رشته، شامل

ستند ه جدای از مکتب انتقادی و ... هستند کهکاتزنستین، استفان کراسنر، 

ی، سوزان استرنج، و رابرت و. کارل پوالن دانشمندانی همچون ملهم از که بویژه

 است.کاکس 

ی دیگر را به هابخشبخش یا  ،در استعمار داخلی بخشی از یک کشور

ملت حاکم، دیگر ملل ساکن و تحت سلطه  .دهدنفع خود مورد استعمار قرار می

صنایع و  .دهدای بر اقتصاد خود شکل میحاشیه به عنواندر آن کشور را 

اص اختصبه ملت حاکم  الهای با ارزش افزوده باالکای پیشرفته و هاتکنولوژی

نیروی کار ارزان به  تأمینکند، و تولید مواد خام کشاورزی و معدنی و پیدا می

این تقسیم  .شودتحمیل می تردقیقعبارت ه گیرد یا بملل تحت سلطه تعلق می

ثروتمندتر تر و یافتهحاکم توسعهکار تحمیلی هر چقدر ادامه داشته باشد ملت 

شوند و رابطه فراتری و تر مینیافتهشود و ملل تحت سلطه فقیرتر و توسعهمی

های یابد و در حوزهفروتری بین ملت حاکم و ملل تحت سلطه تعمیق می

فرهنگی و سیاسی نیز ملل تحت سلطه دچار بحران هویتی و کمبود اعتماد به 

  .دانندا غیرقابل تغییر میشوند و شرایط استعماری تحمیل شده رنفس ملی می
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ی اسالو و اروپایی روسیه و اوکراین با جمهورهای هاجمهوریرابطه بین 

آسیای مرکزی و قفقاز علیرغم پذیرش نظام فدرال و تقسیم قدرت ظاهری بین 

گانه متحد، یک رابطه مبتنی بر 15ی هاجمهوریحکومت مرکزی در مسکو و 

عنوان مراکز ه ی اسالو و اروپایی بهاجمهوریروسیه و  .استعمار داخلی بود

تولید تکنولوژی پیشرفته و صنایع بزرگ و فراوری کاالهای نهایی و دارای ارزش 

عنوان ه ی آسیای مرکزی و قفقاز بهاجمهوریافزوده انتخاب شده بودند و 

 کننده نیروی کار ارزان تعیین تأمینتولیدکننده مواد خام کشاورزی و معدنی و 

این رابطه استعماری در طول یک و نیم تا دو قرن سلطه روسیه بر  .شده بودند

رابطه استعماری بین روسیه و  .آسیای مرکزی و قفقاز تحمیل شده بود

های فرهنگی، سیاسی و ی آسیای مرکزی و قفقاز در همه حوزههاجمهوری

اقتصادی به شکل یک طرفه به نفع روسیه و به ضرر آسیای مرکزی و قفقاز 

نشین در قفقاز ی مسلمانهازمینحتی بخش بزرگی از سر .شده بودطراحی 

ن و داغستان، آذربایجان، ی چچهاجمهوریمالی و آسیای مرکزی مانند ش

که اشتراکات فرهنگی، زبانی، مذهبی و تاریخی  ...باشقیردیستان، قزاقستان و

 هداشتند به روسیه منضم شد تا جغرافیای روسیه به ضرر ملل تحت سلط ...و

  .تر شودآسیای مرکزی و قفقاز بزرگ

 آسیای مرکزی یهاجمهوریاکنون بیش از بیست و پنج سال از استقالل 

میراث استعمار روسیه، در  به عنوانگذرد و فقر و توسعه نیافتگی و قفقاز می

 ی غنی از نظر نفت و گاز وهاجمهوریالبته  .باقی مانده است هاجمهوریاین 

ارزش کافی از صادرات  با که درآمدهای ... طال مانند آذربایجان و قزاقستان و
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آورند در وضعیت اقتصادی نسبتاً متوسطی به لحاظ توسعه قرار آنها بدست می

ی قرقیزستان و تاجیکستان همچنان در فقر و توسعه هاجمهوریدارند، ولی 

در روسیه اکنون بیش از  که درآمد سرانه در حالی .زنندنیافتگی دست و پا می

ده هزار دالر است، در قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان درآمد سرانه به 

ی صنعتی و علمی در هازیرساختفقدان  به دلیل .رسدزحمت به هزار دالر می

، همانند دوره سلطه استعماری روسیه، مواد خام معدنی و هاجمهوریاین 

شود و به روسیه صادر می هاجمهوریکشاورزی و نیروی کار ارزان از این 

هر روز با رفتارهای نژادپرستانه  هاجمهوریکارگران شاغل در روسیه از این 

یز های نژادپرستانه نروبرو هستند که حتی بعضاً به قتل ... روسی در مسکو و

شود اکنون صدها هزار نفر از جوانان آذربایجان شمالی گفته می .انجامدمی

مشغول کار در مسکو و سایر شهرهای روسیه هستند و این برای کشوری که 

ساالنه نزدیک به سی میلیارد دالر درآمد ارزی و تنوع محصوالت کشاورزی و 

ای کار از دیگر بر جای پذیرش مهاجره معدنی دارد بسی جای تأسف است که ب

رحال پس از گذشت ه به .فرستدکشورها همچنان نیروی کار به روسیه می

بیش از دو دهه از استقالل این کشورها مناسبات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی 

آنها با روسیه، تغییر اندکی یافته است و نشان دهنده این واقعیت تلخ است که 

ستقل شده کار آسانی نخواهد گسستن از روابط استعماری برای کشورهای م

  .بود

ی آسیای مرکزی و قفقاز فقط به عنوان هاجمهوریرابطه روسیه و 

ریه نظ»ا مفهوم اری به شکل کوتاه توضیح داده شد تاز روابط استعمای نمونه
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در یک نظام ظاهراً فدرال به مدت هفتاد تر به شکلی عینی« استعمار داخلی

  .استقالل نیز اثرات منفی آن ادامه داردسال تصویر گردد که پس از 

 و فعاالن روشنفکران متأسفانهوطه فارس، که پس از وقوع انقالب مشر

ا بی و فرهنگی آذربایجان جنوبی عمدتاً رهبری آن را بر عهده داشتند، و سسیا

از و  هاملتملت فارس، دیگر -تشکیل دولت متمرکز بر مبنای اندیشه دولت

ک آذربایجان جنوبی تحت سلطه مناسبات ظالمانه و استعمار ملت تُرآنها، جمله 

رابطه استعماری  .داخلی قرار گرفت و اکنون نیز این استعمار داخلی ادامه دارد

 )خوزستان(، بلوچستان و لت فارس و آذربایجان جنوبی، عربستانم-بین دولت

 وبه شکلی یک طرفه و ظالمانه طراحی شده که به ضرر ملل تحت سلطه  ...

نظام  اًاست و حتی از نمونه روسیه که روابطی بر مبنای ظاهر بنفع استعمارگر

زیرا در نظام فدرال شوروی سابق  .تر استتر و یک طرفهفدرال بود، ظالمانه

حداقل به شکل سطحی و ظاهری ملل پانزده گانه عضو اتحاد از حقوق فرهنگی 

و قوانین اساسی ملی  ساسی فدرالاو هویتی شناخته شده در چارچوب قانون 

های فرهنگی، تاریخی، سیاسی و هر چند در عمل در حوزه .برخوردار بودند

سازی واحد و توتالیتر در حال انجام و تحمیل شدن به ملل اقتصادی، هویت

  .تحت سلطه بود

کند جلوه و این نوشته به شکلی اجمالی و بسیار کوتاه تالش می

ن رابطه مبتنی بر استعمار داخلی در سیاسی ای-یی عینی اقتصادهاشاخص

ر بسیاری از موضوعات طرح د .دهدقرار  کنکاش کشور موسوم به ایران را مورد 

دست شده، فقط عنوان موضوع طرح شده و توضیحی کوتاه ارائه شده است و
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موضوعات  اسان درگیر در این مباحث واندرکاران و متخصصین و کارشن

های مفصلی را به نگارش درآورند مقاالت و کتاب آنها از هر کدام برای ندتوانمی

 ی نیزجستجوی اینترنتبا کمی  شک،بی .و با تفصیل بیشتر به آنها بپردازند

ای در اکثر این موضوعات و مباحث به خواننده ارائه اطالعات گسترده توانمی

 در این موضوعات وکاست عیب و نی بیلذا، این نوشته مدعی ارائه مت .داد

د است در آینده و شروعی در این حوزه است و امیمقدمه مباحث نیست و فقط 

چارچوب منافع ملی ملت تُرک آذربایجان جنوبی ارائه  علمی در متون مفصل

  .گردد

ی آسیای مرکزی و قفقاز از هاجمهوریرابطه استعماری بین روسیه و 

تریسم یتوتال جهتی دیگر نیز برای آذربایجان جنوبی و دیگر ملل تحت سلطه

سلطه روسیه بر آسیای  قرننزدیک به دو در  ،زیرا فارس حائز اهمیت است؛

 1991تا  1920که هفتاد و یک سال آخر آن یعنی از سال  --مرکزی و قفقاز 

در قالب نظامی فدرال و تقسیم قدرت بین حکومت مرکزی و  ظاهراً

تفاوت  --ت گردید اتحاد تداوم یافت و مدیریگانه عضو ی پانزدههاجمهوری

ماهوی و محتوایی در رابطه روسیه کمونیستی و روسیه تزاری با ملل مستعمره 

  .در آسیای مرکزی و قفقاز ایجاد نشد

در آذربایجان جنوبی و کشور موسوم به ایران ظاهراً برای ای اکنون عده

موسوم  «هاملتزندان »در  هاتنشاستقرار نظامی فدرال و حل مسالمت آمیز 

لویت مبارزه با استبداد، وتحت عناوین و شعارهایی فریبنده مانند ا ،به ایران

های مدنی در کشور موسوم به ایران کراسی و آزادیومبارزه برای استقرار دم
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سازی مدرن در آذربایجان ملت-سازی و دولتفرایند هویتتا کنند تالش می

البته  .کنندکذایی ایران را حفظ  جنوبی را دچار اختالل نمایند و تمامیت ارضی

صرفاً  توانمیکنند لوحی گمان میهبینی افراطی و یا سادای نیز با خوشعده

یافته کراتیک و توسعهوی واهی شرایطی دمهاامیدواریزیبا و  با دادن شعارهای

را در خاورمیانه از جمله کشور موسوم به ایران در آینده نزدیک شاهد بود و 

اگر رویاهای خوش به  .را به سوئیس خاورمیانه تبدیل کرد هاملتاین زندان 

ر شیرین بسیا هاامیدواریبه واقعیت را داشتند این  شدن سادگی قابلیت تبدیل

تجربه تلخ تحوالت در منطقه خاورمیانه از جمله عراق، افغانستان،  ،اما .بودمی

 ها برای آذربایجاندازینشان دهنده خطرناک بودن این رویاپر ... سوریه، لبنان و

کراتیک در میان گروه قومی حاکم وعبارت دیگر هیچ نیروی دمه ب .جنوبی است

ها و نه در میان نخبگان وجود ندارد در کشور موسوم به ایران نه در میان توده

 .نمایدملت تُرک آذربایجان جنوبی را پرهزینه می-و این مسیر رسیدن به دولت

تسلیم شدن به شرایط استعماری در  ،زیرا !ن نیستبا این حال گریزی از آ

  .آذربایجان جنوبی برای هر عقل سلیمی قابل پذیرش نیست

علیه آذربایجان اهای ارضی آشکار آنها رد و ادعی مسلح کهاگروهخطر 

ها برای تغییر ترکیب جمعیتی غرب آذربایجان جنوبی از آن جنوبی، و تالش

آمیز در متکراتیک و مسالوتغییر و تحول دمدیگر فاکتورهایی است که توهم 

در نظر گرفتن این با  .نمایدتر از همیشه میکشور موسوم به ایران را خطرناک

سازی افکار عمومی آذربایجان جنوبی برای تحوالت آینده فاکتورها آماده

بایستی متناسب با فرهنگ سیاسی رایج در منطقه خاورمیانه صورت گیرد و 
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آمیز در نظر گرفته المتکراتیک و مسورای گزینه تحول دمکمترین شانس ب

  .شود

در خصوص تاریخ تحوالت اقتصادی آذربایجان جنوبی اطالعات جسته و 

ومتی، سیاحان غربی، خاطرات تجار، نویسندگان کگریخته از خاطرات مقامات ح

ل علمی و منسجم جمعکه البته هنوز به شکو مقامات سیاسی وجود دارد 

 ی آذربایجانی صفویکرگیری امپراتوری تُلکاما ش .تدوین نشده استآوری و 

با آغاز گذار اروپا به دوران جدید، ثبات نسبی و رونق اقتصادی و تجاری  زمانهم

نشین مانند تبریز و قزوین پایتخت کره شهرهای تُک ویژه در زمانیه را ب

ی کرهای تُامپراتوری هایشکشمکاما با تداوم  .دنبال داشته را بصفویان بودند 

و  به لحاظ فرهنگیهم  ،عثمانی و صفوی و انتقال پایتخت صفویان به اصفهان

ل کبه سوی هویت فارسی تغییر شرا صفوی  انکرسیاسی در درازمدت هویت تُ

رات اث هکمنفی گرفت،  تأثیرداد و هم اقتصاد آذربایجان جنوبی از این تحوالت 

مدرن تاریخ آذربایجان جنوبی یعنی قرون نوزده این تغییر هویتی در دوره شبه

شناسان ستیزی با رهبری شرقکرو بیست در قالب گرایش افراطی به فارس و تُ

اروپایی بروز یافت و انقالب مشروطه ایران و قرار گرفتن آذربایجان جنوبی در 

« ملت فارس»تحت عنوان  کردار، مبهم و نهایتاً آنتی تُشکزیرمجموعه هویتی 

، متأسفانه، که لت ایران( از جمله نمادهای بارز این تحول تاریخی بود)م

نون نیز نتوانسته است خود را از اثرات زیانبار این تحول کآذربایجان جنوبی تا

ومت اف و خصکرسمی شدن مذهب تشیع توسط صفویان به افزایش ش .ندکرها 

را به  ناپذیریبرانان آذربایجان منجر شد و ضربات جکران آناتولی و تُکربین تُ



18 
 

 ها اروپائیان وشکشاکها و رد و البته برندگان اصلی این خصومتکآنها وارد 

  .نون نیز از سود آن منتفع هستندکه اکبودند  هافارس

میالدی، اروپا به دنبال  1730در پایان امپراتوری صفوی یعنی سال  

رهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی های دینی، فرنسانس و اصالحات در حوزه

شدن اقتصاد م سیطره خویش را بر جهان گسترده بود و جهانیک-مک

افشار و قاجار آذربایجان جنوبی را نیز در مدار  کرهای تُامپراتوری ،داریسرمایه

  .آن قرار داده بود تأثیر

ر تحول ومت زندیان لُکافشار و ح کرای امپراتوری تُعمر چند دهه

رار اما با استق .وجود نیاورده ر عرصه سیاسی و اقتصادی آذربایجان بشاخصی د

جده میالدی توسط آذربایجان جنوبی در اواخر قرن ه محروسه قاجار، کممال

قدرت نوظهور اروپایی  به عنوانآقا محمدخان قاجار و سپس مرگ او، روسیه 

 کربخش شمالی آذربایجان را تحت اشغال خود درآورد و جغرافیا و جمعیت تُ

 هافتاهش یکتغییر نام یافت  «ایران»امالً به که بعداً کمحروسه قاجار  کدر ممال

محروسه  کی در ممالکی دیگر از عوامل ضعف هویت ترکو محدود شد و ی

  .قاجار و آذربایجان جنوبی فراهم شد

اریخ ی در تکهای ترامپراتوریارآمدترین کترین و ناضعیف ی ازکقاجارها ی

ی ملی هادولتومت آنان در خاورمیانه کها بودند و در طول حامپراتوریاین 

های ملی و زبانی در نیمه دوم والر از هویتکمدرن بر مبنای تعریفی مدرن و س

اما آذربایجان جنوبی به  .ل گرفتندکقرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم ش
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ملت »و آنتی تُرک تحت عنوان دار، مبهم جانفشانی برای هویت ملی کش

نخبگان فرهنگی و سیاسی طبقه متوسط قدیم و جدید  .رانده شد «فارس

ی یا فارسی برای آذربایجان کرآذربایجان جنوبی بر سر تعریف هویت ملی تُ

حت ه تکو نهایتاً جریان غالب  ی بودندکجنوبی دچار اوهام و سردرگمی وحشتنا

 کرتبلور یافت جریانی فارس محور و آنتی تُ« انقالب مشروطه ایران»عنوان 

رای ای و غیر بهویتی زاید و حاشیه به عنوانی آذربایجانی را کره هویت تُکبود 

 .رد و وضعیت مستعمره فعلی برای آذربایجان جنوبی را رقم زدکفارس تعریف 

 کی و مستقل برای آذربایجان جنوبی در یکعدم تعریف هویت ملی مدرن تر

مدرن اشتباه و حماقت تاریخ شبه ترینبزرگمعضل و  ترینمهمو نیم قرن اخیر 

 و ری، فرهنگیکه مسئولیت آن برگردن نخبگان فکآذربایجان جنوبی است 

الف ر بر خدیگ به عبارت .استو بیست آذربایجان جنوبی سیاسی قرون نوزده 

اسی ری، فرهنگی و سیکه نخبگان بزرگ فکعثمانی  تُرکیهآذربایجان شمالی و 

ی نقش اساسی ایفاد کرن تُپرورش دادند و در گذار آنها به هویت ملی مدر

ری، فرهنگی و کاگر تعداد معدودی از نخبگان ف ،آذربایجان جنوبی ردند،ک

م بین، کفقط به پرورش مشتی عناصر خود  ،نیمکرا استثناء  کرسیاسی ملی تُ

ی و نهایتاً آنتی کرارآمد، احساساتی و فاقد شعور و احساس ملی تُکحقیر، نا

رده است و نتیجه عملی آن برای کاقدام  کرو در خدمت دشمنان ملت تُ کرتُ

آن  ،کآذربایجان جنوبی در شرایط فعلی یعنی دهه اول و دوم قرن بیست و ی

ارج و احترامی دارند و  هافارسآذربایجان جنوبی نه در بین ی هاکتره کاست 

تی مل .انگیزندتوجهی را برمی تُرکیهی آذربایجان شمالی و هاکترنه در میان 

عظیم  امپراتوریمیالدی  1501الدی یعنی سال ه در آغاز قرن شانزده میک
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در  نونکا کرر تاریخی و استراتژیکصفوی را بنیاد نهاد، بر اثر اشتباهات م

 ه حتی به اندازهکگرفته است  المللی در وضعیتی قرارای و بینصحنه منطقه

رد شمال عراق نیز دارای موقعیت کسه میلیون دو/سه میلیون ارمنی و دو/

نیست و اگر نتواند به احیاء هویت ملی، انسجام و وحدت ملی برسد و از 

های شانس کشاید اندهای موجود در خاورمیانه استفاده بهینه نماید، بحران

مانده برای تبدیل شدن به هویت ملی و قدرت ملی مستقل در منطقه را باقی

  .تثبیت شود هافارسمستعمره دایمی  به عنواناز دست بدهد و 

آذربایجان جنوبی بعلت وجود نوعی از  ،با این حال در دوره قاجار

، از نوعی قاجار امپراتوریی هاایالت ندگی قدرت سیاسی در ساختارکپرا

همچنین ضعف ارتباطات بین مناطق مختلف  .مختاری نسبی برخوردار بودخود

داد هر ایالتی از محروسه قاجار، به آذربایجان جنوبی اجازه می کممال

تجاری و مرزی خود تا حدودی  شاورزی، اقتصادی،کی فرهنگی، هاظرفیت

تهران در مقایسه با حجم مند شود و مقدار منابع اقتصادی منتقل شده به بهره

 هاایالتان استثمار اقتصادی کلی امک به طوراقتصاد هر منطقه محدود بود و 

توسط قاجارها بسیار محدود بود و پایتخت روستایی آنها یعنی تهران نماد آن 

  .بود

 

 انقالب مشروطه ایران



21 
 

 به عنوانی جغرافیایی به اروپا کعلت نزدیه بآذربایجان جنوبی 

 امپراتوریهمسایگی با دو  ترین منطقه اقتصادی در دوره قاجار، وپیشرفته

سیاسی و اقتصادی بزرگ روسیه و عثمانی دارای مراودات گسترده، فرهنگی، 

 کمالی مهاایالته از سطح مبادالت آن با بقیه کو اروپا بود  امپراتوریبا این دو 

ارگران کشنفکران، تجار و رفت و آمد رو .محروسه قاجار فراتر و مهمتر بود

و  کنولوژیکهم تحوالت ت ،آذربایجان جنوبی بین قفقاز و امپراتوری عثمانی

ات فرهنگی و تأثیررد و هم کصنعتی را از اروپا وارد آذربایجان جنوبی می

 ه این تحوالت مدرنکآورد دنبال میه سیاسی مدرن را برای آذربایجان جنوبی ب

نار وجود پیشینه تجاری، تاریخی و وجود طبقه تجارت پیشه در آذربایجان کدر 

یشرو پ به عنوانجنوبی زمینه را برای قرار گرفتن تبریز و آذربایجان جنوبی 

ه تا پایان کرد، به نحوی کمحروسه قاجار فراهم می کتحوالت مدرن در ممال

ی هاشاخص قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آذربایجان جنوبی به لحاظ

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مانند تعداد صنایع و فنون جدید، تعداد مدارس، 

ها و مجالت منتشره و درآمد سرانه و حجم مبادالت تجاری با تعداد روزنامه

 .محروسه قاجار قرار داشت کی ممالهاایالتشورهای خارجی در سطح اول ک

قاجارها روستایی  امپراتوریغاز ز سیاسی قاجار در آکمر عنوانه تهران ب ،زیرا

 ارآمد، فاسد وکقاجار، نظامی نا امپراتوریه اشاره شد کود و همانگونه یش نبب

تحت نفوذ انگلستان و روسیه، فاقد نظام اداری و اقتصادی برای جذب منابع و 

ننده منابع بود و پایتخت آن یعنی تهران نیز در پایان قرن کس اتالفکبر ع

ی روستا کقرن و تا اوایل قرن بیستم از ی کگذشت بیش از ینوزده پس از 

ا، هانات مدرن مانند هتلکبه روستایی بزرگ و فاقد هر نوع ام کوچکمنزوی و 
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تبدیل شده و تازه در آستانه تبدیل شدن  ...، بازارهای بزرگ، راه آهن وهاخیابان

دارای بازار و اما تبریز و سایر شهرهای بزرگ آذربایجان جنوبی  .به شهر بود

ه و های روسیامپراتوریرتباطات متنوعی با اروپا و پیشینه تجاری گسترده و ا

عثمانی بودند و طبقه متوسط قدیم و جدید آن در مقایسه با شهرهای 

فارسستان از گستردگی قابل توجهی برخوردار بود و به همین جهت تقریباً 

 هکروطه نه در تهران بلبخش عمده مبارزات نظری و عملی بر سر انقالب مش

 کبرای آذربایجان جنوبی مهل اما آنچه .در تبریز و آذربایجان جنوبی روی داد

این مبارزات نه بر مبنای تعریفی مدرن  این که امالً منفی به بارآوردکو نتیجه 

ه در چارچوب ایران و برمبنای تعریفی کی آذربایجان جنوبی بلکراز هویت تُ

ملت »ه از آن به بعد در مفهوم کمحروسه قاجار  کالفارسی از هویت ملی مم

رد و انجام شد و آذربایجان جنوبی فرصت کتبلور یافت جریان پیدا « ایران

 کرتاریخی برای تبدیل شدن به ملتی مدرن و دارای شناسنامه مستقل ملی تُ

را از  تُرکیهخویش در آذربایجان شمالی و  کرهمانند همسایگان و برادران تُ

فارس  کرسازی آنتی تُسازی و هویتملت-گذار دولتدست داد و خود پایه

)ایرانی( گردید و نتیجه طبیعی این نوع از گفتمان سیاسی و فرهنگی آنتی 

 «ملت ایران»به حاشیه رفتن آن در چارچوب مفهوم  در آذربایجان جنوبی، کرتُ

ها در اواخر قرن نوزدهم آن از شهر اولین شدن مرکز فرهنگی و سیاسی و تبدیل

ها در پایان قرن بیستم و اوایل قرن بیست و و اوایل قرن بیستم به شهر آخرین

  .م استکی
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و اقتصادی آذربایجان جنوبی در قرن  یت فرهنگی، سیاسیافول موقع

فارس  ز ملیکگیری دولت متمرلکو ش« انقالب مشروطه ایران»بیستم با وقوع 

 المللی نیز بر خالفای و بیناما تحوالت منطقه .آغاز شددر تهران به دنبال آن 

در طول قرن  ،هکنحوی ه ب ؛مسیر منافع ملی آذربایجان جنوبی رقم خورد

)به  ،1991و فروپاشی شوروی در سال  1979بیستم تا وقوع انقالب اسالمی 

ومت ملی به کیل حکیعنی تش 1945-46) 1325و  1324 یهاسالاستثنای 

ای و بینعفری پیشه وری( تقریباً همه تحوالت مهم منطقهرهبری سید ج

المللی به ضرر منافع ملی آذربایجان جنوبی و به نفع دشمن اصلی آن یعنی 

در حوزه اقتصادی نیز اثرات این تحوالت  .فارس رقم خوردراست و نظام توتالیتر 

  .بار بودلمللی بر آذربایجان جنوبی مصیبتاای و بینمنطقه

 

 روسیه 1917تبر کمونیستی اکانقالب 

به  1918-20 یهاسالدر روسیه هر چند در  1917تبر کوقوع انقالب ا

آذربایجان منجر شد و اولین دولت ملی، مدرن و  کراتیکیل جمهوری دموکتش

کل گرفت اما در ادامه بلشویکش« نآذربایجا»تُرک تحت عنوان  کراتیکودم

لی و استثمار ردن مجدد آذربایجان شماکبرای مستعمره  1920ها در سال 

برای  .رده و استقالل آن را از بین بردندکبه آن حمله  نفت و دیگر منابع

 ن مرزهاشدآذربایجان جنوبی استقرار نظام توتالیتر چپ روسی به معنی بسته

تاریخی و اقتصادی با قفقاز و آذربایجان  و مجاری ارتباطات تجاری، فرهنگی،
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ی فارس امل نظام توتالیتر و راستکیره سلطه رفتن آن در داشمالی و قرار گ

 1299ودتای انگلیسی سوم اسفند کومت رضاخان پس از کبا استقرار ح زمانهم

های استقالل و آزادی کآن اندبه دنبال ه ک( در تهران بود 1921)فوریه 

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آذربایجان جنوبی از فارس از بین رفت و حیات 

ته کها و قوانین دیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن از سوی تهران با بخشنامهسی

  .شده در راستای منافع نامشروع توتالیتریسم راست فارسی تنظیم و اداره گردید

-16جنگ جهانی اول  یهاساله در طول کتبریز -مرند-راه آهن جلفا

 کممال عنوان اولین خط آهن دره شمسی( از سوی روسیه ب1293 -95) 1914

نفوذ روسیه در  تأمیناال و تسلیحات و کمحروسه قاجار برای نقل و انتقال 

آذربایجان جنوبی احداث شده بود، عمالً با بسته شدن مرزهای آذربایجان 

م کنون نظام توتالیتر چپ روسی بر آن حاکه اکجنوبی با امپراتوری روسیه 

در آذربایجان جنوبی و ایران خط آهن دیگری  ،زیرا .شده بود بالاستفاده ماند

نار دریاچه کآهن احداث شده در ها و خطلهکطور اس همین .وجود نداشت

شده توسط  کزار و خشی شورههازمینهای آنها در نون خرابهکه اک اورمیه

توتالیتریسم فارس قابل مشاهده است تعطیل گردید و مناسبات اقتصادی 

رج تقریباً قطع گردید و منحصر به تهران و شهرهای آذربایجان جنوبی با خا

فارس گردید و سیل مهاجرت تجار آذربایجانی از تبریز و سایر شهرهای 

آذربایجان جنوبی به تهران و شهرهای فارسستان سرازیر شده و همراه آن 

 هایار ماهر و غیرماهر نیز از آذربایجان جنوبی خارج و داراییکسرمایه و نیروی 

  .ی فارسستان انتقال دادندهابه تهران و شهر خود را
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اثرات این استثمار اقتصادی در نقل و انتقال جمعیتی نیز خود را نشان 

شهرهای آذربایجان شمالی در سال سایر و و کتبریز در هنگام اشغال با .داد

 کشهر ممال ترینبزرگنفر جمعیت داشت و  400000میالدی بیش از  1806

و عبدالرزاق دنبلی وقایع نگار ابوالحسن خان ایلچی، فرستاده بود  محروسه قاجار

ر شده است و جمعیت کویژه فتحعلی شاه به دربار روسیه جمیعت آن را متذ

عنوان ه و را در آن زمان هشت هزار نفر و ایروان را بیست و پنج هزار نفر بکبا

بیش  رده است و تهران نیز در آن زمان روستاییکر کشهرهای آذربایجانی ذ

ومت فتحعلی شاه در کحتی سفرای اروپایی تا اواسط ح در این دوره، .نبود

ولیعهدنشین بزرگ تبریز اقامت داشتند زیرا در روستای تهران هنوز منزل و 

اقامتگاه مناسبی در شأن سفرای اروپایی وجود نداشت و پس از احداث آن 

شهری بزرگ با تبریز  ،ولی .ردندکان کیشان به آنجا نقل مهادولتتوسط 

 به اروپا کمتعدد اشرافی و قابل اقامت برای سفرای اروپایی و نزدیهای خانه

نند و به تمامی جهات تبریز که در آن موقع مجبور بودند زمینی سفر کبود 

جمعیت تهران حتی در آغاز  .ترین شهر برای اقامت سفرای اروپایی بودمناسب

رد هر کهزار نفر تجاوز نمی 100از  1921ها در ومت توتالیتر راست پهلویکح

چند منابع فارسی برای تحت الشعاع قرار دادن موقعیت تبریز در دوره قاجارها 

ه کرانند مدام از جمعیت بیشتر تهران نسبت به تبریز در آن زمان سخن می

  .با اغراض سیاسی است یادعای

ریش، ات مان،ا، انگلستان، فرانسه، آلکیی روسیه، عثمانی، آمرهانسولگریک

اقتصادی آن روز دنیا در  های سیاسی وقدرت ترینمهمیعنی  ... ومجارستان 
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در تبریز  1945طول قرن نوزدهم و بعضاً تا بعد از جنگ جهانی دوم یعنی سال 

ه میرودر تبریز و ا تُرکیهی هانسولگریکبه غیر از  ه بعداًکد دندایر بو اورمیهو 

ولی نسکو  که در مراودات دپیلماتیکها براساس عمل متقابل با فشار پهلوی

مرسوم است تعطیل شدند و آذربایجان جنوبی تقریباً از حضور نمایندگان 

های بزرگ در شهرهای آن محروم شد و این نیز نسولی قدرتکتجاری و 

  .بودشاخصی دیگر از افول موقعیت سیاسی و اقتصادی آذربایجان جنوبی 

 

 تُرکیهفروپاشی عثمانی و استقرار جمهوری 

-ریشهای متحدین )آلمان، اتست قدرتکا شپایان جنگ جهانی اول ب

ات عثمانی تحت کهنگری و عثمانی( و فروپاشی عثمانی همراه شد و مستمل

ی کرامپراتوری عثمانی قدرت بزرگ تُ .استثمار فرانسه و انگلیس قرار گرفتند

ن ات نوسازی و مدرنیزاسیوتأثیرشد و ه بر مبنای اندیشه خالفت اداره میکبود 

آن تحت عنوان تنظیمات بر آذربایجان جنوبی مشهود بود و به لحاظ اقتصادی 

با  اینیز تبریز و سایر شهرهای آذربایجان جنوبی مناسبات تجاری گسترده

 یهتُرکبا استقرار جمهوری  زمانهمه کداشتند  ... استانبول، ارض روم، ترابوزان و

با آذربایجان جنوبی نیز  مرزهای نسبتاً باز عثمانی 1924و لغو خالفت در سال 

رد و پیشبرد کنترل شورشیان کبرای  تُرکیهجمهوری  ،زیرا .بسته شد

ه عمده مرزهای آذربایجان جنوبی کبا توجه به این رد کسازی جمعیت سانکی

 ردن فعالیت اقتصادی در مرزهاکاز به محدود رد بودند نیکنانش کسا تُرکیهبا 
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داشت، یعنی دقیقاً همان  تُرکیهردها به مناطق غرب کو مهاجرت دادن 

را برای  کرار گرفتند و جمعیت تُکها در آذربایجان جنوبی به پهلویکسیاستی 

ر عبارت دیگه ب .سیاست آسیمیالسیون به سوی شهرهای فارس مهاجرت دادند

هم به لحاظ اقتصادی و هم فرهنگی و سیاسی به  رکیهتُاستقرار جمهوری 

انزوای بیشتر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آذربایجان جنوبی از خارج منجر شد 

و مرزهای غربی آذربایجان جنوبی نیز تقریباً مسدود گردید و ارتباطات اقتصادی 

ه مصیبت کآذربایجان جنوبی صرفاً متوجه تهران و شهرهای فارس گردید 

اقتصادی دیگری بعد از بسته شدن مرزهای شمالی آذربایجان جنوبی توسط 

  .نظام توتالیتر چپ روسی بود

 

 قاجارهاها به جای پهلوی شدنجایگزین 

شناسان و سازی طوالنی مدت شرقتمانبه دنبال انقالب مشروطه، و گف

در خصوص  روشنفکران آذربایجان جنوبی و فارسبه تبعیت از آنان، شبه

ه ک --بافی در خصوص آن شناسی ایران باستان و اغراق و حتی تاریخریختا

رکی ممالک محروسه قاجار ضدیت با پیشینه فرهنگی، و تاریخی عربی و تُ

روسیه،  1917و به دنبال انقالب کمونیستی اکتبر  --محتوای اصلی آن بود، 

رضاخان  1299اسفند  ها، و با کودتای سومقاطع انگلیسیبا حمایت و هدایت 

 های تُرکی در خاورمیانهها به عمر آخرین سلسله از امپراتوریبا اشاره انگلیسی

ساد، و فقدان آگاهی از تاریخ ، و ضعف، فه شدو ممالک محروسه قاجار پایان داد
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آذربایجان فکری تُرکی در ارها و فقدان روشنو فرهنگی تُرکی از سوی قاج ملی

فکران و نخبگان آذربایجان جنوبی از اهمیت هویت وشنو عدم آگاهی رجنوبی 

مدرن، آذربایجان جنوبی را به قهقرای  ملت-گذاری دولتزبانی و ملی در پایه

پیش برد و این مصیبت که  هافارسگرایی و نهایتاً مستعمره شدن برای فارس

از نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی نضج گرفت، هنوز در دهه دوم هزاره سوم 

گیرد و مانع اصلی در مقابل یالدی همچنان از آذربایجان جنوبی تلفات میم

مستقل  ملت-رسیدن آذربایجان جنوبی به حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت

  .تُرک آذربایجان جنوبی است

ی هاریزیبرنامه 1299ها در اسفندماه با استقرار حکومت وابسته پهلوی

گسترده فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی برای تضعیف و به حاشیه راندن 

یت فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی آن آغاز گردید، و نابودی هوآذربایجان جنوبی 

ای حاشیه و مستعمره برای به نحوی که، آن را پس از چند دهه به منطقه

ن حکومت تبدیل کرد، و شهر تبریز و آذربایجان جنوبی که در پایا هافارس

قاجارها، پیشروترین و ثروتمندترین ایالت و شهر ممالک محروسه قاجار بود، به 

ی ایران )؟!( تبدیل شد و این هااستانترین ماندهیکی از فقیرترین و عقب

ه ک همچنان تا زمانی هافارسی برای وضعیت مستعمره بودن آذربایجان جنوب

ت ملی، و منافع ملی ملت تُرک آگاهی ملی در آذربایجان جنوبی نسبت به هوی

آذربایجان جنوبی به تکامل کافی و وافی برسد که هدف نهایی آن استقالل و 

  .آزادی آذربایجان جنوبی از زیر سلطه استعمار فارس خواهد بود ادامه دارد



29 
 

ها بر علیه ملت تُرک ی استعماری پهلویهاسیاستتا کنون در خصوص 

علت عدم دسترسی به به ، هجری شمسی 1357تا  1299آذربایجان جنوبی از 

 تحقیقهای فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی اسناد محرمانه دولت فارس در حوزه

انجام نشده است، ولی، اطالعات جسته و گریخته از سوی بعضی جامعی  علمی

آوری، و تجزیه نویسان سیاسی وجود دارد که نیازمند جمعاز محققان و خاطره

بایجان جنوبی است که در آینده تُرکان آذرظر منافع ملی و تحلیل علمی از من

ها با حمایت در هر حال، استقرار حکومت پهلوی .رود به سرانجام برسدامید می

ها، نقطه عطف مهمی در روند افول فرهنگی، ها و سپس آمریکاییانگلیسی

سیاسی، و اقتصادی آذربایجان جنوبی در منطقه است که هنوز نیازمند اقدامات 

  .مطالعاتی است

 

 جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد

های بزرگ م انسانی و مادی، قدرتپایان جنگ جهانی دوم با تلفات عظی

 المللیبیناروپای غربی مانند آلمان، فرانسه و انگلستان را در صحنه سیاست 

فاتحان اصلی جنگ  به عنوانا و شوروی کبه حاشیه برد و دو قدرت بزرگ آمری

ا بعلت دوری از کالبته آمری .ها قرار گرفتنددوم جهانی فراتر از دیگر قدرت

صحنه اصلی جنگ در اروپا و تداوم رشد سریع اقتصادی هم در جنگ جهانی 

قدرت  ترینبزرگای عظیم اولین و اول و هم در جنگ جهانی دوم با فاصله

، نظامی، سیاسی و فرهنگی جهان بود و بیش از نصف کنولوژیکاقتصادی، ت
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اهیر شوروی در موقعیت اتحاد جم .ردکاقتصاد جهان را به تنهایی تولید می

اما مناطق اشغال شده وسیع توسط ارتش  .تری نسبت به آن قرار داشتپایین

زی و آسیا، منابع عظیم طبیعی شوروی، کسرخ شوروی در اروپای شرقی و مر

رهای شوکران آن زمان در که بسیاری از روشنفک --مونیستی آن کایدئولوژی 

ین ا در تصور این بودند کهحال توسعه شورهای در کدر  به ویژهتوسعه یافته و 

 --نظام توتالیتر منجی جهان از فقر، استثمار، استعمار و استبداد خواهد بود، 

ر د« نظام دوقطبی»گیری لکه به شکرده بود کقدرتی برای شوروی ایجاد 

 ای از سوی دو طرفتصاحب سالح هسته به دلیلروابط بین الملل منجر شد و 

ش برای سلطه بر جهان کشمک، این رقابت و کن دو بلوو عدم وقوع جنگ بی

یعنی از پایان جنگ  1991تا  1945معروف شد و از سال « جنگ سرد»به 

  .جهانی دوم تا فروپاشی شوروی تداوم یافت

وری در آذربایجان ومت ملی به رهبری سید جعفر پیشهکیل حکتش

شد با آغاز جنگ سرد و  زمانهم( 1945-46) 1324-25 یهاسالجنوبی در 

در  .ا و انگلیس برای تخلیه سریع ارتش سرخ از آذربایجان جنوبیکفشار آمری

لی ومت مکوب حکارائه تسلیحات به ارتش ایران برای سرآن، آمریکا با مقابل 

 همچنین، .ردکملی را سلب  ومتکتثبیت حان استقرار و کماآذربایجان جنوبی 

ا به نظام توتالیتر پهلوی دوم در کاقتصادی آمریهای کمکدر حوزه اقتصادی، 

اهش کالت اقتصادی آن را کشد و مشانات اقتصادی آن موثر واقع میکتوسعه ام

ی، و سازمان برنامه و بودجه یل بانک مرکزکا با تشکاز سوی دیگر آمری .دادمی

بعد از جنگ جهانی دوم و  یهاسالدر  سالهپنجهای توسعه یم برنامهو تنظ



31 
 

کلی به افزایش توان اقتصادی و نهایتاً توان فرهنگی،  به طورودتا، کجام ان

ی کردشمن هویت ملی تُ به عنوانسیاسی و نظامی نظام توتالیتر پهلوی 

ا کآمری ...و کنولوژیکهای اقتصادی، تکمکزیرا  .آذربایجان جنوبی یاری رساند

درآمدی اف کشد و افزایش شگذاری میهمگی در شهرهای فارس سرمایه

اف درآمدی کو این شجنوبی و شهرهای فارسستان را در پی داشت  آذربایجان

زد و به دامن می نشینفارسبه مهاجرت از آذربایجان جنوبی به شهرهای 

 ارسف سازی و ملت سازی تحمیلی و توتالیترتسریع آسیمیالسیون و هویت

  .رساندایران یاری می

غرب،  کی عضو و حامی بلوشورهاکبه  کمکا از کهدف دولت آمری

مونیستی و ممانعت از نفوذ و دخالت شوروی در کجلوگیری از رشد ایدئولوژی 

ها در این نوع از های وابسته مانند پهلویومتکشورها و تثبیت حکاین 

ی راسکوهمانند وضعیت فعلی، حمایت از آزادی، دم .شورهای استبداد زده بودک

منافع  تأمینویترینی زیبا در مواقع مورد نیاز برای  به عنوانو حقوق بشر صرفاً 

ا کنون نیز آمریکه اکجالب است  .گرفتا مورد سوء استفاده قرار میکملی آمری

 ... راسی، حقوق بشر، وکومدعیان حامی آزادی، دم به عنوانو اتحادیه اروپا 

 و حفظ تمامیت ارضی« ملت ایران»همچنان از مفهوم توتالیتر و استعماری 

نند و در آغاز هر سال جدید شمسی برای به اصطالح کذایی آن حمایت میک

 VOAی فارسی هاتلویزیوناندازی فرستند و با راهپیام نوروزی می« ملت ایران»

 فارس و عناصرل از عناصر فاسد و رانده شده از نظام توتالیتر کمتشBBC  و

ار کمقامات فاسد و جنایت ها، خبرنگاران،پیشهتحت عنوان هنر ماندهفسیل و پس
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ر یل شده مبتنی بکشور تشکخواهند در این می ...و ها نظام توتالیتر پهلوی

 ...من، بلوچ وکررد، تُک، عرب، کرعلیه ملل تُ جنایات بافی ودروغ و تاریخ

اولین پیش شرط  ه،کحالی  در .راسی، آزادی و حقوق بشر برقرار سازندکدمو

شور موسوم به ایران کراسی در کوبشر، آزادی و دمحقوق  تأمینگیری و لکش

 کمکشور و حق تعیین سرنوشت ملل و کو اعتراف به چند ملیتی بودن این 

ی بینهاسازمانبه تعیین مرزها از سوی سازمان ملل متحد و دیگر نهادها و 

نفرانس اسالمی سابق( با کاری اسالمی )سازمان کالمللی مانند سازمان هم

ها ه آنک در حالی .شور تحمیلی و جعلی استکن در این کلل سااری خود مکهم

و  ندهستا و اتحادیه اروپا و امنیت اسرائیل کمریآمنافع  تأمینفقط به دنبال 

وم به شور موسکوب شده در کاین بیشتر از گذشته به ضرر منافع ملی ملل سر

دید لی جکو تداوم حمایت آنان از جنایات نظام توتالیتر فارس در ش استایران 

  .است کو خطرنا

الملل نیز به ضرر جنگ جهانی دوم و استقرار نظام دو قطبی در نظام بین

م فارس توتالیتریسمنافع ملی آذربایجان جنوبی و تقویت دشمن اصلی آن یعنی 

 .رساندیاری 

 

 1908تشاف نفت در مسجد سلیمان در کا

ویژه ذخایر عظیم نفت در خلیج ه شورهای خاورمیانه بکتشاف نفت در کا

های شور موسوم به ایران باعث دگرگونیکشورهای حاشیه آن از جمله کو 
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شورهای نفت خیز اطراف ک .عمدة اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در منطقه شد

ا ام .شورهای جهان بودندکترین ماندهترین و عقبنیافتهخلیج از جمله توسعه

ی آن باعث ورود ثروت عظیم به این منطقه ورود عنصر نفت و درآمدهای ارز

  .ددنبال آوره ی سیاسی را نیز بهانظامه فساد گسترده در کاز جمله ایران شد 

تا چند دهه استخراج و صدور نفت  1908تشاف نفت در سال کپس از ا

بود و درآمدهای محدودی « ت نفت ایران و انگلستانکشر»ایران در اختیار 

میالدی( به بعد حجم  1950)دهه  1330اما از دهه  .شدها مینصیب پهلوی

ا کریمی و اقتصادی آکنولوژیکهای تکمکنار کاستخراج نفت افزایش یافت و در 

شدن و گسترش شهرنشینی توسعه به صنعتی سالهپنجهای در قالب برنامه

منجر شد و سیل جمعیت مهاجر از آذربایجان جنوبی به تهران و شهرهای 

  .داشت فارس را در پی

میالدی(  1960)دهه  1340افزایش صادرات و قیمت نفت ایران در دهه 

منجر به افزایش درآمدهای ارزی و مالیاتی نظام توتالیتر پهلوی دوم و گسترش 

اف درآمدی بین آذربایجان جنوبی و شهرهای فارس و به تبع آن مهاجرت کش

و تحریم  1973 رتبکا جنگ اعراب و اسرائیل در .بیشتر از آذربایجان جنوبی شد

ه کغربی اسرائیل باعث افزایش قیمت هر بش نفتی موقت اعراب علیه حامیان

ه افزایش شدید درآمدهای کدالر شد  11دالر به بیش از  2نفت خام از حدود 

( 1972) 1351ه برای مثال در سال ک به نحوی .آوردبه دنبال ارزی را 

به  1355میلیارد دالر بود و این رقم در سال  8/1درآمدهای ارزی رژیم پهلوی 



34 
 

آخر نظام پهلوی  سالهپنجبرنامه  1 .میلیارد دالر رسید 5/24اوج خود یعنی 

د ساختی افزوده شالن و زیرکی هاگذاریسرمایهبازبینی اساسی شد و بر حجم 

بود و با توجه ها گذاریآذربایجان جنوبی محروم از این سرمایهو البته باز هم 

ار ارزان از آذربایجان کی خدماتی و ساختمانی سیل نیروی هافعالیتبه رشد 

رده و کمهاجرت  ها نفرمیلیونجنوبی به تهران و شهرهای فارس به راه افتاد و 

دند توتالیتریسم فارس شژنوساید اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در عمل گرفتار 

  .نون نیز این مهاجرت و ژنوساید ادامه داردکو ا

 

 های دیگر آذربایجان جنوبی یبکمفاهیم و تر

و تحوالت عینی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی  ها،تحول مفاهیم، اندیشه

های جدید را لی ترمینولوژیک به طورها، اصطالحات، و همراه خود تحول واژه

معنی شده در اثر های بیها و ترمصرار بر استفاده از واژهو ادنبال دارند ه ب

ه در عرصه عمل نیز برای هر جنبش کبل ینه تنها در عرصه نظر ،تحوالت

آفرین باشد و به ساز و محدودیتلکد مشتوانمیسیاسی، فرهنگی، اجتماعی 

های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ت جنبشکتناقضات در تعیین مسیر حر

و ترمهای مورد استفاده در هر زبانی و برای هر جنبشی  هاواژه ،البته .منجر شود

                                                           
 «در جهان سوم یاقتصادتوسعه »، كل تودارویما 1

 )ترجمه فارسی(
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 ... ، منافع وهاارزشها، ننده عالیق، خواستهکخنثی و بی طرف نیستند و بیان 

  .آنها هستند هنندکی اجتماعی و جنبشهای اجتماعی رهبری هاگروه

جنوبی میه برای مخالفت با استفاده از عنوان آذربایجان کهایی تالش

شود بعضاً ناشی از عدم آگاهی و عدم توجه به شرایط خاص تاریخی، فرهنگی 

ای آذربایجان جنوبی و شرایط کنونی آن است و در پاره المللیبینو سیاسی و 

و افرادی آگاهانه و مغرضانه در راستای حفظ زندان  هاگروهدیگر از سوی 

هایی مانند یبکقالب واژه و تره در کشود ، موسوم به ایران انجام میهاملت

آذربایجان ایران، فدراسیم ایرانی، جنبش ملل برای ایران فدرال، ملت تُرک 

  .شودعنوان می ...های ایران ورکایران، تُ

چه ضرورتی برای استفاده از که شود این است ه مطرح میکسوالی 

ترکیب و عبارت آذربایجان جنوبی و ملت تُرک آذربایجان جنوبی وجود دارد و 

ها در شرایط فرهنگی، سیاسی، یی این ترمها و ترکیبهاظرفیتچه مزایا و 

ند؟ و در نقطه مقابل چرا کپذیر میآن را توجیهاز الملی استفاده تاریخی و بین

و منافع ملی  هاارزش، عالیق، هاخواستند تواننمیدیگر های ها و ترمترکیب

ها نند؟ پاسخ به این سوالکآذربایجان جنوبی را در شرایط کنونی نمایندگی 

وتاه به وضعیت منحصر به فرد آذربایجان جنوبی کمستلزم پرداختن هر چند 

 ... ورد کدر مقایسه با دیگر ملل تُرک و ملل همسایه غیر تُرک از جمله فارس، 

 ه بر مبنای هویت ملیکش اجتماعی و سیاسی جنب کانتخاب نام برای ی .است

ند از عالیق و منافع تاریخی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و کتُرک فعالیت می

خواهی و بدون توجه به ه ب ند و انتخابی دلکهر ملتی تبعیت می المللیبین



36 
 

اد و اجتماعی عالوه بر ابعشرایط نیست زیرا انتخاب عنوان برای جنبش سیاسی 

  .باشد مانعفرهنگی، جغرافیایی، تاریخی و سیاسی بایستی جامع و 

یم که نام ایران را با خود یدکبر همین مبنا پسوندها و پیشوندهایی 

ملی تُرک  و هویت هاخواستشند به هیچ وجه نمایانگر عالیق، منافع، ک

مدرن در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل آذربایجان جنوبی نیستند زیرا ایران شبه

ای راسیسم امالً برمبنکبعد از استقرار نظام توتالیتر پهلوی  به ویژهقرن بیستم و 

اند و ردهکغیر و دشمن فارس تعریف  به عنوانشکل گرفته و تُرک و عرب را 

ه در طول تاریخ دارای هویت چندملیتی و چند فرهنگی کشوری کهمچنین 

ناپذیر از تاریخ فرهنگ و زبان آن ای تُرک و عرب بخشی جداییهبوده و هویت

ی توتالیتر پهلوی و جمهوری اسالمی ایران هانظاماند، با مهندسی اجتماعی بوده

غیر و دشمن آن معرفی شده و تاریخ جعلی نوشته شده برای آن صرفاً  به عنوان

سازی ین تاریخه اکتاریخی بر مبنای راسیسم و فاشیسم است و از همین روست 

شور ساخته شده کهای ملی تُرک و عرب از تاریخ این ه با حذف هویتکجعلی 

نام ایران  زیرا .نامیمشور موسوم به ایران میکه کاست را ما نه به عنوان ایران، بل

و  ،شده استشور چند ملیتی اطالق نمیکل مشخص بر این کدر گذشته به ش

بخش تاریخ و هویت رک در بیشتر دوره اسالمی زینتهای تُاسامی امپراتوری

شور موسوم به ایران کاجتماعی و فرهنگی آن بوده است و به همین دلیل 

تحت  سازیبافی، تاریخ بافی و تاریخترین و رساترین عنوان برای دروغمنطقی

تمام این قرن اخیر هم پوزیسون و  این که با توجه به .عنوان ملت ایران است

وزیسیون فارس این جعل و دروغ را به عنوان حقیقت مسلم پذیرفته و در هم اپ
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د و د نه به عنوان پسونتواننمیاند، این نام ضد تُرک ردهکصحنه جهانی تبلیغ 

نه به عنوان پیشوند آذربایجان جنوبی مورد استفاده قرار گیرد زیرا استفاده از 

این تفسیر از  .وبی استآذربایجان جن رکتُملت نام ایران ناقض هویت ملی 

رک با ایران نیز صادق مدرن در مورد پسوند و پیشوند تُهویت ملی جعلی از شبه

نند و بر کها استفاده مییبکه از این عناوین و ترکیی هاگروهاشخاص یا  .است

و نه هویت ملی مدرن  دانندمدرن را مینند نه مفهوم ایران شبهکآن اصرار می

س کهم در پارادو ،نند و به همین جهتکمی کتُرک آذربایجان جنوبی را در

ورزی سیاسی به دنبال حفظ با غرض این که ورند یانظری و هم عملی غوطه

  .شور موسوم به ایران هستندکیا  هاملتزندان 

در جنوب و شمال شرق کشور موسوم به  نکهای سادر خصوص توده 

ایران نیز به دلیل فقدان اتصال جغرافیایی بین آذربایجان جنوبی و آن مناطق 

و شرایط متفاوت فرهنگی، سرزمینی، تاریخی و سیاسی بین آذربایجان جنوبی 

ی دانستن سرنوشت آذربایجان جنوبی با آنان بی معنی است و از کو آنان، ی

دفاع از حقوق و د از طرف خود مدعی تواننمیسوی دیگر آذربایجان جنوبی 

منافع خویش نیازمند اراده ملی  تأمینمنافع آنان باشد، هر گروه اجتماعی برای 

 آنان خواهان این که و مبارزه ملی برای رسیدن به آن حقوق و منافع ملی است،

خواهند با می این که دستیابی به حقوق و منافع خاص خویش هستند یا

فقط به خود آنان مربوط است و ما  ی را ادامه دهند،کزندگی مشتر هافارس

 ه نیازمند بسیج توان ملیکاسه داغتر از آش شویم و در شرایطی کیم تواننمی

برای مبارزه در جهت احقاق حقوق ملی و هویت ملی تُرک آذربایجان جنوبی 
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هستیم انرژی و توان ملی محدود خویش را در مسیر مبهم و نامشخص به هدر 

غیرضروری بتراشیم به همین دلیل با این توجیه نیز دهیم و برای خود هزینه 

و پیشوند برای ملت تُرک آذربایجان جنوبی بی معنی، گمراه استفاده از پسوند 

  .ال و مضر استکسیکننده، پارادوک

جنبش اجتماعی برای  به عنوانت ملی آذربایجان کبا توجه به ماهیت حر

 ان قرار گرفتنکحفظ هویت ملی تُرک و منافع ملی تُرک آذربایجان جنوبی ام

شور موسوم به ایران نیز براساس کآن در زیرمجموعه هویت ملی ضد تورک در 

اما چه ضرورت و الزاماتی به لحاظ نظری و  .توضیحات ارائه شده منتفی است

ننده بر آذربایجان جنوبی کهای متمایز مگذاری و انتخاب ترعملی منجر به نام

گروه اجتماعی در حقیقت  کدادن عنوان و نام خاص برای هویت ملی ی .است

، منافع ملی و هویت ملی و هاخواستمرزهای متمایز و متفاوت عالیق، 

دهد و بر همان اساس مبارزه ملی برای سرزمینی آن گروه اجتماعی را نشان می

ت عل .بخشدو هویت ملی و منافع ملی را انسجام میدستیابی به حقوق ملی 

دهی و انتخاب نام برای آذربایجان جنوبی حتی با ملل این تمایز در عنوان

 ژهبه ویو دارای هویت ملی مشترک به لحاظ فرهنگی، زبانی و تاریخی  زبانهم

شی از متمایز بودن وضعیت فرهنگی، تاریخی، ناو آذربایجان شمالی،  تُرکیه

ایط رک مستقل در شرشور تُکالمللی آذربایجان جنوبی با آن دو سیاسی و بین

مستقل ملی و شناخته شده در صحنه ی هادولتزیرا آن دو دارای  .کنونی است

ابی به شور برای دستیکی با آن دو کمبارزه مشتر تواننمیهستند و  المللیبین

این نوع  .رک آذربایجان جنوبی به راه انداختنافع و هویت ملی تُحقوق، م
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آذربایجان جنوبی نه به معنی  اجتماعی-گذاری جنبش ملییافت به نامره

 ه به معنی درنظر گرفتن الزاماتکو آذربایجان شمالی، بل تُرکیهاز  سازیغیریت

ت و ه اسشور مستقل با آذربایجان جنوبی مستعمرکو شرایط متفاوت این دو 

شور کضرورت انسجام ملی برای آزادی ملی آذربایجان جنوبی برای آن دو 

آن دو کشور مانند همه کشورهای همسایه و غیرهمسایه به دنبال  .مطرح نیست

اگر  و هستندمنافع در رابطه با نظام توتالیتر فارس  تأمینتوسعه روابط و 

پیوندد، این اختالف نه اختالفاتی بین آنان با نظام توتالیتر فارس به وقوع می

به خاطر آذربایجان جنوبی بلکه ناشی از تعارض منافع بین سه دولت دارای 

توجه به مفهوم منافع و قدرت در نظام بین الملل یا آنچه  .حق حاکمیت است

ل معروف است را از عمل براساس به نظریه رئالیسم سیاسی در روابط بین المل

طبیعتاً پس از استقالل آذربایجان جنوبی  .احساسات صرف دور خواهد کرد

د با اراده و خواست توانمیتُرک اری با آن دو کشور کنحوه اتحاد، ائتالف یا هم

ی از نونی گریزکور با آذربایجان جنوبی به نتیجه برسد و در شرایط کملل مذ

  .نیست «تورک آذربایجان جنوبیملت »عنوان و عبارت 

رکی رایج در آذربایجان جنوبی و در خصوص نام و عنوان دقیق زبان تُ

آذربایجان شمالی دانشمند و محقق ارجمند جناب آقای پرفسور جواد هیئت 

به درستی دستکاری عنوان زبان « های ترکیتاریخ زبان و لهجه»در کتاب 

به  1935اره قرار داده است که در سال رکی در آذربایجان شمالی را مورد اشتُ

 سازی بین ملل تُرک عناوینی مانند آذربایجان ودستور استالین و برای غیریت

انتخاب شد و اصراری که در آذربایجان شمالی برای ایجاد تمایز و حتی بعضاً  ...
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گی فرهنگی عمرهوجود دارد ناشی از تداوم وضعیت مست تُرکیهسازی از غیریت

زیرا پس از گذشت بیست سال از استقالل آذربایجان شمالی هنوز  .استآنان 

زدایی از این کشور به چشم نمیای حتی در حوزه فرهنگی برای روسیاراده

ها در نشان گذاریگذاری اماکن و اهمیت نمادین این نامزیرا هنوز در نام .خورد

گذاری ی در نامشود و از زبان روسدادن هویت ملی یک ملت توجه کافی نمی

چند ماه قبل یعنی  .سف شدید استأشود و این باعث تاماکن هنوز استفاده می

برداری رسید ایستگاه جدید متروی باکو به بهرهمیالدی، دو  2011اواخر سال 

روسی بنام  ولی دیگری نام کامالً Binegulیکی از آنها به نام محلی یعنی که 

Avtovagzal به هر حال از بین بردن اثرات دویست  .گذاری شده بودنام

 .سال استعمار روسیه حتی در صورت وجود اراده کافی زمان زیادی الزم دارد

که مقامات عالیرتبه آذربایجان شمالی در دیدار با مقامات روس مدام  در حالی

 .کننداز توجه به توسعه و تدریس زبان روسی در آن کشور با افتخار یاد می

، لیو ؛باغ و مشکالت امنیتی آذربایجان شمالی قابل درک استالبته مناقشه قره

های خاص خود را دارد و قطعاً باید بین کشور مستقل و مستقل بودن هزینه

  .مستعمره تفاوتی وجود داشته باشد
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استعمار داخلی متغیر اصلی : 1فصل 

عدم توسعه آذربایجان جنوبی در صد 

 سال اخیر
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 خالصه

که در کشورهای توسعه یافته و مستقل عمده مباحث اقتصادی  در حالی

گذاری بیشتر در و فنی در خصوص بهبود آموزش و کیفیت نیروی کار، سرمایه

ی نوین و سازگار با محیط زیست و افزایش درصد بودجه تخصیص هاتکنولوژی

( و Research and Developmentداده شده به بخش تحقیق و توسعه )

ی تجدیدپذیر، بهبود فضای هاانرژیصرف انرژی و استفاده بیشتر از مکاهش 

وری، تقویت و رشد صادرات کاالهای با ارزش افزوده کسب و کار، افزایش بهره

بیشتر به بازارهای جهانی و افزایش سهم در بازارهای جهانی صادرات کاال و 

بایجان جنوبی مستعمره فارس مباحث در آذر ،اما ؛متمرکز است ... خدمات و

دولت استعمارگر و توتالیتر فارس همه  .ای دیگر مطرح استاقتصادی به گونه

های فردی و اجتماعی آذربایجان جنوبی را در کنترل خود دارد و در همه حوزه

 .کند و اقتصاد نیز از این مقوله استثناء نیستدخالت حداکثری میها حوزه

ای که از طریق به عنوان حوزهحوزه اقتصاد را توتالیتر فارس دولت استعماری و 

رک آذربایجان جنوبی به آن با گسترش فقر و بیکاری و مهاجرت دادن ملت تُ

برداری مورد بهرهبخشد شهرهای کویری فارس آسیمیالسیون آنها را سرعت می

اقتصادی و گذاری و هر نوع تحول مثبت ممانعت از سرمایهبا و قرار داده، 

تکنولوژیک در آذربایجان جنوبی در راستای نابودی هویت ملی ترکی 

 .داردقدم برمی اذربایجانی در صد سال اخیر

و آموزشی خود برای ای دولت استعماری فارس به کمک دستگاه رسانه

ریزی شده آذربایجان جنوبی در صد سال اخیر، ماندگی برنامهتوجیه عقب
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تا نشان دهند دولت استعماری فارس هیچ  کنندائه میتوجیهات مختلفی را ار

زمانی در دوره  .مانده نگه داشتن آذربایجان جنوبی نداردنوع قصدی برای عقب

نظام جنایتکار پهلوی هم مرز بودن با شوروی سابق را دلیل به اصطالح موجهی 

 هم زمانی .کردن وگذاری در آذربایجان جنوبی معرفی میبرای عدم سرمایه

کوتاه بودن دوره هوای گرم و طوالنی بودن دوره ساالنه یخبندان را دلیل عدم 

کردند و بعضا نیز مقامات حلقه رشد اقتصادی در آذربایجان جنوبی معرفی می

به گوش گماشته شده از تهران در آذربایجان جنوبی را مسئول اوضاع نابسامان 

های ژستنیز اخیر  یهاسالدر  .کردندیاقتصادی آذربایجان جنوبی معرفی م

 یرندگعلمی، فکری و فرهنگی برای توجیه عقب ماندگی آذربایجان جنوبی می

 بخش این که وکنند دالیل زیست محیطی، عدم صرفه اقتصادی، و سعی می

خصوصی خود آذربایجان جنوبی بایستی اقدام به توسعه اقتصادی آذربایجان 

د را به میان میای را به عهده بگیرجنوبی نماید و قرار نیست دولت هر پروژه

کشند تا مردم عادی در آذربایجان جنوبی را قانع کنند که اگر شهرها و 

و  ستهافارسیابند ناشی از با عرضه بودن روستاهای فارس کویری توسعه می

عرضه یابند ناشی از بیاگر شهرها و روستاهای آذربایجان جنوبی توسعه نمی

روحانی  1394که در اسفند ماه  آذربایجان جنوبی است!!؟ در حالی رکانبودن تُ

با سفر به ایتالیا و فرانسه قراردادهای خرید چند صد هواپیمای مسافربری و 

ی تهران، اصفهان و مشهد را امضا کرد، درست چند هافرودگاهنوسازی و توسعه 

شهر بزرگ ماه بعد روحانی در سفر به کالن شهر اورمیه به عنوان دومین 

آهن آذربایجان جنوبی مدعی شد دولت وظیفه ندارد که فرودگاه بسازد، راه

گری مدعی شد که بخش خصوصی و مردم آذربایجان و با حیله ... بسازد و

البته در یک کشور دموکراتیک و  .ها را اجرا کنندجنوبی بایستی این پروژه

که که دولت  ولی از آنجاییپذیر و منطقی است؛ امکان این کامالً یافتهتوسعه
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استعمارگر و توتالیتر فارس اجازه هیچ نوع فعالیت مستقل به بخش خصوصی 

دهد و هزاران مانع اداری، مالی، زیرساختی، در آذربایجان جنوبی را نمی

گری آشکار تراشد، این ادعاهای روحانی یک حیلهرا می ... سیاسی، قضایی و

مانده جنوبی است و تالشی برای توجیه عقبرک آذربایجان فریب ملت تُ برای

 .استنگه داشتن آذربایجان جنوبی 

ی توسعه اقتصادی هازیرساختدر شرایطی که آذربایجان جنوبی فاقد 

که دولت فارس اجازه  شود که توسعه انسانی مهم است؛ در حالیاست ادعا می

 تأسیسدهد هیچ مرکز پژوهشی و علمی پیشرفته در آذربایجان جنوبی نمی

های مختلف در شهرهای کویری شود و همه مراکز تحقیقاتی مهم در حوزه

 .هستندفارس مستقر 
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عنوان ضعف عمده در حرکت ملی ه عدم توجه به حوزه اقتصاد ب

 آذربایجان

های ه در سایتکها و موضوعاتی اگر به تحلیل محتوای مباحث، تحلیل

ی های تلویزیونی، حتبرنامه اینترنتی، نشریات دانشجویی و غیر دانشجویی،

سیاسی آذربایجان جنوبی  ه به چهره در میان فعالین فرهنگی ومباحث چهر

وب کور، سرلکملی، فرهنگ، زبان، موسیقی، فول هویت پردازیم،بشود مطرح می

فعالین آذربایجان جنوبی از سوی جمهوری اسالمی ایران، محیط زیست 

جان جنوبی، موضوعات جاری سیاسی آذربایجان جنوبی، حقوق بشر در آذربای

های سیاست شکشمکابات در جمهوری اسالمی ایران، مانند انتخابات یا انتص

ا و اتحادیه اروپا، مناسبات نسبتاً کخارجی جمهوری اسالمی ایران با آمری

برادران فرهنگی و سیاسی ما؟! با  به عنوانو آذربایجان شمالی ) تُرکیهدوستانه 

 توانمیو صدها موضوع ریز و درشت دیگر را ها ده ان(، وجمهوری اسالمی ایر

ها و مباحث را در آذربایجان ه محتوای اصلی موضوعات و تحلیلکرد کپیدا 

 متر تحلیل،کدر حوزه اقتصاد آذربایجان جنوبی به  ،اما .دندهیل میکجنوبی تش

ن است خواننده عادی آذربایجان جنوبی کحتی مم .خوریماشاره و توجهی برمی

الت جاری بین نظام سلطه و استعماری فارس با آذربایجان کند مشکاحساس 

جنوبی عمدتاً فرهنگی، هویتی، سیاسی، زیست محیطی، ورزشی و غیره است 

ل جدی بین استعمارگر فارس و مستعمره و اشغال شده کو در حوزه اقتصاد مش

  .دآذربایجان جنوبی وجود ندار
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ها درخصوص وضعیت وخیم اقتصاد افی به مباحث و تحلیلکعدم توجه 

آذربایجان جنوبی و شدت استثمار منابع آن از سوی استعمارگران و اشغالگران 

اوضاع اقتصادی  م اطالعی ازکن است خود فعالین را دچار کفارس نه تنها مم

توده ملت تُرک در رسانی به مهمتر از آن اطالعه، کآذربایجان جنوبی کند، بل

برخالف مباحث فرهنگی،  .کندوبی را نیز دچار محدودیت میآذربایجان جن

ن ان ایچرایی و پیچیدگی جری که شاید مردم عادی در درکهویتی و سیاسی 

معضالت اقتصادی و مستعمره بودن اقتصاد آذربایجان  ل شوند؛کامور دچار مش

وعات سبت به مباحث و موضفارس با وضوح بیشتری نشووینیسم جنوبی توسط 

فرهنگی، هویتی و سیاسی قابل لمس و فهم برای توده ملت تُرک در آذربایجان 

اند استفاده مناسبی از حوزه اما فعاالن ملی آذربایجان نتوانسته .جنوبی است

اقتصاد برای طرح و توزیع گفتمان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خویش در 

  .بنمایند ملت تُرک آذربایجان جنوبی میان

ثریت جمعیت آن را نظام که اکای سیاسی حوزه اقتصاد در جامعه تأثیر

ین ا امالً مشهود است وکاستعماری و اشغالگر در زیر خط فقر نگه داشته است 

فعاالن ملی هنوز نتوانسته است متون جدی در حوزه اقتصادی آذربایجان  که

در  گذاری آنتأثیرند، نقطه ضعف بزرگی است و حتی دایره کجنوبی تولید 

نه تنها حوزه  .بین ملت تُرک آذربایجان جنوبی را محدود نگه داشته است

گی آذربایجان جنوبی از وضعیت مستعمره ه ناشیکاقتصاد و وضعیت وخیم آن 

است بایستی با جزئیات هم از سوی متخصصین اقتصاد و هم از  هافارسبرای 

ر متخصصین اقتصاد سیاسی یعنی رابطه بین طبقات اجتماعی و اقتصادی منظ
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اش و تجزیه و کنکآذربایجان جنوبی و قدرت سیاسی نظام استعمارگر مورد 

آوردن ه در صورت بدستکه چشم انداز آینده اقتصادی کتحلیل قرار گیرد، بل

ا ب ملت تُرک و تشکیل دولت ملی در آذربایجان جنوبی حق تعیین سرنوشت

و معضالت جاری اقتصادی به ارث رسیده از نظام  هاظرفیتتوجه به منابع و 

  .ل خواهد داد را بایستی ترسیم گرددکاستعماری فارس ش

ری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به گستردگی اهداف حرکت کجنبش ف

 ها، چشمد بدون ارائه و ترسیم حداقل نگرشتواننمی ملی آذربایجان جنوبی

ی کالن و خرد در حوزه اقتصاد آذربایجان جنوبی، به جذب هاسیاستاندازها و 

ثریت توده ملت تُرک آذربایجان جنوبی امیدوار باشد، زیرا حوزه اقتصاد، کا

لی و فاقد مبنای علمی و که بتوان صرفاً در آن با چند جمله کای نیست حوزه

اتفاقاً در صورت بررسی و  .ردکرد و مردم را به آسانی جذب کول ایجاد عینی تح

ی اقتصادی نظام توتالیتر و هاسیاستتجزیه و تحلیل دقیق، علمی و واقعی 

آن را به  هایورزینیت و غرضارآمدی، سوءکنا توانمیاستعمارگر فارس )ایران( 

لی قابل فهم برای عامه ملت تُرک آذربایجان جنوبی توضیح داد و باطل کش

ه ماشین تبلیغاتی نظام توتالیتر ایران در آذربایجان کی واهی هاامیدواریبودن 

  .ردکار کآفریند را آشجنوبی می

یه داشتن آن بر کشورهای جهان به دلیل تکحوزه اقتصاد در همه 

اری تبلیغاتی توسط نظام کقابل دستی مادی و عینی به سادگی هاشاخص

شورها در حوزه کترین یافتهحتی توسعه ،زیرا ؛توتالیتر و استعمارگر ایران نیست

ه به رقبای حزبی و اپوزسیون کالت و معضالت جدی هستند کاقتصاد دچار مش
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و اشتباهات اقتصادی  هاضعفردن کار کدهد با نقد و آشان میکم امکاحزاب حا

ار عمومی کم را در افک، موفقیت حزب حاکراتیکوشورهای دمکم در کاحزاب حا

تاً در طبیع .در انتخابات به قدرت برسند هاملتتضعیف نمایند و با جلب آرای 

 ن قرارکترین سطح ممارایی اقتصادی در پایینکی توتالیتر و اقتدارگرا، هانظام

حد خود در حوزه ها، و استثمار مردم در بیشترین ورزید و فساد، غرضردا

ها و سوء ورزیها را از این غرضد و توده ملت بیشترین آسیبردا اقتصاد قرار

اما شرط آگاهی ملت تُرک از این  .بینندو استثمار می هاارآمدیکتدبیر و نا

ه یابد ارائاری و صدها معضل اجتماعی بروز میکه در قالب فقر و بیکها آسیب

ارآمدی و کو اقتصادی انتقادی و علمی از ناهای کالن و خرد سیاسی تحلیل

ه کی امر .نظام توتالیتر و اقتدارگرا است کاستثمار ملت و منابع آن از سوی ی

م به آن پرداخته شده است و از پتانسیل آن برای بسط کرسد بسیار به نظر می

و توسعه و تعمیق گفتمان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حرکت ملی آذربایجان 

  .ته نشده استبهره گرف

شورهای کرد اقتصادی نظام توتالیتر ایران در مقایسه تطبیقی آن با کعمل

ه از نفت، گاز، مس، طال، سرب و روی کهمسطح و منابع عظیم درآمدی ارزی 

ر آورد قابل ارزیابی بهتشاورزی بدست میکو سایر محصوالت و منابع طبیعی و 

رد اقتصادی آن در آذربایجان جنوبی، مقایسه تطبیقی کدر خصوص عمل .است

ی اقتصادی و سطح رفاه هاشاخصبا شهرهای فارس و حتی مقایسه با وضعیت 

ود و حتی پسرفت کشورهای همسایه و سرعت پیشرفت آنها و رکدر  هاملت

هر چند دسترسی به آمار واقعی  .اقتصاد آذربایجان جنوبی قابل مطالعه است
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ی هاپردازیدروغنمایی و ار آسانی نیست و بزرگکوتالیتر نظام ت کدر ی

ز ی توتالیتر اهانظامارهای کرد اقتصادی از شاهکانگیز در خصوص عملشگفت

جمله معروف گوبلز وزیر تبلیغات آلمان نازی  .جمله نظام توتالیتر ایران است

زه آوی« ردن آن بیشتر استکان باور کتر باشد امدروغ هر قدر بزرگ»ه ک

ه کدارد هایی وجود و نشانه هاراهبا این حال  .گوش هر نظام توتالیتر است

 این گونههای ورزیارآمدی استثمار، فساد، تبلیغات دروغین و غرضکنا توانمی

رد و ملت تُرک در آذربایجان جنوبی را به حقوق خویش کار کرا آش هانظام

ت دامن زد تا نظام توتالیتر تحت رد و توقعات واقعی اقتصادی را بین ملکواقف 

فشار قرار گرفته و حداقل در حوزه اقتصادی تا حدودی مجبور به عقب نشینی 

البته این به معنی آن نیست که نظام توتالیتر تمام حقوق اقتصادی  .گردد

استه شدن مقداری کبه معنی  ،هکبل ؛آذربایجان جنوبی را محترم خواهد شمرد

فشار اقتصادی بر آذربایجان جنوبی از سوی نظام هر چند اندک از شدت 

  .توتالیتر است

 ...شاورزی، بهداشتی، دانشگاهی وکهای عمرانی، خدماتی، صنعتی، پروژه

 انکی اقتصادی، امهابخشبرداری نرسیده در تمام ناقص و رها شده و به بهره

جنوبی، نشین با آذربایجان های مشابه در شهرهای فارسمقایسه وضعیت پروژه

از  ار اعمکاری، مهاجرت گسترده نیروی کدرصد باالی جمعیت زیر خط فقر، بی

گذاران از آذربایجان جنوبی به ار ماهر و غیر ماهر و مهاجرت سرمایهکنیروی 

ی ب، دُ، آذربایجان شمالیتُرکیهشورهای دیگر مانند کنشین و شهرهای فارس

ن در شهرهای آذربایجان نشیمناطق حاشیه ، گستردگی و درصد باالی...و
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جنوبی علیرغم وجود مهاجرت گسترده، مقایسه وضعیت درآمد سرانه و رشد 

رفت شان پسثریتکه اکیی هاشاخصاقتصادی در آذربایجان جنوبی با توجه به 

، استثمار کرشورها و ملل همسایه تُکدهند با آذربایجان جنوبی را نشان می

معادن و ذخایر طبیعی آذربایجان جنوبی و تخریب محیط زیست بوسیله نظام 

های استعمار اقتصادی آذربایجان و نشانه هاشاخصتوتالیتر ایران از جمله این 

  .جنوبی به وسیله اشغالگران فارس است

آوری شده است های جمعی رژیم جمعها عموماً از طریق رسانهاین داده

ارائه شده است  ...های اینترنتی وها، رادیوها، سایت، روزنامههالویزیونتکه در 

ی اقتصادی نظام توتالیتر ایران در آذربایجان جنوبی هاسیاستو قطعاً از مجموع 

علیه ای اقتصادی نظام توتالیتر ایران هاز مجموع جنایت تردقیقیا به عبارت 

کشد و آشکار شدن تصویر میای کوچک را به آذربایجان جنوبی فقط گوشه

علیه آذربایجان جنوبی در راستای  های اقتصادی صورت گرفتهی جنایتتمام

ایران منوط به کنار رفتن این نظام و  استثمار منابع آن به نفع نظام توتالیتر

گیری دولت ملی و مستقل تُرک آذربایجان جنوبی است که آرشیوهای پر شکل

زیانبار  ی از آثارتردقیقباز شود تا بتوان به ارزیابی از خیانت و جنایت این نظام 

  .رسید هاسیاستاین  ...اقتصادی، زیست محیطی و

مشی کالن فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نظام سه ضلع استراتژی و خط

ر های ملی غیتوتالیتر ایران در هماهنگی با همدیگر هدف نهایی نابودی هویت

ضلع  .کندیلی و واحد فارس را پیگیری میدهی به هویت تحمفارس و شکل

فرهنگی آن مشخصاً بر سرکوب و منع اشاعه هر نوع جلوه فرهنگی، زبانی و 
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های رکمن، بلوچ و صرفاً تبلیغ و اشاعه جلوهرد، تُرک، عرب، کُهویتی ملل تُ

ضلع سیاسی آن بر سرکوب هر  .متکی است هافارسفرهنگی، زبانی و هویتی 

یاسی بیانگر هویت ملی و عالیق و منافع ملی ملل تُرک نوع حرکت مستقل س

و عرب متمرکز است و در نقطه مقابل پرورش اشخاص انگل فارسوفیل تحت 

در آذربایجان جنوبی و  ...عنوان نماینده مجلس، فرماندار، استاندار، مدیر کل و

های سیاسی و عنوان چهرهه در میان دیگر ملل تحت سلطه است که آنها را ب

 یهاگروهاحزاب و  ،هاشخصیتتواند تا ب .ملی ملل سرکوب شده جایگزین کند

لع ض ،در نهایت ،اما .واقعی تمثیل کننده ملل را به حاشیه رانده و سرکوب کند

 انتقال منابع از مناطق ملل تحت سلطه تأمینسوم یعنی ضلع اقتصادی وظیفه 

ل که ملبه نحوینشین را به عهده دارد و سرکوب شده به شهرهای فارس

افزوده کننده مواد خام و بدون ارزشتأمینشده نقش شده و مستعمرهسرکوب

 درآمد سرانه بسیار پایینبا ی جدید، نیروی کار ارزان، هاتکنولوژیو بدون 

شین تولیدکننده کاال و خدمات با ارزش نشوند و شهرهای فارسدار میعهده

و درآمد سرانه باال که بتواند رابطه سلطه ی جدید هاتکنولوژیا افزوده باال و ب

  .عهده دارده را بین استعمارگر و استثمار شده تداوم بخشد، ب

نظام توتالیتر ایران برای حفظ ابهت کذایی خویش و وانمود کردن توان 

که در هر شهر و  است، در حالی زنیکلنگاقتصادی خویش مدام در حال 

ضروری وجود دارد که بایستی به اتمام و صدها پروژه ناقص و ها ده منطقه

یی مانند هفته دولت )شهریور ماه(، دهه فجر هامناسبتاما هر سال در  .برسد

)بهمن ماه( یا به مناسبت عیدهای مذهبی مانند عید قربان، عید فطر و غیره، 
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ی هامکرر کلنگ پروژهبه صورت یا مسافرت مقامات مانند رئیس جمهور، وزراء، 

شود و بعضاً پس از گذشت بیش از و متعدد به زمین زده می عجیب و غریب

رسد و دیدار و بازدید یبندی به اتمام نمزنی، و مرحلهدو و سه دهه از کلنگ

وزیر یا معاون وزیر به بهانه بررسی مشکالت و میزان پیشرفت پروژه از جمله 

ها فراموش این پروژه این که شگردهای رایج نظام توتالیتر برای نشان دادن

، که این بازدیدها البته با سر و هستند اند و در دستور کار نظام قرار دارندنشده

 تأکیدشود و منعکس می های جمعی نظام توتالیترصداهای تبلیغاتی در رسانه

در » ای نزدیک فالن پروژه افتتاح خواهد شد و بعضاً قیدشود که در آیندهمی

زنیالبته بسیاری از کلنگ .شودبه آن افزوده مینیز  «اعتبار الزم تأمینصورت 

ای نظام به فراموشی سپرده در هیاهوی رسانه اًهای دروغین و تبلیغاتی صرف

های زنیتلخی کلنگ ،های جدید برای مردمزنیکلنگ یشود، زیرا شیوهمی

  .بردقبلی را از بین می

ی مختلف که هابخشزنی شده در های تبلیغاتی کلنگتعداد این پروژه

، استانداران، هاسازمانتوسط رئیس جمهور، وزراء، معاونان وزراء، رؤسای 

زنی شده است به قدری زیاد است که حتی صرفاً کلنگ ...نمایندگان مجلس و

ادی با این حال تعد .نام بردن از آنها نیز یک لیست بلند باال را ایجاد خواهد کرد

که در صورت تکمیل در آذربایجان  هاییپروژه رینتشدهشناختهو  ترینبزرگاز 

ی جدی بر تحوالت حمل و نقل، صنعت، کشاورزی و تأثیر ندتوانمیجنوبی 

که نظام  دهیممی عمران آذربایجان جنوبی داشته باشند را مورد اشاره قرار
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 توتالیتر در راستای منافع نامشروع خویش در آذربایجان جنوبی تکمیل آنها را

  .اندازدمی تأخیرال به سها ده

-راه آهن میانه -اورمیه راه آهن دور دریاچه  -

 تبریز

راه آهن جلفا  - آبادپارس-اردبیل-راه آهن میانه -

 به اصالندوز

 های شرقی و غربی تبریز )درکنارگذرآزاد راه و -

کنارگذر شرقی و غربی اصفهان، و شمالی  یهاراهآزاد حالی که

 و جنوبی مشهد احداث شده است(

 باکو-آزاد راه تبریز -

 بازرگان-مرند-آزاد راه تبریز -

 اورمیه-آزاد راه تبریز -

 تبریز-اهرراه بزرگ -

 سلماس-شبستر-صوفیانراه بزرگ -

 اردبیل-سراب-آبادراه بستانبزرگ -
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 میانه-راه میاندوآببزرگ -

 میاندوآب-نقده-اورمیهراه بزرگ -

 لفاج-مرندراه بزرگ -

 میانه-میاندوآبراه بزرگ -

 غانم-اردبیلراه بزرگ -

 ی بیمارستانی و ورزشگاهیهاپروژه -

 هانیروگاهسدها و  -

ی هاتوربیندها، ی پایاب سهاکانالسدها و  -

هزار  74به مساحت  خودآفرینپایاب سد  به ویژهتولید برق، 

 .هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد 50هکتار که برای 

بیش از یک میلیون هکتار پایاب سد در آذربایجان جنوبی وجود 

شدن سدها و تخریب محیط زیست دارد که علیرغم ساخته

دها ی پایاب سهازمینو آبیاری کشی کانالفایده آن که بایستی 

صدها هزار  دتوانمی تکمیل این سدها .باشد انجام نشده است

یع تبدیلی و شغل جدید و افزایش تولیدات کشاورزی، صنا

صادرات را به دنبال داشته باشد، هر چند توجه کافی به موضوع 

  .حساس حفظ محیط زیست و توسعه پایدار ضروری است
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ی برق در آذربایجان جنوبی فقط در هانیروگاه -

در دست ساخت نظام قرارداد، در حالی که در  هااستانمراکز 

شده ی برق ساخته هانیروگاه نشینفارسشهرهای کوچک 

مرکز استان فاقد نیروگاه  به عنوانالبته هنوز زنجان  .است

شهر کوچک و ها ده مستقل تولید کننده برق است و از میان

 یهاسالمتوسط در آذربایجان جنوبی فقط در بناب و خوی در 

 و تُرکیهصرفاً برای صادرات برق به  ،آن هم ،اخیر نیروگاه برق

فقدان و یا ضعف شبکه برق و انرژی  .عراق احداث شده است

یکی از موانع جدی است که نظام توتالیتر ایران برای 

ان بخش خصوصی داخلی و گذارسرمایهدر مقابل  اندازیسنگ

بخش  حالی که در .دهدمیخارجی در آذربایجان جنوبی قرار 

ی کالن صنعتی، گذارسرمایهدولتی نیز حاضر به هیچ نوع 

نیست، به  مرانی در آذربایجان جنوبیکشاورزی، معدنی و ع

ی برق و سایر هانیروگاهاجازه احداث  بخش خصوصی نیز

یا مجوزها و شرایط مناسب  شودنمیزیرساختی داده  اتتأسیس

ولید سرانه ت ،کلی به طور .ندکننمی تأمینی را گذارسرمایهبرای 

برق در آذربایجان جنوبی بسیار پایین است و یکی از معضالت 

بخش تولید، صنعت، کشاورزی و حتی خدمات در  جدی

عدم صدور مجوز از سوی نظام یکی از  .آذربایجان جنوبی است

برق  سودآورامکان فروش  .ان استگذارسرمایهموانع برای 

منابع بانکی، مشکالت اداری و مجوزهای  تأمینتولیدی، 
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زمین از سوی منابع  تأمینضروری از سوی محیط زیست، 

انع از سوی وعنوان مه ب ...و گذاری طبیعی در هر نوع سرمایه

 نظام در شهرهای آذربایجان جنوبی مورد سوء استفاده قرار

  .گیردمی

 

 توسعه سالهپنجی هابرنامهپایان جنگ ایران و عراق و آغاز 

الیتر توتتوسعه نظام  سالهپنجی هابرنامهپایان جنگ ایران و عراق و شروع 

جدید از افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بر ای دورهفارس آغاز 

 1988( تا 1357)بهمن  1979 یهاسالدر حوزه اقتصاد  .آذربایجان جنوبی بود

پایان جنگ ایران و عراق(، وقوع انقالب و تداوم جنگ مجموعاً  1367)مرداد 

ی اقتصادی و صنعتی و اهریزیبرنامهبمدت حدود ده سال باعث توقف 

زیرساختی گردید و سرعت مهاجرت از آذربایجان جنوبی به شهرهای 

ر دوره د ،زیرا .کاهش یافت هاپهلوینسبت به دوره نظام توتالیتر  نشینفارس

 حالی در ؛ی در آذربایجان جنوبی بسیار محدود بودگذارسرمایهنیز  هاپهلوی

 1970و  1960های دههدر  به ویژهبا افزایش درآمدهای نفتی  ،که

که این  گرفتمی صورت نشینفارسی کالنی در شهرهای هاگذاریسرمایه

باعث افزایش نابرابری درآمد بین آذربایجان جنوبی و مناطق و شهرهای 

ید و سیل مهاجرین از آذربایجان جنوبی به شهرهای گردنشین میفارس
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نیز در نظام  2000و  1990هه همان وضعیتی که در د افتاد؛می راه نشینفارس

  .توتالیتر اسالمی تکرار شده است و اکنون نیز ادامه دارد

توقف  به خاطرده سال بین وقوع انقالب و پایان جنگ ایران و عراق 

ابتداء باعث کاهش مهاجرت از  نشینفارسدر شهرهای  هاگذاریسرمایه

مهاجرت به داخل  پایانی آن حتی منجر به یهاسالآذربایجان جنوبی و در 

آذربایجان جنوبی و بازگشت تعدادی از مهاجران آذربایجان جنوبی به آن 

این تحول جمعیتی و مهاجرتی در کتاب مرکز آمار ایران که آمارهای  .گردید

زیرا در  .دهد منعکس شده است( را نشان می1986) 1365آمارگیری سال 

با توجه به شرایط طبیعی مناسب  هاگذاریسرمایهشرایط توقف طوالنی مدت 

ی هاناستای زیرکشت در آذربایجان جنوبی نسبت به هازمینو وسعت بیشتر 

، امکان جذب جمعیت مهاجرین در آذربایجان جنوبی نشینفارسعمدتاً کویری 

تا  1357ده سال بین بنا بر این،  .است نشینفارسبیشتر از مناطق و شهرهای 

ناشی از وقوع انقالب  هاگذاریسرمایهرغم توقف ( علی1988تا  1979) 1367

و تداوم جنگ هشت ساله بین عراق و ایران، از نظر جلوگیری از مهاجرت از 

جان جمعیت آذربای ،نحوی کهه ب ،آذربایجان جنوبی شاهد تحوالت مثبتی بودیم

 یشترین رشد را به خود اختصاص داد؛ب 1365تا  1355جنوبی بین آمارگیری 

( 1989) 1368توسعه در سال  سالهپنجی هابرنامهایان جنگ و آغاز با پ ،ولی

 یننشفارسمجدداً با سرعتی بیشتر مهاجرت از آذربایجان جنوبی به شهرهای 

ی هااستان، به نحوی که، در بعضی از گیردمی ایسابقهسرعت بی
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ی هااستاننشین درصد رشد جمعیت کمتر از یک پنجم میانگین آذربایجانی

  .نشین به ثبت رسیده استسفار
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 1380( و اشغال افغانستان در 1991) 1370فروپاشی شوروی در 

 ( از سوی آمریکا2003) 1382( و عراق در 2001)

عموماً بسته و عبور  1991مرزهای شوروی سابق تا زمان فروپاشی آن در 

محدود های شدید و فقط در سطح مناسبات دولتی و ن تحت کنترلو مرور از آ

با فروپاشی شوروی امکان برقراری مناسبات تجاری، اقتصادی،  .برقرار بود

چنین  .شد پذیرامکانفرهنگی هم در سطح دولتی و هم در سطح مردمی 

 بین آمریکا و 1991بعد از جنگ  .شرایطی در مورد عراق نیز اتفاق افتاد

ه یجاد منطقاشغال کویت توسط صدام حسین، و ابه دنبال ی متحد آن هاارتش

شورای امنیت سازمان ملل متحد در شمال عراق و  نامهقطعامن براساس 

، شاهد گسترش 1992استقرار دولت نیمه مستقل کردستان عراق از سال 

مبادالت تجاری، اقتصادی، توریستی بین شهرهای کردستان عراق و کردستان 

صدها هزار که شهر بانه هر سال  به نحویایران در سطحی گسترده بودیم، 

 .کندمی به خود جذب نشینفارسو  خریدار را از شهرهای آذربایجان جنوبی

نظام از حجم قاچاق گسترده پوشی چشمزیرا واردات بدون عوارض گمرکی و 

کاال این منطقه را به بهشت کاالهای ارزان خارجی در مقایسه با بازارهای گران 

  .شهرهای بزرگ تبدیل کرده است

به اشغال آمریکا درآمد و حکومت  2002یز از اواخر سال ن افغانستان

طالبان مخالف جمهوری اسالمی ایران سقوط کرد و زمینه تجارت گسترده بین 

هم در مورد عراق و هم در مورد افغاستان و هم  .ایران و افغانستان فراهم شد

نظام توتالیتر ایران مناسبات تجاری،  ،ستاننی هم مرز با ترکمهااستاندر مورد 
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 ی مرزی با ترکمنستان و افغانستانهااستان ... توریستی و ،اقتصادی، ترانزیتی

ی مرزی با این هااستانه و باعث رونق اقتصادی در و عراق را حمایت کرد

در آذربایجان جنوبی که در همسایگی جمهوری  ،اما ؛کشورها شده است

منستان قرار دارد دقیقاً بر عکس آن عمل شده است، آذربایجان شمالی و ار

ی مرزی راکد و حجم تجارت بین هابازارچهرفت و آمدها محدود شده، 

آذربایجان جنوبی و آذربایجان شمالی و ارمنستان در سطحی بسیار محدود 

که باز شدن مرزهای شمالی ناشی از فروپاشی  به نحوی .کنترل شده است

، مثبتی بر اقتصاد آذربایجان جنوبی نداشته است تأثیرنه شوروی نه تنها هیچ گو

باکو توسط ارمنستان با همکاری نظام -نخجوان-بلکه بسته شدن راه آهن جلفا

توتالیتر و استعماری فارس )ایران( و عدم برقراری پروازهای کافی بین 

عادی رغی ی شدید وهاکنترلو  ... و اردبیل با باکو و اورمیهی تبریز، هافرودگاه

مرزی و گمرکی عمالً امکان منتفع شدن آذربایجان جنوبی از تجارت گسترده 

 ورمیهادر مقایسه با تبریز،  حالی که در .با آذربایجان شمالی را از بین برده است

، آلماتیای متعدد با شهرهای تاشکند، و اردبیل، شهر مشهد دارای پروازه

  .در آسیای مرکزی است ... دوشنبه و

هایی که برای گسترش تجارت و صادرات و واردات کلی فرصت به طور

مستقل شده از شوروی به دست ی هاجمهوریکاال بین آذربایجان جنوبی و 

که از سوی نظام توتالیتر و ای ظالمانهی هامحدودیتو  هاکنترلآمده بود با 

پروازهای محدودی که  .استعماری فارس )ایران( اعمال شد همگی از بین رفت

ادی ی تاریخی و اقتصهاظرفیتبین تبریز و باکو برقرار شده است متناسب با 
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ر از سوی دیگ .دو آذربایجان نیست، و مانعی بر سر توسعه روابط دو طرف است

 20سیاست خارجی نظام توتالیتر در حمایت از دولت اشغالگر ارمنستان که 

آواره و هزاران  درصد سرزمین آذربایجان شمالی را اشغال کرده، یک میلیون

نفر کشته بر جای گذاشته، باعث ایجاد تنش در روابط با آذربایجان شمالی شده 

اثر منفی گذاشته است،  هادولتنه تنها بر روابط در سطح  هاتنشاین  .است

س( آراز )ار انی دو سویسبات غیردولتی و ملل تُرک آذربایجبلکه در سطح منا

وی منفی گذاشته است به نح تأثیریعنی آذربایجان شمالی و آذربایجان جنوبی 

ی خصوصی آذربایجان جنوبی در آذربایجان شمالی هاشرکتکه امکان فعالیت 

به عبارت دیگر نظام توتالیتر و استعماری  .و بر عکس را محدود کرده است

تحریک اقشار مذهبی مانند ای رسانهی هابازیفارس )ایران( با انواع و اقسام 

آذربایجان جنوبی تحت عناوینی مانند حضور آمریکا و اسرائیل در آذربایجان 

در  حالی که ی ضد دینی دولت آذربایجان شمالی )درهاسیاستشمالی، 

آذربایجان شمالی دولتی سکوالر بر سرکار است( عمالً سعی در ایجاد خصومت 

  .از همدیگر دارد سازیتغیریو آراز )ارس(  بین ملت تُرک در دو سوی
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 ی کالن در آذربایجان جنوبی هاگذاریسرمایهممانعت از 

ی کالن و هاگذاریسرمایه به ویژه هاگذاریسرمایهممانعت از 

ی هاشاخص( یکی از High-techی عالی در آذربایجان جنوبی )هاتکنولوژی

 .جنوبی است های اقتصادی نظام توتالیتر فارس در آذربایجانمشیعمده خط

، کشاورزی و هازیرساختی کالن در صنایع، هاگذاریسرمایهچون 

گسترده از صنایع مرتبط و خدمات در ای عالی به ایجاد زنجیرههای تکنولوژی

با این شود و می منجر ...بازاریابی، فروش، مدیریت، حمل و نقل، وهای حوزه

ر تضاد قرار دارد که مشی محدود کردن اشتغال در آذربایجان جنوبی دخط

هدف آن تشدید بیکاری و دامن زدن به مهاجرت نیروی کار ماهر و غیرماهر و 

، و پایین نگه داشتن سطح درآمدها در آذربایجان جنوبی و هاسرمایهخروج 

با آذربایجان جنوبی است به  نشینفارسافزایش فاصله درآمد بین شهرهای 

نحوی که درآمدها در شهرهای فارسستان همیشه چند برابر بیشتر از آذربایجان 

 داشتن نیروگاه تولید برق یکی ،حالی که در ،مثال ه عنوانب .جنوبی حفظ شود

برق برای صنایع بزرگ است و در  تأمیناز الزامات جدی صنعتی شدن و 

یز ن ترکوچکبلکه در شهرهای  هااستانمراکز شهرهای فارسستان نه تنها در 

ی برق احداث شده است، شهر زنجان و شهرهای حومه آن با بیش از هانیروگاه

فاقد نیروگاه تولید برق است و  2017یک میلیون نفر جمعیت هنوز در سال 

  .به همین خاطر زنجان فاقد صنایع بزرگ حتی به تعداد انگشتان دست است

عدم احداث شبکه برق قوی یکی از ابزارهای جدی نظام توتالیتر ایران 

اصوالً دریافت  .ان داخلی و خارجی استگذارسرمایهاندازی در مقابل برای سنگ



63 
 

 معضالتی است که آنها را وادار ترینمهمان از گذارسرمایهامتیاز برق برای 

 نشینفارسآذربایجان جنوبی را رها کرده و به تهران و شهرهای  کندمی

به آسانی  ...آب، گاز، ویی مانند برق، هازیرساختدر آنجا  ،زیرا .کنندمهاجرت 

الزم به یادآوری است که میزان  .گیردمی ان قرارگذارسرمایهدر اختیار 

تا  300بین  گذاری الزم برای احداث یک نیروگاه برق متوسط حداقلسرمایه

یک زیرساخت ضروری زمینه  به عنواند توانمیمیلیون دالر است که  500

مثال دیگر در این خصوص آذربایجان  .صنعتی شدن یک منطقه را فراهم کند

میلیون نفر جمعیت فقط در چند سال گذشته  3غربی است که با بیش از 

ث البته آنچه باع .و یکی در خوی شده است اورمیهصاحب نیروگاه برق یکی در 

احداث شود نه  زمانهمشده است که در آذربایجان غربی دو نیروگاه تقریباً 

ق شرایط برای صادرات بر تأمینکمک به صنعتی شدن آذربایجان غربی بلکه 

و عراق و امکان مبادله برق در شرایط پیک  تُرکیهاز طریق آذربایجان غربی به 

مصرف با کشورهای همسایه است و افزایش درآمد ارزی نظام توتالیتر فارس 

میلیون نفر جمعیت حتی یک  سه زیرا در کل آذربایجان غربی با بیش از .است

ی حال در .شرکت صنعتی و تولیدی بزرگ اعم از دولتی و خصوصی وجود ندارد

ویری فارستان یعنی یزد و سمنان هر کدام با کمتر از یک در دو استان ک که

میلیون نفر جمعیت چندین نیروگاه برق و صدها شرکت صنعتی و تولیدی 

 آب این صنایع در این شهرهای کویری  تأمینکنند و برای می بزرگ فعالیت

هرهای با دیگر ش دتوانمی این مقایسه .گیردانجام میگذاری صدها کیلومتر لوله

نیز انجام شود تا شدت تبعیض و جنایات اقتصادی نظام  نشینفارسویری ک

  .تر گرددتوتالیتر فارس در آذربایجان جنوبی عیان
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برای نشان دادن وخامت وضعیت شبکه برق در آذربایجان جنوبی، 

عضو بازداشت شده شورای اسالمی شهر تبریز گفته است  «حبیب شیری آذر»

که شبکه برق شهر تبریز در چهل سال گذشته هیچ نوع تحولی را به خود 

  .ندیده است

 

 های عمرانی بزرگ و عدم انجام آن در آذربایجان جنوبی پروژه

، هاراهآزاد، هاپاالیشگاههای عمرانی و زیرساختی بزرگ مانند پروژه

سریع السیر بین شهری، های آهن، خطوط راه آهن، راههاراهبزرگ

 ...ی بزرگ وهاورزشگاهی بزرگ، هافرودگاهی بزرگ و تخصصی، هابیمارستان

الن داشته و معموالً باعث ایجاد اشتغال گسترده کی هاگذاریسرمایهنیاز به 

هم باعث تسهیل  ، وشده برداریهم در زمان احداث و هم بعد از اتمام و بهره

ی هازیرساختگذاران از طریق تسهیل ارتباطات و تسهیل شرایط برای سرمایه

گردند و به می ...خدمات بهداشتی و درمانی و تأمینانرژی، حمل و نقل و 

 یهاگذاریسرمایههمین خاطر در راستای جلوگیری از اشتغال و جلوگیری از 

الیتر ایران از انجام آنها ممانعت به الن در آذربایجان جنوبی از سوی نظام توتک

-اصفهان و تهران-برای مثال احداث قطارهای سریع السیر تهران .آیدعمل می

مشهد آغاز گردیده است و در آذربایجان جنوبی حتی شهرهای اصلی مانند 

از طریق ریلی با همدیگر مرتبط حتی  ....همدان و ،زنجان ،اورمیه تبریز،، اردبیل

ساً در آذربایجان جنوبی اسا کوچکریلی بین شهرهای بزرگ و  هکنیستند و شب
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ر آذربایجان جنوبی نظام توتالیت رالبته در راستای فریب توده ملت د .وجود ندارد

-مرند-تبریزآزادراه ،اورمیهآهن دور دریاچه های متعددی را مانند راهزنیلنگک

دید  و زنیکلنگانجام داده است ولی به غیر از  ...و اورمیه-تبریزآزادراه بازرگان،

و بازدیدهای تبلیغاتی وزراء و استانداران، نظام توتالیتر ایران هیچ نوع گام عملی 

  .ردن آنها بر نداشته استکبرای اجرایی 

 کمکموارد با اصرار مردم شهرها و اهدای زمین مجانی و حتی ای در پاره

ی آنها در هاشهرداریبه احداث ساختمان و تجهیزات فرودگاه از سوی مردم و 

ی از سوی نظام توتالیتر ایران کوچکآذربایجان جنوبی اجازه احداث فرودگاه 

ه الً دو یا سکای امالً تعطیل است یا هفتهکداده شده است، اما عمالً فرودگاه یا 

ی زنجان، خوی و مراغه دقیقاً در هافرودگاه .شوددر آن انجام نمیبیشتر پرواز 

در اینجا اصرار نظام بر جلوگیری از  .چنین وضعیتی قرار دارند

دهد و خود را نشان می نتیجهبیالن در آذربایجان جنوکی هاگذاریسرمایه

ل کطبقه متوسط و مرفه و پردرآمدی در شهرهای آذربایجان جنوبی ش

ی هااناستاما در شهرها و  .ندکا پرداخت گیرد تا بتواند پول بلیط هواپیما رنمی

ت کاستقرار صدها و هزاران شر به خاطر ...ویری مانند یزد، بیرجند، شاهرود، وک

ل داده کدرآمد باال ش خصوصی بزرگ، طبقه متوسط مرفه و با صنعتی دولتی و

 .شودمی این شهرها انجامهای شده است و هر روز چندین پرواز از فرودگاه
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 1370ی استانی در دهه گذارسرمایهتوسعه و ی هاتکشر

 1368رئیس جمهور از سال  به عنوانارآمدن هاشمی رفسنجانی کبا روی 

ه بعد از پایان جنگ ایران و عراق انجام شد، وی و رئیس جمهور بعدی سید ک

ها و زنیلنگکمحمد خاتمی علیرغم سفرهای متعدد به آذربایجان جنوبی و 

گذاری عمرانی، وعده و وعیدهای فراوان به شدت از انجام هر نوع سرمایه

الن و یا متوسط در آذربایجان جنوبی ممانعت کاعم از  ...شاورزی وکصنعتی، 

گذاری در همچنین هاشمی عالوه بر ممانعت از سرمایه .به عمل آوردند

ن ز سرمایه مردم در آذربایجاار برد تا بخشی اکآذربایجان جنوبی حیله دیگری ب

ی هاتکشردر این راستا  .جنوبی را به شهرهای فارسستان انتقال دهد

گذاری و توسعه استانی را با حمایت مستقیم استانداران منصوب خویش، سرمایه

های مردم هر استان با جذب سرمایه هاتکشره این کرد و اعالم شد ک تأسیس

ارخانجات صنعتی در هر کمردم، با ایجاد  از طریق خرید سهام آنها از سوی

  .ردکخواهند  کمکاستان به ایجاد اشتغال و رفاه و عمران هر استان 

با تبلیغات و سر و  هاتکشری آذربایجان جنوبی این هااستاندر همه 

 .شدند تأسیسهای ملت تُرک در آذربایجان جنوبی صدای زیاد و جذب سرمایه

 هاتکشرهای مردم در آذربایجان جنوبی همه این اما پس از جمع آوری سرمایه

یش و کرمان، یزد، سمنان، کرا در تهران، اصفهان، ها بالاستثناء این سرمایه

زی کهیأت مدیره و دفاتر مر .ار گرفتندکمشهد و دیگر شهرهای فارسستان ب

ق به این طری .حضور دارنده در تهران کنه در آذربایجان جنوبی بل هاتکشراین 

بخشی دیگر از مازاد سرمایه تولید شده با دسترنج ملت تُرک آذربایجان جنوبی 
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 استاندار وقت آذربایجانزاده عبدالعلی .به شهرهای فارسستان انتقال داده شد

سرشناس در تحقق این انتقال منابع و فقیر شدن های شرقی و از مانقورت

  .داشت را ش اصلیبیشتر آذربایجان جنوبی نق
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  ...ی، بیکاری، فقر، مهاجرت و خروج سرمایه وگذارسرمایهممانعت از 

متعددی که بوروکراسی اداری نظام، همراه با نظام بانکی، های کارشکنی

در مقابل رشد اقتصادی در  ...و ها،مانند شبکه برق، جاده هازیرساختفقدان 

از معضالت و فجایع اقتصادی، ای زنجیره دهدمیآذربایجان جنوبی انجام 

به شکل  ،ولی ؛آورد که ذکر همه آنها ممکن نیستمیبه بار  فرهنگی، سیاسی را

 کنیم:می گذرا به اهم این معضالت و فجایع در آذربایجان جنوبی اشاره

 

 بیکاری

حل معضل بیکاری نیازمند تمهیدات و مقدمات زیادی است که از اهم 

آنها، بوروکراسی کارآمد و بدون فساد، نظام بانکی سالم و فعالیت مؤسسات 

ی آماده و کافی مانند شبکه برق، هازیرساختمالی و اعتباری رقابتی و مستقل، 

ا اقتصاد ارتباطات گسترده ب ها،نیروی کار متخصص و آموزش دیده، جاده

 و راهها شرکت تأسیسجهانی، روان بودن مقررات اداری و حقوقی برای ثبت و 

انداختن کسب و کار، نظام گمرکی کارآمد، صادرات و واردات روان، نظام 

که نه تنها هیچکدام از آنها  است مالیاتی عادالنه، حمایت دیپلماتیک در خارج

و صدها معضل و مشکل از سوی ها ده در آذربایجان جنوبی فراهم نیست بلکه

ی گذاری در آذربایجان جنوباقتصادی و سرمایه نظام توتالیتر در مقابل فعالیت

ممانعت از  تردقیقی یا به عبارت گذارسرمایهشود و عدم امکان می ایجاد

  .شودمی ی منجر به گسترش بیکاریگذارسرمایه
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 مهاجرت

که جمعیت آن جوان است منجر به ای گسترش بیکاری در جامعه

پدیده مهاجرت نیروی کار ماهر و غیرماهر از یک سو و  گیریشکل

ان و صاحبان سرمایه برای پیدا کردن محلی سودآور برای فعالیت گذارسرمایه

  .شوداز سوی دیگر می

اگر در آذربایجان جنوبی موانع متعدد در مقابل کسب و کار و 

ی متعددی هامشوقدر مقابل در شهرهای فارسستان گذاری وجود دارد سرمایه

کی شود که تسهیالت بانکی یگذاران ارائه میاز سوی نظام توتالیتر برای سرمایه

گذاری در آن شهرها بودن و تسهیل سرمایهباعث روان هامشوقاین  .از آنهاست

ی و مهاجرت نیروی کار ماهر و غیرماهر و صاحبان سرمایه از آذربایجان جنوب

البته بخشی از این صاحبان سرمایه آذربایجان  .شودمی به شهرهای فارسستان

، آذربایجان شمالی تُرکیهبه کشورهای خارجی مانند امارات، با مهاجرت جنوبی 

این تضاد یعنی ممانعت از  ،در هر حال .کنندمی یشان را منتقلهاسرمایه ...و

گذاری در تسهیل سرمایهی در آذربایجان جنوبی و تشویق و گذارسرمایه

شهرهای فارسستان سیل مهاجرت بیکاران و صاحبان سرمایه از آذربایجان 

 ،یگذارسرمایهعدم  بیشتر و باعث تداوم زنجیره اندازدمی جنوبی را به راه

مهاجرت از آذربایجان جنوبی و رونق کسب و کار و اشتغال و و فقر  ،بیکاری

  .شودمی تولید ثروت در شهرهای فارسستان
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 مهاجرت و نابودی هویت ملی

به طور میانگین  نشینفارسمهاجران آذربایجان جنوبی در شهرهای 

کثیف و پشت پرده ی هابازیر از آورند و بی خبمی آمد بیشتری بدستدر

سیاست، شهر و روستای خود در آذربایجان جنوبی را عامل بدبختی، فقر، توسعه 

دیگر اجتماعی، مانند بزهکاری، طالق، بیماری، نیافتگی، بیکاری و هزار معضل 

 شان، حیثیت و هویت انسانی و ملیمهاجران که از فقر .دانندمی ...سوء تغذیه و

 نبه عنوای خود را یو جغرافیا یلگدمال شده است و پیشینه هویتی، فرهنگ

کنند می دانند به سرعت تالشعامل آن می را« بودن اهل آذربایجان جنوبی»

و فرهنگ تحمیلی فارس را اخذ کنند و حداقل نسل جدیدشان یعنی هویت 

ملی آموزش دهند تا از فشار تحقیر ملی،  اوالد خود را به زبانی بیگانه و غیر

 صد سال گذشته تقریباً این تحول در یک .دنفرهنگی و اجتماعی آنها را رها کن

رسستان سرنوشت مشترک همه مهاجران از آذربایجان جنوبی به شهرهای فا

غیرماهر و صاحبان سرمایه نیروی کار ماهر یا  این که بدون توجهبوده است و 

سرمایه، فقیر یا غنی باشند در گرداب این خط مشی کالن فرهنگی، و یا بی

سیاسی و اقتصادی نظام توتالیتر و استعماری فارس هویت ملی خود را از دست 

 20از داده و حیثیت شان لگدمال شده است و به این ترتیب تقریباً بیش 

 در طول یک قرن اخیر هویت ملی خودشان مهاجر آذربایجان جنوبی میلیون

و عمالً امکانات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شان را در اند را از دست داده

اند که کامالً خدمت منافع نظام توتالیتر و استعماری فارس قرار داده
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دهد ی آنتی تُرک را به اجرا گذاشته است و همچنان آن را ادامه میهاسیاست

رگری فارس شامل این خدمت به منافع توتالیتریسم و استعما .و خواهد داد

همه مهاجران اعم از کارگران، کارمندان، نویسندگان، استادان دانشگاه، صاحبان 

شود که عمدتاً بصورت ناآگاهانه و از روی جهل و ناآگاهی و می ...سرمایه و

رکی روشنفکران آذربایجان جنوبی ملت سازی تُ-فقدان هویت سازی و دولت

وند نتیجه این ر .افراد را مقصر دانستتک تک این  تواننمیناشی شده است و 

نیافتگی آذربایجان جنوبی و در مقابل آن توسعه یافتگی،  توسعهفقر و بیکاری و 

« ملت فارس»ثروت، رفاه و آبادانی دشمنان ملت تُرک آذربایجان جنوبی یعنی 

  .است

ملتی که در نتیجه مستعمره بودن و عدم خودباوری و نگاه به خود از 

بینی، و عدم اعتماد به نفس شده است فقط از طریق ان دچار خودکمچشم دیگر

آشنایی با نقاط ضعف قدرت استعمارگر، آشنایی با هویت ملی خود و درک 

به یک دهی شکلی فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی خود و هاظرفیت

سرنوشت خود را مجدداً به دست  دتوانمی روح ملی بر مبنای هویت ملی خویش

د و برای جبران اشتباهات یا به عبارت دیگر افتضاحات حداقل یک و نیم نبگیر

ی، گذارسرمایهپاره کردن این زنجیره عدم  .قرن اخیر خود دست به اقدام زند

فقر، بیکاری، مهاجرت و نابود شدن هویت ملی فقط با تعمیق و توسعه آگاهی 

ی و فرهنگی آذربایجان جنوبی و منافع ملی آن ممکن از هویت ملی و تاریخ

ز اکنار زدن عرصه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آذربایجان جنوبی  .خواهد بود

پرست در آذربایجان جنوبی و جایگزینی آن با نسل عمدتاً فسیل قدیمی بیگانه
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و آگاه به هویت ملی و منافع ملی ملت تُرک آذربایجان گرا نسل جوان ملی

این نسل قدیمی که هنوز شاید  .است ناپذیراجتنابی در این مسیر جنوب

معدودی جوان نیز در میان آنان بتوان پیدا کرد، همچنان در اتمسفر فارس 

شوند تا مفاهیم استعماری می متوسلای کنند و به هر حیلهمی تنفس و تفکر

  .را حفظ کنند ...آذربایجان ایران، ملت ایران، شمال غرب ایران و
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 ی توسعه اقتصادیهابرنامهو نمایش  1385وقایع خرداد 

قیام ملی و  کرتوهین روزنامه ایران به ملت تُبه دنبال و  1385سال 

تظاهرات عظیم ملی در اول  به ویژهمدنی در شهرهای آذربایجان جنوبی و 

ت ملی آذربایجان جنوبی را کطرف قدرت حر کدر تبریز از ی 1385خرداد 

نشان داد و از سوی دیگر فروپاشی مشروعیت نظام توتالیتر ایران را به تصویر 

  .شیدک

و همراه با سفرهای پر سر و صدای  1385وقایع خرداد سال به دنبال 

یر ه تغیک، بدون آن(؟!) نژاد با شعار دولت مهرورز و عدالت گستراستانی احمدی

الن در آذربایجان جنوبی کی هاگذاریسرمایهمشی جلوگیری از اساسی در خط

انجام گیرد، برای حفظ حداقل مشروعیت نظام توتالیتر ایران تغییرات جزیی 

دهد و اجرای تعداد مشی اقتصادی آن در آذربایجان جنوبی رخ میدر خط

یا بعضاً نسبتاً بزرگ  ، متوسط وکوچکی عمرانی و صنعتی هاپروژهمحدودی از 

رل نتکل بسیار محدود و کگیرد، بخش خصوصی به شار قرار میکدر دستور 

 زمانهم)البته  .گیردمی شده عمدتاً در تبریز و اطراف آن مجدداً مورد توجه قرار

 .(یابدآذربایجان جنوبی ادامه می ی قیمتیهاسنگغارت معادن مس، طال، 

پس از گذشت بیش از ده سال از شروع  هکزنجان -تبریزآزادراه ابتدا

رفت، در عرض چند ماه به سرعت تا پشتی جلو میکاحداث آن به صورت ال

ل غیررسمی و بدون افتتاح رسمی با عجله برای عبور و مرور کبه ش آبادبستان
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ی زود بازده تعداد هابنگاهی هاوامدر قالب  ،سپس .شودها باز میماشین

از طریق بخش خصوصی، مجوز احداث و تولید  کچوکهای محدودی پروژه

 زمانهمیابد ، آقای زنوزی اجازه میهازیرساختدر بخش صنعت و  .گیرندمی

 در ...ی فوالد، خودرو، هواپیمایی )آتا( وهابخشت در کچندین شر تأسیسبا 

نبال به ده کاقتصاد آذربایجان جنوبی فعال شود، تا نظام توتالیتر نشان دهد 

ها دهه ه،کحالی  در .تغییرات جدی در اقتصاد آذربایجان جنوبی استایجاد 

اری در آذربایجان جنوبی از سوی کی و گسترش فقر و بیگذارسرمایهممانعت از 

ران شمار جبی انگشتگذارسرمایهد با چند مورد تواننمی نظام توتالیتر فارس

ی برق با ظرفیت متوسط پس از چند دهه هانیروگاه اورمیهدر اردبیل و  شود؛

  .رسدمی برداریاحداث و به بهره تأخیر

 هکته باید مدنظر قرار گیرد کاین ن هانیروگاهبرداری از این در بهره

یه و شورهای همساکسیاست نظام توتالیتر فارس برای افزایش صادرات برق به 

مصرف روزانه و مبادله  کجلوگیری از افت فشار برق و مبادله برق در زمان پی

شورهای همسایه ارمنستان، آذربایجان کبرق در فصول سرد و گرم سال با 

 هاگاهنیروه از علل اصلی احداث این کو عراق و حفظ پایداری شب تُرکیهشمالی، 

ر د به ویژهآذربایجان جنوبی  کاز موقعیت جغرافیایی استراتژی مندیبهرهو 

شورهای ک و سایر تُرکیهو  رق بزرگ روسیهبهای هکه برق به شبکاتصال شب

ه برق قوی در آذربایجان جنوبی به هیچ کنیاز به شب تأمینهمسایه بوده است و 

صنایع  تأسیساهداف این نظام نیست و در عمل نیز همچنان اجازه  ءوجه جز
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شود، در ه مصرف برق باالیی دارند در آذربایجان جنوبی داده نمیکبزرگ 

  .یابندو توسعه می تأسیسر فارسستان به آسانی این صنایع ه در شهکصورتی 
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اقتصاد نظام توتالیتر و : 2فصل 

 استعماری فارس در آذربایجان جنوبی
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 خالصه

 در یاستبداد و اقتدارگرای هانظام دیگر با توتالیتری هانظام عمده تفاوت

می لکنتر را سیاسیی هافعالیت حوزه بیشتر اقتدارگرای هانظام که است این

 و اقشار دیگر به را آزاد و مستقل سیاسی فعالیت اجازه حاکم الیت و کنند

 و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی،های حوزه ،ولی ؛دهدمین اجتماعی طبقات

ای هدخالت و فساد البته .است برخوردار نسبی آزادی از مردم زندگی خصوصی

 از نوع این در مردم حقوق نقض و اقتدارگرای هادولت نهادهای غیرقانونی

 انحصاری دسترسی مدعی توتالیتری هانظام اما .است غیرعادی امریها حکومت

 یاقتصاد اجتماعی، فرهنگی،های حوزه تمام و هستند آن تفسیر و حقیقت به

 سلطه تحتی هاانسان تا آورندمی در خود کنترل تحت را جامعه سیاسی و

 حقیقت ویس به توتالیتر نظام حاکم الیت خاص تفسیر اساس بر را توتالیتر نظام

 تمامی برای سابقهبی کنترل راستا همین در .نمایند رهنمون آن نظر مورد

ی هانظام در .شودمی اعمال هاانسان اجتماعی و فردی زندگیهای جنبه

 و سیاسی و فرهنگی عمده اهداف از یکی اسالمی جمهوری و پهلوی توتالیتر

 و است بوده ایران در ...و عربی کردی، ترکی،های هویت سرکوب شاناقتصادی

 بر یمبتن مستقل اقتصادی و سیاسی فرهنگی، فعالیت نوع هر راستا این در

 نظام و شده سرکوب جنوبی آذربایجان ترک ملت ملی منافع و ملی هویت

 و سیاسی فرهنگی، توسعه نوع هر از ممانعت با فارس استعماری و توتالیتر

 رایب را سیستماتیکی ریزیرنامهب جنوبی، آذربایجان رکتُ ملت اقتصادی

 بانز فارس مناطق بین فروتری و فراتری رابطه ایجاد و داشتن نگه ماندهعقب

 در یبسیار تصور برخالف .اندرسانده انجام به آن استعمار و جنوبی آذربایجان و

 از شدیدتر اگر آذربایجان اقتصاد سرکوب و استعمار جنوبی، آذربایجان
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 این ابعاد هنوز ولی است حد همان در نباشد سیاسی و فرهنگیهای حوزه

 رکتُ ردمم برای بیشتری تبیین به نیاز سیاسی و فرهنگی اقتصادی، سرکوب

 .دارد جنوبی آذربایجان

 اجتماعی و اقتصادی توسعهی هازیرساخت تأمین عدم ،مجوزعدم ارائه 

 برق، و انرژیی هازیرساخت تأمین عدم دانشگاهی، و متخصص نیروی مانند

 هب اجازه عدم و مالی و بانکی منابع تأمین عدم هوایی، و ریلی خطوط و هاجاده

 اکارامدن و فاسد اداری نظام جنوبی، آذربایجان در اقتصادی و مالی منابع انباشت

 از سیستماتیک شکل به فارس استعماری و توتالیتر نظام توسط همگی ...و

 به تنسب فروتری موقعیت در را آن و کرده جلوگیری جنوبی آذربایجان توسعه

 در جنوبی آذربایجان بر استعماری نظام تا دهدمی قرار زبانسارف مناطق

 در یجنوب آذربایجان جمعیت اکثریت فقر و یابد تداوم راحتی به مدت طوالنی

  .است جنوبی آذربایجان بر فارس استعمار تداوم برای مهمی ابزار مسیر این
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اقتصاد توتالیتر، مجوزها، سطح تکنولوژی، کمیت و کیفیت محصوالت در 

 آذربایجان جنوبی 

 یشهااولویتهر نظام توتالیتری اقتصاد خویش را بر مبنای نیازها و 

 مطیعفارس  ک هویت توتالیتر در قالب شیعهدهی یشکل .کندمیطراحی 

به خودی  ...رد، ورک، عرب، کُی تُهاملیتروحانیت، به معنی آن است که وجود 

شوند و در راستای هضم این ملل می خود خطری برای نظام توتالیتر محسوب

 نشینفارسدهی به مهاجرت به سوی شهرهای در درون جمعیت فارس سمت

می رناپذیاجتناب از منظر نظام استعماری و توتالیتر فارس آذربایجان جنوبی

 به ویژهی کالن و هاگذاریسرمایهتمام  ، محلدر همین راستا .نماید

ی عالی و صنایع با ارزش افزوده باال در شهرهای فارسستان تعیین هاتکنولوژی

گردیده است و چنین مجوزهایی هم برای بخش دولتی اقتصاد و هم بخش 

های و با بهانه شودنمی خصوصی اقتصاد در شهرهای آذربایجان جنوبی داده

مختلف مانند عدم داشتن توجیه اقتصادی، عدم داشتن مجوزهای زیست 

یابی مناسب، فقدان نیروی متخصص، فقدان شبکه برق محیطی، عدم مکان

 صدها بهانه ریز و درشت دیگر از آن جلوگیری ...قوی، فقدان مواد اولیه کافی و

  .شودمی

و محصوالت تولیدی در آذربایجان جنوبی ها شرکتبررسی صنایع و 

که اکثریت قاطع صنایع و محصوالت تولید شده در آذربایجان  دهدمینشان 

شود که ارزش افزوده می کوچک و یا متوسط تولیدهای شرکتجنوبی توسط 

فروش نیز وابسته به شهرهای پایینی داشته و به لحاظ مواد اولیه و بازار
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ی دیگر بخش عمده محصوالت تولیدی در آذربایجان از سو .هستند نشینفارس

جنوبی مانند محصوالت کشاورزی، مواد معدنی و خام، همگی بدون فرآوری و 

بدون ایجاد هر نوع ارزش افزوده برای اقتصاد آذربایجان جنوبی به شهرهای 

 و گشته، شود و در آنجا فرآوری و تبدیل به کاالی نهاییمی فارسستان ارسال

  .دگردمی هافارسآن نصیب  هودارزش افز

اصرار بر تولید مواد خام و فراوری نشده در آذربایجان جنوبی با این هدف 

به ایجاد ارزش افزوده و  دتوانمی که زنجیره صنایع مرتبط که گیردمی صورت

اشتغال و تولید ثروت منجر گردد در آذربایجان جنوبی شکل نگیرد و آذربایجان 

ها و وابسته به آن نشینفارسزایده اقتصادی شهرهای  عنوانبه جنوبی همچنان 

گیری صنایع با ارزش افزوده باال در آذربایجان زیرا در صورت شکل .باقی بماند

 دتوانمی جنوبی و امکان حضور آنها در بازارهای رقابتی جهانی، این توانایی

ا در توانایی ب اعتماد به نفس ملت تُرک را باال برده و به آنها احساس برابری

ع نامشروع آنها یعنی مستعمره و فرودست س را بدهد که این در تضاد با مناففار

  .است هافارسنگه داشتن آذربایجان جنوبی برای 

و تولیدات با  عدم ارائه مجوز برای صنایع بزرگ و دارای تکنولوژی عالی

بزرگ  هایرکتش گیریشکلارزش افزوده باال، عدم ارائه تسهیالت بانکی برای 

در آذربایجان جنوبی، و تداوم تولید مواد خام و فرآوری نشده و غارت آنها و 

عدم احداث زیربناهای الزم برای صنعتی شدن در آذربایجان جنوبی همگی 

اجزای مشترک خط مشی اقتصادی نظام توتالیتر ایران در راستای نابودی 

قتصادی نظام توتالیتر همچنان اهای سیاسترکی آنهاست، اما ابعاد هویت ملی تُ
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نیازمند تجزیه و تحلیل است تا آگاهی ملی از وضعیت مستعمره بودن 

امری که حداقل بیش از یکصد  .آذربایجان جنوبی برای ملت تُرک حاصل گردد

صورت گرفته است و هنوز در آغاز راه این بیداری ملی قرار  تأخیرسال در آن 

  .داریم
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 توسعه نیافته، فاسد و کندبوروکراسی اداری 

ن کارآمدترین و فاسدتریبوروکراسی موجود در آذربایجان جنوبی یکی از نا

مانعی  به عنوانکننده مسیر توسعه باشد است و بجای آنکه هموارها بوروکراسی

 چاپلوس ترین، ناکارآمدترین، زیرا فاسدترین و کندمی بر سر راه توسعه عمل

ت و فقط گوش به زنگ است که در راستای منافع در جهان اسها بوروکراسی

در توسعه آذربایجان جنوبی عمل کند و  تأخیرنظام توتالیتر فارس برای ایجاد 

و ها ی شخصی که در قالب رقابتهاطلبیجاهو دعواهای زرگری و  هاکشاکش

تاندار، یا مدیران کل بین نماینده مجلس، شهردار، فرماندار، اسهای یرویاروی

دار یا فرماندار، رؤسای ادارات با همدیگر، امام جمعه و نیروهای استان، بخش

از دعواهای  ی آذربایجان جنوبیهاسازمانامنیتی و سپاه پاسداران با ادارات و 

الح مص این که دیگر به جای به عبارت .رایج در شهرهای آذربایجان جنوبی است

ع توسعه فرهنگی، سیاسی تسریعمومی، مباحث عمومی و بین مقامات بر سر 

ی شخصی مقامات را هاطلبیجاهادی آذربایجان جنوبی باشد، بیشتر و اقتص

جمعی رژیم هم که عنوان مطبوعات و های مطبوعات و رسانه .کندمی منعکس

این مباحث بی  کشند نیز چیزی جزمی محلی؟! را با خود یدکهای رسانه

سال گذشته  39تکراری های نیو سخنرا کنندهگمراهو  ارزش، مشمئزکننده

  .ندکننمیمقامات چیزی را به مردم ارائه 

و فعاالن اقتصادی در مقابل ها شرکتدریافت رشوه و اخاذی از صاحبان 

ردم بلکه م .کندمی انجام کارهای اداری نه تنها فضای کسب و کار را تیره و تار

انجام کار اداری حتی شخصی و  ،زیرا ؛دهدمیقرار  تأثیرعادی را نیز تحت 
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کوچک مستلزم پرداخت رشوه است در غیر این صورت در زمان مورد نیاز کار 

  .های بیشتری ایجاد خواهد کردانجام نخواهد شد و هزینه
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نیافته در و بناهای اداری و نظام اداری و علمی توسعه هاساختمان

 آذربایجان جنوبی 

در شهرهای فارسستان  کندمی چقدر تالشایران هر -نظام توتالیتر فارس

دولتی های شرکتو  ها،ی بزرگتر برای وزارتخانه، سازمانهاساختمانبناها و 

بسازد، در آذربایجان جنوبی دقیقاً برعکس، نظام توتالیتر ایران نهایت تالش 

ساختمان اداری و دولتی را در آذربایجان جنوبی در تا  گیردمیبه کار  خود را

به لحاظ معماری آذربایجان  و زیبایی و بدون هر نوع جذابیت ترکوچکحجم 

که چهره و نمای شهرهای آذربایجان جنوبی را زشت و در  جنوبی ساخته شود

ی معظم و با معماری زیبا هاساختمانوجود بناها و  ،زیرا .هم ریخته نشان دهد

ط مشی دیگری از خجنبه  .از نظر نظام توتالیتر ایران شایسته ملت تُرک نیست

 ها،اقتصادی نظام توتالیتر عدم ایجاد واحدهای اداری مربوط به سازمان

 ...صنایع و معادن، علوم، تحقیقات و فناوری، مراکز تحقیقاتی وهای وزارتخانه

یافته و کارآمد که دیگر نظام اداری توسعه به عبارت .در آذربایجان جنوبی است

اجازه  ه هر ملتی است در آذربایجان جنوبیاز زیربناهای ضروری برای توسع

ی هاسازمانتشکیالت و  نشینفارسو فقط در شهرهای  یابدنمی گیریشکل

ی تحقیقاتی، علمی، صنعتی و هاسازماناداری مربوط به وزارتخاته و 

آنها در آذربایجان جنوبی  گیریشکلد و از گردمی ی عالی مستقرهاتکنولوژی

با توجه به اهمیت  .آیدمیبه عمل  یران ممانعتتوسط نظام توتالیتر ا

ی اداری، علمی، صنعتی در توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هازیرساخت

یم مستقر نشینفارسفقط در شهرهای  هازیرساختو  اتتأسیسهر ملت، این 
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ود شمحسوب میشوند و ملت تُرک که از نظر نظام توتالیتر فارس مستعمره 

  .مجهز شود اتتأسیسو ها زیرساختنبایستی به این 
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ی بی سرانجام زیربنایی در هاپروژههای تکراری و بی پایان و زنیکلنگ

 آذربایجان جنوبی 

در هر نظام توتالیتری دروغ و ادعاهای عجیب و غریب در خصوص 

آن امری کامالً رایج است، در این  ...علمی، اقتصادی، صنعتی وهای پیشرفت

ایران علیرغم حضور در عصر ارتباطات و انفجار -میان نظام توتالیتر فارس

ی عجیب و غریب و فریب ملل تحت استعمار هاپردازیدروغاطالعات، استاد 

مختلف، مراسم ی هامناسبتهر سال نظام توتالیتر فارس به  .خویش است

در باغ سبز و امیدوار  دازد و هدف از آنها نشان دادنانراه می زنیکلنگافتتاح و 

جمعیت فقیر و مفلوک است که گویا در آینده نزدیک وضعیت  نگه داشتن

  .اقتصادی آنها بهتر خواهد شد

گذرد و می فارس سالی که از عمر نظام توتالیتر ایران اسالمی 39در 

 زنینگکله بساط شده است، همیشفارس جایگزین نظام توتالیتر ایران پهلوی 

زنی شده است و به سرانجام کلنگو افتتاح باز بوده است و هزاران پروژه بی

 حتی .گذاری رها شده استین سرمایهترکوچکشکل ناقص و یا حتی بدون 

، خطوط راه هاراهبزرگ، هاراهآزاددر خصوص ها زنیکلنگعمر بعضی از این 

ی صنعتی به چند هاشرکت، معادن و هاورزشگاه، هابیمارستان، هافرودگاهآهن، 

ظام ن این که اما نکته جالب توجه اند،رسد و هنوز به سرانجامی نرسیدهمی دهه

 ی ناقص را مشخصهاپروژهنحوه به نتیجه رساندن این  این که توتالیتر بدون

تکراری و غیرواقعی جدید ادامه های زنیکلنگکند، همچنان هر سال به 
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در  این که و دهدمیدر باغ سبزهای جدیدی را به ملت تُرک نشان  و دهدمی

  .صورت اجرای آن چنین و چنان خواهد شد

نبودن شبکه ارتباطات های زیربنایی منجر به فراهمعدم اجرای پروژه

مانع اصلی  به عنوانگردد و می ...ها، شبکه برق، نظام اداری، نظام بانکی وجاده

و نظام توتالیتر فارس که متهم اصلی عدم  گیردمی گذاران قرارسرمایهدر مقابل 

 ی صنعتی،هاگذاریسرمایهضروری برای  یو زیربناهاها زیرساخت گیریشکل

خدماتی و کشاورزی در آذربایجان جنوبی است خود را در پشت سر نارسایی 

نقش دلسوز و حتی در  کندمی مخفی ...از جمله برق، ارتباطات و هازیرساخت

معموالً  .دهدمی (؟!) در آینده قول مساعدها نسبت به رفع شدن این نارسایی

ونه گ هنگام سفر مقامات عالیه نظام توتالیتر ایران به آذربایجان جنوبی از این

 هازیرساختشود و حتی بعضاً وزراء از آماده نبودن می وعده و وعیدها زیاد داده

ی دولتی هاسازمانعدم هماهنگی بین ادارات و  به دلیلصنعتی های در شهرک

 نمایند؟!می و عوامل ناشناخته دیگر انتقاد

هدف کوچک نگه داشتن و وابسته نگه داشتن  با هابازیلهمه این دغ

اد و در اقتص گیردمی اقتصاد آذربایجان جنوبی به شهرهای فارسستان صورت

ی خویش با افتتاح یک یا هامناسبتبا حجم کوچک، نظام توتالیتر هر سال در 

که چه  دهدمیدو شرکت بسیار کوچک که عمدتاً خصوصی هستند نشان 

و در آینده نیز رخ  (؟!) تحول بزرگی در اقتصاد آذربایجان جنوبی رخ داده است

خواهد داد، با گاز رسانی به دو روستا و یا آسفالت دو کیلومتر راه روستایی، یا 

 هاشهرستانداری کوچک روستایی را در یکی از حتی تعمیر و نوسازی یک گاو
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شاهکاری از عنایات و لطف نظام توتالیتر در حق آذربایجان جنوبی به  به عنوان

مکرر هیچ وقت های زنیکلنگ ها،اما در همه این افتتاح .کشدمی تصویر

شود تا می و در هر مناسبتی مجدداً کلنگی جدید به زمین زده نشدهفراموش 

  .در نظام تداوم یابد زنیکلنگسنت 

 .خوردمی در بعضی موارد یک پروژه چندین بار و توسط چند مقام کلنگ

 دنتواننمیآن قدر زیاد شده است که مردم عادی حتی ها زنیکلنگتعداد این 

  .را به خاطر بیاورند بازانهین و دغلهای دروغزنیهمه این کلنگ

 ه اصطالح مجلس شورای اسالمینمایندگان دست چین شده نظام در ب

پس از چهار سال  به ویژهان قهار هستند که زنکلنگنیز از جمله ( ؟!)

ی هاماهیشان نقش بر آب شده، در هادروغو بعد از آنکه همه  پردازیدروغ

بعدی مجلس مجدداً با کمک چند وزیر، رئیس سازمان،  (؟!) نزدیک به انتخابات

جمعی نظام با فرار به جلو و به فراموشی سپردن های حمایت رسانه ...استاندار و

 )؟!( قبلی و دروغ از آب درآمده، مجدداً کلنگ چند پروژه مهمهای زنیکلنگ

زنند و در تداوم سنت می را بر زمین ...عمرانی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی و

 نمایند!می مشارکت زنیکلنگحسنه 

ی هاسازیوتالیتر ایران، صحنهزنی در نظام تکلی فرهنگ کلنگ به طور

و چگونگی به  زنیکلنگ، بعد از زنیکلنگبا  زمانهمزنی، قبل از کلنگ

کذایی آن، همگی های بندیعمومی یا مرحلهفراموشی سپردن آن توسط افکار 

صلی که کتاب مف گیردمی ای و سیاسی را در برابعاد گسترده روانشناسی توده
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 .کندمی حوصله این نوشتار خارج است و در همین حد کفایتطلبد و از می را

فقط در ارزیابی عملکرد این نظام در فریب افکار عمومی و تداوم 

 حالی که در زنیکلنگی اقتصادی آن و فرار به جلو و تداوم هاپردازیدروغ

اند رها شده نتیجهبیهزاران پروژه کوچک و احیاناً بزرگ همچنان به شکل 

مستقل، احزاب مستقل و سایر تشکیالت های گفت در فقدان رسانه توانمی

صنفی و مدنی این نظام در تداوم های مربوط به جامعه مدنی مانند اتحادیه

کلی هر نوع  به طورسلطه و هژمونی توتالیتر خویش موفق بوده است و 

  .اپوزیسیون سازمان یافته را سرکوب کرده است
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 هااستانو  هاهرستانشسمینارهای کذایی توسعه 

مانع توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ترین ظام توتالیتر ایران اصلین

ملت تُرک آذربایجان جنوبی است و هیچ نوع برنامه جدی برای توسعه 

 کندمی وانمودها زنیکلنگدر تبلیغات و  ،حالی که آذربایجان جنوبی ندارد، در

در این راستا،  .که به شکل جدی به فکر توسعه آذربایجان جنوبی است

سمینارهای توسعه کذایی که با شرکت و هماهنگی مقامات استانی و 

 هادانشگاهشهرستانی، نمایندگان مجلس و رؤسای ادارات و اساتید کذایی 

می شود معموالً از تهران نیز وزیر یا معاون رئیس جمهوری حضورمی تشکیل

سمیناری در خصوص  1388برای مثال چند سال پیش یعنی در سال  .یابد

با حضور مقامات شهرستانی و استانی نظام  خودآفرینتوسعه شهرستان کلیبر و 

ه ب، شمس الدین حسینی نیز نژاداحمدیتشکیل شده بود که وزیر اقتصاد 

 دآفرینخوکلیبر و الزم به ذکر است که،  .سخنران اصلی حضور یافته بود عنوان

مارلو( از محرومترین شهرهای آذربایجان جنوبی هستند و علیرغم و)خ

در  ...های آب، کشاورزی، معدن، صنعت، توریسم واستعدادهای فراوان در حوزه

ی موجود در منطقه به شکل راکد رها هاپروژهبرند و تمام می فقر مطلق بسر

هزار  74که  خودآفرین ی پایاب سدهاکانالبرای مثال فقط احداث  .اندشده

نه تنها این دو شهر بلکه کل منطقه  دتوانمی هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد

 در اما .شمال شرقی آذربایجان جنوبی را آباد نموده و به رفاه و توسعه برساند

ی بخش دولتی و حتی بخش خصوصی در گذارسرمایهنظام مانع  حالی که

شود، در چنین سمینارهای کذایی ادعاهای شهرهای آذربایجان جنوبی می
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 ی بزرگ دولتی یا خصوصی که در صورتهاپروژهعجیب و غریب در خصوص 

آورند و از می به میانرا چنین و چنان خواهد شد  ذربایجان جنوبیآ اجرا

یم خته توسعه منطقه سخن به میانناشنا ضرورت رفع موانع شناخته شده و

  .آید

های سمینار فرصت( »2006) 1385مثال دیگر، در پاییز سال 

برگزار شد و میهمانان با یک هواپیمای « ی در منطقه آزاد ارسگذارسرمایه

 .تبریز اقامت گزیدند «ؤلوگائل»در هتل  چارتر از تهران به تبریز عزیمت کردند و

تشکیل شد و  رگانی، صنایع و معادن تبریزق بازسمینار در محل اتا

رنگارنگ ایراد شد و روز بعد میهمانان به جلفا عزیمت کردند و های سخنرانی

امام جمعه جلفا )انتظاری( که شاید متوجه  .کردندزیادی برگزار های سخنرانی

یکران ی بهاظرفیتکذایی بودن این سمینارها نبود ضمن انتقاد از عدم توجه به 

گفت اگر این آراز )ارس(  و رودخانهآراز )ارس(  جلفا و منطقه آزاد منطقه

ی برداربهرهشد و می توجه هاظرفیتدر اصفهان بود حتماً به این  هاظرفیت

خشکبار آجیل، به هر حال در پایان سمینار هدایایی شامل  .شدمی کافی از آنها

رای بدر این حادثه،  ،گرچها !تقدیم شد (؟!) به میهمانان عزیز تهرانی ...و تواضع

ان از سوی نظام توتالیتر ایران گذارسرمایهفرصتی برای آراز )ارس(  منطقه آزاد

ایجاد نشد، اما برای میهمانان تهرانی و سخنرانان هدایا و تفریح و درآمد مناسبی 

شد پرداخت می ایجاد شد که از بودجه منطقه آزاد که بایستی صرف توسعه آن

  .گردید
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های گذاری در پروژه( نیز سمینار سرمایه2011) 1390تابستان در 

 تیصنع-شرقی و شهرداری تبریز و سازمان منطقه آزاد تجاری استان آذربایجان

برگزار شد که با سر و صدای تبلیغاتی زیاد همراه بود و پوشش آراز )ارس( 

ری خبری وسیعی در استان به آن داده شد که گویا مقامات دولتی و شهردا

ی خارجی و خصوصی در کشور موسوم گذارسرمایهتبریز و استان پیشرو جذب 

ری استاندار نظام توتالیتر و استعما «بیگی»به ایران هستند و در پایان سمینار 

فارس )ایران( در تبریز در ادعایی شبه گوبلزی )وزیر تبلیغات آلمان نازی( خبر 

بریز میلیارد دالر در ت 27ی به مبلغ گذارسرمایهاولیه های از امضای موافقتنامه

ان داخلی و خارجی گذارسرمایهکه از سوی  و استان در آینده نزدیک داد

خصوصی انجام خواهد شد و اثرات مثبت چنین و چنانی در استان خواهد 

پیشین از سمینارهای کذایی شبیه این سمینار های با توجه به تجربه .داشت

میلیون دالر نیز به مرحله قرارداد  27رقم یعنی  در گذشته، حتی یک هزارم این

ی ای و تبلیغاتی کثیف رسانههابازیزیرا این سمینارها  .نخواهد رسید اجرایی

مانع قانونی و غیرقانونی، زیرساختی، اداری،  نظام توتالیتر ایران است و هزاران

ی هاقیمتکمبود شبکه انرژی برق، و فقدان امکان ورود و خروج آزاد، ارز با 

رقابتی و جهانی و آزاد عمالً امکان تحقق این ادعاها را حتی در مقیاس یک 

 را مطرح و تبلیغ هادروغهزارم آن نخواهد داد و مقامات نظام کامالً آگاهانه این 

کنند تا همچنان افکار عمومی ملت تُرک را به در باغ سبز آینده امیدوار نگه می

ی کثیف تبلیغاتی نظام در این گونه سمینارها، هابازیرمزگشایی از این  .دارند

ی یک ساله به مدت ده سال، دو هاپروژهپرهیاهو و طول دادن های زنیکلنگ

همگی هدف در فقر نگه داشتن آذربایجان جنوبی  ...ساله به مدت بیست سال و
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 نشینفارسو جلوگیری از توسعه آن و تشدید مهاجرت به تهران و شهرهای 

ملت سازی تحمیلی توتالیتر فارس )ایران( را -هویت سازی و دولت در راستای

فرست بودن و آمارهای رسمی منتشر شده در خصوص مهاجرت دنکنمی دنبال

از اولین  نشینفارسشهرهای آذربایجان جنوبی و مهاجرت به شهرهای 

( تا آخرین سرشماری رسمی اعالم 1956) 1335سرشماری رسمی در سال 

  .دهداین روند را نشان می ( نیز آشکارا2016) 1395شده یعنی 

یر سوم ت استاندار آذربایجان شرقی خبرداد: سه شنبه، ریزیرنامهمعاون ب

المللی جاده ابریشم با حضور معاون اول بین مراسم افتتاحیه اجالس»، 1391

اهد برگزار خو« رئیس جمهور و مقامات کشوری و استانی، روز سوم تیر در تبریز

روز ل تخصصی در نِپَ 10استاندار در ادامه از تشکیل  ریزیرنامهمعاون ب .شد

 اجالسجاده ابریشم خبر داد و افزود: شرکت کنندگان در اول برگزاری اجالس 

به بحث و تبادل نظر در مورد محتویات پیش بینی شده ها با حضور در این پانل

با برگزاری این  زمانهمنیم کمی تالش ....خواهند پرداختها و امضای توافقنامه

حضور مقامات کشوری  چند طرح بزرگ صنعتی و تولیدی را نیز بااجالس 

 3/4/1390جمعه ، (ir.gov.as-ostan.www) افتتاح کنیم

شرقی، کلنگ  با حضور معاون اول رئیس جمهور و استاندار آذربایجان

گزاری بر .شهرک صنعتی خاورمیانه در تبریز به زمین زده شد ترینبزرگاحداث 

فالن  در ترینبزرگ تأسیسهای نمایشی، اعالم زنیسیمنارهای کذایی، کلنگ

های نمایشی و دروغین، و اعالم رتبه دوم در حوزه در تبریز، و حتی افتتاح

http://www.ostan-as.gov.ir/
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ی متفاوت این هابخش ...شرقی، وصادرات کاالهای صنعتی از سوی آذربایجان

  .ای نظام استعماری فارس )ایران( استبازی کثیف رسانه
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 کنترل فعالیت گمرکات آذربایجان جنوبی 

بمباران  به خاطر(، 1980-88) 1359-67در زمان جنگ ایران و عراق 

بنادر جنوب ایران، توسط عراق، بخش عمده واردات از گمرکات آذربایجان 

می اردو ..و اورمیهسهالن تبریز، آستارا،  ،گمرکات جلفا، بازرگان به ویژهجنوبی 

ای و ریلی آذربایجان جنوبی در بخش حمل ونقل جاده ،شد و از این جهت

 اما با پایان .طول جنگ بسیار فعال بود و اشتغال مناسبی را ایجاد کرده بود

توسعه از  لهساپنجی هابرنامه( و آغاز 1988) 1367جنگ ایران عراق در سال 

(، و در راستای خط مشی کالن اقتصادی رژیم برای محدود 1989) 1368سال 

اشتغال در آذربایجان جنوبی و جلوگیری از توسعه اقتصادی آن و تشدید  کردن

مهاجرت از آذربایجان جنوبی به شهرهای فارسستان، بالفاصله گمرکات 

شمی رفسجانی به حالت آذربایجان جنوبی تقریباً از سوی دولت وقت یعنی ها

تعطیل درآمدند و در عوض گمرکات شهرهای فارس فعال گردیده و جایگزین 

را در گمرک بخش حمل و نقل و سایر ای آنها شدند که بیکاری گسترده

  .ی اقتصادی آذربایجان جنوبی ایجاد کردهابخش

باعث روانی و توسعه تجارت و کسب و کار و  تسهیل فعالیت گمرکات

شدن و هماهنگی با  پذیررقابتگسترش مناسبات با کشورهای خارجی و 

محدود شدن فعالیت گمرکات به  حالی که است، در المللیبینتحوالت اقتصاد 

ی، عدم اشتغال، و بسته بودن فضای پذیررقابترکود تجارت و کسب و کار، عدم 

د، امری که گردمی اقتصادی منجر المللیبینروندهای  اقتصادی و دوری از

نظام توتالیتر و استعماری فارس )ایران( در بیش از صد سال گذشته آن را بر 
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از گمرکات شهرهای فارس  حالی که در .آذربایجان جنوبی تحمیل کرده است

ن شود، برای گمرکات آذربایجامی میلیارد دالر کاال وارد و صادرها ده هر سال

جنوبی محدوده فعالیت از سوی نظام توتالیتر فارس تدوین شده است که 

سهمیه هر کدام از گمرکات آذربایجان جنوبی حداکثر از چند ده میلیون دالر 

همچنین عوارض گمرکی و سخت .ز کندواردات و صادرات ساالنه نبایستی تجاو

شود چندین برابر می اداری که در گمرکات آذربایجان جنوبی اعمالهای گیری

در حالت ها بیشتر از گمرکات شهرهای فارس است که هدف همه این تحمیل

نیمه تعطیل نگه داشتن گمرکات و اقتصاد آذربایجان جنوبی است و باعث 

شود حتی تجار آذربایجان جنوبی هم برای انجام امور صادرات و واردات می

  .خویش گمرکات شهرهای فارس را انتخاب نمایند

توجه به هم مرز بودن آذربایجان جنوبی با چهار کشور آذربایجان  با

، عراق و از طریق دریای خزر با کشورهای آسیای تُرکیهشمالی، ارمنستان، 

مرکزی و روسیه، گمرکات متعددی هم در شهرهای مرزی و هم در شهرهای 

 شده است اما همگی آنها در حالت نیمه تعطیل تأسیسبزرگ آذربایجان جنوبی 

رسد هدف نظام توتالیتر ایران از عدم تعطیلی کامل آنها میبه نظر قرار دارند و 

بسیار محدود در مرزها هم برای نشان دادن عنایات های باز نگه داشتن روزنه

و مهمتر از آن استفاده از این  ش به تجار و ملت آذربایجان جنوبیو لطف خوی

همانگونه که در جنگ  ؛است گمرکات در شرایط اضطراری مانند جنگ و غیره

علیه  اهرم به عنواناستفاده از آنها  .ایران و عراق از آنها استفاده میکرد
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 کشورهای همسایه نیز از دیگر اهداف نظام است برای مثال گمرکات جلفا و

  .ندنمایچنین نقشی را ایفا می تُرکیهلی و بازرگان در مرز با آذربایجان شما

آذربایجان جنوبی به بازارهای کشورهای اروپایی و نزدیکی گمرکات 

ه ب همسایه و مزیت اقتصادی آنها نیز سبب نشده است که نظام توتالیتر فارس

عراق و از سر اضطرار( اجازه فعالیت عادی  زمان جنگ )مانند جنگ ایران وجز 

برای نشان دادن این خط مشی اقتصادی خصمانه کافی  .به این گمرکات بدهد

همسایه آذربایجان  به عنوان تُرکیهمیالدی  2011دانیم که در سال است ب

آذربایجان  .میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده است 5/3جنوبی بیش از 

 تریننزدیک به عنواننیز  ...شمالی، روسیه، ارمنستان و عراق، گرجستان و

تان، رسسبه گمرکات آذربایجان جنوبی نسبت به گمرکات شهرهای فاها مسیر

از نفت و گاز و مواد پاالیش شده  یاردها دالر صادرات و واردات غیرساالنه میل

علیرغم نزدیکی جغرافیایی و  .شودمی نفتی بین ایران و این کشورها انجام

موقعیت مساعد جغرافیایی و اقتصادی بودن استفاده از گمرکات آذربایجان 

بخش عمده واردات و صادرات  جنوبی برای واردات و صادرات به این کشورها،

با کشورهای مذکور در راستای محدود کردن فعالیت گمرکات آذربایجان 

شود و برای انجام این می انجام نشینفارسجنوبی از طریق گمرکات شهرهای 

صادرات و واردات بجای استفاده از مرزهای زمینی آذربایجان جنوبی برای 

رساندن آنها به شهرهای اصلی مانند تبریز و تهران که عمدتاً در جوار مرزهای 

شمالی قرار دارند با طی هزاران کیلومتر راه دریایی و زمینی از طریق دریای 

ی سرخ، تنگه عدن، اقیانوس هند، دریای عمان و مدیترانه، کانال سوئز، دریا
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تنگه هرمز به بندرعباس ارسال و از آنجا از راه زمینی با طی بیش از دو هزار 

 یابند درمی به مشهد، اصفهان، تهران و تبریز انتقالای کیلومتر مسیر جاده

بدون نیاز به حمل و نقل طوالنی دریایی از طریق گمرکات آذربایجان  حالی که

اما  .با صرفه اقتصادی بیشتر قابل نقل و انتقال هستند هاجنوبی همه این کاال

علیه آذربایجان جنوبی در  یتر فارسمشی اقتصادی خصمانه نظام توتالخط

ی غیرمنطقی و غیراقتصادی با هاسیاستراستای فلج کردن اقتصاد آن این 

  .نمایدمیپذیر شدت هر چه تمامتر اعمال و توجیه

حامل بار در های مسافرتی و کامیونهای طویل اتوبوسهای صف

با آذربایجان جنوبی و دیگر گمرکات  تُرکیهگمرکات بازرگان و رازی در مرز 

 .گیردنظام توتالیتر ایران ریشه میهای آذربایجان جنوبی همگی از کارشکنی

آن  و اما آنها با نهایت پررویی و شارالتانی خود را از هر مسئولیتی بری داشته

 و آذربایجان شمالی تُرکیه به ویژهکشورهای همسایه های را متوجه کارشکنی

 .شوندمی مندبهرهرکی خود نیز از آن ات ضدتُدانند و از این طریق در تبلیغمی

ام توتالیتر فارس بعضاً باعث عکسمقامات گمرکی نظهای همچنین کار شکنی

 تُرکیهالعمل مقامات گمرکی کشورهای همسایه تُرک آذربایجان شمالی و 

کننده به این گمرکات اکثر مردم مراجعه این که د که این نیز با توجه بهگردمی

ت هستند به ایجاد خصوم تُرکیهبایجان جنوبی، آذربایجان شمالی و تُرکان آذراز 

  .ستا نظام توتالیتر ایران، که این نیز دیگر هدف شوم کندمی بین آنها کمک

کلی کنترل و محدود کردن حمل ونقل، ترانزیت کاال و مسافر از  به طور

گمرکات آذربایجان جنوبی در راستای محدود و فلج کردن اقتصاد آذربایجان 
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، به نحوی که است عمده اقتصادی نظام توتالیتر ایرانهای مشیجنوبی از خط

افراطی صدای تعدادی از عناصر گماشته شده های گیریبعضی مواقع این سخت

برای نمونه چند سال پیش فردی  .آوردمی نظام در آذربایجان جنوبی را نیز در

شرقی بود از  آذربایجانهای که مدیر کل حمل و نقل و پایانه« جباری»بنام 

ان جنوبی خبر داده بود، البته وجود محدودیت واردات کاال در گمرکات آذربایج

  کم اطالعی وی از مسائل امنیتی،ر داده بود و انتقاد نکرده بود و احتماالًخب فقط

امات معموالً مق حالی که سیاسی و حساس باعث بیان چنین مطلبی شده بود در

نظام در تبریز همیشه از اول یا دوم بودن در صنعت و صادرات نسبت به دیگر 

زیرا اگر تبریز  .بیش نیستدانند دروغی می که همه (؟!) دهندمی خبر هااستان

اول یا دوم در صنعت و صادرات بود، این همه مهاجر تُرک از آذربایجان جنوبی 

سفر توریستی به دنبال  این که کنند؟ یامی در شهرهای فارسستان چه کار

 ی و کارگری کردن در آنجاها شده اند!؟گذارسرمایهمشغول 
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کاالهای انحصاری مانند بنزین، در حوزه حقوق دریافتی و ارائه  هاتبعیض

  ...گندم و

بخش عمده اقتصاد ایران در اختیار دولت است و بخش  این که با توجه به

 ی تعیین شده از سوی دولت فعالیتهامحدودیتخصوصی اقتصاد نیز زیر 

لی ک به طور، و در همین راستا بعضی از کاالها و محصوالت تولیدی، و کندمی

ا و بعضاً توزیع آنها نیز انحصاراً در اختیار دولت است، به صادرات و واردات آنه

همین خاطر برای مثال توزیع بنزین و مشتقات محصوالت نفتی از طریق دولت 

اخیراً،  .شودمی ارائهها داران و پمپ بنزینی دولتی به جایگاههاپاالیشگاهو 

از باغات  آلودگی هوا حتی در شهر اورمیه علیرغم داشتن محیط سرسبز و پر

د ناشی از صنایع صنعتی باشد، چرا که تواننمیاین آلودگی  .علنی شده است

در اورمیه چنین صنایعی وجود ندارند، بلکه، ناشی از مصرف بنزین کم کیفیت 

  .توزیع شده توسط نظام استعماری فارس است

علیه آذربایجان جنوبی بنزین با  اعمال شدهی هاتبعیضدر راستای 

ی ادر همه شهرها و روستاه ،کیفیت پایین و ترکیبات آلوده کننده بیشتر هوا

که دارای آلودگی کمتری  4اما بنزین یورو  شودمی آذربایجان جنوبی توزیع

که  1389قبل از آذرماه  .دشومی توزیع نشینفارساست در تهران و شهرهای 

قطع شد، ها آزاد شد و آرد سوبسیددار نانواییها یارانهآرد با هدفمندی  قیمت

شرکت غله ایران )که انحصار واردات و صادرات گندم را در اختیار دارد( آرد با 

کیفیت پایین را در آذربایجان جنوبی و آرد با کیفیت باال را در تهران و شهرهای 

 ه قیمت آزاد خرداریآرد را بها البته اکنون نانوایی .کردمی توزیع نشینفارس
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و سوبسیدی دیگر وجود ندارد با این حال تبعیض در ای و آرد سهمیه کنندمی

 علیه آذربایجان جنوبی هنوزها دم و آرد تحویلی به نانواییخصوص کیفیت گن

در دوره رضاخان نیز در ها سابقه تبعیض در آرد تحویلی به نانوایی .ادامه دارد

  .شده استاسناد و کتب تاریخی آورده 

در خصوص حقوق و مزایای دریافتی کارمندن دولت نیز این تبعیض به 

برای مثال اگر یک کارمند شرکتی راه آهن ایران در  .شکلی آشکار وجود دارد

 .گیردمی تهران یک میلیون و پانصد هزار تومان حقوق، مزایا و پاداش ماهانه

کارمند همان شرکت راه آهن ایران در تبریز، مراغه یا زنجان و دیگر شهرهای 

 آذربایجان جنوبی کمتر از هشتصد هزار تومان ماهانه حقوق و مزایا و پاداش

از نظر سوابق و مدرک تحصیلی و تجربه اداری یا فنی  حالی که در .گیردمی

 نشینفارسشهرهای در تهران و  همچنین .در همان سطح قرار داشته باشند

 ها، استخرها، هتلهارستورانهای استفاده از های خرید کاال، سبد کاال، بنبن

یم دولتی توزیعهای شرکتی مختلف بین کارمندان دولت و هامناسبتبه  ...و

شود که هیچکدام آنها به کارمندان دولت در آذربایجان جنوبی پرداخت 

هزینه سرویس ایاب و ذهاب و غذا نیز در تهران و شهرهای  .شودنمی

 دولتی پرداختهای شرکتهمراه حقوق به کارمندان و کارکنان  نشینفارس

ن ای ضمن .نیست هاپرداخت این گونهشود و در آذربایجان جنوبی خبری از می

ی دولتی در آذربایجان جنوبی در مقایسه با هادستگاهتعداد کارکنان  که

  .بسیار محدود و کم است نشینفارسهای شهر
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کوچک و کامالً عینی و قابل بررسی و درک برای های فقط نمونهها این

ی هاتبعیضهمه کارکنان دولتی و مردم عادی در آذربایجان جنوبی است و 

از مالیات گرفته تا نظام بهداشتی، درمانی، شهرسازی، ها عظیمی در همه حوزه

شود که بایستی می اعمال ...صنایع، گمرکات، راه آهن و ،هادانشگاه ها،جاده

خصوصی و های شرکتمخصوصاً در بازار و ها فعاالن و متخصصان آن حوزه

، سازمان هابیمارستان ،هاشهرداریدولتی و نهاهای خدماتی و بهداشتی مانند 

ا ر را توضیح و برای مردم جزئیات آنها هاتبعیضاین  ...ثبت اسناد و امالک و

یجان علیه آذربا هاتبعیضفقط نوک کوه یخ عظیم ها اینبه هر حال  .ارائه نمایند

  .جنوبی است که اشاره شده است
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 نظام توتالیتر و مرزهای آذربایجان جنوبی 

ر از ه باالتکدارد ای ویژههای هر نظام توتالیتری نسبت به مرز حساسیت

به  غیره توتالیتر مانند لیبرال وغیر ی هانظامه کاهمیت و حساسیتی است 

ی توتالیتر اعم از چپ یا راست حداقل در تبلیغات هانظامزیرا  .مرزها دارند

ی متعالی انسانی، محض و منحصر هاارزشو  مدعی و منادی پیروی از حقایق

یم را متهم هانظامه آنان در تقالی تحقق آن هستند و دیگر کبفرد هستند 

بر پایه رذایل و غرایز  ن انسانی و یا الهی، حقیرانه واز شأه اهدافی دور کنند ک

ه کاند ل آن مدعیکنند و در بدترین شکمی ارزش را پیگیریمکارزش یا بی

ها دهو تو هاملتی غیر توتالیتر مبتنی بر فریب و استثمار و تحقیر هانظام

  .هستند

 ر ازنظام توتالیتخارج از سلطه ی هانظام علیه جوامع وبمباران تبلیغاتی 

مرز  .تسهانظامآموزشی و تبلیغاتی این گونه  ای،اساسی دستگاه رسانه ارهایک

رویاهای سلطه و هژمونی هر نظام توتالیتری است،  محل پایان این که به دلیل

حساسیت به آن و حتی در بسیاری مواقع نفرت از آن در رفتار، اعمال و تبلیغات 

 .ی توتالیتر همه جا محسوس و مشهود استهانظام ای و آموزشیدستگاه رسانه

افراد فریب خورده و شیفته شده به نظام را در  به ویژهآنان ملل تحت سلطه و 

و  کی دارای تعارض ایدئولوژیهانظامملل و  به ویژهنفرت از خارج از مرز و 

رهای یغ دهند و مداوم بر آتش نفرت از دیگران ومنافع با نظام توتالیتر قرار می

ای و هامان دستگاه رسان، ملی و سیاسی خویش به یمن تبلیغات بیکایدئولوژی

منفی تحوالت خارج از مرزها  تأثیردمند، تا به گمان خود از می شانآموزشی
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 (؟!) و فرهنگ مبتذل هاارزشاهند و به زعم خود جلوی ورود کبر داخل ب

زشت، مبتذل و ای چهره زمانهمموجود در خارج از مرزها را بگیرند، و 

م در خارج از مرزها و ملل کی حاهانظامغیراخالقی، فقیر و حقیر از مناسبات و 

می شان به تصویرن در آنها به طرفداران و ملل تحت سلطهکو مردمان سا

  .شندک

آذربایجان جنوبی از نظر نظام توتالیتر و استعماری فارس هم در دوره 

 به دلیل به ویژهاسالمی ایران در مرز قرار دارد و  هم در دوره جمهوری پهلوی و

 هویتی با ملل تُرک در شمال و غرب و با توجه بهفرهنگی و هم، همزبانیهم

توتالیتر و استعماری ی هانظامغیر و دشمن  به عنوانهویت ملی تُرک  این که

عد ه مستکنون تعریف شده است، همیشه ملتی کفارس از انقالب مشروطه تا

پذیری و خطرآفرینی برای نظام توتالیتر ایران از خارج از مرزها است تبیین تأثیر

ردن جمعیت کم کنترل شدید مرزها، کشده است و به همین جهت تالش برای 

مناطق مرزی و حتی بعضاً خالی کردن مرزها از جمعیت از طریق ممانعت از 

مانند جاده، آب، برق، ی و ممانعت از ارائه خدمات عمومی و رفاهی گذارسرمایه

های اقتصادی نظام توتالیتر و استعمای فارس گاز، تلفن از جمله خط مشی

 ار عمومی عامه ملتکذایی خویش بوده است و حتی به افکامنیت  تأمینبرای 

 که در مرز بودن مساوی با خطرناکتُرک آذربایجان جنوبی القاء شده است 

عدم  ی و عدم رفاه وگذارسرمایهامنیتی عدم های بودن و به تبع آن ضرورت

 ترتوتالیسال تبلیغات نظام ها ده اشتغال و منطقه نظامی بودن است و در اثر

و ساختگی را  کاستعماری فارس عده زیادی از مردم عادی این توجیه مضح
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های پیشرفت ه،کحالی  و دراند برای وجود فقر شدید در مناطق مرزی پذیرفته

ی دور برد دهه هاست که این هاکموشدر هواپیماهای جنگی و  صورت گرفته

  .بی اثر و بی معنی شده باشد کتوجیه، مضح

انی کی هر نظام توتالیتر و در نقطه مقابل امهاطلبیجاهمرز پایان رویاها و 

و  هاضعفادعاهای عجیب و غریب،  ها،فریب ،هادروغار شدن کبرای آش

به همین جهت تیره و سیاه  .ی آن استهاارآمدیکنا، فسادها، و هاماندگیعقب

ی هادستگاهنشان دادن هر آنچه در حاشیه مرز و خارج از آن است از وظایف 

بار تالش برای پوشش اخ .است ای هر نظام توتالیترآموزشی، تبلیغاتی و رسانه

ماعی و اجتهای اتفاقات ناگوار، نابسامانی ،و تحوالت منفی مانند بالیای طبیعی

ار آنان کی موجود در جوامع دیگر به همین جهت در دستور هاتنشاقتصادی و 

خوردگان نظام توتالیتر فقرا و طرفداران و شیفتگان و فریب به ویژهقرار دارد و 

و  هاگزارشاخبار،  این گونهرار کان سفر به خارج را ندارند در اثر تکه امک

ر، نترل نظام توتالیتکگویا جهان خارج از  هکند رسها به این نتیجه میتحلیل

جهانی تیره و تار، مملو از فقر، فساد، دروغ، استثمار، حیله و نیرنگ و عاری از 

ی هاشاخصو  هاویژگیاین  ه،کحالی  در .هر نوع فضیلت انسانی و اخالقی است

و  نیکی توتالیتر است ولی آنها با فرافهانظاممنفی بیش از همه مخصوص 

را به دیگر جوامع  هاشاخصای این خصوصیات و ان تبلیغاتی و رسانهبمبار

  ..دهندمی نسبت

ه کآذربایجان جنوبی به لحاظ جغرافیایی سرزمین نسبتاً وسیعی است 

 تواننمی یلومتر طول و عرض دارد وکشمال تا جنوب و شرق تا غرب آن صدها 
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 یکی به عنوانرد، امام نظام توتالیتر ایران، مرز را کهمه جای آن را مرز تلقی 

ی تبعیض آمیز فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هاسیاستبرای توجیه ها از بهانه

قرن اخیر مورد سوء  کظالمانه خود علیه آذربایجان جنوبی در طول بیش از ی

اگر در مرز  نشینفارسویری کشهرهای  ه،کحالی  در .استفاده قرار داده است

  .ی مانعی ندارندگذارسرمایهم باشند برای ه

ان و اسک تُرکیهتخلیه مرزهای آذربایجان جنوبی با آذربایجان شمالی و 

 ممانعت .اکراد در غرب آذربایجان جنوبی به طرق مختلف در حال انجام است

ی عمرانی و صنعتی )البته شدیدتر هاپروژهو عدم اجرای  هازیرساختاز ایجاد 

اً اری، فقر، مهاجرت و نهایتکمناطق اذربایجان جنوبی( باعث گسترش بیاز سایر 

ی غیر هاروشعالوه بر  .خالی شدن روستاها و شهرهای مرزی شده است

مستقیم تخلیه مناطق مرزی آذربایجان جنوبی از جمعیت، تخلیه اجباری 

می سکجمعی نظام نیز منعهای ه بعضاً در رسانهکشود می جمعیت نیز انجام

روزنامه جام جم خبری را در این خصوص  1390در اردیبهشت ماه  .شود

 نترل رفت و آمدکارا عالقه نظام به تخلیه مرزها و که آشکرده است کس کمنع

بین ملت تُرک در دو سوی مرزهای آذربایجان جنوبی و آذربایجان شمالی را 

بهشت اردی 9وتاه در روزنامه جام جم شنبه کل کخبر به ش .دهدمینشان 

  .تحت این عنوان درج شده است 15صفحه  1391

 «نشیند. می سه روستای گرمی از نوار مرزی عقب»
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روستای مرزی از  3نشینی فرماندار گرمی مغان در استان اردبیل از عقب

 تأمینبا هدف »د و گفت: خبر دا کن شهرستان در آینده نزدینوار مرزی ای

نوار مرزی گرمی سه روستا از نقطه صفر امنیت و اجرای طرح سیم خاردار در 

ید کصحرایی با تا عزیز .شهرستان انتقال خواهد یافت مرزی به مناطق داخلی

اقدام دولت در عقب نشینی روستاهای واقع در نقطه صفر مرزی به  این که بر

ور خواست برای تسریع در کصالح روستاییان و منطقه است از روستاییان مذ

/  .نندکاری کرفاه و آسایش خود با فرمانداری گرمی هم اجرای این برنامه و

 «ایرنا

نولوژی ارتباطات، مناسبات فرهنگی، کهر روز با پیشرفت ت ه،کحالی  در

الیتر یابد، نظام توتسیاسی و اقتصادی بین جوامع بسیار دور از هم گسترش می

 ثاحدا ایران بین روستاهای آذربایجان جنوبی و آذربایجان شمالی سیم خاردار

دو سوی مرز  زبانهمو مردم ها ند تا مانع ارتباط و رفت و آمد بین خانوادهکمی

زیرا این ارتباطات مرزی را باعث رونق تجاری، اقتصادی و فرهنگی ملت  .شود

خواهد ارتباطات دو می امنیت تأمینداند و به بهانه می تُرک در دو سوی مرز

  .ندکسوی مرز را قطع 

شیده شده توسط توتالیتریسم روسی کخاردارهای ادآور سیمیها این رویه

ه با توهم جلوگیری از اثرپذیری از خارج احداث شده بود، ولی نهایتاً کبود 

ردن ارتباط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آذربایجان جنوبی کمحدود  .فروپاشید

های اصلی نظام توتالیتر و استعماری فارس است و حتی از خط مشی ،با خارج

مخرب  اتتأثیرقبل از فروپاشی توتالیتریسم روسی، عناصر فرهنگی نظام از 
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معمولی و قدیمی قابل دریافت بودند های ه با آنتنکآن سوی مرز ی هاتلویزیون

بایجان ل آذربا فروپاشی توتالیتریسم روسی و استقال .ردندکمی ایتکهمیشه ش

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زندان های برداشتن دیواره کرشمالی آنها نگران تَ

از طریق آذربایجان جنوبی هستند و برای محافظت و تداوم این  به ویژه هاملت

  .دهندبه انجام هر رذیلتی تن می ،ه منافع نامشروع آنها در آن قرار داردکجهنم 

نار جاده کبخواهد ای رانندهآراز )ارس(  نار رودکاگر هنگام عبور از جاده 

، مراتع، هاوهکرده و مناظر زیبای رود ارس، باغات، روستاها، شهرها، کتوقف 

 ند،کلی مناظر زیبای طبیعی دو سوی مرز را تماشا ک به طورو  ...و هاجنگل

سر اند، خاص دیدههای ه برای آزار مردم آموزشکفوراً مأموران نیروی انتظامی 

 و اطراف آنآراز )ارس(  هایرسیده و مانع توقف راننده برای تماشای زیبایی

م کاز نظر نظام حاآراز )ارس(  ی طبیعی و توریستی ساحلهاظرفیت .شوندمی

وفایی کبه ش دتوانمی توتالیتر در آذربایجان جنوبی بایستی بال استفاده بماند زیرا

یجان جنوبی بیانجامد و این با خواست نهایتاً سیاسی آذربا اقتصادی، فرهنگی و

الن نظام برای فقیر نگاه داشتن آذربایجان جنوبی در تضاد قرار کو خط مشی 

  .دارد

 تُرکیهمعضل مهاجرت دادن جمعیت کُرد به مرزهای آذربایجان جنوبی با 

 و تُرکیهو آذربایجان شمالی و ایجاد منطقه حائل بین آذربایجان جنوبی و 

آذربایجان شمالی، در همین راستا و در جهت کنترل و تضعیف ارتباطات 

  .شودمی المللی آذربایجان جنوبی انجامبین
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 تصاحب مزارع، مراتع و باغات بدون پرداخت قیمت واقعی آن

ی داخل شهرها هازمیندر آذربایجان جنوبی و ایران به غیر از امالک و 

 فاقد اسناد رسمی ...آب وهای ، قنات و چشمهشاورزی، مراتعک یهازمینثر کا

و  هازمینل عرفی و ارث بردن از اجداد خود بر روی این کو مردم به ش هستند

نیز به  هازمیننند و خرید و فروش این نوع کمی ار و امرار و معاشکمراتع 

از نظر حقوق و فقه  .نون در جریان بوده استکاز گذشته تاای ل قولنامهکش

رده کار ک ...، مراتع، باغات، قنات وهازمینبر روی ها ه قرنکسانی کاسالمی نیز 

شوند و می آن محسوب کمالاند ی قرار دادهبرداربهرهو آن را آباد و مورد 

تصرف در این اموال فقط با پرداخت قیمت آن و جلب رضایت  هرگونه دخل و

 در غیر این صورت تجاوز به حقوق مردم تلقی استپذیر انکصاحبان آنها ام

  .شودمی

اخیر نهادهای دولتی  یهاساله در کاین توضیحات به این خاطر ارائه شد 

ی مورد هازمینبه این بهانه که « منابع طبیعی و هاجنگلسازمان »از جمله 

ی مردم در آذربایجان جنوبی فاقد اسناد دولتی و رسمی است، ادعای برداربهره

نند و حتی از مردم برای اجازه کمی یت بر آنها را از سوی دولت مطرحکمال

 ه،کحالی  در .نندکمی ی آباء و اجدادیشان پول طلبهازمینی از برداربهره

دار مردم را سند که امالکاین است « کسازمان ثبت اسناد و امال»وظیفه 

ه تنها به وظیفه نهادهای دولتی ذیربط در این خصوص ن .نموده و ثبت نماید

چون سند  هازمینو  که این امالکاند ه مدعیکبل ندنکنمی قانونی خود عمل

آیند و می رسمی و دولتی ندارند پس جزء منابع ملی و طبیعی به حساب



110 
 

این هم شکل جدیدی  .نندکرا تصاحب  هازمیناین  ندتوانمینهادهای دولتی 

  .از زورگویی و غصب اموال ملت تُرک آذربایجان جنوبی است

اداره اوقاف و آستان قدس رضوی نیز هر از گاهی اسنادی از دوره 

ی هازمینه کشود می و مدعی کندمی نون ارائهکتا (؟!) ناصرالدین شاه

وی وقف شاورزی اطراف فالن شهر و روستا برای این اداره و آستان قدس رضک

الت کاین مسئله در شهر صوفیان حتی در توسعه شهر نیز بعضاً مش .شده است

ی اطراف شهر صوفیان را متعلق هازمینرده است و اداره اوقاف کجدی را ایجاد 

  .داندبه خود می

شت و صنعت مغان، ک ،هاشهرداریوزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، 

و  هاسازمانو  ...وآراز )ارس(  منطقه آزادنیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی 

ی سدسازی، هاپروژهی دولتی نیز هنگام اجرای هادستگاهو دیگر ها وزارتخانه

و  کبا همین بهانه عدم وجود اسناد رسمی، امال ...سازی، احداث پادگان، وراه

نند کمی شاورزی و دامپروری مردم در آذربایجان جنوبی را تصاحبکی هازمین

ه کپردازند می میکپول بسیار  این که پردازند و یایا وجهی بابت آن نمیو 

ه از آن طریق مردم امرار و کمردم است  کو امال هازمینمتر از ارزش واقعی ک

ی از تجاوز به حقوق کوچکهای فقط گوشهها این به هر حال .نندکمی معاش

 ملت آذربایجان جنوبی کت کست و اگر بتوان از تملت در آذربایجان جنوبی ا

متنوعی از های گونه ندتوانمیاز افراد  کرد هر یکدر این خصوص نظرخواهی 

  .نقض حقوق ملی در آذربایجان جنوبی را بازگو نمایند
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نفوذ و مراتع مردم توسط اشخاص ذی ک، امالهازمینالبته تصاحب 

جدا از ای امالً پدیدهکه این کومت برای اهداف شخصی نیز وجود دارد کح

ه نیازمند بررسی بیشتر و کهای دولتی است و وزارتخانه هاسازمان، هادستگاه

شان از این طریق به غارت کو امال ه اموالکاست افرادی ارائه اطالعات از سوی 

ی خویش در روستاها و شهرها برای هازمینفریب مردم برای اهدای  .رفته است

و سپس  ...مانند مدرسه، بیمارستان و ارهای عام المنفعهکاحداث و انجام 

ی اتصاحب آنها و فروش و دریافت پول آنها برای اغراض و اهداف شخصی، گوشه

اری نظام که با همکدیگر از تجاوز به حقوق ملت در آذربایجان جنوبی است 

امل آنها کشود و شرح می اداری و حقوقی و اشخاص دارای پست و مقام انجام

ی هاارزشاغذ خواهد بود و سرمایه اجتماعی و کنیازمند مثنوی هفتاد من 

معنوی و اخالقی و تاریخی ملت تُرک را مورد هدف قرار داده، و آن را به سوی 

  .برداضمحالل می
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 ی زرگریهاجنگازی، فرمانداری ویژه و تشویق بسازی یا استاناستان

 ار عمومی ملتکردن افکنظام توتالیتر و استعماری فارس برای منحرف 

تُرک آذربایجان جنوبی از مسئله اصلی یعنی مستعمره بودن و اشغال شده 

ه بتواند مسئله اصلی را تحت کشود می بودن آن، همیشه به ابزارهایی متوسل

مومی در ار عکذایی را سوژه مباحث روزمره افکالشعاع قرار داده و مسائلی 

برای مثال در زمان پهلوی دوم بجای معرفی و  .آذربایجان جنوبی قرار دهد

ات هویت ملی و تاریخی آن با آذربایجان کشناساندن آذربایجان شمالی و اشترا

ملت بودن آذربایجان شمالی و آذربایجان جنوبی  کدیگر ی به عبارتجنوبی و 

پهلوی دوم  این که شد، ومی شهر قفقاز سخن سرایی 17از رویای بازگرداندن 

به جنگ دومین ابر قدرت نظامی ای ارتش اجاره کا با یکبا خرید اسلحه از آمری

  .جهان یعنی شوروی خواهد رفت

 کممال ،در حول و حوش انقالب مشروطه اولین تقسیمات شبه مدرن

ها آن ترینمهمرد، آذربایجان جنوبی کرا به چهار ایالت تقسیم  محروسه قاجار

تقسیمات ساختگی اداری و استانی و حذف  ،اما ؛به لحاظ ثروت و جمعیت بود

و انضمام بسیاری از مناطق و شهرها  هااستاننام آذربایجان جنوبی از بسیاری از 

 .لید خوردکها ی دیگر در دوره پهاویهااستانو روستاهای آذربایجان جنوبی به 

چند دهه سیستم آن را تا حدودی ه پس از کاین تقسیمات جعلی و ساختگی 

ی ویژه وارد هافرمانداریرده است همچنان ادامه دارد و اکنون با ایجاد کتثبیت 

  .فاز جدیدی شده است
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آذربایجان  نیز جزء 1345ارا در آمارگیری سال مشخص آست به طور

شرقی تجزیه و به گیالن منضم شد و  از آذربایجان 1352شرقی بود و در سال 

دولتی مرز شرقی آذربایجان جنوبی با دریای های در مرزبندی نقشهحداقل 

قل یل آذربایجان شمالی مستکفروپاشی شوروی و تشبه دنبال  .خزر از بین رفت

ه کی زرگری هاجنگملت، تقسیمات ساختگی جدیدی به -دولت کی به عنوان

یل آتش ببه اصطالح نمایندگان مجلس نظام توتالیتر مانند غریبانی نماینده ارد

از دل آذربایجان شرقی، استان  1372ه بودند شروع شد و در سال کبیار این معر

شرقی،  نجایه نام استان اردبیل آذرباکالبته ابتدا تصویب شد  .اردبیل بیرون آمد

و شهرهای غرب  اورمیهزی و کتبریز و شهرهای اطراف آن آذربایجان مر

اما برای جلوگیری از زیاد شدن نام  .آذربایجان، همان آذربایجان غربی باشد

ه کشرقی انتخاب شد،  آذربایجان، نام استان اردبیل بجای آذربایجانهای استان

به اصطالح نماینده اردبیل بعد از رد صالحیتش توسط شورای زاده مؤذنظاهراً 

ه وی در حذف نام آذربایجان از اردبیل نقش مؤثری کرده بود کنگهبان گالیه 

ست در مقابل این خدم به نظام )خیانت به ملت تُرک است و روا نیرده کبازی 

 وی رد صالحیت شود!( آذربایجان

راسی ایران همچنان کنیز مدعیان دم (؟!) در دوره به اصطالح اصالحات

ردن و جعل استان در آذربایجان جنوبی ادامه دادند و این بار که و پاره کبه ت

یل کساختگی زنجان و قزوین، منجر به تشه شد و دعوای کاستان زنجان دو ت

اما این جنگ زرگری بی پایان همچنان ادامه دارد و  .استان جدید قزوین شد

  .وارد مرحله جدیدی شده است« فرمانداری ویژه»با عنوان فریبنده  به ویژه
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 نژاداحمدیمحصول دوره  به ویژه« فرمانداری ویژه»لفاظی تحت عنوان 

ار عمومی کز را در نقش قدرتی قهار و ظالم برای افو تبری اورمیهه کاست 

یا  اورمیهه گویا کشند کمی آذربایجان جنوبی به تصویر ترکوچکشهرهای 

 ه نیروهای امنیتیکدعواهای ساختگی  .اندتبریز باعث عقب ماندگی آنها شده

و به اصطالح نمایندگان مجلس سردمدار این دعواهای ساختگی هستند در 

شرقی، مراغه، مرند  غربی در دو شهر خوی و مهاباد و در آذربایجان آذربایجان

انات که البته هیچ نوع امکاند ویژه نامیده شدهی هافرمانداری به عنوانو میانه 

ار عمومی مردم شهرها کاف دتوانمی و فقط شودنمیاقتصادی و اداری شامل آنها 

برای تبدیل شدن به ویژه  هافرمانداریالبته درخواست  .را به جان هم بیاندازد

  .ادامه دارد و این استان بازی همچنان ادامه دارد و ظاهراً پایان ناپذیر است
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 داغ آذربایجان جنوبی و تخلیه شدن آن از جمعیتقره

با جغرافیای وسیع و تنوع آب و هوایی، ذخایر معدنی داغ قرهمنطقه 

م نظیر، کو مراتع  هاجنگلگسترده، آثار تاریخی ارزشمند، آبشارها، 

ریزند، بارندگی مناسب، میآراز )ارس(  ه بهک کوچکبزرگ و های رودخانه

تار کشاورزی، صدها هزار هکی توریستی، تنوع محصوالت دامی و هاظرفیت

ه درتاریخ فرهنگ، موسیقی، کو نقشی آراز )ارس(  حل رودر در سواکزمین ب

ی اقتصادی هاسیاستنون به یمن کور آذربایجان جنوبی دارد اکهنر، و فول

با روستاهای خالی از ای ظالمانه نظام توتالیتر و استعماری فارس به منطقه

و ای ه جادهکه آهن و شبجمعیت و سطح پایین زندگی، فقر گسترده، فقدان را

لیبر، هوراند، کانات شهری مدرن و توسعه یافته در اهر، کو فقدان ام زادراهآ

ای را متوجه روبروست و دیدار از آن هر بیننده ...مارلو ووورزقان، خاروانا، خ

علیرغم داغ قرهمنطقه  .ندکمی مستعمره بودن و غارت معادن و محصوالت آن

هزار نفر جمعیت در  400از  مترکنون کو وسعت قابل توجه ا هاظرفیت، مزایا

نند ولی در صورت استقرار دولت ملی تُرک در آذربایجان جنوبی کآن زندگی می

ی توریسم، معدن، هابخشد در توانمیاز ظرفیت و مزایای آن  مندیبهرهو 

بیش از دو تا سه میلیون  ...پروری، تجارت، حمل ونقل وشاورزی، دامکصنعت، 

شاورزی و کی وسیع، صنایع معدنی و هادشت .نفر را در خود جای دهد

توریستی آن در صورت توسعه پایدار و با حفظ محیط زیست آن همراه با 

و همچنین باز شدن مرز دو آراز )ارس(  شاورزی در ساحلکی قابل هادشت

ه کآراز )ارس(  و گسترش تجارت بین ملت تُرک در دو سویآراز )ارس(  سوی
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ند توانمیتُرک آذربایجان جنوبی است، مردمان آن  الزمة آن استقرار دولت ملی

راسی، رفاه، آزادی و حفظ حیثیت انسانی و هویت ملی کبه زندگی توام با دم

نونی مستعمره بودن باعث فقر و غارت کاما در شرایط  .تُرک خویش نائل آیند

 یهازیرساختمنابع آن شده است و تخریب محیط زیست، غارت معادن، فقدان 

ت بودن، تخلیه شدن مهاجر فرس ....نکی، نظام اداری، و، شبکه باهاراهآزاد انرژی،

ی وضعیت هاشاخصو ها روستاها و شهرهای کوچک و فقیر از جمله نشانه

  .آن است گیهمستعمر
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دفتر مناطق محروم، بودجه توازن منطقه، و سفرهای استانی و فدرالیسم 

 اقتصادی؟!

الن اقتصادی نظام توتالیتر و استعماری فارس در جلوگیری کخط مشی 

الن در آذربایجان جنوبی و دیگر مناطق ملی غیر فارس کی هاگذاریسرمایهاز 

ی توسعه بین شهرهای آذربایجان جنوبی و هاشاخصباعث ایجاد فاصله در 

این فاصله سطح توسعه  .و دیگر مناطق ملی شده است نشینفارسشهرهای 

ه نظام را در معرض اتهام اعمال کار است کار و غیرقابل انکی به قدری آشاقتصاد

با  .ددهمیعلیه ملل تحت سلطه نظام قرار  آمیز و ظالمانهی تبعیضهاسیاست

منادی برقراری عدالت اسالمی  به عنواننظام توتالیتر خود را  این که توجه به

 ه طوربی و عدالتبیین رده است، برای پوشاندن اکدر چند دهه گذشته تبلیغ 

، الن عمرانی، صنعتیکی هاگذاریسرمایهار در تخصیص کظلم آشاین  تردقیق

ه گویا بدون هیچ دلیل و غرضی بعضی کند کمی وانمود ...شاورزی، علمی وک

 ود اناند و بعضی مناطق نیز توسعه یافتهنیافته ماندهمناطق محروم و توسعه

های از طریق اختصاص بودجه هاعدالتیبیو  هابرابریرفع این نابه دنبال نظام 

 هاپهلویی توسعه اقتصادی در دوره هاشاخصالبته این فاصله در  .خاص است

 به ویژهشروع و سپس استقرار یافته بود اما در دوره جمهوری اسالمی ایران 

توسعه رو به  سالهپنجی هابرنامهپس از پایان جنگ ایران و عراق و شروع 

پایانی برنامه پنجم توسعه است همچنان  یهاساله کنون کفزایش گذاشت و اا

  .ادامه دارد و در حال تشدید است
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( معروف به 1368-1376در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی )

انجام شد  نشینفارس الن در شهرهایکهای گذاریدوره سازندگی همه سرمایه

نیز اعم از دولتی یا خصوصی اجازه  کگذاری در مقیاس کوچو حتی به سرمایه

  .ی در آذربایجان جنوبی داده نشدگذارسرمایه

( معروف به دوره 1376-1384در دوره ریاست جمهوری خاتمی )

و همچنان های اقتصادی دوره رفسنجانی تداوم یافت مشیاصالحات، همان خط

با شدت هر چه تمامتر ادامه یافت و از ها گذاریسرمایه تبعیض در توزیع

 ی در آذربایجان جنوبی و مناطق ملی دیگر ممانعتگذارسرمایهین ترکوچک

  .آمدبه عمل 

( همین روند ادامه یافته و 1384-1392) نژاداحمدیدر دولت 

نامیده  (؟!) گسترو عدالت (؟!) ی اقتصادی آن به نام دولت مهروزهاسیاست

سه ی در مقایکاندی هاتفاوتشده بود و در قالب سفرهای استانی تبلور یافت 

میزان  .ه ناشی از عوامل متعددی بودکبا دو رئیس جمهوری قبلی ظهور نمود 

ننده بودجه، با کتأمینبخش درآمدهای ترین اصلی به عنواندرآمدهای نفتی 

دولت تر ی پوپولیستیهاسیاستاز سوی دیگر  .افزایشی چند برابری روبرو شد

های متعدد، و ضرورت جلب حمایت اقشار فقیرتر، اجرای پروژه نژاداحمدی

ی ی اعطایهاوامباعث تزریق « زود بازدهی هابنگاه»و یا متوسط در قالب  کوچک

حمل و نقل نسبت  شاورزی،کن، صنعت، کمسی هابخشی دولتی به هاکبان

سال دوره سازندگی و  16زیرا در  .به دو رئیس جمهوری قبلی بهتر شد
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ی هاکباناصالحات در آذربایجان جنوبی هیچ نوع وام قابل توجهی از سوی 

 .بود مکی اقتصادی و تجاری حاهافعالیتاملی بر کود کشد و ردولتی اعطا نمی

 نکی و مخصوصاً پروژه مسن روستایی، شهرکدر مس به ویژه هاوامتزریق 

 در بخش ساخت و سازها بعد از دهه یفیت بسیار پایین آن،کو  هاضعفغم علیر

ی در شهرها به ویژهنسبی در بخش مسکن  کن آذربایجان جنوبی تحرکو مس

  .و روستاها را سبب شد کوچک

شاورزی و زیرساختی، هر کالن صنعتی، عمرانی، کی هاپروژهدر حوزه 

چند پروژه محدود توسط دولت و بخش  ی صورت گرفت وکاندچند تحوالت 

ها هه از دهکی قدیمی زیرساختی هاپروژهثر کولی ا .خصوصی به نتیجه رسید

همچنان ناقص  هستند پیش آغاز شده و منتظر اعطای اعتبار از سوی دولت

مانند  نژاداحمدیی محدود نسبتاً بزرگ آغاز شده در دولت هاپروژهرها شده و 

عدن استخراج م ...پتروشیمی اردبیل، پتروشیمی زنجان، پتروشمی میاندوآب، و

ل، اردبیتبریز، راه آهن میانه -طه میانه، راه آهن دو خ...نفلین سینیت سراب و

اصالندوز، پایاب سدها، نیروگاه برق -، راه آهن جلفااورمیهراه آهن دور دریاچه 

 زنیلنگکو یا صرفاً اند یا آغاز نشده ...بریز ودر هریس، پروژه پاالیشگاه شهریار ت

  .اندل ناقص رها شدهکشده و به ش

ها، تجهیز اقدامات جزئی در حوزه آب، برق، گاز رسانی، جاده

تبریز، -زنجانآزادراه  سیار قدیمی مانندمیل نسبی چند پروژه بک، تهابیمارستان

ممانعت از ها د دههتواننمی ...سال از آغاز و 25ورزشگاه تبریز پس از 

ذب ود بخشد و نیاز به جل قابل توجه بهبکی و فقر گسترده را به شگذارسرمایه
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یی مانند هازیرساختی داخلی و خارجی و فراهم شدن هاگذاریسرمایه

و آذربایجان شمالی  تُرکیهمنتهی به  یهاراهآزاده قوی برق، کو شب هانیروگاه

و  ...الملل و رفع موانع حقوقی و اداری وگسترش تجارت با اقتصاد بین ...و

ی بر قانون از الزامات اولیه رونق اقتصادی در کراسی فعال و توانمند و متکبورو

از سوی نظام توتالیتر و استعماری  دامکهیچه تقریباً کآذربایجان جنوبی است 

ت سوی نظام در مقابل فعالی ه موانع بسیار جدی ازکنشده است، بل تأمینفارس 

  .الن اقتصادی وجود داردکعمده و 

در مناطق ها در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی، برای رفع محرومیت

ایجاد « دفتر مناطق محـروم»جمهوری دفتری به نام ، در ریاست(؟!) محروم

داد تا آن می هایی را به مناطق محروم اختصاصشده بود که ظاهراً بودجه

 ریاست سالهشت البته پس از پایان  .ق را از محرومیت خارج کندمناط

نیافته و محروم با مناطق جمهوری رفسنجانی نه تنها فاصله مناطق توسعه

زایش افها براساس آمارهای موجود فاصله ،بلکه ؛یافته و ثروتمند کم نشدتوسعه

های ر ظالمانه بودجه و فرصتتدقیق به عبارتزیرا توزیع ناعادالنه و  .نیز یافت

و مناطق  نشینفارسگذاری بین مناطق برخوردار یعنی شهرهای سرمایه

همچنان  ...محروم یعنی شهرهای آذربایجان جنوبی، بلوچستان، کردستان و

شوند و معادن و منابع آنها میتر ادامه دارد و مناطق محروم روز به روز محروم

به شهرهای  ، بلکهشودنمیآنها نصیب خودشان  شود و درآمدهایمی نیز غارت

  .شودنشین منتقل میفارس
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در دوره ریاست جمهوری خاتمی به اصصالح برای کاهش فاصله 

 «ایبودجه توازن منطقه»ی توسعه میان مناطق محروم و برخوردار، هاشاخص

شده بود که پس از پایان هشت سال باز هم  ریزیرنامهساالنه بهای در بودجه

تغییر مثبتی در وضعیت مناطق محروم از جمله آذربایجان جنوبی حاصل نشد 

 ...ی صنعتی وهاگذاریسرمایهزیرا توزیع ناعادالنه و ظالمانه بودجه عمرانی و 

نسبی محرومیت به طورادامه دارد و مناطق محروم مانند آذربایجان جنوبی 

  .از قبل گردیدشان بیشتر 

 توزیعبه دنبال سفرهای استانی پر سر و صدا، ظاهراً  نژاداحمدیدر دوره 

در میان مناطق برخوردار و مناطق محروم بوده  هاگذاریسرمایهعادالنه منابع و 

اما سفرهای استانی هم علیرغم انجام بعضی از اقدامات محدود در  .است

جمهور قبلی، نتوانسته است در کاهش  مختلف در مقایسه با دو رئیسهای حوزه

ی مناطق برخوردار و محروم موثر باشد زیرا همچنان توزیع هاشاخصفاصله 

ی هاپروژهگذاری همچنان ناعادالنه است؛ یعنی های سرمایهو فرصت هاپروژه

و  نشینفارسبزرگ صنعتی و عمرانی و زیرساختی همچنان در شهرهای 

شهرهای آذربایجان جنوبی، کردستان، ی کوچک و متوسط در هاپروژه

ی توسعه بین مناطق هاشاخصشود، در نتیجه فاصله می اجرا ...بلوچستان و

  .برخوردار و محروم کاهش نیافته است

کتاب تهران، محسن رضایی  المللیبیندر بیست و پنجمین نمایشگاه 

 یصفرمانده سابق سپاه پاسداران انقالب اسالمی و دبیر فعلی مجمع تشخ

 نیز وی قبالً .خویش رونمایی کرد« فدرالیسم اقتصادی»مصلحت نظام از کتاب 
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 به عنوانرا « فدرالیسم اقتصادی»مفهوم  1388در انتخابات ریاست جمهوری 

رسید وی برای انتخابات دوره شعار اصلی خویش مطرح کرده بود و به نظر می

ر فریبنده شد و شعامی آماده 1392یازدهم ریاست جمهوری در سال 

شده را برای فریب ملل محروم نگه داشته شده و سرکوب« فدرالیسم اقتصادی»

سال اخیر  39با توجه به سابقه حضور وی در قدرت در  .انتخاب کرده بود

طرفداری وی از تمرکز سیاسی قدرت، ادعاهای وی در این کتاب بیشتر به یک 

رکوب و محروم نگه جوک و شوخی شبیه است و وی یکی از طرفداران جدی س

داشتن آذربایجان جنوبی و دیگر ملل غیرفارس است و سایت تابناک که وی 

د یک و ضدموکراتمدیریت آن را بر عهده دارد دارای گرایشات فاشیستی و ضد 

 ساده لوحای عده دتوانمی ملل سرکوب شده است و این شعار بسیار خطرناک

ر در یک نظام توتالیت .آنها را مشغول بحث و گفتگو نماید هاسالرا فریب دهد و 

و استعماری هر نوع فدرالیسم و توزیع قدرت بین ایالت و مرکز بی معنی است 

و نمونه اعالی آن فدرالیسم استالین بود که فقط یک نام فریبنده بود و تمام 

زندان  ی کهزمانتا  .ی نظام توتالتر را با خود به همراه داشتهاشاخصمظاهر و 

، این عناوین فریبنده فقط جهت دهدمیبنام ایران، به حیات خود ادامه  هاملت

نشان دادن در باغ سبز به ملل سرکوب شده مورد سوء استفاده نظام توتالیتر و 

استعماری فارس قرار خواهد گرفت و فقط تشکیل دولت ملی تُرک آذربایجان 

  .یاء کندجنوبی خواهد توانست حقوق ملی ما را اح
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ارمندی مستقل کارگری و کصنفی، های فقدان یا ضعف احزاب، اتحادیه

 در آذربایجان جنوبی 

ه انحصار دسترسی به حقیقت و تفسیر آن کاند ی توتالیتر مدعیهانظام

ل، گروه و اتحادیه صنفی، حزب کرا در اختیار دارند و در داخل به هیچ تش

ه در کت سازمان یافته کدهند و هر نوع حرنمی مخالف مستقل اجازه فعالیت

ادعای  لبه دلیشود و در خارج نیز وب میکمسیر منافع نظام توتالیتر نباشد سر

شورهای جهان و عدم اطاعت از نظام توتالیتر مورد نفرت و کگمراه بودن بقیه 

ثر کگیرند، به همین دلیل تنش با همسایگان و امی تبلیغات سوء آن قرار

مشخصات اصلی و وجه بارز جزء  کراتیکی دمهانظام به ویژهان شورهای جهک

  .شودمی ی توتالیتر محسوبهانظامسیاست خارجی 

رفت می ه نظام شوروی نمونه بارز آن به شمارکدر توتالیتریسم چپ 

اصوالً هر نوع فعالیت اقتصادی دولتی بود و فعالیت اقتصادی خصوصی تقریباً 

ارمندی کارگری و کهای و اتحادیه صنفیهای اتحادیهد نداشت و وجود وجو

  .شدامالً بی معنی تلقی میک

حت ه تکدر توتالیتریسم راست )فاشیسم( فعالیت اقتصاد خصوصی 

نترل دولت و هماهنگ با خواست آن باشد یا حداقل دولت آن را در راستای ک

قل مستهای وجود اتحادیه ح خود نداند پذیرفته شده است،مصال مخالف منافع و

 شودنمیارمندی و احزاب مستقل یا پذیرفته کارگری و کهای صنفی و اتحادیه

ور شکیا در صورت پذیرفته شدن با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی هر 
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ی واقعی هاخواستشوند وسخنگوی منافع و می توسط عناصر دولتی اداره

به  .باشدنمی ارمندیکارگری و کواقعی صنفی، های و اتحادیه هاانونک

، احزاب گیریلکشان اجازه کتوتالیتر راست، در صورت امی هانظامجهت همین

دهند، اما ارمندی را نمیکارگری و کهای ی مستقل شغلی و اتحادیههاانونک

 هانوناکه از قبل این کاگر سطح توسعه اقتصادی جامعه به حدی رسیده باشد 

ل گرفته باشند و از بین بردن آنها کارمندی شکارگری و کهای و اتحادیه

، هاانونکها و اری در اعضای این اتحادیهکن باشد، با دستکیا غیر مم برهزینه

نمایند و حتی در رد واقعی شان تهی میکارکدولتی نموده و از عمالً آنها را شبه

  .گیرندمی ارکراستای منافع نظام توتالیتر آنها را ب

ارگری و کصنفی، های ی توتالیتر اتحادیههانظامن توضیحات در با ای

ه مدافع حقوق و منافع قشرهای مختلف کشغلی ی هاانونکارمندی مستقل و ک

اجتماعی باشند وجود ندارند و همگی در خدمت منافع نظام توتالیتر گام بر 

 اقتصادی وهم سیاسی، ی توتالیتر هم به لحاظ فلسفی و هانظامزیرا  .دارندمی

ثری را در کدانند و هر نوع تل واحد میک کشان را یجامعه تحت سلطه ،فرهنگی

دانند وآن را به شدت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به ضرر خود میهای عرصه

ثر فرهنگی، کاما چون همه اجتماعات در عالم واقع دارای ت .نندکوب میکسر

، ندهستی مختلف هاخواستمنافع و اقتصادی و در نتیجه دارای عالیق،  سیاسی و

نوعات وب گسترده این تکثر، به سرکی توتالیتر برای متحد نشان دادن این تهانظام

شغلی، ی هاانونک، (NGO) هاسمنآورند و به همین خاطر فعالیت احزاب، رو می
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اری و جعل و در کوب یا دستکبه شدت سر ...ارمندی وکارگری و کهای اتحادیه

  .گیرندنظام مورد استفاده قرار می مسیر منافع

فی صنهای در آذربایجان جنوبی هیچ نوع کانون شغلی مستقل، اتحادیه

وکال، مهندسان، پزشکان، استادان دانشگاه، معلمان، های مستقل مانند کانون

مستقل وجود ندارد و بجای  ...کارگری و کارمندی، دانشجویی، وهای اتحادیه

که از طرف  ...ر، بسیج اساتید، بسیج دانشجویی، وآن شوراهای اسالمی کا

عالیق  ،هاخواستشوند وجود دارند که بجای می مالی تأمینو  تأسیسحکومت 

 هاخواستو اقشار و طبقات مختلف ملت تُرک آذربایجان جنوبی  هاگروهو منافع 

در راستای اهداف ها کنند و به بسیج تودهمی و منافع حکومت را پیگیری

یافته کراتیک و توسعهودر یک جامعه دم حالی که در .پردازندمی حکومت

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به شکل مستقل در های نهادهای مدنی در حوزه

شغلی، صنفی، های ، کانونهاسمنکارگری، کارمندی، های قالب اتحادیه

نی عالوه جامعه مد به عنوانکارآفرینان  صاحبان صنایع وهای احزاب، اتحادیه

بر تفکیک قوای حقوقی در قانون اساسی و ساختار حقوقی، در ساختار حقیقی 

کنند می جامعه نیز بین قدرت دولت و قدرت نیروهای اجتماعی توازنی را ایجاد

و توتالیتریسم دولت را بگیرد و بیان کننده و تعقیب  یکه جلوی اقتدارگرای

  .سیاسی و اقتصادی ملت باشدو منافع فرهنگی و  هاخواستکننده عالیق، 

سرکوب شدید جامعه مدنی و فقدان و یا ضعف نهادهای مستقل مدنی 

امکان تداوم مستقل حیات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ملت تُرک آذربایجان 

و اجحاف و نقض حقوق فعاالن فرهنگی، سیاسی  کندمی جنوبی را غیرممکن
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و ها احزاب، اتحادیه أسیستعدم امکان  .رساندمی و اقتصادی را به اوج

صنفی و شغلی مستقل برای پیگیری حقوق و منافع اقشار مختلف های کانون

ملت تُرک آذربایجان جنوبی و مخالفت نظام توتالیتر با فعالیت هر نوع تشکل 

مستقل نه فقط در حوزه سیاست و فرهنگ بلکه در حوزه اقتصاد نیز به شدت 

  .انجامدمی اقتصادی در آذربایجان جنوبی شود و به وخامت اوضاعمی پیگیری
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 سهم بخش دولتی در اقتصاد آذربایجان جنوبی 

 1287میالدی ) 1908تشاف نفت در مسجد سلیمان در سال کبا ا

ی مهم تورکومت قاجارها به تدریج نفت به فاکپایانی ح یهاسالشمسی( یعنی 

ش با افزای .تبدیل شدشور موسوم به ایران کدر تحوالت سیاسی و اقتصادی 

یه کپهلوی دوم دولت با ت به ویژهها تولید و صادرات نفت در دوره پهلوی

بردرآمدهای نفتی به ایجاد موسسات اقتصادی بزرگ در شهرهای فارسستان 

از ای و موسسات سهم عمده هاتکشرسهامدار اصلی این  به عنوانرد و کاقدام 

( 1350و  1340میالدی ) 1970و  1960های دههدر  .اقتصاد را بدست گرفت

ه بسو و افزایش شدید قیمت نفت کبا افزایش شدید تولید و صادرات نفت از ی

( درآمد نفتی 1352)مهرماه  1973تبر کجنگ اعراب و اسرائیل در ادنبال 

 1355میلیارد دالر در سال  24به  1351میلیارد دالر در سال  8/1ایران از 

ومت پهلوی دوم بازنگری اساسی شد و کآخر ح سالهپنج افزایش یافت و برنامه

همانند  هاگذاریسرمایهاما این  .به شدت افزایش یافتها یگذارسرمایهحجم 

اختصاص یافت و  نشینفارسقرن اخیر به شهرهای  کروال همیشگی در ی

  .آذربایجان جنوبی سهمی از آن بدست نیاورد

( مجدداً قیمت نفت به 1357) 1979با وقوع انقالب اسالمی در سال 

اهش یافت و جنگ ایران و عراق که البته بعداً کدالر افزایش یافت  40حدود 

ی در گذارسرمایهمندی از آن را در راستای فرصت بهره 1988تا  1980از 

ان بعد از پای .از نظام توتالیتر و استعماری فارس گرفت نشینفارسشهرهای 

درآمدهای نفتی ساالنه ایران با توجه به  1988جنگ ایران و عراق در سال 
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میلیارد دالر در نوسان بوده  25تا  15بین  2003نوسان قیمت نفت تا سال 

است و باز هم درآمدهای ارزی ناشی از نفت حداقل بخش قابل توجهی از آن 

 فارسستان اختصاص داده ی صنعتی و زیرساختی در شهرهایگذارسرمایهبه 

 شد و علیرغم شعارهای اعالم شده در دوره به اصطالح سازندگی و اصالحاتمی

ای ارخانهکدر تولیدات صنعتی و  به ویژهباز هم سهم بخش دولتی  (؟!)فارس

  .افزایش یافت

رد و تا آغاز بحران کقیمت نفت افزایش شدیدی را آغاز  2004از سال 

ه نیز رسید کدالر در هر بش 140تا  2008نی در سال اقتصادی در اقتصاد جها

میلیارد دالری را برای دولت استعماری فارس به  100و درآمد ساالنه بیش از 

حجم بودجه  به چند برابر شدن منجرهم افزایش درآمدهای نفتی  .ارمغان آورد

صنعتی دولتی و هم تعداد آنها در شهرهای فارسستان ی هاتکشرو تولیدات 

ارشناسان اقتصادی سهم بخش که بسیاری از متخصصان و ک به نحوی .گردید

درصد البته در بخش تولیدات صنعتی  80تا  70دولتی در اقتصاد ایران را بین 

 ...نفت، گاز، آب، برق، مخابرات، وی هابخشزیرا غیر از  .دانندمی ایارخانهکو 

و  ستنده بخش دولتی ی صنعتی و تولیدی نیز متعلق بههاتکشر ترینبزرگ

رشد اقتصادی پایین  هاتکشرارآمدی، عدم نوآوری و فساد در این کبه دلیل نا

 ی مهم اقتصادی رانتی مبتنی بر درآمدهای نفتیهاشاخصو اتالف منابع را از 

  .دانندمی

 یهاتکشرامالً متفاوت است زیرا تعداد کاما در آذربایجان جنوبی وضع 

زیرساختی مانند آب، برق، ی هابخشصنعتی و دولتی بسیار محدود است و در 
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ند است کگذاری دولتی بسیاری محدود و حجم سرمایه ...و هاراهگاز، مخابرات، 

ی هاتکشره عمدتاً کای ارخانهکی صنعتی و تولیدات هاتکشرو تقریباً تمام 

بازرگانی داخلی،  .در اختیار بخش خصوصی قرار دارد هستند و متوسط کوچک

شاورزی نیز در کی خدمات و بخش هابخشکلی عمده  به طورخرده فروشی و 

 کوچکو معادن  ...حمل و نقل، صنعت ساختمان و .اختیار بخش خصوصی است

  .ار بخش خصوصی استکنیز در حوزه 

و چند  معادن بزرگداری، نظامی، امنیتی، راسی اکدولت عالوه بر بورو

ه بت تولیدی و صنعتی محدود را در آذربایجان جنوبی در اختیار دارد و کشر

زیرا از  .می در اقتصاد آذربایجان جنوبی داردکلی سهم بسیار ک طور

 نشینفارسالن در آذربایجان جنوبی بر خالف شهرهای کی گذارسرمایه

ی هابخشاز سهم هر چند آمار دقیق و رسمی  .رده استکهمیشه امتناع 

اما در سال  .ل آذربایجان جنوبی وجود نداردکخصوصی و دولتی در اقتصاد 

ی از مقامات نظام توتالیتر و استعماری فارس در آذربایجان غربی کی 1389

درصد  98رده بود و کر کسهم بخش دولتی در اقتصاد استان را دو درصد ذ

 ین کها البته با توجه به .بوداقتصاد استان را متعلق به بخش خصوصی دانسته 

 ایجانای در آذربارخانهکت بزرگ تولیدی و صنعتی کشر کبخش دولتی حتی ی

 اگر حضور بخش دولتی .تر استکغربی ندارد این رقم احتماالً به واقعیت نزدی

راسی اداری، نظامی و امنیتی، کدر غارت معادن آذربایجان جنوبی، بورو

نیز در نظر  ....بهداشتی، علمی، آموزشی وی زیرساختی و خدماتی، هابخش

ی دولت در آذربایجان هاگذاریسرمایهبگیریم، با توجه به حجم بسیار محدود 
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ان ل اقتصاد آذربایجکترین حالت سهم بخش دولتی در جنوبی، در خوشبینانه

 کرا مالای ارخانهکرسد، و اگر صرفاً تولیدات صنعتی و نمی جنوبی به ده درصد

ت دولتی در تبریز و اطراف آن، سهم کارزیابی قرار دهیم، با محاسبه چند شر

حالی  در .رسدنمی بخش دولتی در اقتصاد آذربایجان جنوبی به پنج درصد هم

ی گذارسرمایهتعداد زیاد  به دلیلاین رقم در شهرهای فارسستان  ه،ک

در هر  درصد است و 80تا  70ی مختلف بین هابخشدولتی در ی هاتکشر

برای مثال فقط در ذوب آهن  .رده استکشهری هزاران شغل مستقیم ایجاد 

  .هستند ارکهزار نفر مشغول  70اصفهان بیش از 
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و گردش نخبگان فاسد در  (؟!)نمایندگان مجلس  (،؟!) انتخابات مجلس

 آذربایجان جنوبی 

نظام توتالیتر نمایشی برای مشروعیت دهی به سیستم  کانتخابات در ی

ه ب .را ندارد کراتیکوی دمهانظامرد نمایندگی همانند کارکسیاسی است و 

همین جهت مقدمات و شرایط انتخابات آزاد مانند احزاب مستقل، مطبوعات و 

ومت مبتنی بر قانون و کجمعی آزاد، جامعه مدنی نهادینه شده، حهای رسانه

در نظام توتالیتر و استعماری فارس فراهم  ...پاسخگو، آزادی بیان و اجتماعات و

ی هاطلبیجاهافراد وابسته و وفادار به نظام برای رسیدن به منافع و  .نیست

مسابقه وفاداری و چاپلوسی وارد شده و درچارچوب منافع و  کشخصی در ی

آورند می دربه اجرا  جنوبی، نمایشی از انتخابات را در آذربایجان عالیق نظام

ه بعضاً حتی اپوزیسیون نظام را نیز در خصوص واقعی بودن یا نبودن آن به ک

البته در سیستم  .شودمی و اختالفات زیادی را بین آنان سبب اندازدمی کش

گذرد ه ابتدا از فیلتر تعیین صالحیت شورای نگهبان میکانتخابات ای دو مرحله

 ل استثنایی وارد مجلس شوند وکاً مستقلی نیز به شن است افراد نسبتکمم

ا ه در طول انتخابات یکرد و سخنانی برخالف خواست نظام داشته باشند کعمل

صالحیت این  تأییدبه عبارت دیگر  .شوندمی نار گذاشتهکدر مراحل بعدی 

ان به منافع ملی افراد تحت عنوان نماینده مجلس منوط به تداوم خیانت آن

ی زرگری بیهاجنگو ای و دامن زدن به مباحث حاشیه آذربایجان جنوبی

حتی بعد از ثبت نام در انتخابات  .ارتباط با منافع ملی آذربایجان جنوبی است

صالحیت شده از طراف نهادهای امنیتی فراخوانده شده و در  تأییدافراد 
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بی خصوص عدم صحبت درباره منافع ملی و هویت ملی آذربایجان جنو

  .شودمی هشدارهای الزم به آنها داده

ه چندین دوره کعناصری  ترینشدهشناختهو  ترینمعروفتعدادی از 

شند به لحاظ کمی کنون یدکیا ااند شیدهک کرا ید (؟!) عنوان نماینده مجلس

طول مدت خدمت به نظام توتالیتر و استعماری فارس و خیانت به آذربایجان 

ان بحث و بررسی کامموردی را دارند و البته در اینجا  جنوبی ارزش مطالعه

 توانمی وتاهکلی کطوالنی درباره همه سوابق خیانت آنان وجود ندارد ولی به ش

  .ردکبه نام چند نفر از اینان اشاره 

های ه در تغییر و جابجایی این به اصطالح نمایندگان و رقابتکای تهکن

ذایی آنها برای نظام استعماری و توتالیتر دارای اهمیت و مفید است، کانتخاباتی 

راری و مقصر جلوه کتهای گذاری انتخابات، عوض شدن چهرهتأثیرنشان دادن 

دادن به اصطالح نمایندگان قبلی شهرها در عدم توسعه شهرها و روستاهای 

م گرفتار در ذایی در میان مردکی هاامیدواریو ایجاد  ...آذربایجان جنوبی و

 همین شیوه غیر .اری و هزاران معضل اجتماعی و اقتصادی دیگر استکفقر، بی

فرمایشی های ه رقابتکو فرمایشی انتخابات چندین دهه است  کراتیکودم

در فقدان فضای رقابتی و آزاد ها انتخابات مجلس را گرم نگه داشته است و توده

اداری  التکان به اشتغال، حل مشانتخابات مجلس، به امید دسترسی فرزاندانش

های شود به سوی حضور در رقابتمی ه از فساد سیستم اداری نظام ناشیکشان 

در طول بیش  ه،کحالی  در .شاندکمی اندیداهای دست چین شده نظامکذایی ک

از سه دهه به طور میانگین بیش از پنجاه درصد واجدین شرایط در انتخابات 
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آگاهی دادن در خصوص  زمینه اقدامی در متأسفانهو اند ردهکت کمجلس شر

نجام ابودن این نوع از انتخابات به توده ملت تُرک  کراتیکفرمایشی و غیردم

  .نشده است

ه ید طوالنی در خیانت بر علیه کچین شده در مجلس از عناصر دست

ر نماینده فرمایشی اردبیل د «غریبانی»اند منافع ملی آذربایجان جنوبی داشته

-ه از عوامل اصلی بازار گرمی و جنگ زرگری تبریزک( بود 1990) 1370دهه 

نماینده دیگر اردبیل از عوامل اصلی حذف  «زادهمؤذن»همین طور  .اردبیل بود

ا، نماینده به هه چندین دوره با همین خیانتکنام آذربایجان از اردبیل بودند 

ن راری بودکت به دلیلسپس براساس منافع نظام و  و اصطالح مجلس بودند

های ز فسادها و سوء استفادهیی اهابخشار شدن کدروغ، آشهای چهره، وعده

فرصت طلب جدید و آماده های پیدا شدن چهرهبا و  آنها کنار گذاشه شده

  .شدند خدمت به نظام، جایگزینخیانت به آذربایجان جنوبی و 

نماینده تبریز، چندین دوره پشت سر هم در مجلس حضور  «زادهجبار»

داشت و معموالً به ندرت سخنی یا حرفی از او در مجلس فرمایشی در چند 

وی به همراه چند نفر به اصطالح نماینده مجلس از طریق  .دوره شنیده شد

ی محدود اختصاص کی بانهاوامفساد و سوء استفاده از رانت قدرت و دریافت 

ی متعدد در هاگذاریسرمایهی آذربایجان جنوبی، اقدام به هاکبانداده شده به 

نار کمجلس بی سر و صدا  هفتم/هشتموی از دوره  اند،ردهک ...یش، دبی وک

گذاشته شد و در دولت یازدهم )دولت روحانی( به دلیل سوابق طوالنی خیانت 
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نون هم اکر آذربایجان شرقی گمارده شد و بی به سمت استاندابه آذربایجان جنو

  .علیه آذربایجان جنوبی است هایشمشغول تداوم خیانتهای دیگر نیز در پست

 .دوست چند دوره نماینده به اصطالح مجلس از تبریز بودرعلی اصغر شع

رد و از ادبیات کمی ظاهراً به نام شهریار منتشرای وی قبل از انتخابات نشریه

راند ولی به محض راه یافتن به مجلس ادعاهای می آزادی سخنی و از کرتُ

راری کوی پس از ت .ردکدر خصوص آذربایجان جنوبی را مطرح می ...سروی، وک

شدن به عنوان سفیر ایران در تاجیکستان منصوب شد و در حال حاضر ظاهراً 

 دنیز هفته فرهنگی تبریز در خجن 1390در سال  .پست مهمی در اختیار ندارد

 ه،کحالی  در .ردکاری شهرداری تبریز برگزار کو دوشنبه تاجیکستان را با هم

  .س برگزار شودکو و بالعکمناسب بود هفته فرهنگی تبریز در با

نماینده به اصطالخ اصالح طلب مجلس در دوره به  «امانیشهربانو »

نندگان یاد بود جنگ چالداران که از برگزارکبود  اورمیهطلبان از اصطالح اصالح

ت ملی در کرد برای ممانعت از رشد حرکمی وی تالش .بود هاسالدر آن 

و  ی آناتولیهاکترآذربایجان جنوبی، اختالفات و خاطرات منفی تاریخی بین 

ارآمدن باند به اصطالح کاو هم پس از روی  .ندکی آذربایجان را احیاء هاکتر

  .شد و اکنون در دولت روحانی نیز پست مهمی ندارد نار گذاشتهکگرایان، اصول

و در مجلس  بودلیبر در مجلس ک، چند دروه نماینده «پورارسالن فتحی»

در  کته مضحکن .بود (؟!) میسیون اقتصادی مجلسکرئیس نیز هشتم و نهم 

میسیون اقتصادی مجلس را در دو دوره به که ریاست کمورد وی این است 



135 
 

وی با چاپلوسی و خیانت به  .فاقد تحصیالت دانشگاهی استداشت اما عهده 

وی  ی از شعارهایکی .منافع ملی آذربایجان جنوبی به این موفقیت رسیده است

ه البد تخریب محیط کاست « پورم سازندگی با انتخاب ارسالن فتحیتداو»

از جمعیت از نظر داغ قرهو تخلیه روستاهای داغ قرهزیست و غارت معادن 

ان سازندگی است و در مجلس دهم وی بر اساس مصالح کالن نظام توتالیتر ایش

و استعماری فارس رد صالحیت شد، اما، برای قدردانی از وی به مدیر عاملی 

  .منصوب شد 1395شرکت ایران ترانسفو زنجان در اواخر پاییز 

 .مجلس بود 8و  7، 6، 5های ان در دورهکنماینده مل «سلمان خدادادی»

و رئیس  مدتی نیز پاسدار .و فاسد استنیز عنصری بی سواد، لمپن، وی 

ی زرگری بین مراغه، هاجنگوی از عوامل اصلی  .اطالعات اردبیل بوده است

به  ،در طول شانزده سال نمایندگیطلب، این فرصت .ان و بناب بوده استکلم

ع راستای منافی آذربایجان جنوبی در کسوء استفاده از رانت قدرت و منابع بان

خاص و عام بود از  زبانزده کفساد اخالقی وی  ،همچنین .پرداخت شخصی

ی دوره هشتم مجلس وی به نمایندگ ه،کحالی  در .کارکردهای خاص او است

ه دوره نمایندگی مجلس ایران ک 87در پایان روز ششم خرداد  انتخاب شده بود

 این که مصونیت سیاسی وشود به بهانه اتمام می بار تمام کهر چهار سال ی

اد ی امنیتی به دلیل فسهاارگانهنوز اعتبارنامه جدید وی تصویب نشده توسط 

اخالقی و رابطه نامشروع دستگیر شد، ولی با اعمال نفوذ و پرداخت رشوه نه 

ه اعتبارنامه وی در مجلس هشتم نیز تصویب شد کتنها از بازداشت آزاد شد بل

یش علیه منافع ملی هاخیانتاینده مجلس به و چهار سال نیز به عنوان نم
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ار شدن بیش از پیش مفاسد و کاما به دلیل آش .آذربایجان جنوبی ادامه داد

یش، برای دوره نهم مجلس صالحیت وی از سوی شورای نگهبان هااستفادهسوء 

نماینده مجلس  به عنوانان کرد شد، و عنصر حلقه به گوش دیگری در مل

اما، مجدداً، در مجلس دهم صالحیت گرفت و  .(؟!) شد منصوب شد یا انتخاب

به اصطالح نماینده ملکان در مجلس شورای اسالمی شد و حتی به ریاست 

کمیسیون اجتماعی مجلس نیز انتخاب شد و در دانشگاه آزاد به عنوان استاد 

 .(!؟) کنددر رشته علوم سیاسی در تهران تدریس هم می

 به دلیله پدر و مادر وی اهل علمدار و گرگر بوده و ک «بر اعلمیکا»

ظاهراً  نیزشغل پدرش در گرگان متولد شده و در تهران بزرگ شده است، 

جانباز جنگ بوده و از تبریز به عنوان نماینده انتخاب شد و تا حدودی به اصالح

 .انتقادهای تندش از دولت معروف شدوی به دلیل  .بود کطلبان مجلس نزدی

تالش وی برای سوء استفاده ی، آذربایجان جنوب 1385وقایع قیام ملی خرداد در 

از احساسات ملی در آذربایجان جنوبی باعث شهرت وی در آذربایجان جنوبی 

جمهوری دوره دهم نیز با حضور در آذربایجان  وی در انتخابات ریاست .شد

 ،ولیاست؛ ه ستاد وی آذربایجان کرد کعا رد و ادکجنوبی اعالم نامزدی 

ا های متعدد بوی در مصاحبه .نشد تأییدصالحیت وی از سوی شورای نگهبان 

و  کندمی طلب شرکت کرده و اظهارنظرها و مجالت به اصطالح اصالحروزنامه

ی رکدر آذربایجان جنوبی بزرگ نشده است، در فضای ف این که با توجه به

اما برای سوء استفاده از  گرایشات قوی ضد آذربایجانی دارد برد ومی ایران بسر

ری گیلیات و بدون موضعکیه بر کاحساسات ملی در آذربایجان جنوبی با ت
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اد اعتق، ه الزمه آنکصریح در خصوص ملت بودن یا نبودن آذربایجان جنوبی، 

میت برای ملت کومت و حاکو پذیرش چهار عامل و مشخصه سرزمین، مردم، ح

آذربایجان جنوبی است به بازی با عواطف و احساسات ملی در آذربایجان  کرتُ

در هر صورت وی نسبت به بسیاری از نمایندگان مجلس  .پردازدمی جنوبی

تری داشت و همین خصوصیت فرمایشی از آذربایجان جنوبی شخصیت مستقل

لی وی ک به طوراما  .باعث رد صالحیت ولی در مجلس و ریاست جمهوری شد

جان ی آذربایهاکتُربه دلیل عدم تعلق و عدم اعتقاد به هویت ملی و منافع ملی 

ط د در نقاتوانمیاست و  کر و خطرناجنوبی برای آذربایجان جنوبی فردی مض

ی ذایکعطف به فریب ملت تُرک آذربایجان جنوبی بپردازد و تمامیت ارضی 

  .را حفظ نماید /فارسایران

 یکند )هشترود( یکنماینده مجلس دوره ششم از سراس «لوشاهی عرب»

شهرهای آذربایجان جنوبی ترین نگه داشته شده ماندهعقبو ترین از محروم

با توجه به شدت مهاجرت از این منطقه، و حضور همان مهاجران در  .بود

ریم، در استان تهران )البرز فعلی(، دوره هفتم مجلس با فریب کشهرستان رباط 

وی نیز  .نماینده مجلس انتخاب شد به عنوانریم کهاجران، از رباط همان م

میسیون اقتصادی مجلس بود و در طول نمایندگی در مسیر خیانت به کرئیس 

بعدی صالحیت وی رد های رد و دورهکت کمنافع ملی آذربایجان جنوبی حر

  .گردید

 وشاچای )میاندوآب( در مجلس عضوچند دوره نماینده ق« نیامحبی»

هایش به نظام همیشه هیأت رئیسه مجلس نیز بود و او به خاطر خوش خدمتی
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ذایی، بازی را کدر انتخابات مجلس نهم در رقابت  ،امامورد توجه بوده و است، 

ه با کردان ک (؟!) وی همانند مرحوم .به رقبای چاپلوس و حراف جدید باخت

نشگاه آزاد اسالمی رد، در داکتری تدریس میکدپیلم برای دوره دفوق کمدر

وی نیز به همراه دیگر  .تهران در حال تدریس در رشته علوم سیاسی است

نمایندگان مجلس از آذربایجان جنوبی با استفاده از رانت قدرت به 

پرداخته است و در طول چند دوره  ...یش، دبی وکی در تهران، گذارسرمایه

در حمایت ای جمله ری مخلص و حلقه به گوش،کنمایندگی مجلس همانند نو

 رد و از عوامل فریبکاز منافع ملی و هویت ملی تُرک آذربایجان جنوبی بیان ن

مردم و عقب ماندگی جنوب غرب آذربایجان بوده است، و البته مجدداً در 

به اصطالح نماینده قوشاچای )میاندواب( به همراه  به عنوانمجلس دهم 

  .ای با تروریسم کرد دارندحسنه همایون هاشمی انتخاب شد، که هر دو روابط

نماینده به اصطالح مجلس نهم از تبریز، در انتخابات دور دهم  «رحمانی»

 زاده وزیر خائن صنعتمجلس فرمایشی شرکت نکرد، و بالفاصله از سوی نعمت

و معدن و تجارت که اصالتاً تبریزی است به پست قائم مقامی وزیر در آن 

  .وزارتخانه انتخاب شد

نماینده به اصطالح  ،مأمور وزارت اطالعات به عنوان، «انگیرزادهجه»

مجلس از اورمیه در مجالس هشتم و نهم بود، و در دوره دهم مجلس فرمایشی 

هایی که علیه آذربایجان جنوبی انجام داده بود، به رأی نیاورد و به پاس خیانت

وی در  .دپست سفیر جمهوری اسالمی ایران در آذربایجان شمالی منصوب ش

بار نیز نسبت به خشکاندن دریاچه اورمیه،  نمایندگی حتی یک یهاسالطول 
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عدم تخصیص بودجه به آذربایجان جنوبی متناسب با درصد جمعیت آن، 

مهاجرت شدید از آذربایجان جنوبی به شهرهای فارس، و هزاران معضل 

ی ن جنوبفرهنگی، سیاسی، و اقتصادی ناشی از استعمار و استثمار آذربایجا

همانند غالم حلقه به گوش عمل و  نکرد اعتراض توسط دولت استعماری فارس

و از ابزار نمایندگی مجلس فرمایشی برای فریب ملت تُرک آذربایجان  کرد

هایش را از دولت استعماری و توتالیتر فارس جنوبی بهره بود، و مزد خیانت

  .گرفت

این چند نفر فقط به عنوان نمونه مورد اشاره قرار گرفتند و البته تحقیقی 

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی های و جنایتها ه خیانتکطوالنی الزم است 

به اصطالح نماینده  به عنواننون که از انقالب مشروطه تاکتمامی افرادی 

ت و علیه هویمجلس در خدمت توتالیتریسم ایران در آذربایجان جنوبی بودند 

به توده ملت تُرک اند ردهکملی و منافع ملی آذربایجان جنوبی فعالیت 

حتی طرح نام این خائنان و درخواست  .دنآذربایجان جنوبی شناسانده شو

ی این افراد هادروغو ها اطالعات از مردم هر شهر برای معرفی فسادها و خیانت

زیرا  .انبوهی از اطالعات را در اختیار ما قرار دهد دتوانمی جمعیهای در رسانه

 به عنواناز فعالین فرهنگی و سیاسی این عناصر ضد ملی را ای هنوز عده

  .نندکمی نماینده ملت معرفی
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 ه شدن مناسبات خارجی آذربایجان جنوبی کبلو

ه باقتصادی با خارج -ضعف یا فقدان ارتباطات فرهنگی، سیاسی و تجاری

ردن ورود و خروج ارز، اختالل در صادرات کنترل و محدود کبا همسایگان،  ویژه

ی خارجی، عدم حضور هیچ هاکبانان و گذارسرمایهو واردات، ممانعت از حضور 

معروف جهان، عدم برقراری پروازهای ای زنجیرههای و هتل هاتکشردام از ک

و ها ایندگی، فقدان نمالمللیبینخارجی، فقدان ارتباطات توریستی 

و صدها محدودیت دیگر عمالً مناسبات ها ده ...خارجی، وهای سفارتخانه

ستان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آذربایجان جنوبی را به شهرهای فارس

تنی بر ه مبکمناسباتی متقابل و عادالنه نیست، بل ه البتهکرده است کمحدود 

 ه هر چه جلوترکاست  استعمارگریتری و یا مستعمره و رابطه فروتری و فرا

رود به وخامت بیشتر اوضاع فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آذربایجان جنوبی می

  .شودمی منجر

برای مقایسه مناسبات خارجی آذربایجان جنوبی در اوایل قرن بیستم با 

وخامت بیشتر اوضاع مناسبات خارجی آذربایجان جنوبی  کوضعیت فعلی و در

افی است بدانیم در اوایل قرن بیستم و اواخر حکومت کنونی کدر شرایط 

 ،اتریشا، بریتانیا، فرانسه، عثمانی، کی آلمان، آمریهانسولگریکقاجارها 

شورهای جهان آن کو قدرتمندترین  ترینبزرگیعنی  ...مجارستان، روسیه و

محروسه قاجار از  کزمان در تبریز فعال بودند و تبریز در میان شهرهای ممال

بیشترین مناسبات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با جهان خارج در مقایسه با 

ده واقعاً برازنها سایر شهرها حتی پایتخت برخوردار بود و در حقیقت شهر اولین
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ی ملی و دولت ملی بورژواری، و کو ظهور روشنف گیریلکشآن بود، اما عدم 

ری، بورژوازی و کو ظهور روشنف گیریلکشتُرک آذربایجان جنوبی منجر به 

ا هرا به شهر آخرینها دولت آنتی تُرک در آذربایجان جنوبی شد و شهر اولین

شورهای عمده جهان نیز کرد و مناسبات خارجی آذربایجان جنوبی با کتبدیل 

 رکیهتُدر تبریز و  تُرکیهاکنون فقط کشورهای آذربایجان شمالی و  .قطع گردید

در اورمیه کنسولگری دارند و کالن شهرهای آذربایجان جنوبی از نظر ارتباطات 

  .برندمی با جهان خارج در خواب تاریخی به سر
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 محلیهای تمرکزگرایی افراطی و فقدان حکومت

بارز فرهنگی، سیاسی و اقتصادی های زگرایی افراطی از مشخصهکتمر

 یهافعالیتثر حتی در عرصه کو هر نوع تنوع و ت است ی توتالیترهانظام

راسی لیبرال کدر همین راستا تمایز رایج در دمو .شودمی وبکاقتصادی نیز سر

 محلیهای ومتکزی و انتخابات حکومت مرکمحلی و حهای ومتکغربی بین ح

رود و در عمل تنها می توتالیتر از بینی هانظامزی در کومت مرکو انتخابات ح

ای در راست کراتیکطرفه و غیردمو کلی یکه به شکزی وجود دارد کمر ومتکح

 تهکفرهنگی، سیاسی و اقتصادی را به همه دیهای م خط مشیکمنافع اقلیت حا

صوری و فاقد  هانظامزی یا محلی در این کند و وجود انتخابات اعم از مرکمی

بودن انتخابات و وجود سیستم صالحیت دهی ای دو مرحله .اثر واقعی است

عمالً فقط به عناصر حلقه به گوش نظام اجازه حضور در این گونه نهادهای 

ه البته حتی در صورت ورود افراد مستقل به این کدهد ظاهراً انتخابی را می

ندارند را ها گیریگذاری در تصمیمتأثیرنهادها، آنها اختیارات واقعی و موثر برای 

گذار در نهادهای غیرانتخابی تأثیرواقعی و  گیریتصمیمدرت و اختیارات و ق

اری ابز به عنوان فقط هانظامانتخابات در این بنا بر این،  .ز استکنظام متمر

  .گیردمی برای مشروعیت دهی به نظام مورد استفاده قرار

گذاری واقعی خویش تأثیرعدم توان  کنمایندگان مجلس )؟!( نیز با در

یم ه از مقامات امنیتی نظام دریافتکیی هاسفارشو  گیریتصمیمبر جریان 

حرف نزنند، عمالً هایی حرف بزنند و در چه حوزههایی ه در چه حوزهکنند ک

گیرند و صرفاً به می عنصری حلقه به گوش در خدمت نظام قرار به عنوان
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خارج از کشور و بهره بردن از رانت اقتصادی شخصی در پایتخت و ی هافعالیت

 ن نظامکجاده صاف  به عنوانپردازند و می قدرت برای منافع شخصی در تهران

ی محدود تخصیص داده هاوامو بخشی از  نندکدر آذربایجان جنوبی عمل می

ی دولتی در آذربایجان جنوبی را همراه با دیگر مقامات نظام هاکبانشده به 

و موسسات دولتی  کل، رؤسای بانکفرمانداران، مدیران مانند استانداران، 

ی گذارسرمایهرده و به تهران و یا به خارج منتقل نموده و در آنجا کدریافت 

و مردم عادی در  کنندمی کمکشخصی نموده و به عمران و آبادی آنجا 

ی رگذاسرمایهی خرد یا عمده برای هاوامانی برای دریافت کآذربایجان جنوبی ام

  .نندکنمی ا پیدار
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تصور غیرواقعی عامیانه در خصوص اقتصاد آذربایجان جنوبی در دوره 

 پهلوی

ی توسعه اقتصادی بین هاشاخصار شدن بیش از پیش فاصله کبا آش

، تصورات و تفاسیر غیرواقعی نشینفارسشهرهای آذربایجان جنوبی و شهرهای 

ه گویا این کو غلطی بین عامه ملت تُرک آذربایجان جنوبی رایج شده است 

فاصله سطح توسعه اقتصادی در دوره نظام جمهوری اسالمی ایران ایجاد شده 

است و در دوره توتالیتریسم پهلوی، آذربایجان جنوبی در مقایسه با شهرهای 

عیت بهتری برخوردار بوده است یا حداقل در لی از موقک به طور نشینفارس

دن احتی رئیس اتاق بازگانی و صنایع و مع .سطحی مساوی با آنها بوده است

تبریز نیز همین تصور غلط را چند بار تکرار کرده است که گویا تبریز قبل از 

ها اگر این گونه بود، در دوره پهلوی .انقالب دومین شهر صنعتی کشور بوده است

ها آذربایجانی مجبور به مهاجرت به شهرهای کویری فارس برای یافتن میلیون

اساسی تبعیض اقتصادی علیه آذربایجان های پایه ه،کحالی  در .شدندشغل نمی

جنوبی و استثمار منابع آن به نفع شهرهای فارسستان در دوره پهلوی گذاشته 

شهرهای فارسستان به سرعت در مسیر  ه،کحالی  آن زمان در شده است و از

-ذاریگتوسعه قرار گرفتند، شهرهای آذربایجان جنوبی به دلیل اعمال سیاست

ا از ام .ود قرار گرفتندکهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تبعیض آمیز در ر

تم سقرن بیهای دههآذربایجان جنوبی در پایان قرن نوزدهم و اولین  آنجایی که

 کایالت ممالترین ومت قاجارها( ثروتمندترین و توسعه یافتهک)تا پایان ح

اری، ی، تجکسطح مناسبات گمرترین رفت و گستردهمحروسه قاجاربه شمار می
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شورهای خارجی بر عهده داشت و کنسولی را با کاقتصادی، فرهنگی و حتی 

تری از توسعه اقتصادی، فرهنگی و متقابالً شهرهای فارسستان در سطح پایین

ومت کاول حهای دههسیاسی در مقایسه با آذربایجان جنوبی قرار داشتند، 

 ردن سطحکم کی اقتصادی تبعیض آمیز آنها معطوف به هاسیاست هاپهلوی

ل ی در مقابگذارسرمایهاز طریق ممانعت از  توسعه اقتصادی آذربایجان جنوبی

ی هاگذاریسرمایهگذشت و می ولی هر چه زمان .شهرهای فارسستان بود

در  یگذارسرمایهیافت و ممانعت از می تداوم نشینفارسبیشتر در شهرهای 

رد، رابطه توسعه اقتصادی بین کمی شهرهای آذربایجان جنوبی ادامه پیدا

س گردید و کنوبی و شهرهای فارسستان برعشهرهای آذربایجان ج

ی از کمحروسه قاجار در اوایل قرن بیستم به ی کایالت ممالترین پیشرفته

  .تبدیل شد هاپهلویدوره ترین مناطق ایران در ماندهعقب

 1950) 1340و  1330های دههبا افزایش قیمت نفت و تولید نفت در 

و به دنبال آن اجرای  ومد ومت پهلویک( و افزایش درآمدهای ح1960و 

ی بزرگ زیربنایی و صنعتی در شهرهای فارسستان سیل مهاجرت از هاپروژه

جریان یافت و اقتصاد  نشینفارسآذربایجان جنوبی به سوی شهرهای 

رزی و شاوکننده مواد خام کآذربایجان جنوبی تبدیل به زایده و حاشیه و تولید

جنگ اعراب و اسرائیل در ه دنبال ب .ار برای شهرهای فارس گردیدکنیروی 

شورهای عربی ک( و تحریم نفتی غرب توسط 1352)مهر ماه  1973تبر کا

دالر در هر  11ه به بیش از کدالر در هر بش 5/2متر از کقیمت نفت از حدود 

ه افزایش یافت و افزایش درآمدهای ارزی چند برابری پهلوی دوم به اجرای کبش
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سرعت بخشید و موجی  نشینفارسدر شهرهای  سالهپنجی توسعه هابرنامه

نون نیز ادامه که تاکعظیم از مهاجرت از آذربایجان جنوبی را به راه انداخت 

  .یافته است

ی توسعه اقتصادی شهرهای هاشاخصآنچه که در گذر زمان در مقایسه 

افتد آن است که به شکلی می اتفاق نشینفارسآذربایجان جنوبی با شهرهای 

انباشت سرمایه در شهرهای فارسستان و خروج سرمایه از شهرهای مداوم 

ی گذارسرمایهشود و این دو روند متفاوت در عرصه می آذربایجان جنوبی انجام

و سطح توسعه اقتصادی  هاشاخصو توسعه اقتصادی به شکلی مداوم فاصله 

ه ب .دهدمیبین شهرهای فارسستان و شهرهای آذربایجان جنوبی را افزایش 

نحوی که این فاصله در هر دهه نسبت به دهه پیش، افزایش بیشتری را نشان 

به همین جهت اکنون که حدود چهار دهه از عمر توتالیتریسم و  .دهدمی

گذرد این فاصله سطح توسعه نسبت به می استعمارگری فارس بعد از انقالب

کنند می مانها بیشتر نیز شده است و مردم عادی گدوره توتالیتریسم پهلوی

که گویا این فاصله سطح توسعه اقتصادی در دوره جمهوری اسالمی اتفاق 

اساساً تبدیل شدن آذربایجان جنوبی به تولیدکننده  حالی که در .افتاده است

مواد خام کشاورزی و معدنی و نیروی کار ارزان برای شهرهای فارسستان صرف 

رس، بعد از انقالب مشروطه پایه سازی فاملت-دولتدر گفتمان  هاتفاوتنظر از 

ا و هگذاری شد و در دو دوره توتالیتریسم و استعمارگری فارس یعنی پهلوی

شروطه که انقالب مبنا بر این،  .ه استجمهوری اسالمی به اجرا گذاشته شد

یدن و به نتیجه رس گیریشکلی آذربایجان جنوبی در روشنفکران و بورژوازشبه
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به رکان سازی فارس نقش اصلی را داشتند و اعراب و تُملت-دولتآن به هدف 

ست در بهترین حالت جز مستعمره تواننمی غیر آن شناخته شده بودند عنوان

 نی کهزماداشته باشد و تا به دنبال شدن آذربایجان جنوبی برای فارسستان را 

فارس تحت هر عنوان ملت -دولتموجودیت و چارچوب و تمامیت این 

ر کرات و یا هر عنوان دیگوانند شاهنشاهی یا اسالمی، یا لیبرال دمایدئولوژیک م

ادامه داشته باشد، مستعمره بودن آذربایجان جنوبی به لحاظ فرهنگی، سیاسی 

 کرو اقتصادی نیز برای آن ادامه خواهد داشت و فقط استقرار دولت ملی تُ

  .آذربایجان جنوبی به پایان این استعمار خواهد انجامید

رفت موقعیت اقتصادی آذربایجان جنوبی نسبت به شهرهای سپ

نشین در آماری که هر سال سازمان مدیریت صنعتی ایران بر اساس فارس

کند کامالً مشهود است که هر ی بزرگ ایران اعالم میهاشرکتمیزان فروش 

ی بزرگ موجود در میان صد شرکت هاشرکتسال نسبت به سال قبل تعداد 

، 1390اول دهه  یهاسالدر  .یابدذربایجان جنوبی کاهش میاول ایران از آ

والً در و پتروشیمی تبریز معم یشگاه تبریز، تراکتورسازی تبریزی پاالهاشرکت

در آماری که بر اساس حجم  شرکت اول ایران حضور داشتند امامیان صد 

در  اعالم شد 4/11/95فروش از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران در تاریخ 

شرکت  ترینبزرگ به عنوانبین پانصد شرکت بزرگ ایران، پتروشیمی تبریز 

شرکت  15 قرار گرفته است، در حالی که 89ه در آذربایجان جنوبی در رتب

د که نشان ندهدرصد جمع فروش صد شرکت را شکل می 49.5 لوباالی جد

البته، همین  .ی بزرگ ایران استهاشرکتدهنده درجه تمرکز در وضعیت 
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شود اش به تهران منتقل میواقعی شرکت پتروشیمی تبریز نیز سود و درآمد

به هر  .است ال برای آذربایجان جنوبی مفیددر حوزه ایجاد اشتغ هر چند که

ی هاشرکت ی توسعه ندارند ولیی موجود در آذربایجان جنوبهاشرکتحال، 

تری دریافت امکانات بیشنشین روز به روز بودجه و موجود در شهرهای فارس

ی هاشرکتشود که آمیز باعث میو این روند تبعیض یابندکرده و توسعه می

ی موجود در شهرهای هاشرکتموجود در آذربایجان جنوبی در مقایسه با 

قوط بندی ستر رتبهپایینهای شوند و به رده ترکوچکنشین روز به روز فارس

 بعد پتروشیمی تبریز نیز مانند یاهسالبا روند موجود به احتمال زیاد در  .کنند

 300، یا 200، 100های بعد از ی آذربایجان جنوبی به رتبههاشرکتبقیه 

شرکت برتر خارج خواهند  500منتقل خواهند شد و به تدریج از بین لیست 

  .شد
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بافت و تولید فرش در آذربایجان جنوبی، موزه، نمایشگاه، و صادرات فرش 

 از تهران

های هدارد و نشان هدیرینای تولید فرش در آذربایجان جنوبی سابقهبافت و 

اگرچه هنوز هم  .و مراکز تاریخی قابل مشاهده است هاکاخ ها،آن در موزه

 دست بافت ابریشمی و هایفرشآذربایجان جنوبی یکی از مراکز اصلی تولید 

رای نیروی اما در چند دهه اخیر با ظهور رقبای دا .گران قیمت در جهان است

کار ارزان مانند چین، هند، بنگالدش، پاکستان، و بدتر از آن عدم حمایت از 

جدی به موقعیت جهانی های تولیدکنندگان و بافندگان و تجار فرش، آسیب

تشویق بیش از پیش واردات جهت  .فرش آذربایجان جنوبی وارد شده است

واردات که بخشی اصلی مواد غذایی ارزان برای فقرای شهری، و مافیای  تأمین

 همانند ر و استعماری فارس بر عهده دارند،قدرت سیاسی را در نظام توتالیت

سایر محصوالت سنتی تولیدی آذربایجان جنوبی به فرش نیز آسیب جدی وارد 

  .کرده است

فرش آذربایجان جنوبی که به  به ویژهبعد دیگر و مهم صنایع دستی و 

 تع نظام توتالیتر و استعماری فارس از دوره تثبیزیان آذربایجان جنوبی و به نف

 هارشفآن است که علیرغم بافت و تولید بهترین  توتالیتریسم پهلوی آغاز شده،

عمدتاً از گمرکات تهران، اصفهان  هافرشدر آذربایجان جنوبی، صادرات این 

 شود و سود کالن تجارت خارجی آن به آذربایجان جنوبی اختصاصمی انجام ...و

  .یابدمی انتقال نشینفارسیابد بلکه این منابع نیز به شهرهای نمی
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های بزرگ فرش نیز بجای آذربایجان جنوبی در شهرهای فارسستان موزه

ساالنه فرش نیز نه در آذربایجان  المللیبینی هانمایشگاهو  استاحداث شده 

شود و سود فروش فرش برگزار می ...جنوبی بلکه در تهران، اصفهان، کیش و

زیرا گمرکات آذربایجان جنوبی تقریباً  .شودمی نصیب آنان هانمایشگاهدر این 

و حق واردات و صادرات بسیاری از کاالها از جمله فرش را اند تعطیل شده

ندارند و اگر ظاهراً نیز این حق را داشته باشند و بخش نامه و مقررات دولتی 

ات و صادرات فرش و سایر صنایع دستی آذربایجان جنوبی در منعی برای وارد

و ها از جمله اخذ عوارض و تعرفه ینظر نگرفته باشد، موانع عملی متعدد

عمالً  ننشیفارسگمرکی با درصد باالتر نسبت به گمرکات شهرهای ی هامالیات

تجار را به صادرات فرش و همچنین سایر صنایع دستی آذربایجان جنوبی از 

این مسئله در خصوص صادرات  .کندمی مرکات شهرهای فارسستان مجبورگ

مانند خشکبار، مواد معدنی، محصوالت آذربایجان جنوبی سایر محصوالت 

نیز صادق است و کل تجارت خارجی آذربایجان جنوبی را  ...کشاورزی، دامی و

 1299از زمان استقرار رسمی توتالیتریسم و استعمارگری فارس در سال 

میالدی( دچار کسادی و رکود کرده است و همچنان نیز این  1921شمسی )

  .وضعیت کسادی و رکود در تجارت خارجی ادامه دارد

هنری و فرهنگی، برای داشتن  فرش و صنایع دستی به عنوان کاالهای

بازار فروش عالوه بر صادرات، نیازمند توجه جدی به صنعت توریسم است، زیرا 

 یکی از خریداران جدی فرش و سایر صنایع دستی آذربایجان جنوبی هاتوریست

اما موانع جدی در مقابل گسترش صنعت توریسم در آذربایجان جنوبی  .هستند
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ی مذهبی و هامحدودیتعالوه بر  .اد شده استاز سوی نظام توتالیتر ایج

ی هافرودگاهفقدان تبلیغات در عرصه جهانی، فقدان  ،هاتوریستفرهنگی برای 

ه بهای استاندارد و دارای پرواز به مناطق مختلف جهان، فقدان هتل المللیبین

ی ضروری برای صنعت توریسم از موانع جدی هازیرساختکلی فقدان  طور

حوی که در کل فصول سال ، به نهستند به آذربایجان جنوبی هاتوریستورود 

  .در شهرهای آذربایجان جنوبی توریست خارجی را مشاهده کرد توانمی بندرت

ی مرتبط با آن هااشتغالرکود ایجاد شده در صنعت فرش به صنایع و 

 درنگرزی، تولید پشم، نخ ریسی، تولی .است کردههای جدی وارد نیز ضربه

ط مرتبی هااشتغالهمگی از جمله  ...وها ابریشم، بافندگان، تجار، طراحان نقش

  .اندکه آسیب جدی دیده هستند با صنعت فرش
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 ی کذایی برای جامعههاامیدواریجابجایی مقامات و عناصر نظام و ایجاد 

به جا شدن مقامات از طریق  کراتیک معموالً جاودمهای در سیستم

در درون  .خوردمی مرکزی رقمهای محلی و حکومتهای حکومتانتخابات در 

موفقیت و یا عدم  .احزاب حاکم و غیرحاکم نیز نظام انتخاباتی حاکم است

های داده شده و کارایی یا عدم کارایی مقامات و احزاب موفقیت در انجام وعده

های حاکم، همچنین فساد، سوء استفاده از موقعیت و اموال دولتی، رسوایی

اما در یک  .عامل جابجایی مقامات و عناصر حکومتی باشد دتوانمی ...اخالقی و

ه ب اجدی بر ج تأثیرنظام توتالیتر تقریباً هیچ کدام از فاکتورهای ذکر شده 

و اشخاص  هاجناحی بین هاجدالجایی مقامات و عناصر نظام حاکم ندارد، بلکه 

بسته و محدود میان همان عناصر این قدرتمند درون نظام توتالیتر و در فضای 

ی هانظامآنچه که گردش نخبگان در  .گیردمی صورتها جاییه ب جا

توتالیتر وجود ندارد و عمدتاً جدال بین ی هانظامشود در کراتیک نامیده میودم

و اشخاص قدرتمند درون نظام برای سلطه بر منابع سیاسی و اقتصادی  هاجناح

و تخصیص بیشترین سهم به جناح خودی، محور و شاخص اصلی مبارزه برای 

  .توتالیتر استی هانظامقدرت در حلقه مافیای 

ای حاشیهای مانند آذربایجان جنوبی طبیعتاً منطقهای منطقه مستعمره

به  وترین توتالیتر و استعماری فارس است و دون پایه در مبارزه قدرت در نظام

عناصر حلقه به گوش در راستای منافع ترین و پستترین لحاظ اخالقی، رذیل

شوند تا بتوانند می مدیران در آذربایجان جنوبی انتخاب به عنواننظام 

و رفتارها را علیه ملت تُرک آذربایجان جنوبی انجام  هاسیاستترین حقیرانه
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و تغییر فضای فرهنگی و سیاسی و نشان دادن  هاانسانمحدودیت عمر  .دهند

د از فاکتورهای تغییر عناصر و توانمیمالیم و متمدن از نظام نیز ای چهره

ارکردها کترین اما یکی از اساسی .مقامات قبلی نظام در آذربایجان جنوبی باشد

جنوبی از جمله استانداران، در تغییر عناصر و مقامات نظام در آذربایجان 

ی هاامیدواریایجاد  (؟!) فرمانداران، شهرداران و نمایندگان به اصطالح مجلس

ای و فسادهها کذایی و واهی و بعضاً شکسته شدن تمام مشکالت و نابسامانی

شود مقام جدید منصوب می تالش حالی که نظام بر سر آن شخص است، در

ارآمد و دارای طرح و برنامه برای توسعه شده را فردی خالق با تجربه، ک

در همین راستا ضمن انتقادهای بسیار پوشیده  .شهرستان یا استان جلوه دهند

فریبنده مانند ضرورت هماهنگی مقامات های و مبهم از مقام قبلی بر کلیشه

شهرستان،  (؟!) ضرورت هماهنگی میان فرماندار و نماینده محترم (؟!) استان

شهرستان یا  (؟!) برای توسعه ...ی بین شهردار و فرماندار وضرورت هماهنگ

کدام نقشی در تحول آذربایجان جنوبی بازی  شود که هیچمی تأکیداستان 

  .ستندنی لقه به گوشی بیشکنند و در یک نظام توتالیتر آنها عناصر حنمی

کشی، کاری و جدولد کلنگ جدید تکراری، چند صحنه گُلبالفاصله چن

رانی پر آب و تاب و امیدوارکننده کذایی، یک سمینار توسعه سخنچند 

 ...شهرستان یا استان و آغاز فصلی نو در توسعه منطقه، شهرستان و استان و

همگی از آداب و رسوم رایج در جابجایی مقامات و عناصر نظام توتالیتر فارس 

ده عویض شجالب است که به فاصله کوتاهی مقام ت .در آذربایجان جنوبی است

و  گیردمی عهدهه برای مثال از فرمانداری مراغه دوباره همان پست را در اهر ب
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 خود را شروع (؟!) فرده جدید و ابتکارات منحصر بهای زنیکلنگسخنرانی و 

 .(؟!) کندمی و مردم را مجدداً امیدوار به تغییر کندمی
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شده از سوی ارآفرینان و صاحبان صنایع و معضالت و موانع ایجاد ک

 راسی و نظام قضایی فاسدکبرو

تبریز را  المللیبینه م استرداد اراضی نمایشگاکدیوان عدالت اداری ح»

 «رد.کتایید 

( ir.irib.tabriz.wwwز تبریز )که سایت صدا و سیمای مرکاین خبری بود 

ل کرئیس  .خروجی خود قرار داده بودبر روی  1391تیر  20شنبه کروز ی

تار از که 50م دادگاه مربوط به استرداد کح تأییدشرقی از  دادگستری آذربایجان

  .تبریز توسط دیوان عدالت اداری خبر داد المللیبینی هانمایشگاهاراضی محل 

اژدر شریفی، موضوع پرونده فوق را تصرف اراضی دولتی  کحجت االسالم مال

ه هم کشود می ی نمایشگاهیهاسالنرد و افزود: این اراضی شامل تمام کعنوان 

هار وی اظ .نون در این محل بنا شده و باید اسناد مربوطه به نام دولت ثبت شودکا

ه قرار بود به نام سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی منتقل کرد: اسناد این اراضی ک

تبریز  لیالملبینی هانمایشگاهصی ت خصوکو ثبت شود، بنا به دالیلی به نام شر

ای علیه این مجموعه در محسوب شده و پرونده ه این امر تقلبکانتقال یافته 

تار از اراضی دولتی صادر که 50یل و رای فوق برای استرداد کدادگستری استان تش

ر همین تبریز د المللیبینی هانمایشگاهت کشریفی از بازداشت مدیرعامل شر .شد

  .زمینه خبر داد

ارزش مالی  تبریز المللیبینت نمایشگاهای که شرکشریفی گفت: در صورتی 

از  هانمایشگاهم دادگاه باید محل این کند با حکاراضی فوق را به دولت پرداخت ن

http://www.tabriz.irib.ir/
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تار که 132دیگر برای ای یل پروندهکوی با اشاره به تش .نونی منتقل شودکمحل 

رد: این اراضی پس از مورد کتبریز، اظهار  المللیبینی هانمایشگاه از اراضی محل

ز خریداری تبری المللیبینی هانمایشگاهت کاز سوی شر اتتأسیساولی، برای ایجاد 

ه پس از کرده کی دیگری را اجرا هاطرح، اتتأسیسه بجای احداث این کشده بود 

 .دن و شهرسازی منتقل شکسازمان مسبررسی پرونده مزبور، این اراضی نیز به نامه 

 1990شمسی ) 1370اوایل دهه  یهاساله در کالزم به یادآوری است 

تبریز در محدوده بسیار دورتر، از  المللیبینی هانمایشگاهمیالدی( محل فعلی 

س و سپ کونی شهر قرار داشت و توسط بخش خصوصی تبریز تملکمناطق مس

ی هانمایشگاهت کشر»ابتداء عنوان آن  .شدی متعددی در آنجا احداث هاسالن

بود و هنوز در برخی از مسیرهای منتهی به نمایشگاه « آذربایجان المللیبین

ها نیکارشکاند، اما در ادامه با ه نام آذربایجان را دارند باقی ماندهکتابلوهای قدیمی 

ام آن آوردند، نی امنیتی و سیاسی نظام توتالیتر به وجود هاارگانه کو فشارهایی 

جان را تغییر یافت تا بتوانند نام آذربای« تبریز المللیبینی هانمایشگاهت کشر»به 

صرف نظر از جزئیات این پرونده ظاهراً قضایی و  .محل دیگر حذف نمایند کاز ی

حقوقی، آنچه هدف اصلی عناصر و مقامات امنیتی و قضایی نظام از این گونه 

ار و فعالیت اقتصادی در کسب و کناامنی در فضای ایجاد فضای  است اقدامات

ارآفرینان و متخصصین به کوچ دادن صاحبان سرمایه و کآذربایجان جنوبی و 

و مقامات منصوب نظام توتالیتر در آذربایجان جنوبی  است نشینفارسشهرهای 

از خیانت علیه منافع ای اری و جلب رضایت اربابانشان مسابقهکبرای شیرین

 عیدام سکو هر اند فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آذربایجان جنوبی به راه انداخته
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نند بیشترین خیانت را انجام دهند تا ارج و قرب بیشتری پیش اربابانشان کمی

امالً رایج در میان مقامات که درصد سال اخیر به امری کای رویه .داشته باشند

  .یل شده استمنصوب خود فروخته در آذربایجان جنوبی تبد
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بزرگ صنعتی در آذربایجان جنوبی و عدم امکان های شرکتکم بودن 

 ی ورزشی بزرگهاباشگاه گیریشکل

عاملی برای تقویت  به عنوانامروزه در همه کشورهای جهان، از ورزش 

کالنی نیز در این راه های شود و هزینهمی احساسات و انسجام ملی استفاده

بنام وزارت ورزش ای که بسیاری از کشورها وزارتخانه به نحویشود، می صرف

عالوه بر ابعاد فرهنگی و سیاسی ورزش، اقتصاد  .اندکرده تأسیسو جوانان 

 .در کشورهای توسعه یافته از اهمیت بسزایی برخوردار است به ویژهورزش نیز 

ز ای بزرگ فوتبال در اروپا هاباشگاهبرای مثال گردش مالی ساالنه بعضی از 

ی بزرگ به صدها هاباشگاهرود، و ارزش سهام این می یک میلیارد دالر فراتر

در کشورهای توسعه یافته و  داریباشگاهالبته ورزش و  .رسدمی میلیون دالر

کراتیک شکل وکراتیک عموماً غیردولتی و با ساز و کارهای مردمی و دمودم

  .پردازندمی نیزمالیات  هادولتشود و حتی برای گرفته و اداره می

ها نه تنها در فوتبال بلکه در تمام رشته داریباشگاهسطح توسعه ورزش و 

و  ندکمی عموماً از سطح توسعه اقتصادی و صنعتی هر کشور و منطقه تبعیت

 یهاباشگاهیافته و دارای صنایع پیشرفته در ورزش نیز دارای مناطق توسعه

شاید مثال جالب توجه در این خصوص  .بزرگ و قوی در عرصه ورزش هستند

یاسی پایتخت و مرکز س حالی که در .ی فوتبال در ایتالیا باشدهاباشگاهوضعیت 

گاه رم دو باش .اس .ی التزیو و آهاباشگاهو  است ایتالیا شهر تاریخی و بزرگ رم

شهرهای صنعتی، توسعه این که به خاطراما  .هستند اصلی فوتبال این شهر

وتبال ی لیگ فهاباشگاه ترینبزرگیافته و ثروتمند در شمال ایتالیا قرار دارند 
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ی اینتر میالن و آث هاباشگاهایتالیا نه در رم بلکه در شهر میالن ) «آ»سری 

رقابت برای قهرمانی نتوس( قرار دارند و ومیالن( و در شهر تورین )باشگاه یو

عنی یونتوس، آث میالن و اینترمیالن های شمال ایتالیا ینیز معموالً بین تیم

پایین جدول های مرکز و جنوب ایتالیا معموالً در ردههای یابد و تیممی جریان

  .گیرندمی قرار

پذیری از تأثیرآنچه که در ورزش در کشورهای توسعه یافته وجود دارد 

اما  .کراتیک و مردمی آن استوسطح توسعه اقتصادی و صنعتی و مدیریت دم

ی توتالیتر ورزش کامالً در اختیار دولت قرار دارد و در راستای اهداف هانظامدر 

، اصوالً انقالبیون تازه به قدرت 1357بعد از انقالب اسالمی  .شودمی آن مدیریت

برای  ایفوتبال را عرصه به ویژهرسیده دید چندان مثبتی به ورزش نداشتند و 

 زرگری در افکار عمومیی هاجنگ سیاست زدایی از جامعه و به راه انداختن

دانستند و به همین خاطر تا پایان جنگ ایران و عراق، لیگ فوتبال نیز می

اما بعد از شروع دوران به اصطالح سازندگی و کاهش مشروعیت  .تعطیل گردید

نظام و افزایش معضالت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نظام، توجه به ورزش 

رار در دستور کار ق فارستبلیغ ناسیونالیسم  برای افزایش مشروعیت رژیم و

بزرگ هر های شرکتقابل توجهی به آن اختصاص یافت و های گرفت و بودجه

  .مختلف اقدام کردندهای باشگاه در رشته تأسیسکدام به 

فدراسیون ورزشی زیر نظر وزارت ورزش و جوانان  40هم اکنون بیش از 

اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، در های زهاما همانند دیگر حو .کنندمی فعالیت

 در آذربایجان .کندمی بر علیه آذربایجان جنوبی بیداد هاتبعیضورزش نیز 
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دوماً  .د استورزشی بسیار محدوهای و رشتهها جنوبی اوالً تعداد فدراسیون

صنعتی اعم از دولتی یا خصوصی در مقایسه با تهران،  گبزرهای شرکتتعداد 

موجود های شرکتمحدود است و سوماً حتی به  ...اصفهان، مشهد، یزد، کرمان و

 برای .شودنمیپرداخت  داریباشگاهدولتی در آذربایجان جنوبی بودجه جهت 

مثال شرکت پتروشیمی تبریز، تیم فوتبال پتروشیمی این شرکت را در پایان 

 .نخواهد کرد داریباشگاه کرد و اعالم کرد که در فوتبال منحل 89-90ل فص

ورزشی معروف و پرهزینه مانند های در تمام رشته به همین جهت تقریباً

ی هاگاهباشهمه یا اکثر این  ...فوتبال، هندبال، بسکتبال، والیبال، قایقرانی، و

قرار دارند و در آذربایجان جنوبی تعداد بسیار  نشینفارسبزرگ در شهرهای 

کنند که عمدتاً نیز از درآمدهای می محدودی باشگاه ورزشی فعالیت

 به عبارت .شوندمی مالی تأمین کنندمی کسب درآمدکه از مردم  هاشهرداری

 مختلفهای در رشته داریباشگاهدیگر هر سال صدها میلیارد تومان به بهانه 

می شود و چرخه اقتصادی بزرگی را بوجودمی فارسستان هزینهدر شهرهای 

کنند اما از این بودجه عظیم چیزی نصیب می آورد که هزاران نفر از آن ارتزاق

  .شودنمیآذربایجان جنوبی 

 این که مسئله دیگر در خصوص ورزش در آذربایجان جنوبی عالوه بر

 بی بسیار محدودبزرگ دولتی و خصوصی در آذربایجان جنوهای شرکت

، موانع جدی از سوی نظام توتالیتر در مقابل بخش خصوصی در جهت هستند

ی و جلوگیری عمد د تبریزتجربه باشگاه گسترش فوال .قرار دارد داریباشگاه

چند ساله از صعود این تیم از لیگ دسته یک به لیگ برتر، برای همه فعاالن 



161 
 

ای کرد که نظام عالقه اثباتآقای زنوزی مالک این باشگاه  به ویژهاقتصادی 

البته ماهیت هر نظام توتالیتر  .جدی به حضور بخش خصوصی در ورزش ندارد

های در بردارنده این گزاره است که هر چقدر عرصه فعالیت دولت در حوزه

مختلف بیشتر و عرصه فعالیت جامعه مدنی و بخش خصوصی و یا غیر دولتی 

است، به همین جهت علیرغم الزامات اقتصادی رقابتی تر تر باشد ایده آلمحدود

تصاد سازی اقدنیای اقتصاد، نظام توتالیتر و استعماری فارس، در حوزه خصوصی

رود و طبیعتاً ورزش می نیز علیرغم ادعاهای بسیار، هنوز به شدت کند پیش

اما مسئله اصلی  .گیردمی نیز در چارچوب نگرش و جهان بینی توتالیتر آن قرار

ها، و حوزه هابخشدر آذربایجان جنوبی و در خصوص ورزش آن همانند سایر 

سیاست عمدی نظام برای جلوگیری از توسعه و ارتقاء ورزش آذربایجان جنوبی 

نگه داشتن ورزش در آذربایجان جنوبی دقیقاً هماهنگ با  ماندهعقباست و 

فرهنگی، اقتصادی های م در دیگر حوزهنگه داشتن آن از سوی نظا ماندهعقب

ورزش آذربایجان جنوبی به شدت تحت سیطره اغراض سیاسی  .و سیاسی است

  .است نظام
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 ی نظامی و انتظامیهاشغلبیکاری و اجبار به حضور در 

ی در آذربایجان جنوبی، بیکاری و فقر گذارسرمایهموانع ایجاد شده در مقابل 

اما  .آوردمی مهاجرت و معضالت متعدد اجتماعی را به دنبالرا در اوج نگه داشته و 

و بیکاری گسترده، روی آوردن  یگذارسرمایهممانعت از های جلوهیکی دیگر از 

با توجه به سختی و خطرناک  .جوانان به اشتغال در نیروهای نظامی و انتظامی است

به شکل نرمال  یگذارسرمایهکه  نشینفارسبودن این نوع اشتغال، در شهرهای 

تمایل جوانان به اشتغال در شغل غیرنظامی و غیرانتظامی است و  .شودمی انجام

 لویت استودارای باالترین امکان و ا ...اشتغال در مشاغل صنعتی، اداری، خدماتی و

 یهاشغلکمتر رغبتی به حضور در  نشینفارسو به همین جهت جوانان شهرهای 

  .نددهمی نظامی و انتظامی نشان

جوانان در آذربایجان جنوبی برای گریز از معضل بیکاری و فقر به اجبار به 

و خطرات بیشتری را به ها آورند که سختیمی نظامی و انتظامی رویی هاشغل

برای مثال اکثر نیروهای نظامی و انتظامی که در مناطق خطرناک و  .دنبال دارد

کنند می قاچاقیان مواد مخدر، خدمتی چریکی و درگیری روزانه با هاجنگدارای 

و روستاهای مرزی  دیگر شهرها به عبارت .جنوبی هستند از جوانان آذربایجان

خراسان رضوی که معموالً محل  کردستان، بلوچستان، خراسان جنوبی و

ی نیروهای چریکی کرد و بلوچ با اهداف سیاسی و قاچاقچیان با اهداف هادرگیری

منیت شان معموالً توسط جوانان آذربایجان جنوبی که در عمدتاً اقتصادی است، ا

شود و تلفات انسانی می تأمیننیروهای نظامی و انتظامی مجبور به خدمت هستند 

  .خوردالزاماً از میان آنان رقم می هادرگیرینیز در این 
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به غیر از نیروهای کادر ثابت نیروهای نظامی و انتظامی از آذربایجان جنوبی 

ورند در مناطق خطرناک به دلیل فرار از بیکاری و فقر کار کنند، آنچه که که مجب

ر به کمت نشینفارسقابل تامل است این است که حتی سربازان وظیفه شهرهای 

شوند، بلکه بیشتر سربازان این شهرها و روستاهای مرزی خطرناک فرستاده می

شوند و بیشترین تلفات می وظیفه آذربایجان جنوبی به این مناطق خطرناک اعزام

 هاتبعیضدر این حوزه نیز  .افتدمی اتفاق اننیز از میان آن هادرگیریانسانی در 

کند و امنیت مرزهای نظام توتالیتر به قیمت جان جوانان آذربایجان بیداد می

  .شودمی تأمینجنوبی 

منفی دیگر این وضعیت ایجاد خصومت بین ملل تحت سلطه نظام  تأثیر

یعنی بجای آنکه این ملل تحت استعمار معضالت خویش را  .تر ایران استتوتالی

ناشی از سلطه نظام استعماری و توتالیتر بدانند به خصومت ساختگی میان همدیگر 

شوند و متهم اصلی معضالت و مشکالت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می کشیده

  .شودمی ملل تحت استعمار و تحت سلطه به پشت پرده منتقل
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 اری واقعی در آذربایجان جنوبی کاری اعالم شده و نرخ بیکنرخ بی

زی کمر کز آمار یا بانکل ساالنه توسط مرکه معموالً به شکآمارهای دولتی 

اری در شهرها و روستاهای کشوند معموالً نرخ بیمی اری اعالمکدر خصوص نرخ بی

حتی در  .نندکمی المدرصد اع 14درصد تا  7.5 آذربایجان جنوبی را در طیفی از

 درصد نیز اعالم 7تا  5اری در حدود کبعضی از شهرهای آذربایجان جنوبی نرخ بی

آیا نسبتی با واقعیت  هانرخ ه اینکشود این است می ه مطرحکالی سؤ .شودمی

در  هکاری در آذربایجان جنوبی دارد یا نه؟ پاسخ این سوال واضح است کجاری بی

مختلف اقتصاد آذربایجان های ی جدی در حوزهگذارسرمایهان کشرایط عدم ام

اری وجود کان پایین بودن نرخ بیکشاورزی امکجنوبی اعم از صنعت، خدمات و 

غاتی تبلیغاتی برای ماشین تبلی کدولتی اعالم شده بیشتر خوراهای ندارد، پس رقم

ی از وبی و خالالبته، مهاجرفرست بودن شهرهای آذربایجان جن  .نظام توتالیتر است

 سکنه شدن آذربایجان جنوبی را نیز باید در نظر گرفت!

در آذربایجان جنوبی  هاشغلم درآمد بودن بسیاری از کاذب بودن و کاگر به 

یل ه فارغ التحصکرده دانشگاهی کجوانان تحصیل به ویژهو جوانان و  کنیم، توجه

 ار خود هستندهای خانوادهنند و همچنان سربار کاری پیدا کاند شده و نتوانسته

ی اری در آذربایجان جنوبکلی بیکه آمار کگفت  توانمی راحتیه مدنظر قرار دهیم ب

)که  دارنهشود و زنان خامی ار را شاملکار ولی فاقد که شامل افراد توانا برای ک

معرفی « دارخانه» هاآمارگیریکار به اشتباه شغل خود را در برخی از زنان بی

ار هستند، باالی پنجاه درصد است و در میان کی از این نیروی کنیز ی کنند(می

  .جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی این نرخ باالی هشتاد درصد است
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و  قابل لمساری کرد این است این نرخ بیکه بایستی به آن توجه کآنچه 

علیرغم مهاجرت ساالنه آذربایجان جنوبی،  یهالی روشن در خانوادهکبه شدرک 

 برای یافتن نشینفارسار آذربایجان جنوبی به شهرهای کدها و صدها هزار نیروی 

شورهای کو حتی  نشینفارسار به شهرهای کار است و اگر مهاجرت نیروی ک

موجود  کاری وحشتناکنرخ بی .شدمی همسایه نبود، وضعیت از ارقام فعلی نیز بدتر

ی اقتصادی ظالمانه و استعماری هاسیاستبایجان جنوبی شاخصی دیگر از در آذر

قر و ز بر گسترش فکه با تمرکنظام توتالیتر ایران علیه آذربایجان جنوبی است 

زیرا  .نابودی هویت ملی، فرهنگی و تاریخی آذربایجان جنوبی را هدف گرفته است

بنای بر م کانسان فقیر توان و اعتماد به نفس خود برای عمل فردی و جمعی مشتر

با  وانتمیو  دهدمینظام توتالیتر را از دست  کهویت ملی خویش برای مقابله با ی

ارانه فرهنگی هویت ملی، فرهنگی و تاریخی جعلی را به او تحمیل کمهندسی جنایت

مهاجر از آذربایجان جنوبی ها ه میلیونکهستیم  ه امروزه ما شاهد آنکامری  .ردک

و اند و هویت ملی خود را از دست دادهاند گرفتار آن شده نشینفارسدر شهرهای 

و البته انتظار عمل سیاسی بر مبنای اند در هویت تحمیلی فارس آسیمیله شده

 از این مهاجران آسیمیله شده دارند و برای آنها ه بعضیکهویت ملی تُرک 

عدم  .وبیدن استکنویسند انتظاری بیهوده و آب در هاون می ی خیالی همهاطرح

ه ردکحداقل بیش از دو سوم جمعیت آذربایجان جنوبی مهاجرت  این که توجه به

ه بایستی در صحنه عمل به آن توجه کاز خطراتی است اند امالً آسیمیله شدهکو 

قابل رد زیرا تک ریزیرنامهعمل سیاسی را بر مبنای خیاالت و اوهام ب تواننمی رد وک

  .دهدمینیروها در سیاست در صحنه عمل نهایتاً روی 
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 بازرگانی و صنایع و معادن آذربایجان جنوبی های اتاق

ه از آن به عنوان پارلمان بخش کبازرگانی و صنایع و معادن های اتاق

شود در شهرهای بزرگ آذربایجان جنوبی ظاهراً فعالند و اتاق می خصوصی یاد

 کاتاق در ممال ینترفعالبازرگانی، صنایع و معادن تبریز از دوره قاجار اولین و 

رفت و نقش برجسته آن در تحوالت فرهنگی، می محروسه قاجاربه شمار

 هسی پوشیدکدر انقالب مشروطه بر  به ویژهسیاسی و اقتصادی آن زمان و 

 کمکو دیگر تجار در  «نانیکوزهکحاج مهدی »نقش تجار معروف مانند  .نیست

  .تب و استاد تاریخی مورد بحث قرار گرفته استکبه انقالب مشروطه در همه 

رده و کدار هکل آنچه این نقش برجسته بورژوازی آذربایجان جنوبی را

 گفتمان سیاسی نتیجه آن را علیه منافع ملی آذربایجان جنوبی رقم زد، نوع

 ه گفتمانکوازی آذربایجان جنوبی بود ران و بورژکوشنفرم بر ذهن شبهکحا

ست نتوانمی بنا بر این،سیاسی آن بر مبنای هویت ملی فارس مبتنی بود و 

جز به مستعمرگی آذربایجان جنوبی  (؟!) ظاهراً برجستهی هافعالیتنتیجه این 

  .بیانجامد

بازرگانی، صنایع و معادن شهرهای های ل امروزی در خصوص اتاقکمش

ه همان ذهنیت ضد ملی و مستعمره بودن کآذربایجان جنوبی این است 

آذربایجان جنوبی برای دشمن آن و شیفتگی به دشمن )فارس( و منافع 

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی او همچنان در میان بخش عمده فعاالن اقتصادی 

 لیک به طوریی برداشته است ولی اهافکشهر چند این ذهنیت  .جاری است
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بازرگانی، های قرن اخیر یعنی تاریخ شبه مدرن آن اتاق کدر طول بیش از ی

م در کی حاهاجریانو  هاگروهصنایع و معادن آذربایجان جنوبی نقش پادوی 

نند در صورتی که پس کمی و همچنان این نقش را بازیاند ردهکتهران را بازی 

ع و بازرگانی، صنایهای قرن تجربه منفی، آذربایجان جنوبی نیاز به اتاق کاز ی

  .ه در راستای منافع ملی آن گام بردارندکمعادن ملی تُرک دارد 
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 ،معادن ،تخریب محیط زیست: 3فصل 

شاورزی آذربایجان کو  کخا ،منابع آب

 جنوبی
  



169 
 

 خالصه

 منابع استعمار از حد بیشترین توتالیتر و استعماری نظام هر هدف

 منابع هب رساندن آسیب و تخریب و مستعمره ملل اقتصادی و سیاسی فرهنگی،

 استعمارگر نفع به آنها استثمار راستای در مستعمرات ...و معادن خاک، آب،

ی هاتکنولوژی از گیریبهره بدون فارس استعمارگران راستا این در و است

 و عادنم غارت بر عالوه را آسیب بیشترین زیست محیط با سازگار و پیشرفته

 عمدی ریزیرنامهب حتی .رسانندمی جنوبی آذربایجان به زیرزمینیی هاثروت

 وسطت محیطی زیست و اقتصادی مشکالت ایجاد و زیست محیط تخریب برای

 و اورمیه دریاچه جمله، از .گیردمی انجام فارس توتالیتر و استعماری نظام

 زنجان، روی و سرب ،درهآق و شورانزره طالی ،داغقره سونگون مانند معادنی

 عقیق سنگ معادن آذرشهر، و اورمیه قیمتیی هاسنگ معادن مرند، کائولن

 مناطق به آن منابع و شده غارت دیگر بزرگ و کوچک معدن صدها و اردبیل

 .شودمی منتقل زبانفارس

 محیطی زیست مالحظات نوع هر بدون نیز کشاورزی و خاک آب، منابع

 استعمارگر برای قیمت ارزان غذایی مواد تأمین برای و فرآوری بدون عمدتا و

 زیست محیط تخریب و سدها مالحظه بدون احداث .گیردمی قرار استثمار مورد

 ایجاد به دتوانمی که سدها پایابهای کانال احداث عدم آن مقابل نقطه در و

 نظام اهداف راستای در شود، منجر مدرن کشاورزی گیریشکل و اشتغال

 و شده احداث جنوبی آذربایجان در سد هاده که حالی در .دارد قرار استعماری

 در سدی هیچ پایابهای کانال ولی کرده وارد جدی آسیب زیست محیط به

 .است نشده تکمیل سال هاده از پس جنوبی آذربایجان
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 مکانیزهی پایاب سدها و کشاورزی هاکانالاحداث سدها و 

و یکی از  کندمی جدی به محیط زیست واردهای احداث سدها، آسیب

موضوعات جدی است که طرفداران محیط زیست، سبزها، و توسعه پایدار به 

ایی مواد غذ تأمینبا این حال نظام توتالیتر برای  .دهندآن حساسیت نشان می

وغنی رهای دانهو محصوالت کشاورزی صنعتی مانند پنبه برای صنایع نساجی، 

سد کوچک و بزرگ بدون توجه به ها ده به احداث ..برای صنایع تولید روغن و

مجموع  .الزامات زیست محیطی در آذربایجان جنوبی اقدام کرده است

ی کشاورزی که در پایاب این سدها قرار دارند که از حالت کشت دیم هازمین

ز زیر کشت خواهند رفت بیش ابه آبی تبدیل و یا به طور کلی برای اولین بار 

به تنهایی قرار است در  خودآفرینبرای مثال سد  .یک میلیون هکتار است

هزار هکتار )سد میل مغان و  74، اصالن دوز و مغان بیش از خودآفرینمنطقه 

هزار هکتار را زیر کشت برده است( را  36کشت و صنعت فعلی در پارس آباد 

  .تحت آبیاری مدرن قرار دهد

مگا وات تولید برق، یک میلیون تن محصوالت کشاورزی،  200ش از بی

هزار تن گوشت تولید ساالنه این پروژه در صورت اتمام  12هزار تن شیر،  169

ی آن خواهد بود و برای پنجاه هزار نفر نیز گذارسرمایهو به نتیجه رسیدن 

ل که کبرای مقایسه کافی است بدانیم  .اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد
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ی هابخشآباد در تمام دوز و پارس، اصالنخودآفریناشتغال موجود در 

  .رسدنمی اقتصادی اکنون به پنجاه هزار نفر

ی پایاب سدها که بیش از یک میلیون هاکانالدر صورت اتمام سدها و 

هکتار زمین را زیر کشت مکانیزه خواهد برد نه تنها صدها هزار شغل جدید 

ایجاد خواهد شد، بلکه راندمان و حجم تولید و صنایع تبدیلی و تولیدات آنها 

به چندین برابر وضعیت فعلی افزایش خواهد یافت که این با خط مشی کالن 

تر ایران در آذربایجان جنوبی یعنی محدودکردن اقتصادی نظام توتالی

ی و اشتغال و تشویق مهاجرت از آذربایجان جنوبی در تضاد قرار گذارسرمایه

 یبرداربهرهدارد و به همین خاطر تاکنون حتی یکی از این سدهای بزرگ به 

 بزرگ مانند آرازهای کامل نرسیده است و هنوز مشکل آب در کنار رودخانه

همین وضعیت در خصوص  .مانده استحل نشده باقی ...و  اوزنلیزی، ق)ارس(

نیز  اورمیهجاری به سوی دریاچه های سدهای احداث شده بر روی رودخانه

هیچ  حالی که آورده است دربه دنبال صادق است و خشک شدن دریاچه را 

  .ی نرسیده استبرداربهرهکانال یا پایاب سدی نیز به 

آنها تا حدودی تمام شده کشی کانالی کوچک که هاپروژهدر بعضی از 

ی آنها برای کشت به بخش خصوصی واگذار شده است از هازمینو بخشی از 

در جلفا به جای )ارس( ردیان در ساحل آراز گلفرج و گُی هادشتجمله در 

واگذار شده  هافارسبه  هازمینآذربایجان جنوبی، این  رکاناهالی بومی و تُ

 دتوانمی هافارسی پایاب سدها به هازمیناست، این رویه یعنی واگذاری 

روندی خطرناک باشد که به حضور بیشتر جمعیت فارس در شهرها و مناطق 
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کشاورزی آذربایجان جنوبی منجر شود و به تسریع آسیمیالسیون در آذربایجان 

 از یک میلیون هکتار زمین زیرا همانگونه که اشاره شد بیش .جنوبی بیانجامد

ی تکمیل و آماده گذارسرمایهدر پایاب سدهای آذربایجان جنوبی در صورت 

کشت خواهد بود و ممکن است نظام توتالیتر ایران را برای جلوگیری از 

بایجان جنوبی از اشتغال ناشی از آن، جمعیت فارس را به تُرکان آذر مندیبهره

به تشدید مهاجرت از آذربایجان جنوبی به  زمانهماین مناطق منتقل کند و 

در هر صورت این سدها و پایاب آنها در صورت  .ادامه دهد نشینفارسشهرهای 

به ایجاد صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم منجر  دتوانمی اجرای کامل

اقتصادی ضد آذربایجان جنوبی نظام توتالیتر های شود که در راستای خط مشی

  .ایران نیست
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، تخریب مراتع، تخریب محیط زیست کاری، فرسایش خاکعدم جنگل

  ...و

صنعتی، های عالوه بر تخریب محیط زیست از طریق صنایع و پساب

، غارت معادن و تخریب محیط زیست اورمیهاندن دریاچه کاحداث سدها، خش

و صدها شیوه دیگر تخریب محیط زیست در آذربایجان ها ده اطراف آنها، و

ریزی جمعیت شهری و روستایی به از بین رفتن، جنوبی، توسعه بدون برنامه

محیطی های زیستاهش آلودگیکبرای  .شودمنجر می هاجنگلمزارع، مراتع و 

و ایجاد توازن بین توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست، عالوه بر استفاده از 

ود پاشی برای تقویت کاری، کی سازگار با محیط زیست، جنگل هاژینولوکت

اشت درختان سازگار با آب و هوای هر منطقه برای کپوشش علوفه مراتع، 

، ک، افزایش جذب آب باران، جلوگیری از فرسایش خاهاجنگلافزایش سطح 

، هادشتآب  و های زیرزمینیاستفاده از آبخیزداری برای تقویت آب سفره

، ایجاد توازن بین ...ویرها، با مالچ پاشی وکگیری از پیشروی صحراها و جلو

همگی برای بهبود وضعیت  ...میزان تولید علوفه مراتع و تعداد دام موجود و

شدن و ناشی فرایندهای صنعتیهای اهش عوارض آلودگیکمحیط زیست و 

اطراف قم، یزد و ویری کبرای مثال در مناطق  .شودمی انجام ...زندگی مدرن و

ویر و ورود آن به شهرها و روستاها کبرای جلوگیری از پیشروی  ...اصفهان و

ویری کدر آذربایجان جنوبی هر چند  .اری شده استکتار جنگلکهزاران ه

اری، تقویت مراتع، جلوگیری از کوجود ندارد، اما هیچ نوع اقدامی برای جنگل

، جلوگیری از آلودگی اورمیهه شدن دریاچ ک، جلوگیری از خشکفرسایش خا
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های زیر های زیر زمینی، جلوگیری از افت ذخایر آبو آبها رودخانههای آب

همچنین در راستای حل  .انجام نشده است ...زمینی با استفاده از آبخیزداری و

ر ناکار و ای، بارانی و تحت فشهای قطرهم آبی، استفاده از آبیاریکل کمش

بی اقدام قابل توجهی در آذربایجان جنوبی انجام قاگذاشتن روش سنتی غر

  .نشده است

ت، شکی نوین هاروشانیزه و استفاده از کشت مکاز سوی دیگر توسعه 

اورزی شکداشت و برداشت، توسعه صنایع تبدیلی و افزایش ارزش افزوده بخش 

ر شاورزی دیگکشاورزی پویا و قابل رقابت با محصوالت کالزمه داشتن بخش 

شاورزی کتنوع محصوالت باغی، دامی و  .شورها در آذربایجان جنوبی استک

لید ی تبدیل تولید سنتی به توگذارسرمایهدر صورت  دتوانمی آذربایجان جنوبی

شاورزی محصوالت صنعتی مانند کمکانیزه و انبوه نه تنها نیازهای غذایی و 

کند بلکه برای  ینتأمهای روغنی در آذربایجان جنوبی را پنبه، سویا، دانه

معضالت محیط  .صادرات به بازارهای خارجی نیز ظرفیت عظیمی وجود دارد

ی گسترده در صنایع سازگار هاگذاریسرمایهزیست آذربایجان جنوبی نیازمند 

های گیاهی مراتع، اری، تقویت پوششکبا محیط زیست و توجه به توسعه جنگل

م کشاورزی، نیازمند به آب ک، توسعه محصوالت کجلوگیری از فرسایش خا

در  .است، --ه اخیراً در آذربایجان جنوبی در حال رواج استک --مانند زعفران 

ورزی شاکوضعیت استعمار داخلی کشت، داشت و برداشت به شیوه سنتی در 

تری مکآذربایجان جنوبی شیوه غالب است و به همین جهت ارزش افزوده بسیار 

سترده اری گکانیزاسیون بسیار تدریجی به بیکند و مکمی شاورزی تولیدکبخش 
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شاورزی و روستاها و مهاجرت نیروی کار به شهرهای فارسستان کدر بخش 

گذاری در شهرهای البته، فقدان سرمایه .شودار منجر میکبرای یافتن 

آذربایجان جنوبی به دلیل موانع ایجاد شده از سوی دولت توتالیتر و استعماری 

دم جذب جمعیت روستاهای آذربایجان جنوبی در شهرهای فارس دلیل اصلی ع

شود نیروی کار در آذربایجان جنوبی برای آذربایجان جنوبی است که باعث می

  .نشین مهاجرت کنندیافتن کار به شهرهای فارس
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 ی زراعی و مراتعهازمینتخلیه روستاها و بالاستفاده ماندن 

فرایند صنعتی شدن و افزایش شهرنشینی و مهاجرت از روستاها به 

شورهای کدر  به ویژه .م و بیش در جریان استکشهرها در همه مناطق جهان 

در فرایند صنعتی شدن و شهرنشینی، این فرایند  تأخیر به دلیلدر حال توسعه 

یز ی ندر آذربایجان جنوب .م در حال انجام استکدر قرون بیستم و بیست و ی

موانع ایجاد شده  به دلیلمهاجرت از روستاها به شهر در حال انجام است اما 

شاورزی، خدماتی و کالن صنعتی، عمرانی، کهای یگذارسرمایهدر مقابل 

این مهاجرت از  این که زیرساختی در شهرهای آذربایجان جنوبی، بجای

روستاهای آذربایجان جنوبی به شهرهای آذربایجان جنوبی انجام گیرد به 

ار مهاجران آذربایجان کشود و دارایی و نیروی می انجام نشینفارسشهرهای 

در  هکجنوبی نه در خدمت توسعه و آبادی و رفاه شهرهای آذربایجان جنوبی بل

  .گیردمی خدمت شهرهای فارسستان قرار

چنین سیاست ارزی نظام برای گران نگاه داشتن ریال در مقابل دالر، هم

و وجود بیماری هلندی ناشی از دسترسی به ارزهای حاصل از صادرات مواد 

شاورزی و دامی جهت راضی کخام، و پرداخت سوبسید برای واردات محصوالت 

نندگان محصوالت کنگاه داشتن اقشار فقیر در شهرها، بسیاری از تولید

رده و آنان را وادار به کست کشاورزی و دامی در آذربایجان جنوبی را ورشک

ه در ادامه به کنماید می نشینفارسار در شهرهای کمهاجرت جهت یافتن 

شاورزی و کعدم حمایت از بخش تولیدات  .دگردمی آسیملیه شدن آنان منجر

 دامی، عدم بیمه کردن واقعی محصوالت کشاورزی، عدم گسترش صنایع
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شدن شاورزی و دامپروری منجر به غیرقابل رقابتکانیزه شدن کتبدیلی و عدم م

 ستگی و مهاجرت آنان شدهکتولیدات روستاهای آذربایجان جنوبی و نهایتاً ورش

شاورزی و دامپروری از سوی نظام کننده تولیدات کی نابود هاسیاستاین  .است

روستای خالی از جمعیت در منجر به تخلیه شدن روستاها از جمعیت و هزاران 

تار زمین آبی و دیم کآذربایجان جنوبی شده است و به دنبال آن صدها هزار ه

برداری از این و هیچ نوع بهرهاند ها هکتار مراتع به حال خود رها شدهو میلیون

در  .شوددر این روستاهای تخلیه شده از جمعیت نمی کانات آب و خاکام

ه کو چند نفر پیرزن و پیرمرد اند ردهکمهاجرت ها نبعضی از روستاها نیز جوا

ه بعد از فوت آنها، این گونه کاند ار و مهاجرت را ندارند باقی ماندهکتوان 

  .روستاها نیز از جمعیت تخلیه خواهند شد

این گونه روستاهای تخریب شده و تخلیه  کی از منابع آب و خابرداربهره

پارچه سازی کو ی هازمینی از این برداربهرهی هاتکشرشده نیازمند ایجاد 

آبخیزداری  ای،ی مدرن آبیاری بارانی و قطرههانولوژیکتو استفاده از  هازمین

اشت، داشت و برداشت مدرن و محصوالت سازگار با آب و هوای هر منطقه کو 

 دولت ملی تُرک آذربایجان تأسیسو البته استقرار و  است و صنایع تبدیلی

 یهاالسشت زعفران و پسته در کبرای مثال  .یش شرط اولیه آن استجنوبی پ

م این محصوالت کاخیر در آذربایجان جنوبی آغاز شده است و با توجه به نیاز 

جغرافیایی آذربایجان جنوبی با به آب و قیمت باالی آن و هم عرض بودن 

 شت این نوع محصوالت نیز در آذربایجان جنوبیکان گسترش کام خراسان

ولی، بوروکراسی  .محصول صادراتی تبدیل شود کبه ی دتوانمی وجود دارد و
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دولت استعماری فارس هیچ نوع حمایتی از توسعه کشت این محصوالت انجام 

  .دهدنمی

کاری، حفظ و توسعه مراتع، جلوگیری از فرسایش خاک، تثبیت جنگل

و رودخانه، ها توسط سیالب کو جلوگیری از فرسایش خاها سواحل رودخانه

 جای مبارزه با سموم شیمیایی، گسترشه با آفات ب کجایگزینی مبارزه بیولوژی

رویه محصوالت صنایع تبدیلی سازگار با محیط زیست، جلوگیری از واردات بی

از  ...جدید و کم مصرف آبیاری وهای انیزاسیون، شیوهکشاورزی و دامی، مک

پروری آذربایجان جنوبی است و شاورزی و دامکجمله نیازهای فوری بخش 

نندگان اصلی این کالبته نظام توتالیتر و استعماری فارس خود از ایجاد 

 دولت تأسیسشاورزی و دامپروری است و بدون استقرار و کالت در حوزه کمش

  .ان رفع این معضالت متصور نیستکملی تُرک آذربایجان جنوبی ام
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 و انتقال حوزه به حوزه آب اورمیهدریاچه 

های کالن شهرها، و عدم کفایت آب گیریشکلبا گسترش شهرنشینی و 

جاری و زیرزمینی موجود در نزدیکی و اطراف کالن شهرها، ضرورت انتقال 

و مناطق کوهستانی که دارای بارندگی مناسب ها حوزه به حوزه آب از رودخانه

و  اورمیهخشک شدن دریاچه  .شودمی و آب مازاد برای انتقال هستند احساس

قرار داشتن اولین و دومین کالن شهر آذربایجان جنوبی در اطراف آن )تبریز و 

وسیع کشاورزی در اطراف آن نیاز به انتقال حوزه به حوزه ی هادشت( و اورمیه

در این میان جلوگیری از  .نمایدمی ناپذیراجتنابآذربایجان جنوبی  در آب را

و اشنویه سرچشمه  اورمیهد زاب صغیر که از جنوب سیاه کوه در خروج آب رو

پیرانشهر و سر دشت به داخل ی هاشهرستانگرفته و پس از طی مسیر در 

میلیون متر مکعب در سال  700شمال عراق پیچیده و کل آب آن که بیش از 

این انتقال حوزه به حوزه  .شود ضروری استمی است از آذربایجان جنوبی خارج

، هم برای آبیاری اورمیههم برای آب شرب شهرها و روستاهای اطراف دریاچه 

 دتوانمی آب با استفاده از شیب زمین و ارتفاع تأمینی اطراف آن و هادشت

آراز  بهداغ قرهکه از  هاییآب به ویژهانتقال آب از حوزه رود آراز  .انجام شود

آب  تأمینشود برای می دسترس آذربایجان جنوبی خارج ریزد و ازمی)ارس( 

 .تبریز، مرند، صوفیان، شبستر در آینده ضروری خواهد بودی هادشتتبریز و 

به تبریز و دریاچه اورمیه  «اوزنلیزیق»همچنین انتقال آب بخشی از حوزه رود 

شمال سهند و آبیاری ی هادشتجنوب سهند و هم ی هادشتهم از طریق 

آب شرب و آب صنایع مسیر انتقال برای رفع مشکل کم آبی  تأمین، هادشت
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اوزن نیز عمدتاً از لیزیزیرا آب ق .است ناپذیراجتنابآذربایجان جنوبی 

آذربایجان جنوبی خارج و در گیالن برای آبیاری شالیزارهای برنج توسط سد 

وبی به شدت آذربایجان جن حالی که در گیردمی منجیل مورد استفاده قرار

  .نیازمند آن است

نیمه خشک از نظر آب و هواست، ولی ای آذربایجان جنوبی منطقه

ی متعدد با ارتفاع هاکوهل اوزن و وجود یزیآراز و قهای دریافت آب از رودخانه

تا اواسط  هاکوهامکان ذخیره آب به شکل برف در  ،هزار متر سه/چهاربیش از 

و انتقال  کندمی سهند تا اواخر تابستان را ممکن تابستان وحتی در سبالن و

و ای مدرن آبخیزداری و آبیاری قطرهی هاروشحوزه به حوزه آب و استفاده از 

تا چندین برابر جمعیت موجود در آذربایجان جنوبی را از نظر  دتوانمی بارانی

و ها و برکهها نیاز به آب شرب، آب صنایع و آب کشاورزی و حفظ آب دریاچه

اگر چه توجه به حفظ محیط زیست و  .نماید تأمینزیرزمینی های ذخایر آب

 هایتکنولوژیباید مورد توجه قرار گیرد و استفاده از  زمانهمتوسعه پایدار 

ی جدید کشت، داشت و برداشت در این راستا از الزامات اولیه هاروشجدید و 

  .است

بعد از تظاهرات اعتراضی از سوی فعاالن حرکت ملی آذربایجان در 

و تبریز، در اعتراض به خشک  اورمیهدر  1390شهریور ماه  19و  12روزهای 

 به دلیلو تخریب محیط زیست آذربایجان جنوبی  اورمیهشدن دریاچه 

ی خصمانه دولت فارس )ایران( بر علیه آذربایجان جنوبی، نظام، هاسیاست

دولت پاچه و به شکلی تبلیغاتی اعالم کرد که مجلس نمایشی و هیأتدست 
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به آراز )ارس(  های زاب صغیر وانتقال آب از رودخانهبرای ای آن طی جلسه

های آبیاری از جمله ترویج آبیاری و اعمال تغییر در شیوه اورمیهدریاچه 

اما همه  .ستاختصاص داده ابودجه و بارانی چند هزار میلیارد ریال ای قطره

ی بزرگ برای آرام کردن اوضاع و منحرف کردن افکار هادروغنمایشی و ها این

اقتصادی نظام بود و در عمل نظام  عمومی از افتضاحات زیست محیطی و

ی خصمانه زیست محیطی و اقتصادی و فرهنگی هاسیاستتوتالیتر ایران به 

از ای زیرا اکنون بدون آنکه استفاده .دهدمیعلیه آذربایجان جنوبی ادامه 

آید، بجای به عمل  اورمیهدریاچه های ه بر روی رودخانهسدهای احداث شد

 80دریاچه دارای آب و مفید برای محیط زیست آذربایجان جنوبی بیش از 

ایجاد شده است که منجر به ها دریاچه سد کوچک و بزرگ بر روی رودخانه

  .است خشک شدن دریاچه اورمیه شده

و افزایش ارزش دالر در مقابل ریال  1390بعد از بحران ارزی در زمستان 

درصد  20درصد به بیش از  12را از ها نظام مجبور شد سود بانکی سپرده

آن برای جذب نقدینگی موجود در بازار، فروش اوراق به دنبال افزایش دهد و 

و در اسفند ماه  ی مختلف سرعت گرفتهاپروژهمشارکت از سوی دولت برای 

نظام مشخصاً در حوزه آب برای ی هاتلویزیونبا تبلیغات وسیع در  1390

ی هااستانآب زاینده رود و  تأمیناصفهان جهت  ی آبی در خوزستان وهاطرح

 به فروش هابانککویری فارس اوراق مشارکت چند هزار میلیارد ریالی از سوی 

انجام شود، ولی اسمی از  هاطرحرفت تا از طریق جذب نقدینگی مردم این 

مطرح نشده است  اورمیهی آبی در آذربایجان جنوبی و بخصوص دریاچه هاطرح
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 که در حال کندمی زیرا نظام توتالیتر و استعماری فارس )ایران( فقط وانمود

ی متعدد عمرانی، صنعتی و کشاورزی در آذربایجان جنوبی است هاپروژهاجرای 

ی ضروری هاطرحدیگر اجرای این  به عبارت .داردنمی ولی در عمل گامی بر

آذربایجان جنوبی ممکن خواهد  کآب، فقط از طریق استقرار دولت ملی تر

استعمارگر آذربایجان جنوبی حاضر  به عنوانزیرا نظام توتالیتر ایران  .بود

نخواهد بود میلیاردها دالر سرمایه برای توسعه صنعتی، کشاورزی، عمرانی، 

شهرها و روستاهای آذربایجان جنوبی هزینه نماید، زیرا با هدف کالن آن یعنی 

استثمار و فروتر نگه داشتن آذربایجان جنوبی در مقابل نظام توتالیتر فارس در 

  .ردتضاد قرار دا
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 غارت معادن آذربایجان جنوبی و تخریب محیط زیست آن

 یبرداربهرهدر آذربایجان جنوبی معادن ارزشمند و بزرگی وجود دارد که 

رده به اشتغال گست دتوانمی همه صنایع جانبی مرتبط با آنها تأسیسدرست و 

یتر نظام توتال اما .آذربایجان جنوبی منجر گردد و ارزش افزوده باال برای اقتصاد

ی در آذربایجان جنوبی را به شکل خام مورد برداربهرهایران تمام معادن مورد 

ای و صنایعی که فرآوری و تبدیل آن به کاالهای واسطه دهدمیی قرار برداربهره

 ننشیدر شهرهای فارس کندمی و ارزش افزوده ایجاد دهدمیو نهایی را انجام 

ونگون، سرب و روی زنجان، رگی همانند مس سمعادن بز .مستقر کرده است

تکاب، نفلین سینیت سراب، خاک چینی )کائولن(  درهآقشوران و طالی زره

اورمیه، ماکو، خوی، و صدها معدن کوچک  آذرشهر، معادن سنگ مرمرمرند، 

و بزرگ دیگر در آذربایجان جنوبی، در صورت استقرار دولت ملی تُرک 

آذربایجان جنوبی و استقرار صنایع مرتبط با این معادن میزان باالیی از اشتغال، 

  .آوردمی ارزش افزوده، و رفاه بیشتر را به ارمغان

ی از معادن در آذربایجان جنوبی، هیچ برداربهرهنظام توتالیتر ایران در 

توجهی به حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن ندارد، زیرا الزمه  نوع

پیشرفته و سازگار با محیط زیست و گران قیمت های تکنولوژیآن استفاده از 

نظام استعماری فقط به دنبال غارت بیشتر معادن آذربایجان  حالی که است، در

بیشترین چپاول را انجام دهد و حتی جاده  کندمی عیجنوبی است و س

ضر و حا دهدمیدسترسی به معادن نیز در شکل ابتدایی آن مورد استفاده قرار 

کلی مبحث توسعه پایدار و سازگاری با  به طور .به احداث جاده مناسب نیست
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 .ی از معادن آذربایجان جنوبی نداردبرداربهرهمحیط زیست هیچ جایی در 

ن و مراتع در معد هاجنگلتصاویر منتشره در اینترنت که نشان دهنده تخریب 

از نحوه تخریب محیط زیست در آذربایجان جنوبی ای مس سونگون است، نمونه

  .است
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معادن آذربایجان جنوبی و : 4فصل 

برداری انتقال منابع آنها به تهران و بهره

از مواد خام و جلوگیری از احداث صنایع 

مرتبط با آنها در راستای انتقال ارزش 

 نشینافزوده به شهرهای فارس
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 خالصه

 از بسیاری و است فلزی غیر و فلزی معادن از غنی جنوبی آذربایجان

 که خصوصی و دولتیی هاشرکت توسط سودآور متوسط و بزرگ معادن

 متوسط و بزرگ معدنیی هاشرکت این .شوندمی اداره است تهران مرکزشان

 معادن آذرشهر، مرمر سنگ معادن زنجان، روی و سرب سونگون، مس مانند

 صدها و سبالن عقیق سنگ معدن ،)تکاب!( تپهتیکان درهآق و شورانزره طالی

 و امنیتی نیروهای و دولتیی هاشرکت اختیار در سودآورند که دیگر معدن

هافزود ارزش نوع هیچ ایجاد بدون و هستند تهران در دولت به وابسته اشخاص

 محیط تخریب آذربایجان برای فقط و شودمی منتقل تهران به سودشان ای

 است. یادگارشان تنها زیست

 یجنوب آذربایجان انگذارسرمایه به عمدتا نیز معدنی کوچکی هاشرکت

های بهانه با فارس دولت البته و ندارند توجهی قابل سود که شودمی واگذار

 ودس اکثریت درآمد، بر مالیات و مالکانه بهره ی،برداربهره مجوز مانند مختلف

 عصنای تأسیس اجازه ضمنا .کندمی منتقل تهران به نیز را معادن این خالص

 بیجنو آذربایجان در افزوده ارزش ایجاد و واسطه کاالی به آنها تبدیل و فرآوری

 در ،مس تغلیظ کارخانه تأسیس اجازه هاست سال نمونه برای .شودنمی داده

 شکل به و شودنمی داده ورزقان در مس شمش تولید و «سونگون مس»

 لمنتق کرمان در سرچشمه مس به را آن فاصله کیلومتر هزاران با کنسانتره

 وبیجن آذربایجان به آن افزوده ارزش و تکنولوژی و مرتبط صنایع تا کنندمی

 .نشود منتقل



187 
 

 کرده اعالم 1395 سال در اسالمی شورای مجلس در ورزقان نماینده

 در مس تغلیظ کارخانه تأسیس برای نژاداحمدی دولت در کههایی تالش است

 1392 سال در روحانی دولت آمدن کار روی با بود شده شروع سونگون مس

 .است شده متوقف کامال
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 معادن مس آذربایجان جنوبی

می سرزمینی غنی محسوبآذربایجان جنوبی از نظر معادن مس نیز 

ل سنتی در آذربایجان جنوبی کدر تاریخ گذشته نیز معادن مس به ش .شود

نون نیز قابل شناسایی کا های آن همه نشانهکی قرار گرفته برداربهرهمورد 

تشافات صورت گرفته معادن مس عالوه بر ورزقان و خاروانا در اهر، کبا ا .است

ه برای تولید مس صرفه اقتصادی کشناسایی شده است  ...شهر، جلفا وینکمش

 .تندهسنولوژی سازگار با محیط زیست کت به ویژهاما نیازمند سرمایه و  .دارند

مورد استفاده در معادن آذربایجان جنوبی قدیمی و ی هانولوژیکتزیرا عموماً 

  .هستندننده محیط زیست کتخریب 

ی هانولوژیکته با کدهه است  کحدود یداغ قرهمعدن مس سونگون در 

جاری و های و آب گیردمی ی قراربرداربهرهننده محیط زیست مورد کتخریب

آنجایی از  .ندکمی را تخریبداغ قرهی زیبای منطقه هاجنگلزیرزمینی، مراتع و 

صنایع با ارزش افزوده باال در آذربایجان جنوبی است  تأسیسنظام مخالف  که

ن تولید و برای هزار تن در سال در مس سونگو 150 میزاننسانتره مس به ک

 «رمانکمس سرچشمه »تبدیل به شمش مس و سایر محصوالت مرتبط به 
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ی از فعاالن متخصص در معدن مس کبراساس اعالم ی .شودمی فرستاده

ه کشود می تن شمس مس تولید کنسانتره مس یکتن  3سونگون، از هر 

دیگر  به عبارت .دالر بر هر تن است 9000حدود قیمت آن در بازارهای جهانی 

اگر فرآوری مس در خود معدن مس سونگون انجام شود ارزش تولید ساالنه 

  .است میلیون دالر 450ی امروزی ببش از هاقیمتاین میزان مس با 

نسانتره مس از مس سونگون نیز با ظرفیت کفازهای دوم و سوم تولید 

 که با مالکرد کموجود معدن اضافه خواهد  هزار تن در سال به تولید 300

میلیارد و  کی امروزی ارزش شمش مس تولیدی آن به یهاقیمتقراردادن 

ه کهر چند اعالم شده است  .سیصد و پنجاه میلیون دالر در سال خواهد رسید

 .شد خواهد تأسیسمراحل تغلیط و پاالیشگاه مس نیز در سونگون های ارخانهک

 .ردکبا دیده تردید به این ادعاهای نظام نگاه  توانمی آنها تأسیساما تا زمان 

ی بزرگ از هاتکشرصنایع با ارزش افزوده باال و  تأسیسزیرا جلوگیری از 

اصلی سیاست اقتصادی نظام در آذربایجان جنوبی است زیرا از نظر های اولویت

مرتبط  صنایع ازای به استقرار زنجیره هاتکشراین نوع از صنایع و  تأسیسنظام 

شامل صنایع مرتبط در حوزه  دتوانمی ه در زمینه مسکخواهد انجامید 

غل هزار شها ده به ایجاد دتوانمی باشد و ...خودرو سازی و کتریک، الکترونیکال

ار از آذربایجان جنوبی کدر آذربایجان جنوبی بیانجامد و مانع مهاجرت نیروی 

نماینده ورزقان در مجلس دهم شورای اسالمی اعالم کرد که کارخانه  .شود

پشتی پیش نژاد به شکل الکتغلیظ مس که احداث آن در دولت احمدی

)یعنی بعد از روی کار آمدن دولت روحانی(، کامالً  1392رفت، از سال می
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 رکا به عنوانمتوقف شده است و حتی جوانان آذربایجان جنوبی اجازه ندارند 

  .در معادن آذربایجان جنوبی کار کنند

 افیکبرای مقایسه بین رفتار نظام در مس سرچشمه و مس سونگون 

میلیارد تومان فقط در عرصه ها ده ه هر سال مس سرچشمهکاست بدانیم 

ن، رماکقبالً لیگ برتری مس های ه تیمکند کمی گذاریورزش و فوتبال سرمایه

تیم مس رفسنجان و در  کدر لیگ ی( و 1390-91مس سرچشمه، )سال 

در مورد مس سونگون  .ندکهزینه میها متعدد ورزشی در سایر رشتههای تیم

ه از نظر میزان هزینه قابل کند کمی تیم مس ورزقان فعالیت تنها در لیگ دو

میلیارد تومان در ها ده هر سال مس سرچشمه ،همچنین .مقایسه با آنها نیست

ند و در آذربایجان کمی یگذارسرمایهرمان کدر  ... آب ون، کمس ها،بخش جاده

ی عمرانی و زیرساختی انجام گذارسرمایهجنوبی مس سونگون هیچ نوع 

حتی جاده دسترسی به معدن مس سونگون علیرغم رفت و آمد  .دهدمین

ه تعریض نیز نشده کسنگین همان جاده روستایی و قدیمی است های ماشین

  .است

ه برق قوی نیروگاه کنیاز به شب به دلیلرمان کدر معدن مس سرچشمه 

برق اختصاصی احداث شده است زیرا تمام مراحل باطله برداری، تغلیظ و 

می انجام رمانکتولید شمش مس در مس سرچشمه  پاالیش و سایر مراحل

 شود و مالیات و ارزش افزوده و اشتغال آن نیز نصیب مردم همان منطقه

دام از مراحلی کدر مس سونگون آذربایجان جنوبی هیچ  ه،کحالی  در .دگردمی

نشده است و به  تأسیسند کمی ه ارزش افزوده باال و اشتغال گسترده ایجادک
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همین جهت نیروگاه اختصاصی برق نیز برای آن احداث نشده است و یا به 

 ممانعت، از احداث نیروگاه برق توسط دولت استعماری فارس تردقیقعبارت 

  .به عمل آمده است

همراه با مس فلزات گران قیمت مانند نقره و طال نیز در معدن مس 

 .یفیت آن اعالم نشده استکمیت و که میزان استخراج و کسونگون وجود دارد 

ل سنتی در کآذربایجان جنوبی به شداغ قرهمعدن مس مزرعه نیز در منطقه 

ی هانولوژیکتسازی و ورود بهینه ه نیازمندکحال استخراج و تولید مس است 

ه فعالً اقدامی در این راستا صورت کجدید و سازگار با محیط زیست است 

 هنوز دست ...، اهر وشهر(معادن دیگر مس در جلفا، خیاو )مشکین .نگرفته است

مزیت برای آذربایجان جنوبی است  که از جهتی یکنخورده باقی مانده است 

ی از این معادن مس همانند معدن مس سونگون چیزی برداربهرهزیرا در صورت 

جز تخریب محیط زیست برای آذربایجان جنوبی به دنبال نخواهد داشت و ارز 

عمران و رفاه شهرهای  بدست آمده از صادرات این مس صرف صنعتی شدن و

ی اربردبهرهنظام توتالیتر و استعماری فارس در  .نشین ایران خواهد شدفارس

ی زیر زمینی آذربایجان جنوبی با چند محدودیت هاثروتو غارت معادن و 

نولوژی است، دیگری عدم کی محدودیت سرمایه و تکجدی روبروست ی

برانگیختن آگاهی ملی در میان ملت تُرک آذربایجان جنوبی است و محدودیت 

ردن ایجاد اشتغال در آذربایجان جنوبی کنترل و محدود کدیگر تالش برای 

  .ی بزرگ نقض این خواست نظام استهاپروژهمعادن و  به ویژهه کست ا
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 معادن طالی آذربایجان جنوبی 

ه چندین معدن کدر آذربایجان جنوبی معادن طالی متعددی وجود دارد 

معادن  .به لحاظ بزرگی و حجم و خلوص ذخایر از شهرت بیشتری برخوردارند

تپه، ساری گونئی بیجار )البته در تقسیمات انکیت درهآقشوران و طالی زره

 ...ردستان قرار دارد(، خاروانا، هئشتری )هشترود( وکساختگی اداری در استان 

در حال حاضر  .هستندمعادن طال در آذربایجان جنوبی  ترینشدهشناختهاز 

ی است و هر سال برداربهرهاب در حال کت درهآقو  شورانزرهمعادن طالی 

اعالم شده از سوی نظام توتالیتر فارس بیش از سه تن شمش طال طبق منابع 

ی انجام شده تولید طال از معادن هاریزیبرنامهطبق  .دگردمی از آن استحصال

خارجی قرار است به ی هاتکشراری بعضی از کطالی آذربایجان جنوبی با هم

تخراج ی است انگلیسی براکتن شمش طال افزایش یابد، اما قرارداد شر 9بیش از 

آن  .ساری گونئی در مراحل اولیه به مانع برخورد و لغو گردید طال از معدن

دهد ذخایر قابل توجه و اطالعات زمین شناختی اولیه نشان می هکچنان 

، بیجار، دامنه (ابکتتپه )تیکان، اطراف داغقرهمتعددی از طال در منطقه 

صائینقاال )سایینیس شامل هئشتری، قره آغاج، زنجان، ی بلقهاوهک

  .وجود دارد ...تپه، بیجار، قروه وانکی، تدژ(:شاهینقلعه

همانند سایر معادن آذربایجان جنوبی استخراج معادن طال در آذربایجان 

جنوبی از سوی نظام توتالیتر و استعماری فارس همراه با تخریب شدید محیط 

ع حاصل از آن است و ریالی از درآمدهای این معادن صرف زیست و غارت مناف

عمران، آبادانی رفاه و صنعتی شدن شهرها و روستاهای آذربایجان جنوبی 
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ه همه منافع و درآمدهای حاصله از تولید طال در آذربایجان کگردد، بلنمی

 منتقل و برای عمران و آبادی و رفاه آنها هزینه نشینفارسجنوبی به شهرهای 

تا زمان استقرار دولت ملی تُرک آذربایجان جنوبی، استخراج همه  .دگردیم

  .معادن به معنی غارت آنها از سوی نظام توتالیتر ایران است
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 ت آذربایجان جنوبی )سراب(یمعادن نفلین سین

 .آیدیمبه عمل  تیسیست و یا از نفلین سینکتولید آلومینیوم یا از بو

ارخانه موجود کسیست جاجرم دارای ذخایر محدودی است و دو کمعدن بو

سیست از کو بندرعباس نیاز خود را از طریق واردات بو کآلومینیوم در ارا

نولوژی تولید پودر کت .نندکمی تأمین ...ش وکشورهای شمال آفریقا مانند مراک

پایلوت  ه به شکلکنولوژی روسی است کت ظاهراً تیآلومینا از معادن نفلین سین

است واقتصادی شده  اندازیراه مراغه آذربایجان جنوبی-نار جاده تبریزکدر 

منطقه وسیعی  1380نیمه دوم دهه  یهاسالدر  .بودن آن پذیرفته شده است

ارخانه فرآوری پودر آلومینیا از کسراب برای احداث -آبادبستاندر امتداد جاده 

ت کبارها خبر از انعقاد قرارداد با فالن شرشی شده است و کت دیوارینفلین سین

میلیون تن سیمان،  10برای تولید چند صد هزار تن پودر آلومینا،  ...چینی و

ه کمزیت مهمی  .داده شده است ...محصوالت دیگری مانند منیزیم، سدیم و

ت دارد یماده اصلی تولید آلومینیوم از معادن نفلین سین به عنوانتولید آلومینا 

ه باعث آلودگی بیشتر محیط زیست و کیجاد مواد بازمانده از معدن است عدم ا

در صورت  .شودمی شیمیایی رها شده در طبیعت کیبات خطرناکایجاد تر

ت آذربایجان جنوبی، شهرهای سراب، یی از معادن نفلین سینبرداربهره

ن فلیه دارای ذخایر عظیم نک ...هریس، ولیبر، کین شهر، ک، مشآبادبستان

د توانمی مرتبطصنایع  ارخانجات آلومینیوم وک تأسیسبه شرط  هستندت یسین

نظام  هکلی کاما مش .سبب تحول عظیم در اقتصاد، اشتغال و رفاه این شهرها گردد

ند این است کتوتالیتر و استعماری فارس برای اقتصاد آذربایجان جنوبی ایجاد می
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نولوژی پیشرفته در آذربایجان جنوبی کالن و با تک یهاگذاریسرمایهه مخالف ک

زیرا نظام توتالیتر و استعماری فارس فقط خواهان استخراج محصوالت  .است

ه تا مراحل تبدیل مواد خام کل خام از آذربایجان جنوبی است کمعدنی به ش

 انجام دهد و نشینفارساالهای نهایی را در شهرهای کاالهای واسطه و یا کبه 

، ایجاد اشتغال، رفاه و درآمدهای ارزی آنها از کنولوژیکپایه تارزش افزوده و 

انتقال دهد و همچنان تداوم فقر،  نشینفارسآذربایجان جنوبی به شهرهای 

اری، مهاجرت و صدها معضل اجتماعی دیگر مانند اعتیاد، فروپاشی کبی

 ی اخالقی و معنوی جامعه آذربایجانهاارزشاری، فروپاشی کها، بزهخانواده

رانی فرهنگ و هویت ملی، نابودی سرمایه اجتماعی جنوبی، تحقیر و به حاشیه

  .ندکو سرمایه فرهنگی تُرک آذربایجان جنوبی را تضمین 

ی امروزه در صنایع که به خاطر سبکمواد معدنی مانند آلومینیوم 

ها ده ...ترونیکی، ساختمان، وکی و الکتریکهواپیمایی، خودروسازی، صنایع ال

اربرد گسترده دارد، و تولید آلومینیوم و استقرار صنایع مرتبط با کدیگر  صنعت

از مزیت نسبی وجود معادن نفلین  مندیبهرهآن در آذربایجان جنوبی برای 

نولوژی، مدیریت و بازاریابی کان خارجی و تگذارسرمایهت با جذب یسین

هزار و در صورت مهیا بودن شرایط و ها ده به ایجاد دتوانمی پیشرفته

در طرحی  .شاید صدها هزار شغل در آذربایجان جنوبی منجر شود هازیرساخت

ه ت سراب ظاهراً بیه نظام توتالیتر و استعماری فارس در معدن نفلین سینک

گذاری صرفاً از نفلین دنبال اجرای آن است با چند صد میلیون یورو سرمایه

د پودر آلومینیا و مقداری سیمان از این پروژه و نهایتاً ت به دنبال تولییسین
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میزان  .و بندر عباس است کآلومینیوم اراهای ارخانهکمواد اولیه الزم  تأمین

البته مدیران و  .نفر اعالم شده است 2500اشتغال زایی این طرح حدود 

گردانندگان این طرح مانند همه معادن استخراج شده در آذربایجان جنوبی از 

آذربایجان جنوبی  انغیرمتخصص آن از میان تُرک ارگران یدی وکو  هافارس

  .انتخاب خواهند شد

معادن نفلین سینیت در آذربایجان جنوبی دارای حجم عظیمی از ذخایر 

ه بد آن را توانمیاست و در صورت استقرار دولت ملی تُرک آذربایجان جنوبی 

یکی از تولیدکنندگان جدی آلومینیوم و صنایع مرتبط و سیمان حتی  عنوان

همین ن دولت روحانی البته، با روی کار آمد .مطرح کنددر سطح جهانی 

ی خارجی بر روی کاغذ هاشرکتهای اعالم شده و مذاکرات با ها و برنامهپروژه

به  عنصر حلقهآذربایجان شرقی به عنوان قبلی مانده است و جبارزاده استاندار 

که با یک شرکت آلمانی قرارداد نه میلیون یورویی  ه بوددرگوش تهران، اعالم ک

در  .برداری برسانداب را به بهرهبسته شده است که معدن نفلین سینیت سر

صورتی که برای اجرای این پروژه حداقل به صد میلیون یورو و منابع احتیاج 

  .است
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 ائولن( مرندکچینی ) کمعدن خا

ولیه ننده مواد اک تأمینی روستای تاریخی زونوزاق کائولن در نزدیکمعدن 

و  ل ابتداییکش ه بهکست هاسالاین معدن  .است ...و کاشی، سرامیکصنایع 

با تخریب محیط زیست منطقه از سوی نظام توتالیتر و استعماری فارس مورد 

ی اهشهرداریو در مقابل آن ریالی مالیات و عوارض به  گیردمی ی قراربرداربهره

و تمام سود حاصل از فعالیت این معدن  شودنمیشهرهای زنوز و مرند پرداخت 

  .شودمی منتقل نشینفارسبه شهرهای 

رند ائولن مکدر معدن  کاشی و سرامیکماده اولیه صنایع  این که علیرغم

در ایران و  کاشی و سرامیکننده کت تولیدکشرها ده قرار دارد اما از میان

اشی تبریز در مرند و تبریز کف و کت تبریز کآذربایجان جنوبی تنها دو شر

مستقر هستند که شرکت تبریزکف با روی کار آمدن دولت روحانی تعطیل شد 

اشی و کننده کتولیدی هاتکشرنفر کارگر آن هم اکنون بیکارند و بقیه  250و 

امیون کائولن را با هزینه سنگین، یا با قطار و یا با کماده اولیه معدن  کسرامی

نند و تبدیل به کمی رده و به آن شهرها منتقلکیلومتر حمل کهزاران 

نند و ارزش افزوده محصوالت تولید شده کمی ...و کاشی، سرامیکمحصوالت 

شود می ه مطرحکسوالی  .شودمی از مواد اولیه این معدن نیز نصیب آن شهرها

ی کاز مزیت نزدی مندیبهرهبرای  کاشی و سرامیکه چرا این صنایع کاین است 

شوند؟ پاسخ عملی به نمی ائولن مرند در آذربایجان جنوبی مستقرکبه معدن 

ت کشر کی از مهندسان طراح مخازن سوخت وگاز یکاین سوال را ی

ت دریافت کدر جنوب خراسان رضوی )گناباد( از مدیر آن شر تأسیسجدیدال
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چرا شما به جای جنوب  این که ور در پاسخ بهکت مذکمدیر شر .رده استک

ا ر کاشی و سرامیکارخانه تولید کدر آذربایجان جنوبی این خراسان رضوی 

ن( ائولکچینی ) کی به مواد اولیه معدن خاکنید تا از مزیت نزدیکنمی احداث

 به عنوانه در آذربایجان جنوبی به ما کمرند برخوردار شوید؟ پاسخ داده بود 

اما  دشونمیی ارائه گذارسرمایهی برای این کمجوز و تسهیالت بان گذارسرمایه

 .گیردمی به راحتی در اختیار ما قرار در خراسان رضوی این مجوزها و تسهیالت

ی معدنی و دیگر صنایع هابخشی در همه کل مجوزها و تسهیالت بانکاین مش

گذار اهل سرمایه کدیگر، اگر ی به عبارت .آذربایجان جنوبی وجود دارد

ه از مزیت وجود معادن طالی آذربایجان جنوبی یا حتی خارجی برای استفاد

ان تپه، مس سونگون، سرب و روی انگوران زنجان، آلومینیای سراب، سنگ کیت

ی گذارسرمایهو دیگر معادن آذربایجان جنوبی خواهان  اورمیهمرمر آذرشهر و 

ان تپه، یا لوازم و قطعات مسی برای صنایع کبرای تولید طالی زینتی از طالی ت

ی مرمر هاسنگی، یا قطعاتی از سرب و روی، با فرآوری کترونیکی یا الکتریکال

ی در آذربایجان کاز ارزش افزوده آنها شوند مجوزها و تسهیالت بان مندیبهرهو 

حتی در صورت فقدان آن  نشینفارس، ولی در شهرهای شودنمیجنوبی ارائه 

ی ترجیحی در اختیار کی با سود بانکمجوزها و تسهیالت بان ها،مزیت

به همین جهت حجم  .گیردقرار می نشینفارسگذاران شهرهای هسرمای

ویری کو  کی دولتی و خصوصی حتی در شهرهای خشهابخشگذاری سرمایه

چندین برابر )در شرایط جمعیت مساوی( بیش از شهرهای  نشینفارس

  .آذربایجان جنوبی است
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در دوره ریاست جمهوری خاتمی روزنامه یـاس نو گزارشی تحقیقی در 

ی در بخش معدن کرمان و کل آذربایجان گذارسرمایهخصوص مقایسه میزان 

 320مشخص  به طوری در کرمان گذارسرمایهجنوبی چاپ کرده بود که حجم 

  .برابر آذربایجان جنوبی بوده است

شاورزی نیز کت دامپروری وه حتی در تولید محصوالکجالب اینجاست 

هوایی شهرهای آذربایجان جنوبی مزیت بسیار بیشتری در  به دالیل آب و

امالً سیاسی، تعداد و میزان کویری دارند اما به دالیل کمقایسه با شهرهای 

یزد، ویری مانند کی صنعتی در شهرهای هامرغداریی صنعتی و هادامداری

  .شهرهای آذربایجان جنوبی است بسیار بیشتر از ...رمان، سمنان وک
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 معدن سرب و روی انگوران در زنجان

معادن سرب و روی در کنار روستای محروم انگوران زنجان قرار دارد و 

ت سهاسالمعدن سرب و روی در آذربایجان جنوبی و ایران است که  ترینبزرگ

شود و می یبرداربهرهتوسط نظام توتالیتر و استعماری فارس )ایران( از آن 

 ساالنه صدها میلیون دالر محصول آن در بازارهای داخلی و خارجی به فروش

رسد اما روستاهای اطراف این معدن مانند انگوران همچنان در محرومیت می

برند و فقط تخریب محیط زیست و آلودگی آن و انواع و اقسام می شدید بسر

دیگر این  به عبارتد، شومی نصیب ملت تُرک آذربایجان جنوبی هابیماری

  .شودست که غارت میهاسالمعدن 

روز  2621در همین رابطه روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره 

در « سهم زنجان از معدن انگوران»را تحت عنوان ای مقاله 31/1/91پنجشنبه 

انگاری مدیران رده باالی به چاپ رسانده است که احتماالً در اثر سهل 3صفحه 

زیرا این روزنامه دست راستی از طرفداران دو  .این روزنانه به چاپ رسیده است

های مقاالت خود به کرات ضدیت خود آتشه فاشیسم فارس است که در صفحه

 ...در هر حال این مقاله که توسط اسد ا .با ملت تُرک را آشکار کرده است

در  ir.den.wwwنوشته شده است در سایت این روزنامه یعنی زاده قربان

دسترس قرار دارد، حاوی حقایق دردناکی از استثمار منابع و معادن آذربایجان 

جنوبی توسط نظام توتالیتر و استعماری فارس است که البته این هم فقط 

 1391)همین روزنامه در اردیبهشت ماه  .کوچک از این استثمار استای نمونه

http://www.den.ir/
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حات مقاالت، مقاالت متعددی از نقش ارامنه در امپراتوری صفوی به در صف

 شکل اغراق آمیز به چاپ رسانده است(

آیا »قربانی نویسنده مقاله این سوال را در ابتداء طرح کرده است:  ...اسد ا

در توسعه و آبادانی شهر زنجان  دتوانمی عظیم این معدنهای بخشی از سرمایه

 «تنها به شنیدن نام آن بسنده خواهند کرد؟ها زنجانی این که صرف شود یا

دغدغه دیگر اهالی صنعت استان صرف مالیات معدن این دیار در استان 

این در حالی است که منطقه انگوران محروم بوده و اگر مالیات  .اصفهان است

این معدن در خود منطقه و استان صرف شود در توسعه و شکوفایی استان و 

  .خواهیم بودهایی د پیشرفتمنطقه شاه

محمود احمدی»زنجان در دوره اول سفر ریاست جمهوری به استان 

معدن انگوران را متعلق به همه مردم این استان عنوان کرد و حتی یکی « نژاد

  .بودها از مصوبات آن دوره واگذاری معدن به زنجانی

 .مراه بودههایی طی این مدت هر بار به نوعی این وعده با کارشکنی

هم در این سرمایه عظیم سهم ها واگذاری معدن به این معنا است که زنجانی

دارند و باید سرمایه قابل توجهی از سودهای آن در زنجان و استان خرج شود، 

  .چرا که مضرات ناشی از این صنعت گریبان گیر زنجانی هاست

وشش تحت پهای شرکت« قانون اساسی» 44از سوی دیگر مطابق اصل 

این در حالی است که  .باید واگذار شوند« تهیه و تولید مواد معدنی ایران»
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گذرد، اما هنوز هیچ اقدامی می 44اصل های سیاستحدود پنج سال از ابالغ 

  .در این زمینه صورت نگرفته است

، ریزیرنامهچنانچه واگذاری معدن به نتیجه برسد، به طور قطع ب

« یوسف مرادلو» .شودمی شرایط بهتری برخورداراستخراج و تولید معدن از 

درصدی  20رئیس انجمن سرب و روی کشور بر این باور است که با صرف 

سرمایه معدن انگوران برای محرومیت زدایی منطقه شاهد رشد و توسعه شهر 

صرف این هزینه در کاستن از بیکاری، ساخت بیمارستان  .زنجان خواهیم بود

گوید: می داند وبه لحاظ محروم بودن را حائز اهمیت می زایی منطقهو اشتغال

اگر معدن در اختیار بخش خصوصی استان زنجان قرار گیرد، اتفاقاتی از جمله 

  .فرو ریختن معدن را شاهد نخواهیم بود

و مدیریت اصولی برای صنعت روی استان را مهم  ریزیرنامهمرادلو، ب ...

زایی را داراست، ت قابلیت ارزآوری و اشتغال: این صنعکندمی داند و تصریحمی

با واگذاری معدن انگوران به کنسرسیوم، توزیع عادالنه و اصولی  این که به شرط

  .را شاهد باشیم تا استان به جایگاه باالتری در عرصه اقتصادی دست یابد

ارتباط با صرف مالیات بر درآمد میلیاردی  مرادلو در پاسخ به سوالی در ...

معدن در استان اصفهان، به زندگی پر زحمت مردم منطقه انگوران ناشی  این

از صداهای گوش خراش ناشی از انفجارهای مهیب معدن، بیکاری جوانان 

افزاید: ما به دنبال سود از می و کندمی منطقه و نیز نبود امکانات رفاهی اشاره
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شخص رئیس این معدن نیستیم و بارها این موضوع را به گوش مسئوالن و 

  .ایمجمهور رسانده

 کندمی از این معدن اشارهها وی به بازدید چند سال اخیر فرانسوی ...

یم اگر این معدن در کشور ما بود مسیر آن را با طال آسفالت»که گفته بودند: 

ای ، انتظار دارد، نمایندگان جدید استان به این موضوع اهتمام ویژه«کردیم

  .داشته باشند

ی معادن استان نیز به برداربهرهرئیس اداره نظارت بر « حسین جعفری»

این موضوع اذعان دارد که اگر حساسیت روی این موضوع بیشتر شود، باید این 

میزان مبلغ مالیات به خود استان برگردد و سهم قابل توجه این سرمایه در 

 (3: ص 31/1/91)دنیای اقتصادی،  .خود این استان خرج گردد

مانگونه که مالحظه شد معدن سرب و روی انگوران در زنجان استخراج ه

شود و آلودگی محیط زیست می و مواد معدنی فرآوری شده آن به خارج صادر

ی آن نصیب ملت تُرک آذربایجان جنوبی و درآمدهای آن هابیماریو عوارض 

د، و البته که نمایندگان دستچین شده گردنشین میفارسنصیب شهرهای 

کاری انجام دهند زیرا آنها نه مامور  ندتواننمینظام در مجلس فرمایشی نیز 

تی و تا وق هستند منافع ملت تُرک آذربایجان جنوبی بلکه مامور و معذور نظام

نشود غارت منابع و معادن  تأسیسکه دولت ملت تُرک در آذربایجان جنوبی 

  .آذربایجان جنوبی ادامه خواهد یافت
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 آذربایجان جنوبیدر  رنفت ساحل خزنفت مغان و 

وجود نفت در آذربایجان جنوبی و تالش برای استخراج آن ظاهراً برای 

ه کتداوم جنگ جهانی دوم توسط دولت شوروی  یهاسالاولین بار در طول 

شور در آذربایجان جنوبی و ایران حضور داشتند به طور عملی کنیروهای آن 

ی نفت در مغان را برپا هاچاههای حفاری لکد هاروسمورد توجه قرار گرفت و 

از آذربایجان جنوبی و  هاروسپس از پایان جنگ جهانی دوم و خروج  .ردندک

 .های حفاری توسط دولت پهلوی برچیده شد و پلمپ گردیدلکایران، این د

 کی کمکمیالدی(، دولت پهلوی با  1966شمسی ) 1345مجدداً در سال 

یی را برای تعیین حجم و هانگاریلرزهو  هاحفاری ت نفتی اروپایی )شل(کشر

میزان ذخایر نفت موجود در مغان آذربایجان جنوبی را انجام داد و نتایج حاصله 

ه ذخیره نفت خام در حوزه مغان وجود کمیلیارد بش 8تا  4ه حدود کنشان داد 

الیتر تبه هر دلیل نظام تو .امالً دارای صرفه اقتصادی استکه تولید آن کدارد 

پهلوی به دالیل متعدد از جمله عدم برانگیختن حساسیت ملت تُرک در 

اقدامی در راستای  ...تکنولوژیک و مالی وی هاضعفآذربایجان جنوبی و 

  .استخراج نفت در مغان آذربایجان جنوبی انجام نداد

با فروپاشی شوروی و توسعه استخراج نفت در آذربایجان شمالی، نظام 

استعماری فارس )ایران( نیز برای انجام نوعی چشم و همچشمی و توتالیتر و 

ره کاه به دنبال مذکرد کل تبلیغاتی اعالم کعقب نماندن از قافله، حداقل به ش

ی خارجی برای استخراج نفت در مغان و ساحل آذربایجان جنوبی هاتکشربا 

بسته به واهای در دریای خزر است و در همین راستا اخبار متعددی در رسانه
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شمسی  1380در دهه  به ویژهاینترنتی های و سایتها نظام از جمله روزنامه

نژاد ارآمدن محمود احمدیکبا روی  .)دهه اول هزار سوم میالدی( مطرح شد

( و سفرهای استانی پر سر و 2005) 1384رئیس جمهور در سال  به عنوان

فت در مغان آذربایجان صدای او، در هنگام سفر او به مغان، موضوع استخراج ن

تی ح .رات مطرح شده استکجنوبی و نقش آن در توسعه آذربایجان جنوبی به 

رواسی و کخارجی از ی هاتکشروابسته به نظام نام های بارها از سوی رسانه

 2و مغان  1نفتی مغان های ره برای استخراج حوزهکه در حال مذاکروسیه 

رات حاصل نشده کعملی از این مذا نون نتیجهکهستند اعالم گردید ولی تا

  .است

غرب، ضرورت احداث خطوط لوله از مغان به پاالیشگاه تبریز، های تحریم

دام مانع عملی شدن استخراج کهر  ندتوانمی ...نولوژی و سرمایه وکمبود تک

اما در صورت استخراج نفت از مغان، منافع و سود حاصل  .نفت از مغان باشند

دن دیگر موجود در آذربایجان جنوبی مانند سرب و روی از آن همانند معا

ائولن( مرند، کچینی ) کاب، خاکت درهآقو  شورانزرهانگوران زنجان، طالی 

، سنگ آهن بیجار، سنگ مرمر آذرشهر به شهرهای داغقرهمس سونگون 

منتقل خواهد شد و سودی جز تخریب محیط زیست نصیب  نشینفارس

 نسبت به هویتها رسد رشد آگاهیاما به نظر می .آذربایجان جنوبی نخواهد شد

یرا با ز .ملی تُرک و منافع ملی آذربایجان جنوبی باعث احتیاط نظام شده باشد

توجه به قیمت باالی نفت خام در جهان استخراج معادن نفت مغان و عدم 

ف درآمد آن در آذربایجان جنوبی باعث افزایش اعتراضات به غارت معادن صر



206 
 

رس اخاطر نظام توتالیتر و استعماری ف به همین .آذربایجان جنوبی خواهد شد

ش به افزای دتوانمی نفت مغان استخراج نشود زیرا دهدمی)ایران( فعالً ترجیح 

  .کند کمکبیداری ملی در آذربایجان جنوبی 

ه بعضاً ک خزرنفتی موجود در ساحل آذربایجان جنوبی دریای های حوزه

 و ذخایر زیرزمینی هاثروتاست نیز از دیگر  کبا آذربایجان شمالی نیز مشتر

امکانات مبود کنون به دالیل متعدد مانند که تاکآذربایجان جنوبی است 

 قو سرمایه، عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به ویژه در مناط کینولوژیکت

نظام توتالیتر و استعماری فارس )ایران( هنوز موفق به  ...به مرزها و کنزدی

وی کس اندازیراه با به ویژهرسد به نظر می .ی از آنها نشده استبرداربهره

( از سوی نظام توتالیتر و 2011) 1390ه در سال کحفاری در دریای خزر 

و  کنولوژیکانات تکامرده است و با فراهم شدن کار کاستعماری فارس آغاز ب

نفتی در ساحل آذربایجان های سرمایه در میان مدت حفاری و استخراج از حوزه

نظران انرژی نظام مدام از عقب زیرا صاحب .جنوبی دریای خزر آغاز خواهد شد

های مشترک در ماندگی ایران از تولید نفت و گاز در دریای خزر و در حوزه

در  زمانهم ه،کحالی  آورند، درمی به میان مقایسه با همسایگان شمالی سخن

با عراق و قطر و کویت نیز از عقب ماندگی  کمشترهای جنوب و مرز و حوزه

  .دهندمی خبرها در برداشت نفت و گاز از این حوزه

نفت و گاز در ساحل های هیچ نوع اطالعاتی در خصوص حوزه متأسفانه

یم توانمی زیرا از این ساحل فقط ماآذربایجان جنوبی دریای خزر موجود نیست 

ی هاظرفیتنیم و از بنادر و کساحل آذربایجان جنوبی دریای خزر یاد  به عنوان
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اهراً نون ظکه تاکنیم کشتیرانی، توریستی و معدنی آن بحث کگیری، ماهی

و منابع متعلق به حرکت ملی آذربایجان مطرح نشده ها چنین مباحثی در رسانه

 یهاظرفیتانات و کآگاهی ملی از ام دتوانمی به هر حال طرح این مبحث .است

آذربایجان جنوبی در دریای خزر را باعث شده و حساسیت به حفظ منافع ملی 

س العمل ملی در صورت غارت آن از سوی نظام توتالیتر و استعماری کو ع

تعماری ر و استنش نظامی آذربایجان شمالی با نظام توتالیت .فارس را باعث شود

شتی ک( بر سر فعالیت 2001)آگوست  1380فارس )ایران( در مرداد ماه 

 آن را البرز هکشرق -آراز-تحقیقاتی شرکت بریتیش پترولیوم در حوزه نفتی آلو

نامند قطعاً از دیگر موارد ضروری مورد بحث بایستی در آذربایجان جنوبی می

  .باشد
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 شن، ماسهقیمتی، ساختمانی، ی هاسنگمعادن 

ی قیمتی، هاسنگآذربایجان جنوبی دارای معادن ارزشمندی از 

در اکثر شهرهای  .است ...ساختمانی، شن، ماسه، آهک، گچ وی هاسنگ

ی خام از این معادن یا در اختیار نهادهای برداربهرهآذربایجان جنوبی مجوز 

های شرکتها و امنیتی و نظامی یا در اختیار مترو و شهرداری تهران و دیگر نهاد

دهند و از می ی قراربرداربهرهنظام در تهران است و یا مستقیماً آن را مورد 

آورند که برای می طریق صادرات آن به خارج ارز مورد نیاز خود را به دست

و آذرشهر بدین گونه است، و یا با گرفتن  اورمیهمثال معادن سنگ مرمر 

خصوصی موجود در های شرکت سنگین ماهانه و ساالنه ازهای پورسانت

ی، مالیات، عوارض برداربهرهآذربایجان جنوبی تحت عناوین مختلف )مجوز 

( عمالً سود اصلی از فعالیت این معادن را به خود اختصاص  ...زیست محیطی و

یم دهند و برای آذربایجان جنوبی فقط تخریب محیط زیست آن نصیبشمی

انی ی ساختمهاسنگاز سوی دیگر تکنولوژی و صنایع مرتبط با فرآوری  .شود

ساختمانی از آذربایجان جنوبی  عمدتاً در اصـفهان و تهران قرار دارد و مواد خام

شود و اشتغال و ارزش افزوده می استخراج و برای فرآوری به آن شهرها منتقل

ر ری بین نظام توتالیتد و رابطه استعماگردنشین میفارسآن نصیب شهرهای 

  .یابدمی ایران و آذربایجان جنوبی در این حوزه نیز تداوم

ی نظام توتالیتر برداربهرهموضوع معادن در آذربایجان جنوبی و نحوه 

ایران از آنها که همراه با استثمار آذربایجان جنوبی و تخریب محیط زیست آن 

های شرکتاین معادن و  است، موضوعی گسترده و نیازمند اطالعات از درون
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از آنهاست و با توجه به ماهیت امنیتی این نظام، اطالعاتی که به  برداربهره

البته این به  .است کنندهگمراهشود محدود، نارسا و می خارج توسط نظام ارائه

معنی آن نیست که نبایستی در این خصوص مطلبی نوشت، بلکه آمارهای ارائه 

ستی با احتیاط مورد بررسی قرار داد چون دروغ، اساس شده از سوی نظام را بای

برای مثال معادن طالی  .هر هیأت حاکمه توتالیتر استای و پایه نظام رسانه

، و هئشتری داغقره، ساری گونئی، معادن طالی خاروانا و شورانزره، درهآق

، معادن سرب و روی زنجان، ادن مس سونگون، مزرعه، جلفا، خیاو)هشترود(، مع

، بادآبستانمعادن سنگ آهن در اطراف زنجان و بیجار، نفلین سینیت سراب، 

اردبیل، کلیبر، خیاو، معادن نفت وگاز در مغان و در دریای خزر، و معادن 

از جمله  ...ی قیمتی و ساختمانی در همه شهرهای آذربایجان جنوبی وهاسنگ

یا  دهدمیی قرار برداربهرها نظام توتالیتر مورد معادنی هستند که اکثر آنها ر

 ی از آنها و انتقال منابع آنبرداربهرهسرمایه و تکنولوژی برای  تأمینبه دنبال 

ولی قطعاً منابع و معادن عظیم دیگری  .است نشینفارسبه تهران و شهرهای 

ی هافضعنیز در آذربایجان جنوبی وجود دارد که یا نظام توتالیتر به دنبال 

 .تکنولوژیک کشف نکرده است و یا به دالیل سیاسی حاضر به اعالم آن نیست
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 معدن عقیق ساواالن )سبالن(

های قیمتی آذربایجان که شهرت جهانی نیز دارد یکی دیگر از سنگ

است. معدن این سنگ قیمتی نیز همچون سایر معادن « سنگ عقیق ساواالن»

تاراج رفته، و مشکالت زیست محیطی آذربایجان توسط نظام استعماری به 

دن مع»کند. در مورد این زده آذربایجان تحمیل میبسیاری را بر پیکره چپاول

 1395اسفند  24به ذکر یادداشت زیر که در روزنامه صمت به تاریخ « سنگ

 کنیم:چاپ شده است اکتفاء می

 نسبال عقیق مینیاتوری انحصار در جواهرسنگی تابلوهای جهانی بازار

 زد خواهد برهم را جهان آشفته خواب سبالن؛ عقیق

 و قیمتی هایسنگ همچون فراوان معدنی ذخایر وجود: قیصری نرگس

 نگفت برای حرفی جهان در زمینه این در ایران شده سبب ایران در قیمتینیمه

 .باشد داشته

 صورت در است برخوردار جهانی شهرت از که سبالن عقیق سنگ میان این در

 به معدن این. داشت خواهد را بازار کردن متحول قابلیت جهانی، بازار به ورود

 را جواهرسنگ تابلوهای ساخت امکان عقیق، بزرگ هایتوده از برخورداری دلیل

 و نگیر تنوع دلیلبه بخش این کارشناسان گفته به. است کرده فراهم کشور در

 تابلوهای روی گذاریقیمت معدن، این تولیدی محصوالت باالی کیفیت

 که است درحالی این. است شده سخت( مینیاتوری تابلوهای) جواهرسنگ

 ماا است فعال زیبا تابلوهای این تولید در ایتالیا همچون مختلفی کشورهای

. ستنی بیش ایآشفته خواب سبالن عقیق مقابل در آنها جواهرسنگی تابلوهای
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 هایذخیره یافتن برای کاوش و معادن این روی گذاریسرمایه رسدمی نظر به

 به را ایران کشور، برای افزودهارزش ایجاد بر عالوه کشور، در معدنی گرانقدر

 .کندمی تبدیل جهانی بازار در نرخ کنندهتعیین و اصلی تولیدکنندگان

 

 سبالن تنی 30 عقیق

 تاناس ایحرفه و فنی سازمان و دستیصنایع جواهرشناسی و تراشیسنگ مربی

 در که معدن این: گفت صمت به سبالن عقیق سنگ معدن درباره اردبیل

 داده جای خود در را جهان عقیق ذخیره بزرگترین دارد، قرار سبالن هایدامنه

 است( تنی39 ابعاد در) بزرگ هایکوپ و ایتوده شکل به معدن این ذخیره. است

 شودمی یافت جهان در باریک و نازک نوارهای شکل به عقیق، ذخایر کهدرحالی

 یشترب جهان در تموک، افشین گفته به.است دست کف اندازه به آن بزرگترین و

 اسیدی و شیمیایی هایرنگدانه با و هستند خاکستری و طوسی هاعقیق

 طیف کل یعنی است، متنوع عقیق هایرنگ ایران در اما شوندمی آمیزیرنگ

 عقیق معدن ذخیره اینکه بیان با ادامه در وی.داریم اختیار در را کمان رنگین

 را آن صادرات و فرآوری استخراج، قابل ذخیره میزان است غنی بسیار سبالن

 سنگ این از بسیاری هایریشه و هارگه البته: گفت و کرد اعالم تن1100

 یقعق معدن قطعی ذخیره تموک گفته به.است مانده باقی معدن این در ارزشمند

 از بعد و است خاک درون هاسنگ ریشه زیرا کرد مشخص تواننمی را سبالن

 وجز عقیق معادن واقع در. کرد پیگیری را هارگه طول توانمی آنها، آوردن بیرون

 کتحر پایین، سمت به پلکان و ترانشه ایجاد از بعد توانمی و است روباز معادن

 زیرزمینی شکل به استخراج به نیازی و کرد استخراج را آن در موجود ذخایر و

 ایهفناوری و تجهیزات به نیاز قیمتی هایسنگ این استخراج برای. ندارد وجود

 زا زیادی میزان رفتن بین از به منجر صورت غیراین در زیرا شودمی احساس روز
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 فناوری سطح و موضوع این درباره وی. شد خواهد شدنش پرت و معدنی ذخیره

 ینگونها نیز کنندمی استفاده آن از سبالن عقیق معدن معدنکاران که تجهیزاتی و

 مترینک که کنندمی کار برشی سیستم در فنی مسئوالن و مهندسان: داد پاسخ

 بعد مرحله در و است انفجاری معدن این در استخراج مدل. باشد داشته را پرتی

 4 الماسه برش سیم از استفاده با را هارگه سپس و شده برداریباطله اهرم، با

 .است کم بسیار آن پرتی که شودمی برش بزرگ، اسلب شکل به میل،

 

 منطقه در معدن اشتغالزایی

 توانمی زینتی هایسنگ فرآوری همچنین و آموزشی هایکارگاه ایجاد با امروزه

 این در: گفت بارهاین در تموک. کرد ایجاد مناسبی افزوده ارزش و اشتغالزایی

 در همچنین است کرده اشتغالزایی نفر 30 حدود برای سبالن عقیق معدن راستا

 تجهیز حال در و شده اندازیراه ایسوله و کارخانه اردبیل 2شماره صنعتی شهرک

 رشب صنعتی ابعاد در را هاسنگ «الماسه برش سیم» روش با که هستیم کارخانه

 زمینه این در ایران و بوده تن 50 معدن این در موجود عقیق بزرگترین. )دهیم

 و استخراج برای آماده تن 1100 درباره وی.(است شکسته را جهانی رکورد

 النسب عقیق: گفت نیز ارزش با سنگ این صادراتی بازارهای و صادرات و فرآوری

 فک و باریک هایاندازه در عقیق معمول طور به زیرا است فردمنحصربه محصولی

 در عقیق اگر حال. یافت( موزاییک)تایل ابعاد در را آن تواننمی و است دست

 یداپ را سنگ جواهر تابلوی حکم بخورد برش بزرگ تایل همان یا موزاییک اندازه

 ن،سبال عقیق به دلیل همین به. شد خواهد مینیاتوری نقاشی همچون و کندمی

 .شودمی اطالق مینیاتور عقیق
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 از. داردن گذاریقیمت قابلیت بزرگ، ابعاد در سنگ جواهر تابلوی تموک، گفته به

 ایران یقعق برای رقیبی بنابراین ندارد وجود ایتوده شکل به عقیق دنیا در طرفی

 و داشت نخواهد رقیبی شود بازار وارد سنگ این اگر پس. داشت نخواهد وجود

 .کندمی بازار وارد و فرآوری را آن که بود خواهد کسی اختیار در نرخ

 

 بودند سبالن عقیق مشتری هاچینی

 قابل بهای حاضرند و دارند جهان در را خود مشتریان زینتی هایسنگ همواره

 بالنس عقیق سنگ آیا اینکه حال. کنند پرداخت آن آوردن دستبه برای قبولی

 رانای که قبل دولت در: داد پاسخ اینگونه تموک نه، یا دارد خارجی مشتری نیز

 دستهب برای هاچینی نداشت، مناسبی شرایط ایران تجاری موقعیت و بود تحریم

 عقیق سنگ خواستندمی آنها واقع در کردند؛ بسیاری تالش سنگ این آوردن

 یرندبگ اختیار در را معدن خاک یا کنند خریداری پایین خیلی نرخ به را سبالن

 به دبای یا معدن ذخیره بودند معتقد معدن این فعاالن زیرا نیفتاد اتفاق این اما

 رهایکشو به آن افزوده ارزش رفتن باال و فرآوری از بعد یا شود فروخته اصلی نرخ

 رد محصول و سنگ انحصار اینکه به توجه با تصمیم این. )شود صادر متقاضی

 به هاشار با وی(.بُردمی بین از را بازار دادن دست از برای نگرانی بود، ایران اختیار

 براساس: گفت ادامه در معدن این در عقیق سیلیسی و رنگین خاک وجود

 وشویشست را خاک توانندمی هاچینی دریافتیم فراوان هایپژوهش و هابررسی

 طبیعی خاک از فشرده هایتایل آن، الی و گل گرفتن از بعد و دهند اسیدی

 ینا گفته به.داشتند معدن خاک خرید بر اصرار دلیل همین به. بسازند عقیق

 دارد دست کف اندازه هایعقیق ایتالیا همچون کشوری حاضردرحال تراشسنگ

 «تهآشف خواب» نام توانمی و کندمی متصل هم به ایپینه وصله شکل به را آن و
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 این در. گذاشت آن بر سبالن جواهرسنگ تابلوهای هماهنگی و نظم برابر در را

 از اما. دهستن محصول این تولیدکنندگان از... و ایتالیا آلمان، ترکیه، چین، راستا

 زاربا به قدم که صورتی در است ایران اختیار در محصول این انحصار کهآنجایی

. ادد خواهد تکان را لوکس فوق و لوکس هایتایل بازار قطع طوربه بگذارد جهانی

 و انگشتر همچون زینتی جواهرآالت ساخت برای سنگ این از وی؛ گفته به

 هرجوا تابلو ساخت برای بزرگ هایاندازه در همچنین. شودمی استفاده گردنبند

 از یکی. شودمی استفاده عقیق هایوان همچون نفیس فوق هایحجم و سنگ

 در شده فروخته دالر میلیون6 دیگری و دالر میلیون1/7 ارزش به هاوان این

 وی. نیست مقایسه قابل سبالن عقیق برابر در عقیق این نگار و نقش کهحالی

 هایتایل از مراکز این در. دارد وجود گرم آب مراکز آلمان در اکنون: داد ادامه

 و ایلت نفیس،فوق مجسمه پارتیشن،. است شده استفاده سونا و استخر در عقیق

 .است شده استفاده مراکز این در هم سنگ جواهر

 

 ...کالم آخرین

 جهان پرسود هایتجارت جزو آن، از مصنوعات تولید و جواهرسازی حاضردرحال

 مواد از دست این ذخایر دارنده کشورهای از بسیاری رواین از. آیدمی شماربه

 انجام راه این در توجهی قابل هایگذاریسرمایه و شده کار به دست معدنی

 قیمتی هایسنگ جمله از معدنی غنی ذخایر از برخورداری با نیز ایران. اندداده

 رگهج به بخش، این به بیشتر توجه و گذاریسرمایه با تواندمی قیمتینیمه و

 .بپیوندد جهان در قیمتی هایسنگ تاجران
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ممانعت از توسعه شهرهای : 5فصل 

آذربایجان جنوبی و موضوعات جمعیتی 

 آن
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 خالصه

ای جامعه هر اقتصادی و سیاسی فرهنگی، توسعه در مهمی نقش شهرها

 جنوبی آذربایجان در .آیندمی حساب به توسعه محرکه موتور و کنندمی بازی

 در را موانع ازای مجموعه فارس توتالیتر و استعماری نظام اخیر سال صد در

 ایجاد از ممانعت .است داده قرار جنوبی آذربایجان شهرهای توسعه مقابل

 شدن صنعتی از ممانعت ،هاراهآزاد و ارتباطیهای جاده انرژی،ی هازیرساخت

 به جنوبی آذربایجان شهری و روستایی جمعیت دادن مهاجرت نهایتاً و شهرها

 هایآسیب اقسام و انواع و فقر بیکاری، گسترش باعث زبان فارس شهرهای

 .دگردمی ...و خانوداگیی هاتنش بزهکای، طالق، مانند اجتماعی

 شهرهای توسعه برای تفصیلی و کالن ریزیرنامهب نوع هر از ممانعت

 رد نشینیحاشیه کتاب و حساب بدون و قواره بدون رشد جنوبی، آذربایجان

 شهرهای از بسیاری اساساً که است نحوی به جنوبی آذربایجان شهرهای

 اگر یا و نیست خبری شهر متن از و دارند نشینیحاشیه فقط جنوبی آذربایجان

 .نیست دید قابل که است کوچک آنقدر هست

 شکل به تهران از منصوب گوش به حلقه و فاسد اداری بوروکراسی

 و سیاسی فرهنگی، مستقل فعالیت نوع هر راه سیستماتیک و هماهنگ

 نوع هیچ نیز دولت و است بسته را شهرها در مستقل مدنی جامعه اقتصادی

 یهاسیاست این همه و ندارد جنوبی آذربایجان شهرهای برایای توسعه برنامه

 شهرهای توسعه عدم و ماندگی عقب هدفمند شکل به آذربایجانی ضد

 .است شده باعث را جنوبی آذربایجان
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 محالت و جمعیت درصد و عظیم وسعت به نگاهی است کافی

 ریز،تب مانند شهرهایی کالن به ویژه جنوبی آذربایجان شهرهای نشینحاشیه

 ممانعت برای عمدی ریزیرنامهب متوجه بیاندازیم تا ...و زنجان اردبیل، اورمیه،

 .ویمش فارس استعماری نظام سوی از جنوبی آذربایجان شهرهای توسعه از

 رهایشه قالب در را جنوبی آذربایجان در شهری سیمای گسترده فقر و بیکاری

 هر رایب اقتصادی و سیاسی فرهنگی، عظیم مشکالت در غرق و نیافته توسعه

 .کشدمی تصویر به طرفی بی ناظر

 مومیع افکار فریب برای توتالیتر و استعماری نظام مقابل نقطه در درست

 جانآذربای ماندهعقب و نیافته توسعه واقعی چهره پوشاندن و جنوبی آذربایجان

 و راندمی سخن دروغ به ایران در تبریز شهر بودن یافتهتوسعه از مدام جنوبی

 افتهی سازمانی هادروغ این نیز ملی فعاالن اصطالح به از بعضی حتی متأسفانه

 !کنندمی باور را
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ی دولتی از بودجه آنها در آذربایجان هاپروژهمالی  تأمینو  هاشهرداری

 جنوبی 

از محل عوارض نوسازی، مجوزهای ساخت،  هاشهرداریعمده بودجه 

صنعتی موجود در اطراف شهرها و های شرکتدریافت درصدی از سود خالص 

با  .شودمی تأمین ...ومحدودی نیز از سوی دولت ی هاکمکبعضاً به ندرت 

صنعتی های شرکتدر اطراف شهرهای آذربایجان جنوبی  این که توجه به

شده است، و حجم ساخت و ساز در آنها در مقایسه با تهران  تأسیسمحدودی 

شهرهای  به ویژه هاشهرداری، بودجه است و شهرهای فارسستان محدود و کم

ی کالن هاپروژهو امکان اجرای کوچک در آذربایجان جنوبی بسیار محدود است 

ی شهری در آذربایجان جنوبی هازیرساختزیرساختی در جهت تحول جدی در 

می ی که رکود در ساخت و ساز ایجادیهاسالدر  به ویژه .بسیار محدود است

در  هامحدودیتاین  .دگردمی بیش از پیش محدود هاشهرداریشود درآمد 

در آذربایجان  هاشهرداریکنار فساد و ناکارآمدی بوروکراسی اداری حاکم بر 

ها، و شهردارانی های مقامات امنیتی و سیاسی مانند فرماندارجنوبی و دخالت

شهری و شهرسازی ندارند و آلت دست  ریزیرنامهکه عمدتاً تخصصی در حوزه ب

 ، به وخامت بیش از پیشستنده مقامات امنیتی و نظامی دولت توتالیتر ایران

  .دگردمی ، در آذربایجان جنوبی منجرهاشهرداریوضعیت مالی 
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که در آذربایجان جنوبی قرار دارند و سهام آنها در بورس هایی شرکت

درصد سود خالص خود را نه به  3شود هر سال تهران خرید و فروش می

حساب شهرداری  ی شهرهای آذربایجان جنوبی بلکه بایستی بههاشهرداری

سیمان های های شرکتبرای مثال گرد و غبار، آلودگی .تهران واریز نمایند

 را مردم ...صوفیان، تراکتورسازی تبریز، پتروشیمی تبریز، آهک آذرشهر و

شوند ولی سود خالص آن می کنند و مریضمی صوفیان، تبریز، آذرشهر تحمل

  .شودمی نصیب شهرداری تهران

در آذربایجان  هاشهرداریی در خصوص عدالتبییض و منبع دیگر تبع

ی عمرانی و زیرساختی که هاپروژهشود که بسیاری از جنوبی از اینجا ناشی می

شود در آذربایجان می تأمیندر شهرهای فارسستان از سوی بودجه دولت 

برای مثال  .شودمی تأمین هاشهرداریجنوبی فقط از محل بودجه محدود 

، خروج هافرودگاهجنوبی، -غربی و شمالی-و کنارگذرهای شرقی هاراهآزاد

در  ...و هاایستگاهپادگانها از شهرها، به زیر زمین بردن خطوط راه آهن و 

شود، ولی در می مالی تأمینبه طور کامل از بودجه دولت  نشینفارسشهرهای 

 تأمین هاشهرداریبایستی از بودجه محدود  هاپروژهآذربایجان جنوبی همه این 

در آذربایجان جنوبی بسیار محدود  هاشهرداریشود و چون بودجه و درآمد 

، ناقص و یا اجرااجرای محدود یا طوالنی شدن مدت  اجرا یاباعث عدم است 

ی بسیار کوچک مراغه هافرودگاهبرای مثال  .گرددمی هاپروژهکوچک بودن این 

ی آنها احداث شده هاشهرداریی مردمی و بودجه هاکمکو خوی از محل 

توسعه فرودگاه تبریز که در  .است و فاقد تجهیزات پیشرفته فرودگاهی است
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 تأمینانجام شده است تماماً از محل بودجه شهرداری تبریز  1380اواخر دهه 

ی تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، یزد، کرمان، هافرودگاهمالی شده است، اما 

ر د .مالی شده است تأمیناز محل بودجه دولت  ...بیرجند، کیش، بندرعباس و

براساس مصوبات  .دق استخصوص مترو کالن شهرها نیز همین مسئله صا

پنجاه درصد بودجه احداث مترو در کالن شهرها از سوی دولت و  هیأت دولت،

سهم پنجاه درصد  .گردد تأمینبایستی  هاشهرداریپنجاه درصد آن از سوی 

دولت در احداث مترو کالن شهرها در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز هر سال 

 .پرداخت شده ولی در تبریز دولت ریالی به مترو بودجه اختصاص نداده است

 .به همین خاطر احداث مترو تبریز هنوز در مراحل مقدماتی است
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 تعیین جمعیت شهرها در افق چند دهه بعد

یتر ایران در راستای افزایش مهاجرت از آذربایجان جنوبی و نظام توتال

رکی آنها و تحمیل و نابودی هویت ملی تُ نشینفارسانتقال آنها به شهرهای 

را انجام ها هویت فارس به این مهاجران انواع و اقسام مطالعات و پیش بینی

که براساس آنها میزان ها یکی از این مطالعات و پیش بینی .دهدمی

، و حمل و نقلای آب، برق، گاز، خطوط جادههای در حوزه هاگذاریسرمایه

در شهرها و روستاهای آذربایجان جنوبی  هابخشصنایع و کشاورزی و سایر 

بینی جمعیت شهرها در افق چند دهه شود، مطالعات مربوط به پیشمی محدود

عیت رای کنترل جمبای ها بهانهبینیبعد است و در حقیقت این مطالعات و پیش

به همان  .در شهرهای آذربایجان جنوبی استها یگذارسرمایهو ممانعت از 

اندازه که رشد محدودی برای رشد جمعیت در شهرها و روستاهای آذربایجان 

 یننشفارسجنوبی در نظر گرفته شده است، برعکس برای شهرها و روستاهای 

رشد جمعیت بیشتری درنظر گرفته شده است و این رشد سریع جمعیت برای 

 .خواهد شد تأمین ...رد، عرب ورک، کُی تُهاملیتآنها از طریق مهاجرت دادن 

به نحوی که با گذشت هر سال درصد جمعیت فارس افزایش و درصد جمعیت 

 در نهایت کاهش خواهد یافت که این تحول تحمیلی ...رک، عرب، بلوچ وملل تُ

یک اکثریت قاطع فارس در کشور موسوم به ایران منجر خواهد  گیریشکلبه 

زیرا کاهش درصد جمعیت تُرک عمالً به معنی کاهش وزن اقتصادی،  .شد

  .فرهنگی و سیاسی آنها خواهد بود
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ی شدید دولتی در اقتصاد نظام توتالیتر ایران، در هاکنترلبا توجه به 

یت در آذربایجان جنوبی ممانعت از ارائه مجوز راستای کنترل رشد جمع

نیز  هازیرساخت تأمینی صنعتی، کشاورزی، خدماتی و عدم هاگذاریسرمایه

  .یابدمی در همین راستا معنی
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تجاری بین شهرهای -ضعف یا فقدان ارتباطات حمل و نقلی و اقتصادی

 آذربایجان جنوبی 

واحدهای اقتصادی در بین شهرهای ه حمل و نقلی و استقرار کطراحی شب

ه آنها ارتباطات محدودی به لحاظ کای است گونهه آذربایجان جنوبی و تهران ب

ریلی  ای،ه حمل و نقل اعم از جادهکاقتصادی و تجاری با هم دارند و تمام شب

شود و بین شهرهای و هوایی از شهرهای آذربایجان جنوبی به تهران منتهی می

وجود ندارد هوایی  ای، ریلی وآذربایجان جنوبی و مناطق ارتباطات درونی جاده

ای تجاری عمده-برای مثال مبادالت اقتصادی .و یا بسیار محدود و ضعیف است

، رمیهاو-همدان، قزوین-بریز، تبریزت-اردبیل، زنجان-اورمیه، اورمیه-بین تبریز

این  ه،کحالی  همدان و دیگر شهرها برقرار نیست در-اورمیهتبریز، -کارا

  .ل عمودی فقط با تهران در جریان استکمبادالت به ش

ی ده شهری و روستایمز عکبین مراای هکتجاری شب-اصوالً پیوند اقتصادی

لیه اوهای ، از ضرورتالمللیبینتجاری -با ارتباطات اقتصادی زمانهمملت  کی

عماری نظام توتالیتر و است ه،کحالی  در .بازار ملی و رقابتی است کی گیریلکش

 تبه عبارای و رفع نیازها از همدیگر و هکفارس اجازه این ارتباطات و مبادله شب

ی مختلف اقتصادی آذربایجان هابخشمل بودن نسبی کدیگر خصوصیت م

دهد و این وابستگی و فرودستی اقتصاد عقب نگه داشته شده جنوبی را نمی

ند و فرادستی کتضمین می نشینفارسآذربایجان جنوبی را به شهرهای 

  .ندکمی تأمیناقتصادی آنان در مقابل آذربایجان جنوبی را 
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 جنوبی از سوی تالش برای عدم پیوستگی اقتصادی شهرهای آذربایجان

ی هااستانه درسطح داخل کنظام نه تنها در بین شهرهای اصلی و عمده، بل

ه با اردبیل کبرای مثال شهرستان خلخال بیش از آن .شودمی جعلی نیز اعمال

ا تجاری داشته باشد ب-اقتصادی نقلی و ز استان ارتباطات حمل وکبه عنوان مر

گیالن و تهران ارتباطات دارد و این به تسریع آسیمیالسیون هویت ملی تُرک 

این مثال تقریباً در مورد تمام  .ندکمی کمکآنها در هویت تحمیلی فارس 

ه در گیالن، قزوین، البرز، کشهرها و روستاهای مناطق شرقی آذربایجان جنوبی 

سال ها ده قرار دارند صادق است، ...ردستان وکرمانشاه، کزی، همدان، قم، کمر

تجاری و به تبع آن فرهنگی و سیاسی با -ه دیگر مبادله اقتصادیکاست 

دارند ن ...شهرهای اصلی آذربایجان جنوبی مانند تبریز، اورمیه، زنجان، اردبیل، و

نسل جوان  به ویژهثریت قریب به اتفاق جمعیت آن مناطق کا متأسفانهو 

احیاء هویت ملی تُرک  واند آسیمیله شده و در هویت تحمیلی فارس ذوب شده

سازی ل خواهد بود زیرا بیش از صد سال هویتکدر این مناطق بسیار مش

تحمیلی و قطع ارتباط مناطق مختلف آذربایجان جنوبی نتایج منفی خود را در 

 .ار ساخته استکهویت ملی تُرک آش تضعیف

نیز، اقتصاد آذربایجان جنوبی حضور ندارد  المللیبینو تجارت  در اقتصاد

سطح توسعه اقتصادی پایین نگه  .یا حضور آن بسیار محدود و جزئی است

شاورزی کن عمدتاً مواد خام داشته شده است و به همین جهت فقط تولیدات آ

 نشینفارسه بدون فرآوری و داشتن ارزش افزوده به شهرهای کو معدنی است 

میت کاالیی و صنعتی آذربایجان جنوبی هم از نظر کتولیدات  .دگردمی ارسال
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الن عمرانی، کی گذارسرمایهزیرا  .یفیت دارای محدودیت استکنظر  هم از و

صنعتی، تحقیقاتی، هم توسط بخش دولتی، هم بخش خصوصی و هم 

ت، اسی خارجی از سوی نظام توتالیتر و استعماری فارس منع شده گذارسرمایه

ار کردن افکو آموزشی نظام با معطوف ای و در عوض دستگاه تبلیغاتی، رسانه

و مطرح  ...ی ساختگی بین شهرها وهادرگیریعمومی در آذربایجان جنوبی به 

 کردن مباحث و موضوعات مورد عالقه و منافع دیگران مانند روز ملی خلیج

  .پردازدمیار عمومی کبه انحراف اف ...، اسرائیل و)فارس!(
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صنعتی در آذربایجان ی هاشهرکی خارجی و سایر گذارسرمایه کشهر

 جنوبی 

در سمت شرقی جاده  1380ی خارجی در اوایل دهه گذارسرمایه کشهر

ه اولین در نوع کشد می مرند نرسیده به صوفیان احداث گردید و ادعا-تبریز

ی خارجی هاتکشرهر چند به حضور تعداد محدودی از  کاین شهر .است خود

ی اهگذاریسرمایهی آن از هاگذاریسرمایهمیت کیفیت و کمنجر شده است اما 

( فراتر نرفته است و SMESو متوسط ) کوچکو مؤسسات اقتصادی  هاتکشر

 .نیافته است تأسیست بزرگ در آن اجازه کی بزرگ و شرگذارسرمایههیچ 

 اماز بالروس و روسیهکهای امیونکت مستقر در آن مونتاژ کشر نتریمهمشاید 

 ...و پاشیه غیر از مونتاژ هیچ نوع فعالیت در زمینه ساخت قطعات، رنگکاست 

همچنین زمین اختصاص داده شده  .شودنمیانجام  کاین خودرو در این شهر

روستاهای دور از شهرها و ای علیرغم استقرار آن در منطقه کبه این شهر

 اهسالپس از  .است ( بسیار محدودکوچکروستای بسیار  ک)بجز ی کنزدی

، بالروس و روسیه جذب تُرکیهگذاران محدودی را از سرمایه کفعالیت این شهر

استقرار یافته در آن بسیار محدود است ی هاتکشررده است و تعداد صنایع و ک

 کوچکصنعتی  کشهر کد یو علیرغم نام و عنوان بزرگ و فریبنده آن همانن

الن نظام توتالیتر و استعماری کمشی دیگر خط به عبارت .باقی مانده است

نولوژی کالن و با تکی هاگذاریسرمایه گیریلکشفارس در جلوگیری از 

 علیرغم نیز اعمال شده است و کپیشرفته در آذربایجان جنوبی در این شهر
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رای نیز ب هاتکشرای به آن، حتی این تُرکیهی هاتکشری جغرافیایی کنزدی

  .شوندمی هدایت نشینفارس ی به شهرهایگذارسرمایه

 کنون شهرکو بزرگ آذربایجان جنوبی ا کوچکثر شهرهای کتقریباً در ا

انه خری از آنها، شبکه فاضالب و تصفیهشده است، هر چند بسیا تأسیسصنعتی 

ی آنها آماده نیست و هازیرساختکلی  به طورو شبکه برق قوی ندارند و 

حتی در  ؛ز صنعتی از این منظر اقدام در خور توجهی استکسازماندهی مرا

ه شد تأسیسصنعتی  کبعضی شهرهای بزرگ آذربایجان جنوبی چند شهر

و نقاط ضعف و  هامحدودیتصنعتی دارای ی هاشهرکاما همه این  .است

وبی ی اقتصاد آذربایجان جنلکه پیشاپیش در مورد وضعیت کمشکالتی هستند 

  .گفته شده است

تهران مانند  صنعتی فعال دری هاشهرکدر مقایسه با  هاشهرکاوالً این 

انیاً ، ثهستند کوچکآباد، تهران، کاوه، ساوه، اصفهان، یزد و مشهد بسیار عباس

انند م کعمدتاً در حوزه صنایع غیراستراتژی هاشهرکنوع صنایع مستقر در این 

بندی مواد غذایی، تولید آب میوه، شیرینی تولیدات غذایی، دام و طیور، بسته

شاورزی و صنعتی برای صنایع موجود در اطراف کجات، فرآوری مواد اولیه خام 

دارای صنایع از  هاشهرکدیگر این  به عبارت .است ...تهران، اصفهان، مشهد و

از تکنولوژی سطح  مندبهرهثر کنولوژی حداکو از نظر نوع ت کوچکنظر حجم 

ان محدودی برای حضور در بازارهای جهانی دارند و از کو ام هستندمتوسط 

سوی دیگر به شدت به دلیل واردات لجام گسیخته در معرض فشار رقابتی از 

دیگر آنها عمدتاً برای بازارهای  به عبارت .یفیت از خارج قرار دارندکنظر قیمت و 
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بودن  کوچکنولوژی و کو به دلیل سطح پایین ت نندکمی داخل تولید

صنعتی آذربایجان جنوبی توان حضور و ی هاشهرکموجود در ی هاتکشر

  .و جهانی را ندارندای رقابت در بازارهای منطقه

ه توسعه و افزایش خطوط جدید تولید و ورود کدلیل دیگری 

ند، کمی محدود در آذربایجان جنوبی هاتکشری جدید را به این هانولوژیکت

ی موجود در واردات و صادرات هامحدودیتراسی فاسد اداری نظام، کفشار بورو

ی موجود تحمیل شده از سوی نظام هامحدودیتمواد اولیه مورد نیاز و 

ع ه هم از نظر نوکات آذربایجان جنوبی است کاستعماری فارس در فعالیت گمر

 اردات و صادرات در مضیقه بسراالهای وارداتی و هم از نظر حجم وکو تعداد 

یلومتر مسیر کاضافی و طی هزاران های برند و مجبورند با پرداخت هزینهمی

از  ل محدودکنولوژی مورد نیاز را به شکاضافی زمینی و دریایی مواد اولیه و ت

  .نمایند تأمین نشینفارسات شهرهای کگمر

ن سرمایه در گردش ای تأمینی به کمکی نظام نیز هیچ نوع که بانکشب

 مالیات از سوی وزارت دارایی اخذ ند، اما انواع عوارض وکنمی هاتکشر

به  هاشهرکه آب و فاضالب در کنار این معضالت فقدان شبکدر  .دگردمی

ی صنعتی به دلیل عدم دفع بهداشتی هاشهرکآلودگی محیط زیست اطراف 

ه کضعف شب .شودمی منجرننده شیمیایی و صنعتی کها و مواد آلوده پساب

نیز از گسترش خطوط تولید و بزرگ شدن  هاشهرکبرق، آب و گاز موجود در 

ه از موانع تعبیه شده توسط خط مشی کند کمی جلوگیری هاتکشراحتمالی 

  .تاس الن اقتصادی نظام توتالیتر و استعماری فارس در آذربایجان جنوبیک
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رای اقتصاد آذربایجان جنوبی و ه از این معضالت و موانع بکای نتیجه

شود می صنعتی آذربایجان جنوبی حاصلی هاشهرکموجود در ی هاتکشر

علیرغم هزینه انجام شده توسط بخش  هاتکشره بسیاری از این کآن است 

می ارکیا با حداقل ظرفیت  هستند امالً تعطیلکخصوصی آذربایجان جنوبی یا 

ی در همین راستا مصطفی افضل .دارند سرپا نگهخود را اند نند و فقط توانستهک

گفته است که هم  91نماینده به اصطالح مجلس نهم از اردبیل در پایان خرداد 

البته آمار  .درصد واحدهای تولیدی استان اردبیل تعطیل هستند 80اکنون 

، ص 1391خرداد  30)روزنامه هشمهری،  .واقعی قطعاً از این هم بیشتر است

18).  
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 ی و عدم رشد شهرنشینی و طبقه متوسطگذارسرمایهجلوگیری از 

از نتایج فرهنگی و سیاسی خط مشی کالن اقتصادی نظام توتالیتر ایران 

ی کالن و عمده در آذربایجان جنوبی ضعف هاگذاریسرمایهدر جلوگیری از 

اصوالً دموکراسی را پدیده جوامع  .طبقه متوسط در آذربایجان جنوبی است

ای که اکثریت جمعیت آن درگیر فقر و رفع نیازهای دانند و در جامعهمی مرفه

عالیت گیری ف، انتظار شکلهستند فیزیولوژیک )غذا، مسکن، بهداشت( خویش

سیاسی و فرهنگی مستقل و مدرن بر مبنای اندیشه مدرن یعنی انسان خود 

ز واقع بینی مختار و فعال و توجه به هویت ملی و شأن انسانی تا حدودی دور ا

ه بدیگر نظام توتالیتر تداوم فقر و بیکاری و توسعه نیافتگی را  به عبارت .است

داند و به همین می تضمین تداوم استعمار آذربایجان جنوبی برای خود عنوان

جهت به شدت بر حفظ فقر گسترده در آذربایجان جنوبی و افزایش فاصله 

شهرهای آذربایجان جنوبی ی سطح توسعه شهرهای فارسستان با هاشاخص

اصرار دارد و تداوم رابطه فراتری بین نظام استعماری و توتالیتر ایران و فروتری 

  .آذربایجان جنوبی حداقل به لحاظ اقتصادی بر این رابطه متکی است

مثال عملی رابطه بین شهرنشینی و طبقه متوسط را در وقایع خرداد ماه 

شهرهای  .به وضوح مشاهده کرد توانمیشهرهای آذربایجان جنوبی  در 1385

بزرگتر به دلیل جمعیت جوان وسیع و طبقه متوسط نسبتاً قویتر صحنه 

در  حالی که بود، در 1385وسیعتری در قیام ملی خرداد ماه اعتراضات 

ار در سطحی بسی این که شهرهای کوچک این تظاهرات یا امکان انجام نیافت یا

شد صنعتی و اقتصادی رابطه مستقیمی با رشد کلی ر به طور .کوچک انجام شد
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 و هاانسانو آن هم رابطه مستقیمی با رشد احساس استقالل  طبقه متوسط

  .فعالیت مستقل سیاسی دارد
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کاهش قیمت امالک و مستغالت در آذربایجان جنوبی در مقایسه با 

 شهرهای فارسستان

ی، عدم رشد اقتصادی، خروج سرمایه از آذربایجان گذارسرمایهممانعت از 

به شکل مداوم با احتساب تورم،  نشینفارسجنوبی و انتقال آن به شهرهای 

 ،دهدمیقیمت امالک و مستغالت را در مقایسه با شهرهای فارسستان کاهش 

ی در امالک و مستغالت آذربایجان جنوبی گذارسرمایهدر نتیجه سودآوری 

ی در امالک و مستغالت گذارسرمایه حالی که یا منفی است در بسیار پایین و

این سودآوری پایین در  .شهرهای فارسستان با سودآوری باالی همراه است

گذاران بخش مسکن و امالک آذربایجان جنوبی باعث خروج سرمایه سرمایه

ی در شهرهای گذارسرمایهآذربایجان جنوبی از آنجا و حرکت به طرف 

 شود و مدام فاصله عمران و آبادانی و رفاه بین این دو افزایشمی نشینفارس

ی و بستن فضای کسب و کار گذارسرمایهدیگر ممانعت از  به عبارت .یابدمی

اقتصادی، مسکن، امالک، مستغالت، های در آذربایجان جنوبی همه حوزه

ل، حمل و نق ،هابیمارستان، هادانشگاهدرآمد، اشتغال، فرهنگ، توریسم، 

  .دهدمیمنفی قرار  تأثیرتحت  ....انرژی،

عدم رونق بازار امالک و مستغالت ناشی از سطح پایین درآمدها و قدرت 

گذاری در بخش مسکن و امالک را محدود و کیفیت آن را خرید پایین، سرمایه

شهری مدرن  ریزیرنامهکیفیت پایین ساخت و ساز و فقدان ب .آوردمی پایین

منجر به ظهور نماهای زشت شهری و فقدان هر نوع زیبایی هنری و معماری 

عناصری که تحت عنوان شهردار و یا معاونان آن و همچنین  .دگردمی شهری
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شوراهای شهر مسئولیت دارند، عمدتاً از بین نیروهای امنیتی و سیاسی وفادار 

ئل مربوط به شهرسازی، به نظام و فاقد هر نوع توانایی و تخصص در مسا

شوند و در کنار فساد فراگیر می انتخاب ...جغرافیایی شهری، مدیریت شهری و

در نظام اداری و سیاسی مجموعاً به وخامت بیشتر وضعیت شهرسازی در 

  .انجامدآذربایجان جنوبی می
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 و کمیت و کیفیت پایین آن در آذربایجان جنوبی «مسکن مهر»

ن و صاحب خانه شدن طبقات کاهش قیمت مسکی برا نژاداحمدیدولت 

ی منابع هازمینرا به اجرا گذاشت و با انتخاب  «ن مهرکمس»پایین، طرح 

و با حذف قیمت زمین و تخصیص وام و  کطبیعی و غیرمزروعی و بدون مال

ن مهر و ثبت نام کو دریافت مقداری پول از متقاضیان مس هازمینسازی آماده

 .ن مهر اجرای این پروژه را آغاز کردکمسهای در قالب تعاونیو سازماندهی آنها 

در همه شهرها از مصالح  هر چند برای پایین آوردن هزینه ساخت آن، تقریباً

هرها ن مهر در شکیفیت پایین استفاده شده است، اما از نظر تعداد واحد مسکبا 

تان رسساری در مقایسه با شهرهای فاکآشی هاتبعیضنسبت به جمعیت آنها 

ن مهر در کبرای مثال تعداد واحدهای مس .علیه آذربایجان جنوبی وجود دارد

ن مهر است و در کحال احداث در شهری مانند نیشابور هشت هزار واحد مس

ن که بیش از سه برابر نیشابور جمعیت دارد هشت هزار واحد مسکنیز  اورمیه

ن مهر کبعیض در مسمهر در حال احداث است، و این نشان دهنده سه برابر ت

ن که با اجرای مسکه دولت مدعی است کعلیه آذربایجان جنوبی است در حالی 

  .تحقق عدالت استبه دنبال مهر 

یفیت پایین، دولت هزینه کو  هاتبعیضو  هاضعفلی با تمام ک به طور

ن مهر مانند برق، آب، گاز، تلفن، کی مسهاپروژهی هازیرساختسازی آماده

و این برای  دهدمیانجام  ...و هاخیابانآسفالت مسیر تا شهر اصلی و داخل 

ل کسادی ساخت و ساز مشک به دلیله کی آذربایجان جنوبی هاشهرداری
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سازی را نیز شود و بلندمرتبهمی درآمدی جدی دارند امتیاز مهمی محسوب

  .نمایدترویج می
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 مبود آنها در آذربایجان جنوبی کشهرهای جدید و 

در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی )معروف به 

ی سازندگی و اصالحات( برای جذب سر ریز جمعیت شهرهای بزرگ هادولت

از این  .شهر جدید ساخته شد 18قابل توجه از شهرهای بزرگ ای در فاصله

شهر  کفقط ی ...، زنجان واورمیه، اردبیل، شهر جدید از قزوین تا همدان 18

یت مکاز نظر  ه،کحالی  جدید بنام سهند در اطراف تبریز ساخته شده است در

از چهار شهر جدید در اطراف تهران، سه  ترکوچکیفیت این شهر بسیار کو 

به  .است ...شهر جدید در اطراف اصفهان، سه شهر جدید در اطراف مشهد، و

ه کشهر جدید  کل شهرهای آذربایجان جنوبی فقط یکدیگر برای  عبارت

از شهرهای جدید دیگر شهرهاست احداث شده است و  ترکوچکبسیار هم 

در نظر گرفته شده است و  نشینفارسهفده شهر جدید در اطراف شهرهای 

  .تبعیض علیه آذربایجان جنوبی استهای ی دیگر از نشانهکاین هم ی

ه شهرهای اصلی را به شهرهای ک هاراهآزادو  هاراهبزرگه کهمچنین شب

ند در اطراف شهرهای آذربایجان جنوبی وجود ندارد و معموالً کجدید وصل می

 ه آنها را به همدیگر متصلکهای قدیمی با دو خط رفت و برگشت است جاده

ه که شبک دهدمینشان  نشینفارسدر شهرهای  هاراهنگاهی به نقشه  .ندکمی

از توسعه یافتگی قابل توجهی برخوردار است، اما در  هاراهآزادو  هاراهبزرگ

متصل به هم های هکآذربایجان جنوبی و دیگر مناطق ملی خبری از این شب

ه از روی همدیگر چند طبقه کمتعدد های ی عظیم، تقاطعهاتونلو ها پلتوسط 

در  1389حتی در سال  .دهند نیستاهش میکرا  کند و ترافیگردمی رد
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راه بزرگبرداری رسیده است و در تهران نیز راهی دو طبقه به بهرهاصفهان بزرگ

دو طبقه صدر افتتاح شده است ولی در آذربایجان جنوبی خبری از این 

همچنین حمل و نقل ریلی برای حومه  .زیربنایی حمل و نقلی نیست اتتأسیس

هد، شیراز، و اهواز در نظر گرفته شده کالن شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مش

 ایاست، ولی، شبکه حمل و نقل ریلی حومه تبریز حذف شده است و بودجه

که برای احداث آن خطوط مترو به شهرهای جدید مانند پرند در تهران، 

شهرهای اسالم آباد، بهارستان، زرین شهر، خمینی شهر، نجف آباد، شاهین 

اختصاص یافته است، برای خط متروی  ...هان، ودر استان اصف ...شهر، صفه، و

  .تبریز به شهر جدید سهند از بودجه ملی هم حذف شده است
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 در شهرهای آذربایجان جنوبی  نشینیحاشیه

ی علمی، هاگذاریسرمایهی زیربنایی و هاگذاریسرمایهممانعت از ها دهه

معادن آذربایجان راسی اداری، استثمار منابع و کالن، فساد در بروکصنعتی 

جاری، ردن ارتباطات تکه کجنوبی به نفع نظام استعماری و توتالیتر فارس، بلو

همگی منجر به گستردگی  ...آذربایجان جنوبی با خارج و ...اقتصادی، فرهنگی و

ر ار فقکی از مظاهر آشکاری، فقر و درآمدهای پایین شده است و یکپدیده بی

 .زشت محالت فقیر و آشفته شهرها است و نمای نشینیحاشیهگسترش پدیده 

ناشی  و معضالت نشینیحاشیهتقریباً تمام شهرهای آذربایجان جنوبی با پدیده 

  .از آن )از جمله جرم خیزی و اعتیاد، بیکاری، فقر گسترده و طالق( درگیرند

رده بود کدر خبری اعالم  ir.rajanews.wwwسایت  1390در سال 

هستند و تعداد این  نشینحاشیهسوم جمعیت شهر تبریز  که بیش از یک

راهی عبور از بزرگ با .رده بودکر کرا بیش از پانصد هزار نفر ذها نشینحاشیه

نان بخشی از کوه عینالی احداث شده وضعیت وخیم زندگی ساکه در دامنه ک

ی هابخشدر  اورمیهدر  .ردکمشاهده  توانمیتبریز را  نشینحاشیهمحالت 

ه فقر و کرد کمشاهده  توانمی و محالتی راها وچهک، هاخیابانشرقی شهر 

ت کدر مراغه در مسیر حر .دهدمیآشفتگی نمای شهری همه جا خود را نشان 

الب ه آب فاضک کشبیه آلونهایی در بخش جنوب شرقی شهر خانه به ویژهقطار 

هر  .ت، قابل مشاهده استکتنگ جاری است از قطار در حال حرهای وچهکدر 

قط این مناطق ف .چند بعضی از محالت به حاشینه نشینی بیشتر شهرت دارند

شهر به شهر در آذربایجان  نشینیحاشیهر شد و پدیده کنمونه ذ به عنوان

http://www.rajanews.ir/
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 النکی هاگذاریسرمایهجنوبی قابل بررسی است و حل این معضل نیاز به 

ین ه رسیدن به حق تعیکدی، فرهنگی، سیاسی در آذربایجان جنوبی دارد اقتصا

آن  اولیههای یل دولت ملی تُرک آذربایجان جنوبی از ضرورتکسرنوشت و تش

این است که بگوئیم اکثریت محالت شهرهای تر است، به عبارت دیگر دقیق

و در حقیقت متن شهر که  هستند آذربایجان جنوبی همانند حاشیه شهرها

  .مطابق با شهرسازی مدرن و مرفه باشد یا وجود ندارد یا بسیار محدود است
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 و ممانعت از توسعه شهرها کمافیای زمین و امال

ی هادشت، هاوهکو ها تپه ها،، مسیرهای رودخانههاجنگلشورها کدر همه 

ی بر یت خصوصکمال تواننمی هکیی هامکانشت نشده و دیگر کشت و کغیرقابل 

د، و به همین دلیل از این گردمی آنها داشت متعلق به عموم و منابع ملی محسوب

ی عمرانی، هاپروژهو منابع ملی در راستای اهداف عام المنفعه و اجرای  هازمین

ا در نظام مبتنی بر اقتصاد ام .شودمی شهری، صنعتی، معدنی، زیرساختی استفاده

و پردرآمد مانند نفت، گاز،  کدرآمد محصوالت استراتژی این که عالوه بر، رانتی

از طریق  .ان آنها قرار داردکمه و نزدیکدر اختیار هیأت حا ...مس، سرب و روی و

سندسازی عوامل و مقامات نظام زمین و منابع عمومی و ملی را به نام خود به ثبت 

ل را به قیمتی قاب کو امال هاینزمرسانده و سپس با گسترش و توسعه شهرها این 

ه ب ...خدماتی، صنعتی وی هافعالیتتوجه به مردم عادی جهت خانه سازی یا دیگر 

  .رسانندفروش می

، کاز نهادهای دولتی مانند سازمان ثبت اسناد و امالای هکشب آنجایی کهاز 

درگیر این سندسازی و  ...، نهادهای امنیتی وهافرمانداری ،هاشهرداریدادگستری، 

اموال خصوصی هستند، معموالً این  به عنوانو واگذاری آنها جهت فروش  کیکتف

 به عنوانشوند و آنچه در نظام توتالیتر هیچ وقت فاش نمی هاخواریزمیننوع 

 هاسازیه به این نوع سندکشود افرادی هستند می ن معرفیکمافیای زمین و مس

پردازند نمی شخاص و نهادهای برخوردار از رانت قدرت رانند ولی سهم اکمی اقدام

خواران پس گرفته تار زمین، از زمینکه مثالً دویست هکشود می در نتیجه اعالم و

  .شد
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ی از موانع جدی توسعه شهرها کدر آذربایجان جنوبی پدیده مافیای زمین ی

را زی .است ی توسعه اقتصادی و صنعتی و شهریهازیرساختو شهرسازی و ایجاد 

م بودن حجم کبعلت  کوچکدر شهرهای  به ویژهدر آذربایجان جنوبی  هاشهرداری

و  اتتأسیسساخت و سازها و فقدان منابع درآمدی دیگر، برای توسعه شهر، ایجاد 

ریزی قبلی نیازمند ی جدید با برنامههاخیابانو  هاشهرکانات شهری و ایجاد کام

ه معموالً مافیای زمین وابسته به کی اطراف شهرها هستند هازمینآزاد شدن 

ی هاپولرده و خواهان دریافت کسندسازی  هازمینم برای این کعناصر نظام حا

از سوی  .خارج است هاشهرداریه از توان مالی کهستند  هازمینالن برای این ک

یی عالوه هازمیندیگر ضرورت حفظ باغات و مزارع و عدم ساخت و ساز در چنین 

در اطراف شهرها، ضرورت گسترش در اراضی و  هازمینبر گران بودن این نوع 

 ناپذیرتنابی فاقد ارزش زراعی را اجهازمینو ها شت مانند تپهکهای غیرقابل محل

با پیش بینی توسعه شهرها  هازمینه گفته شد این نوع کاما همانگونه  .نمایدمی

ی هاپولتوسط عناصر برخوردار از رانت قدرت نظام سندسازی شده است و پرداخت 

برای پرداخت آن به  هاشهردارینند و عدم توان کمی را طلب هاشهرداریالن از ک

شهرسازی مدرن بر مبنای  گیریلکشمحدودیت در توسعه و نوسازی شهرها و عدم 

های تنگ، ، کوچهکی باریهاخیابان .شودمی رسازی منجرجدید شههای تجربه

لی ک به طورز عمومی و کو دیگر مرا هاپارک، هاراهبزرگو  هاراهآزاده کفقدان شب

ه توسط کی شهرهای آذربایجان جنوبی است هاشاخصدر هم ریختگی شهری از 

  .شوندمافیای زمین خواران و عناصر برخوردار از رانت قدرت اداره می
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 متروی تهران

با استقرار حکومت پهلوی اول  به ویژهو « انقالب مشروطه ایران»بعد از 

(، تنوع و تکثر سنتی 1921)فوریـه  1299کودتای سوم اسفنـد ماه به دنبال 

در ارکان قدرت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که در دوره قاجارها شیوه مدیریتی 

در حالی که  .تهران متمرکز گردیدرایج بود از بین رفت و قدرت مطلق در 

مختلف برخوردار بودند و البته های از میزانی از خودمختاری در حوزه هاایالت

مرزی مانند آذربایجان جنوبی از سطح باالیی از مراودات با خارج ی هاایالت

ایتخت پ به عنوانبرخوردار بودند که بیش از مناسبات شهر کوچکی مانند تهران 

رضاخان با تقویت ارتش به سرکوب همه اختیارات و  .خارج بودقاجارها با 

را  هاایالتاقدام کرد و مناسبات  هاایالتتنوعات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 

کامل از بین برد، و تحت کنترل قرار داد و راه  به طوربا خارج محدود کرد، یا 

آهن از ساحل خلیج تا ساحل شرقی خزر کشیده شد و گمرکات شهرهای 

و فعالیت گمرکات آذربایجان جنوبی تعطیل یا محدود شد  ترفعال نشینفارس

 ی در احداثگذارسرمایهو مرکزیت اقتصادی نیز به تهران اختصاص داده شد و 

شه، نساجی در شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز، یزد، صنایع سیمان، شی

البته تهران با  .متمرکز گردید نشینفارسکرمان، مشهد و سایر شهرهای 

داد و احداث می ی بیشتری به خود اختصاصهاگذاریسرمایه زیادای فاصله

ی مختلف برای احداث مراکز مسکونی و تجاری هاوامو ارائه  هاخیابانشبکه 

به تهران منجر به آغاز مهاجرت  هاایالتو انتقال آن از  هامالیاتدر تهران و اخذ 

ام البته قبل از استقرار نظ .گردید هاایالتبه تهران از آذربایجان جنوبی و سایر 
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توتالیتر پهلوی، ارتباط محدودتری بین تهران و آذربایجان جنوبی برقرار بود و 

وبی عمدتاً برای کار به آذربایجان شمالی و تفلیس آذربایجان جن تجار و کارگران

 .کردندمی ( مهاجرتتُرکیهشهر پررونق نفتی باکو و شهرهای عثمانی ) به ویژه

تان ی از نفت عربسبرداربهرههر سال چند میلیون لیره استرلینگ نیز از امتیاز 

شد که البته رقم بسیار می )خوزستان( توسط انگلستان به ایران پرداخت

ع استثمار مناب به ویژهایجاد نظام متمرکز سیاسی و اقتصادی و  .ناچیزی بود

ی تحمیلی از سوی رضاخان منجر به فقیر شدن هاقیمتبا  هاایالتکشاورزی 

و ثروتمند شدن تهران و  ...رکمن، بلوچ ورک، عرب، کرد، تُی عمدتاً تُهاایالت

به تهران به افزایش بیشتر  هاایالتموج مهاجرت از  .گردید نشینفارسشهرهای 

مرکزی برای ذوب یک دیگ جوشان رونق اقتصادی منجر شد و تهران همانند 

می عمل ...رک، کرد، عرب وو نابودی هویت فرهنگی و ملی مهاجران از ملل تُ

کرد و اکنون نیز که بیش از یک قرن از استقرار توتالیتریسم فارس تحت عنوان 

  .کندمی گذرد همین نقش را ایفامی «انقالب مشروطه ایران»

جمعیت شهر تهران براساس برآوردها در آغاز نظام توتالیتر پهلوی در 

شد و می هزار نفر برآورد 150هزار نفر و حداکثر  100( حداقل 1921) 1299

با رشدی سریع درهنگام اشغال ایران توسط متفقین جنگ جهانی دوم در 

این روند  .هزار نفر رسید 500از ( به بیش 1941)اگوست  1320شهریور 

گ بعد از پایان جن ...و ، کردرک، عربتمرکزگرایی شدید و استثمار منابع ملل تُ

جهانی دوم و جنایات و تبعیدها و کشتارها پس از سقوط حکومت ملی 

به شدت ادامه یافت و در اولین  1325آذربایجان و جمهوری مهاباد در سال 
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 جمعیت .( انجام شد1956) 1335ی دوم سرشماری رسمی که توسط پهلو

میلیون نفر افزایش یافت و جمعیت تبریز که عبدالرزاق دنبلی  5/1تهران به 

هزار نفر جمعیت ذکر کرده بود، بعد از یک  400، دارای 1806آن را در سال 

هزار نفر رسید و  289( به 1956) 1335و نیم قرن با کاهش شدید در سال 

  .بعدی قرار گرفتندهای ان و مشهد در ردهپس از آن شهرهای اصفه

ی هاآمارگیریدر  نشینفارسروند تمرکز گرایی در تهران و شهرهای 

 1385( و 1996) 1375(، 1986) 1365(، 1976) 1355(، 1966، )1345

ی فرهنگی، هاارزشع و تخریب مناب زمانهم( نیز قابل مشاهده است و 2006)

ادامه یافت و  ...رد، ترکمن، بلوچ وعرب، کُرک، ملل تُ یصادسیاسی و اقت

 تداوم هاسیاستنتیجه آن  به عنوان نشینفارسمهاجرت به تهران و شهرهای 

میلیون  5/4یافت و در آخرین آمارگیری دوره پهلوی دوم جمعیت تهران به 

جمعیت این شهر از  1355تا  1335دیگر بین بیست سال  به عبارتنفر رسید 

  .میلیون نفر رسید 5/4به میلیون نفر  5/1

پروژه تمرکز جمعیت در تهران و شهرهای اطراف آن هم در دوره 

با جدیت و شدت هر چه تمام و هم در دوره جمهوری اسالمی ایران هاپهلوی

(، جمعیت استان تهران 2006) 1385شود و در آمارگیری سال می تر پیگیری

مه کرج با حو نژاداحمدیستانی میلیون نفر رسید و در قالب سفرهای ا 5/13به 

میلیون نفر از استان تهران منتزع و به استان  3/2خویش و جمعیت بیش از 

البرز تبدیل شد که هدف آن ادامه جذب بیشتر جمعیت از میان ملل سرکوب 

اکنون  .شده و تداوم ذوب مهاجران در هویت توتالیتر تحمیلی فارس است
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های استقرار مراکز صنعتی و شهرک فاصله بین شهرهای تهران و کرج با

مسکونی پر شد و روستاهای اطراف آنها نیز به شهرهای چند صد هزار نفری 

اکنون شهر جدید هشتگرد در حال تبدیل شدن به کالن  .تبدیل شده است

هشتگرد که تا کرج در حال -کرج-شهری جدید است و خط متروی تهران

هشتگرد است و در آینده احداث آن تا ی است، در حال احداث تا برداربهره

این خط مترو عالوه بر خطوط مترو مخصوص هر  .قزوین پیش بینی شده است

خطوط متروی زیرزمینی و روی  .ی تهران و کرج استشهرهاکالنکدام از 

های زمینی که برای تکمیل شبکه حمل و نقل درون شهری تهران و شهرک

در نظر گرفته شده است و در حال  ...ه،اطراف آن مانند پرند، پردیس، اندیش

شبکه  .کیلومتر است 430احداث است طبق اعالم شهرداری تهران بیش از 

ی دو طبقه برای هاراهبزرگی زیرزمینی و حتی هاتونل ،هاراهبزرگ، هاراهآزاد

تسهیل ارتباطات درون شهری و کاهش مشکل ترافیک تهران در حال احداث 

که در افق میان مدت و  به نحویرسد می کیلومتراست به بیش از صدها 

بلندمدت فاصله بین شهرهای دماوند و رودهن در شرق تهران تا قزوین در 

کیلومتر از مراکز صنعتی، جمعیتی، خدماتی،  260غرب تهران به فاصله بیش از 

حمل  یهاایستگاه، هافرودگاه، بهداشتی و درمانی هادانشگاهتفریحی، پژوهشی، 

میلیون نفر را در خود  30پر خواهد شد و جمعیتی بیش از  ...نقل ریلی وو 

با توجه به افزایش سطح تحصیالت و درآمدها در تهران و  .جای خواهد داد

اطراف آن و کاهش سریع در درصد رشد جمعیت، بخش عمده این جمعیت 

ز ا میلیون نفری جدید عالوه بر جمعیت فعلی که بایستی این مناطق را پر 15

اقتصادی اعمال شده از میان ملل سرکوب های جمعیت کند با فشارها و تبعبض
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شده به تهران و اطراف آن کوچ داده خواهند شد و این کارخانه ذوب ملل و 

نابودی هویت ملی آنها همچنان به کارکرد بیش از یک قرنی خود در تحقیر و 

  .مه خواهد دادرانی و نابودی هویت ملی ملل سرکوب شده ادابه حاشیه
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 متروی تبریز

که کروبی  1380مترو است و از سال زنده هم اکنون تبریز فاقد شبکه 

رئیس وقت مجلس شورای اسالمی کلنگ احداث آن را به زمین زده است، 

 زنیکلنگسال از  13پس از گذشت حدود به صورت کامل مترو  حتی یک خط

 .دهندمی افتتاح نشده است و هر سال افتتاح خط اول آن را به سال بعد حواله

هنوز  .( اولین خط متروی مشهد افتتاح شد2011) 1390در سال  حالی که در

معلوم نیست در صورت افتتاح چند ایستگاه محدود متروی تبریز چه کمیت و 

د که یکی از اعالم ش 1390کیفیتی خواهد داشت و همچنین در پایان سال 

خطوط متروی تبریز را قرارگاه خاتم االنبیاء طبق قراردادی به مبلغ یک میلیارد 

به شکل نمایشی و مضحک با  1394البته، در سال  .دالر احداث خواهد کرد

ه نمایشی از افتتاح مترو تبریز بپنج واگن و با حضور مقامات تحمیلی استانی 

  .سف خوردبه آن تأ توانمیکه فقط  ا درآمداجر

کوتاه در خصوص رشد جمعیت تهران و شهرهای اطراف آن ای مقایسه

اقتصادی اعمال شده علیه ی هاتبعیضبا شهرهای آذربایجان جنوبی شدت 

جنگ جهانی دوم به  یهاسالدر طول  .آذربایجان جنوبی را نشان خواهد داد

خاطر حضور نیروهای متفقین در ایران فضای مطبوعات و فضای سیاسی و 

مباحثات در مجلس تا حدودی آزاد شده بود و اعتراضاتی از سوی تعداد 

یه عل هاتبعیضمحدودی از نمایندگان آذربایجان جنوبی در مجلس نسبت به 

راضات و شرایط مساعد که نهایتاً این اعت گرفتمی آذربایجان جنوبی صورت

منجر به تشکیل حکومت ملی آذربایجان به رهبری سید  المللیبینداخلی و 
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ه نویسند «ایعلی مرادی مراغه»یکی از این اعتراضات را  .جعفر پیشه وری شد

آورده است که « آذربایجان دموکراتاز زندان رضاخان تا صدر فرقه »کتاب 

تراض کرده است که بودجه استان نماینده مجلس از آذربایجان جنوبی اع

شد می ی مرکزی، البرز، سمنان، قم، و تهران فعلیهااستانمرکزی که شامل 

ی آذربایجان هااستانبرابر  20میلیون نفر جمعیت در آن زمان بود،  5/1و دارای 

میلیون نفر  5/4جنوبی است که جمعیت آنها را در آن زمان نماینده مذکور 

 3دیگر جمعیت آذربایجان جنوبی به تنهایی بیش از  عبارت به .اعالم کرده بود

برابر تبعیض در  60برابر چند استان تهران و اطراف آن بود است و این یعنی 

اختصاص بودجه بین تهران و اطراف آن با آذربایجان جنوبی که اکنون نیز 

ها نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در همه حوزه هاتبعیضهمچنان با شدت این 

 باعث شده است هاتبعیضاین  .مانند فرهنگ و سیاست نیز در حال اعمال است

تبدیل شده  «چند استان»سابق که اکنون به « مرکزی استان»که جمعیت 

میلیون نفر  18برابر افزایش به بیش از  12میلیون نفر با بیش از  5/1است از 

جنوبی نتوانسته است میلیون نفری آذربایجان  5/4جمعیت  حالی که در .برسد

ملی از آذربایجان جنوبی مورد  هدر این جا محدود .برابر عبور کند 3حتی از 

وری آن را در کنترل نظر است که حکومت ملی به رهبری سید جعفر پیشه

داشت و حتی بخشی از آن در همان استان مرکزی قرار دارد و زیر نظر حکومت 

  .ملی نبود

مرکز آذربایجان جنوبی و کالن شهر اول آذربایجان  به عنواننه تبریز 

کدام دارای شبکه  جنوبی و نه سایر شهرهای بزرگ آذربایجان جنوبی هیچ
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حمل و نقل پیشرفته و توسعه یافته مترو، تراموا، اتوبوسرانی، تاکسی رانی، 

ز کنیستند که بتواند ارتباط حمل ونقلی بین مرا ...و هاراهبزرگ ،هاراهآزادشبکه 

 ها،، ادارات، هتلهابیمارستان ،هادانشگاهپر رفت و آمد مانند بازارها، 

را به شکلی روان و سریع برقرار  ...، مراکز تفریحی، مراکز صنعتی وهارستوران

کند و علیرغم سرانه پایین خودرو در آذربایجان جنوبی نسبت به شهرهای 

و فقدان شبکه آزادراهی و  هاخیابانوخامت اوضاع شبکه  به خاطر نشینفارس

جنوبی در -غربی و شمالی-ی کنارگذر شرقیهاراهآزادراهی و فقدان بزرگ

شهرهای بزرگ آذربایجان جنوبی ترافیک یکی از معضالت جدی شهرهای 

ی کالن در احداث مترو و هاگذاریسرمایهآذربایجان جنوبی است و صرفاً با 

معضل ترافیک در شهرهای  توانمی یرزمینیی زهاتونلو  هاراهبزرگو  هاراهآزاد

ی هایگذارسرمایهبزرگ آذربایجان جنوبی را حل کرد که نظام توتالیتر ایران از 

از جمله حمل و نقل شهری و بین ها کالن در آذربایجان جنوبی در همه حوزه

 اطربه خالبته شهرهای کوچک آذربایجان جنوبی نیز  .کندمی شهری جلوگیری

 اخیر یهاسالفقدان رعایت اصول شهرسازی از سوی نظام توتالیتر ایران در 

  .انددچار مشکل ترافیک شده
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 داریرستوران، داریهتلموانع موجود در مقابل صنعت توریسم، 

جدی در حال توسعه در اقتصاد جهان امروز صنعت ی هاظرفیتیکی از 

 8/1بیش از دارد و هر سال توریسم است که توان ارزآوری و اشتغالزایی باالیی 

می میلیارد نفر در جهان به مسافرت و گشت و گذار در دیگر کشورهای جهان

پردازند و هر سال نیز تعداد مسافران صنعت توریسم و درآمد آن در حال 

در آلودگی کمتری که دارد باعث شده  به ویژهت، مزایای این صنعت افزایش اس

  .است نام صنعت بدون دود را به آن بدهند

میراث هنری، فرهنگی، تاریخی، و موقعیت  به دلیلآذربایجان جنوبی 

مناسب جغرافیایی در نزدیکی به بازارهای عمده مشتری خیز ثروتمند جهان 

مندی ی مناسبی برای بهرههاظرفیتعربی، از  یعنی کشورهای اروپایی و غربی و

 از صنعت توریسم برخوردار است و در صورت استقرار و تشکیل دولت ملی تُرک

زایی قابل ی توریستی ارزآوری و اشتغالهازیرساختاز طریق توسعه  دتوانمی

تردگی گس به دلیلاما در شرایط فعلی  .توجهی در این حوزه دسترسی پیدا کند

ن شبکه و فقدا المللیبینفقر و ضعف طبقه متوسط و فقدان شبکه حمل و نقل 

 المللیبینهیچ نوع حضوری در عرصه صنعت توریسم  هارستورانو ها هتل

  .ندارد و حتی شاید بتوان گفت در آغاز این راه هم نیست

ای تههف المللیبینتنها فرودگاه دارای پروازهای  به عنوانفرودگاه تبریز 

به تعداد انگشتان دست به شهرهای کشورهای همسایه پرواز دارد، این را 

ی بزرگ و هافرودگاه المللیبینمقایسه کنید با صدها و هزاران پرواز 
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شارل دوگل پاریس، هیئت رو لندن، جانهای دنیا مانند فرودگاهپذیر توریست

کندی نیویورک، آتاتورک استانبول و دبی، فرودگاه تبریز حتی از نظر اف

کشورهای فقیر آفریقایی های با فرودگاه المللیبینامکانات و تعداد پروازهای 

  .نیز قابل مقایسه نیست

ای برای رونق صنعت توریسم مجموعه هازیرساختآماده بودن شرایط و 

لی، و داخ المللیبینمل و نقل مدرن ی توریستی مانند شبکه حهازیرساختاز 

های نظام بانکی دارای قابلیت استفاده از کارت هارستورانها و شبکه هتل

 ...و هاتوریستپذیری، امنیت و احترام کافی برای اعتباری، فرهنگ توریست

رونق توریسم داخلی و ترویج فرهنگ  .فاکتور ضروری دیگری استها ده

، مانند هاتوریستسازی مراکز جذاب برای ی و آمادهدارداری و رستورانهتل

ی تابستانی و زمستانی ضرورت هاورزشمراکز فرهنگی، تاریخی، اکوتوریسم، 

به خاطر  حالی که در .است المللیبیناولیه برای ترویج و رونق توریسم 

ها درصد خانواده 95در آذربایجان جنوبی تقریباً بیش از گستردگی سطح فقر 

آذربایجان جنوبی امکان سفر حتی داخلی و رفتن به رستوران و هتل را در 

  .بتوانند به سفر خارجی بروند این که ندارند تا

)اگر جلوی خشک کردن آن  اورمیهتوریستی در دریاچه های جذابیت

 و سواحل رودهایداغ قرهگرم سرعین، طبیعت منطقه های گرفته شود(، آب

، هاجنگل، هاکوهی سهند و سبالن، و دیگر هاکوه، «قیزیل اوزن»و آراز )ارس( 

و سواحل آذربایجان جنوبی دریای خزر، روستای کندوان اسکو، غار علی صدر، 

د در توانمی ....آثار تاریخی و فرهنگی در شهرهای بزرگ و کوچک، غارها، و
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به امکانی برای افزایش درآمد،  هازیرساختصورت فراهم بودن شرایط و 

لی، اما طبیعتاً مانع اص .اشتغال، و رفاه ملت تُرک آذربایجان جنوبی تبدیل شوند

سلطه نظام توتالیتر و استعماری فارس بر آذربایجان جنوبی است که مانع هر 

نحوی که تقریباً در اکثر شهرهای ه ب .شودمی نوع تحول مثبت در این حوزه

وجود  المللیبینی حتی یک هتل در حداقل استانداردهای آذربایجان جنوب

خارجی را در شهرها  در سراسر سال توریست تواننمی هتندارد و به همین ج

برای بازسازی عتبات عالیات در شهرهای  این که اما نکته جالب .مشاهده کرد

 .(؟!) کنندعراق اقشار مذهبی در آذربایجان جنوبی پول جمع آوری و ارسال می

فر، معاون رئیس جمهور برای نمونه یکی از اظهارنظرهای مسعود سلطانی

و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وقت که در اواسط 

مسافرت کرده بود را از سایت  خودآفرینبه مناطق کلیبر و  1394یبهشت ارد

 کنیم:سازمان مذکور نقل می

: کرد تأکیدفر در حاشیه سفر به استان آذربایجان شرقی سلطانی»

 ی ارسبارانهاجنگلضرورت ثبت جهانی 

های زیادی زیبایی خودآفرینشهرستان کلیبر و  این که فر با بیانسلطانی

د به عنوان منطقه نمونه گردشگری در آذربایجان شرقی مطرح توانمیدارد و 

د گردشگران زیادی را به توانمیکر این منطقه های بشود، ادامه داد: زیبایی

نیازهای گردشگران باید مراکز اقامتی موقت،  تأمینخود جذب کند و برای 

 ....های یک ستاره و دو ستاره در این منطقه ساخته شودخانه مسافرها، و هتل
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وی ابراز امیدواری کرد: با به نتیجه رسیدن پرونده ثبت جهانی روستای تاریخی 

 .ی ارسباران این منطقه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیردهاجنگلان و کندو

ir/Default.http://chtn. رجوع کنید به )

aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=

 (19/2/1394ارسال شده در تاریخ ، 98671

نکته جالب در سخنان و اظهارات ایشان در خصوص ساخت خانه مسافر 

های چهار ستاره فر هتلظاهراً، سلطانی .های یک ستاره و دو ستاره استو هتل

و پنج ستاره را برای مناطق کویری مانند کرمان، یزد، اصفهان، سمنان، مشهد، 

ی بکر توریستی در آذربایجان جنوبی هاظرفیتلیرغم داند، و عمناسب می ....و

و پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر جمهوری اسالمی ایران هنوز برای 

ن را آداند که البته آذربایجان جنوبی هتل یک ستاره و دو ستاره را مناسب می

 .دهدهم به آینده حواله می

  

http://chtn.ir/Default.%20aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=98671
http://chtn.ir/Default.%20aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=98671
http://chtn.ir/Default.%20aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=98671
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 آذربایجان جنوبی تراکم فراتر از ظرفیت جمعیت زندانی در 

زیرساختی و صنعتی و های ی کافی و جدی در حوزهگذارسرمایهعدم 

و ها ده آذربایجان جنوبی منجر به افزایش شدید بیکاری و فقر و ...کشاورزی و

از جمله این معضالت افزایش  .شودمی صدها معضل دیگر فرهنگی و اجتماعی

مجموعه مشترک فرهنگی،  داران یک شرکت، موسسه، یکاختالفات بین سهام

راهم کلی ف به طورو  و ... گسترش بزهکاری، تقلب، کالهبرداری، اقتصادی، ... تا

نتایج تحقیقات میدانی در بسیاری از  .شودمی شدن شرایط برای جرم زایی

ر د ...کشورهای جهان نیز افزایش میزان جرم و بزهکاری، تقلب، کالهبرداری، و

اقتصادی را نشان داده است و قطعاً های رانمواقع تشدید معضالت و بح

  .آذربایجان جنوبی نیز از این قاعده مستثنی نیست

آذربایجان جنوبی به خاطر درگیر بودن مداوم در معضالت عظیم 

 ت،ی در آن اسگذارسرمایهایران از اقتصادی که ناشی از ممانعت نظام توتالیتر 

در همین راستا الهام وزیر  .با درصد باالیی از جمعیت زندانی روبرو است

( در سفری که آن زمان به تبریز 1384-88) نژاداحمدیدادگستری دولت اول 

 های شهر تبریز اظهارداشت آشکارا از گستردگی تعداد جمعیت زندانی در زندان

ت )این جمال .الم کرده بودرا بسیار فراتر از انتظار خود اع نارضایتی کرده و آن

قطعاً الهام تعداد و درصد باالی جمعیت  .از طریق اینترنت قابل جستجو است(

 نشینفارسزندانی را در مقایسه با تعداد درصد جمعیت زندانی در شهرهای 

ی و ایجاد اشتغال گذارسرمایهزیرا حجم  .مقایسه کرده و آنرا وخیم دانسته بود

با شهرهای آذربایجان جنوبی از هر جهت بیشتر است  در آن شهرها در مقایسه
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وخامت وضعیت  .و حداقل یکی از متغیرهای جرم زایی در آن شهرها کمتر است

فرسوده و عدم تناسب تعداد ی هاساختمانزندانیان و  ...بهداشتی، تغذیه و

آذربایجان های از معضالت جدی در همه زندانها زندانیان با امکانات زندان

  .جنوبی است

در شهرهای آذربایجان جنوبی  نشینیحاشیههمان گونه که در بحث 

 نشینحاشیهاشاره شده است، یکی از مشخصات فرهنگی و اخالقی مناطق 

 ... و فقر اقتصادی، فرهنگی، .شهرها باال بودن میزان جرم و جنایت در آنهاست

به اقتصادی را از معضالت فرهنگی، اجتماعی و ای دست در دست هم زنجیره

ی هازیرساختآورد که شکستن این زنجیره فقط در درازمدت با بهبود میدنبال 

اقتصادی، از بین رفتن یا کاهش بیکاری و فقر، بهبود شرایط آموزشی، اصالح 

اجتماعی و فرهنگی ممکن است و البته های فرهنگ عمومی و احیاء سرمایه

دولت ملی و  تأسیستقرار و فراهم شدن این شرایط نیز فقط از طریق اس

یک تُرک آذربایجان جنوبی که کارآمد و مبتنی بر هویت ملی و منافع دموکرات

  .است پذیرامکانملی تُرک آذربایجان جنوبی باشد 

تداوم وضعیت مستعمره بودن آذربایجان جنوبی برای نظام توتالیتر و 

معضالت ایجاد  استعماری فارس نه تنها شانسی برای بهبود و رهایی از این

و جوامع، وضعیت فرهنگی،  هاملتبا دیگر ای نخواهد کرد بلکه در حالت مقایسه

اقتصادی و سیاسی آذربایجان جنوبی از وضعیت فعلی هم بدتر خواهد شد زیرا 

انباشت معضالت متعدد اجتماعی رو به سوی وخیم شدن است و مدیریت این 

لیتر و استعماری فارس است که وخامت اوضاع نیز البته در دست نظام توتا
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منافع نامشروعش کمک به تداوم این اوضاع وخیم فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 

عناصر حقیری که نظام در آذربایجان جنوبی برای مدیریت بروکراسی و  .است

دستگاه امنیتی و سیاسی خود تربیت و انتصاب کرده است، برای این اهداف 

فرادی که در حلقه به گوشی و خیانت به ملت ا .حقیرانه کامالً متناسب است

و اند منافع اربابشان مسابقه خیانت گذاشته تأمینتُرک آذربایجان جنوبی و 

را به غلط با خود  ...عنوان نماینده مجلس، استاندار، فرماندار، مدیر، استاد و

  .کشندمی یدک
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ی و اعتباری  کنظام مالی و بان: 6فصل 

آذربایجان جنوبی به  و انتقال منابع از

 نشینشهرهای فارس
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 خالصه

 و یبانک و مالی منابع جریان کنترل توتالیتر و استعماری دولت یک در

 توجه دمور همیشه استثمارگر به مستعمره مناطق از بانکی و مالی منابع انتقال

 هاآن هدایت و بانکی و مالی نظام طریق از سرمایه انباشت چون .دارد قرار جدی

 ستزی اقتصادی، فنی، نقل، و حمل انرژی علمی،ی هازیرساخت توسعه سوی به

 نزول و استعمارگر توسعهی هاشاخص افزایش و تداوم به منجر ...و محیطی

 فروتری و فراتری رابطه تداوم هدف و دگردمی مستعمره مناطقی هاشاخص

 .نمایدمی برآورد مستعمرات و استعمارگر بین

 تدوین نحوی به استعمارگر توسط ایسرمایه و پولی مالی،ی هاسیاست

 رهمستعم مناطق ازای سرمایه و پولی مالی، منابع مستمر انتقال که دگردمی

 انتقال مالیاتی، ابزارهای از راستا این در .کند تضمین را استعمارگر به

 هایبهانه به وجوه و عوارض انواع اخذ استعمارگر، منطقه به بانکیهای سپرده

 به مستعمرات از ماهر غیر و ماهر کار نیروی مهاجرت به دادن سرعت مختلف،

 مستعمره مناطق از را خودهای دارایی و منابع مهاجران که استعمارگر منطقه

 ماندگی عقب باعث خود که کنندمی منتقل استعمارگر منطقه به و کرده خارج

 پولی مالی،ی هاسیاست این همه و شودمی استعمارگر پیشرفت و مستعمرات

 زا یکی که سرمایه انباشت از ممانعت به مستعمره مناطق علیهای سرمایه و

 .شودمی منجر است توسعه الزامات
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، هامالیاتمالی از طریق کسر بودجه،  تأمینت، کی، اوراق مشارکنظام بان

 بازار بورس، و انتقال منابع از آذربایجان جنوبی به شهرهای فارس

 

 یکباننظام 

ی خصوصی و دولتی و ارائه هابخشبا جذب پس اندازهای  هاکبان

ی هاپروژهی در گذارسرمایهوام و اعتبار برای  تأمینتسهیالت بانکی و ارائه و 

نقش مهمی در افزایش رشد  ...ی وزیرساختعمرانی، صنعتی، کشاورزی، 

اقتصادی و تولید ثروت و حل مشکالت اقتصادی مانند بیکاری، فقر و دیگر 

به عبارت دیگر هر سال بخشی  .معضالت اقتصادی و اجتماعی به عهده دارند

هر  .شودمی یگذارسرمایهو سپس تبدیل به انداز پساز تولید ناخالص ملی 

 ی شود، رشدگذارسرمایهو انداز پسلی قدر درصد بیشتر از تولید ناخالص م

برای نمونه اقتصادهایی مانند چین که رشد  .اقتصادی بیشتری را در پی دارد

و انداز پسمیزان  .کننددرصد ساالنه را تجربه می 10تا  8اقتصادی بین 

می درصد 40تا  30درصدی از تولید ناخالص ملی به  به عنوانی گذارسرمایه

  .رسد

مستعمره تحت استعمار  به عنوانآذربایجان جنوبی  این که با توجه به

انداز سپفاقد شبکه بانکی مستقل و پول ملی و  .نظام توتالیتر ایران قرار دارد

ملی است و شبکه بانکی موجود در آذربایجان جنوبی از طرف نظام توتالیتر 

طراحی شده است که هر سال اندک منابع مازاد اقتصادی را ای ایران به گونه
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شود از طریق شبکه بانکی موجود به تهران و می متبلورانداز پسکه در قالب 

و در قالب تسهیالت بانکی رونق اقتصادی  کندمی منتقل نشینفارسشهرهای 

 یهمین شبکه بانک حالی که در .دهدمیرا افزایش نشین شهرهای فارسو رفاه 

اندازهای ملت تُرک در آذربایجان جنوبی فعال است و فقط برای جذب پس

ان در آذربایجان جنوبی گذارسرمایهمعموالً تسهیالت بانکی عمده به مردم و 

راوان فی هامحدودیتد و یا به سختی و با درصد سود بسیار باال و کننمیارائه 

  .کندمی ارائه

 

 اوراق مشارکت

ی هاپروژهمالی  تأمینهای یکی دیگر از شیوهچاپ اوراق مشارکت 

این اوراق  .توسط دولت هاست ...زیرساختی، عمرانی، صنعتی، کشاورزی و

شود و بازپرداخت و سود می توسط دولت از طریق شبکه بانکی به مردم فروخته

شبکه بانکی در آذربایجان جنوبی اوراق مشارکت  .کندمی آنها را دولت تضمین

رساند، اما منابع مالی جمع آوری شده نه در آذربایجان جنوبی می را به فروش

دیگر اوراق  به عبارت .شودمی یگذارسرمایهبلکه در شهرهای فارسستان 

شود ولی منابع مالی جمع آوری شده می مشارکت در آذربایجان جنوبی فروخته

اه و ف، افزایش رشد اقتصادی، تولید ثروت، رهازیرساختهیچ نقشی در بهبود 

ر ی سودآوگذارسرمایههای زمینه این که ندارد، و با توجه به کاشتغال ملت تر

ی ایجاد شده از هامحدودیتبسیار محدودی در آذربایجان جنوبی به خاطر 
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ملت تُرک برای بدست آوردن حداقل سود و  .سوی دولت فارس وجود دارد

یعنی نظام توتالیتر  .شوندمی گذران زندگی خود مجبور به خرید اوراق مشارکت

ی و فعالیت اقتصادی در گذارسرمایههای از طریق محدود کردن زمینه

آذربایجان جنوبی، مردم و بخش خصوصی ملت تُرک را وادار به خرید اوراق 

و  کندمی ی شهرهای فارسستانهاگذاریسرمایهمنابع مالی  تأمینمشارکت و 

وبی به گسترش فقر در آذربایجان از آذربایجان جنها در عمل با خروج سرمایه

  .رساندمی جنوبی یاری

دولت و بهره آن های فروش اوراق مشارکت در حقیقت افزایش بدهی

ها پرداخت اصل و بهره آن بدهی تأمیندارد که دولت برای به دنبال را ها بدهی

زند که این به می به چاپ پول بدون پشتوانه و در نتیجه افزایش تورم دامن

از سوی  .انداز ملت تُرک آذربایجان جنوبی استکاهش ارزش پول و پس معنی

چاپ پول صرفاً در اختیار بانک مرکزی است، دولت  این که دیگر با توجه به

 أمینتی صنعتی، عمرانی، زیرساختی به سیاست هاپروژهمنابع مالی  تأمینبرای 

ش ارزش پول و پردازد و این نیز به معنی کاهمی مالی از طریق کسر بودجه

این در حالی است که هیچ  .پس اندازهای ملت تُرک در آذربایجان جنوبی است

شهرهای بلکه در  شودنمیدر آذربایجان جنوبی اجرا  هاپروژهکدام از این 

می آن به آذربایجان جنوبی تحمیلهای شود ولی هزینهمیاجرا  نشینفارس

  .شود

شود در می که در آن ارائههایی بورس تهران نیز که سهام اکثر شرکت

ارائه شده های شرکتشهرهای فارسستان قرار دارد و تعداد محدودی از سهام 
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خود در های شعبه اندازیراه در بورس در آذربایجان جنوبی قرار دارد، با

شهرهای آذربایجان جنوبی هر سال بخشی دیگر از مازاد سرمایه تولید شده در 

آذربایجان جنوبی را به خود جذب کرده و به گسترش اشتغال و تولید ثروت و 

و نتیجه عکس آن در آذربایجان  کندمی کمک نشینفارسرفاه در شهرهای 

  .ی از آنهاستجنوبی گسترش بیکاری و فقر و صدها معضل اجتماعی ناش

ی هامالیاتمستقیم و ی هامالیاتمالیات در انواع و اقسام آن از جمله 

از آذربایجان جنوبی به ها غیرمستقیم از ابزارهای دیگر انتقال منابع و سرمایه

 اهمالیاتدر قبال دریافت این  حالی که در .و شهرهای فارسستان است انتهر

 .دکننمیین خدمتی ارائه ترکوچکدر آذربایجان جنوبی نظام توتالیتر فارس 

همچنین، با کاهش قیمت نفت و فساد گسترده در ارکان دولت استعماری 

 هامالیاتفارس، شاهد افزایش بیش از ده برابری در بعضی از انواع و اقسام 

  .هستیم

پولی، مالی و  کلی نظام توتالیتر فارس از ابزارهای متعدد به طور

و شهرهای  انبرای انتقال منابع از آذربایجان جنوبی به تهرای سرمایه

که منجر به فقیرشدن آذربایجان جنوبی و  کندمی استفاده نشینفارس

د و در فقدان دولت ملی گردمی ثروتمندتر شدن تهران و شهرهای فارسستان

  .راه حلی جدی و کارساز برای مقابله با آن یافت تواننمی تُرک

 

 هامالیات
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المللی علیه ایران به خاطر های بانکی و نفتی بینپس از اعمال تحریم

، اقتصاد ایران در سراشیبی رشد منفی 1390ای، در زمستان های هستهبرنامه

ل اصقرار گرفت، صادرات نفت آن کاهش یافت، و امکان نقل و انتقال منابع ح

از فروش نفت به داخل دچار مشکل شد و حتی خرید مواد اولیه و تجهیزات 

، و 1391 یهاسالها در حریمبه دنبال این ت .دچار مشکل گردید برای صنایع

طبق آمار منابع رسمی برای اقتصاد  9 .1و  8 .5به ترتیب رشد منفی  1392

ع به کار کرد، و برای شرو 1392دولت روحانی که از مرداد  .ایران به ثبت رسید

های عمرانی را در مناطقی مانند جبران کسر بودجه از یک طرف تمامی پروژه

ش را به شدت افزای هامالیاتآذربایجان جنوبی تعطیل کرد و از سوی دیگر، انواع 

داد، که این افزایش در آذربایجان جنوبی از درصد باالیی برخورداد بود، و در 

  .ی تجاری و صنفی حتی بیش از ده برابر شدهاتفعالیبعضی از اصناف و 

گیری دولت استعماری فارس از آذربایجان جنوبی روند افزایش مالیات

، به یابدهر سال بیشتر از میانگین کشوری در آذربایجان جنوبی اقزایش می

نحوی که، حتی صدای نوکران حلقه به گوش آنها در آذربایجان جنوبی یعنی، 

، طبق 1394برای مثال، در سال  .ن استانی نیز، در آمده استبه اصطالح مدیرا

میلیارد تومان از  1300اظهارات مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی 

، برنامه جمع 1395آوری شده و برای سال این استان مالیات مستقیم جمع

ی شرقمیلیارد تومان مالیات از طرف تهران برای استان آذربایجان  1800آوری 

در نظر گرفته شده است که وی معتقد است اخذ این مالیات با توجه به رکود 

  .ی اقتصادی این استان به آسانی ممکن نخواهد شدهافعالیتشدید در 
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، روند استثمار منابع آذربایجان جنوبی به نفع این که نکته جالب توجه

گیری همچنان سال به نشین از طریق افزایش درصد مالیاتشهرهای فارس

درصد در اخذ  9/13نیز افزایش  1396سال در حال افزایش است، و برای سال 

بینی شده است که منجر به اعتراض ی در بودجه پیشمالیات از آذربایجان شرق

اق و نامه مکتوب این ات هبینی شدربایجان شرقی در بودجه پیشاتاق صنایع آذ

 های اجتماعیبه پزشکیان نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی در شبکه

در حالی که، میانگین  .شکل گسترده منعکس شده است 28/9/95نیز به تاریخ 

درصد  4/9، 1395نسبت به سال  1396افزایش اخذ مالیات در سال 

درصد  6/7 برای تهران، و اصفهان این افزایش به ترتیب .زی شده استریبرنامه

درصد در نظر گرفته  9/13این افزایش برای آذربایجان شرقی  .درصد است 2و 

شده است که حتی اعتراض نمایندگان سفارشی و دست چین شده مجلس 

ری گیشورای اسالمی را سبب شده و پزشکیان خواهان اصالح این رویه مالیات

، انتقاد پزشکیان به افزایش 17/10/95شده است )رجوع کنید به نصرنیوز: 

  .(96ی در بودجه رویه سهم مالیات آذربایجان شرقبی

نیز سعیدی دیگر نماینده تبریز در مجلس شورای  1395در تابستان 

اسالمی با انتقاد از نحوه اخذ مالیات در آذربایجان شرقی ادعا کرده بود که 

دهند در حالی که درصد مالیات می 25ع در آذربایجان شرقی صاحبان صنای

هایی از گوشهها اینالبته قطعاً  .دهنددرصد مالیات می 14در تهران 

ی فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی است که علیه آذربایجان جنوبی از هاتبعیض

شود و البته بسیاری از آنها به دالیل طرف دولت استعماری فارس اعمال می
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شود و صرفاً شاید باز شدن آرشیوها پرده از این یتی معموالً علنی نمیامن

  .ها برداردجنایت

 

 بازار بورس

اندازهای ، بخشی از پسهااستانبا ایجاد شعبه بازار بورس تهران در 

آذربایجان جنوبی از طریق خرید سهام آنها توسط ملت آذربایجان جنوبی به 

یی که سهام هاشرکتزیرا، اکثر  .کنندمیرونق صنایع شهرهای فارس کمک 

شود در شهرهای فارس قرار دارند، و تعداد آنها در بورس خرید و فروش می

 ، خریدبنا بر این .محدودی شرکت از آذربایجان جنوبی در بورس حضور دارند

ی آذربایجان جنوبی عمالً به هااستانو فروش سهام بورس در شعبات بورس 

ها هیچ شود، در حالی که این سرمایهمیسرمایه آنها تبدیل  تأمینمنبعی برای 

همه این ابزارها با  .کنندنوع رونق اقتصادی در آذربایجان جنوبی ایجاد نمی

هدف خروج سرمایه از آذربایجان جنوبی و جلوگیری از انباشت سرمایه در 

ید دگیرد که هدف نهایی آن فقیر نگه داشتن، تشآذربایجان جنوبی انجام می

  .بیکاری و مهاجرت از آذربایجان جنوبی و تحت سلطه نگه داشتن آن است
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ی موسسات کبانی هاحسابزی، هیأت مدیره، مدیر عامل و کدفاتر مر

 اقتصادی آذربایجان جنوبی در تهران

ه محل اصلی فعالیت شان ک ...مؤسسات اقتصادی، معدنی، ورزشی، علمی،

در آذربایجان جنوبی قرار دارد و ظاهراً باید سود و منافع ناشی از آنها نصیب 

مستعمره بودن و استثمار منابع آن توسط  به دلیلآذربایجان جنوبی شود، 

در  ...ی وکی بانهاحسابزی، هیأت مدیره، مدیرعامل، کنظام، دارای دفاتر مر

، تقسیم سود سهام، حقوق و گیریتصمیمتهران هستند و جلسات اصلی 

همگی  ...و هاپرداختو ها ی و دریافتکی بانهاحسابمزایای مدیران،  پاداشها و

در حقیقت حتی  .خوردمی در خارج از آذربایجان جنوبی و به زیان آن رقم

اند شده تأسیسه ظاهراً در آذربایجان جنوبی کهایی تکموسسات و شر

وسعه انی برای تکشود و اممی توتالیتر و استعماری فارسسودشان نصیب نظام 

  .ندکنمی آذربایجان جنوبی ایجاد ...و اقتصادی

همگی از  ...و تولیدیی هاتکشری ورزشی، معادن، هاباشگاه، هادانشگاه

بنام مدیران پروازی ظهور ای نند و به همین دلیل پدیدهکمی این رویه پیروی

ت که آنها مدیریت شرکشود می مدیران پروازی به مدیرانی گفته .رده استک

ه ب )خوزستان( ردستان یا عربستانکرا در آذربایجان جنوبی یا ای یا موسسه

نند و هر از گاهی همانند نظام ارباب رعیتی قدیم کعهده دارند اما در تهران سا

انات و کمزیرا ا .زنندمی خود سری کگذار به امال و شی و گشتکبرای سر

شرایط زندگی در مناطق ملی مستعمره بسیار ابتدایی و وخیم نگه داشته شده 

انات موجود در تهران کدهند از شرایط و اممی است و چنین مدیرانی نیز ترجیح
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ی هابیمارستانز تفریحی و خرید بزرگ، مترو، کس، مراکی لوهارستورانمانند 

هران در ت ..تجاری و اقتصادی شخصی وان فعالیت ک، و امهادانشگاهپیشرفته، 

  .شوند مندبهره

ی محدود دولتی و هاپروژهانجام های مناقصههای حتی انتشار آگهی

 ه درکدر آذربایجان جنوبی، نه در نشریات آذربایجان جنوبی، بل هاشهرداری

ی سودآور نصیب هاپروژهشود و معموالً می تهران چاپهای نشریات و روزنامه

برای مثال  .قرار دارند ...ه در اصفهان، تهران، یزد، وکشود میهایی تکشر

ی هاتکشرن مهر در شهرهای آذربایجان جنوبی عمدتاً توسط کی مسهاپروژه

شود، یا پروژه احداث دو برج در محل می اجرا ...اصفهانی، یزدی، تهرانی، و

ن سط همیترمینال مسافربری قدیمی تبریز روبروی گلستان باغی نیز تو

ه توسط شهرداری تبریز کشود و سود ناشی از اجرای آن می اجرا هاتکشر

می منتقل نشینفارسشود از آذربایجان جنوبی به شهرهای می مالی تأمین

لق به متعی هاتکشره این خط مشی اقتصادی به تقویت بیش از پیش کشود 

نظام توتالیتر و استعماری فارس )اعم از دولتی یا خصوصی( و ضعف بیش از 

  .انجامدمی تُرک متعلق به آذربایجان جنوبیی هاتکشرپیش 

فرهنگی و های ز گرایی و توتالیتریسم نه تنها در حوزهکتمرهای جلوه

ونه نماقتصادی نیز به شدت تمام جاری است برای های ه در حوزهکسیاسی بل

زی آن در آذربایجان که دفتر مرکی بزرگ کهیچ مؤسسه مالی و اعتباری و بان

 زی آن باید در تهرانکشود و ضرورتاً دفتر مر تأسیسد تواننمی جنوبی باشد

د تواننمی ی ملیکه نظام بانکاین است  (؟!) معنی این رویه ظاهراً قانونی .باشد
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و  ،هاکبان ،هاتکشرشود و فقط  تأسیسو نبایستی در آذربایجان جنوبی 

در آذربایجان جنوبی شعبه یا دفتر محلی داشته  ندتوانمیمؤسسات اقتصادی 

هراً انمونه عملی دیگر این رویه ظ .زیت آنها باید در تهران باشدکباشند ولی مر

ت ه محل فعالیکا متعلق به آقای زنوزی است شرکت هواپیمایی آت (؟!) قانونی

اصلی فرودگاه آن در فرودگاه تبریز است اما مجبور شده است ساختمانی را در 

  .کند تأسیسزی خریده و کدفتر مر به عنوانتهران 
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 بازنشستگی و انتقال منابع از آذربایجان جنوبی ی هاصندوق

اجتماعی وجود دارد که افراد در زمان  تأمینی هانظامامروزه در دنیا 

و در زمان بازنشستگی و انداز پسشاغل بودن بخشی از درآمد خود را در آن 

این  .شوندمی مندبهرههای رفاهی و درمانی آن پیری و مریضی از حمایت

 آوری وبازنشستگی جمعی هاصندوقکسورات از حقوق دریافتی کارکنان در 

شود گذاری میهای سودآور اقتصادی سرمایهدر حوزه هاصندوقاز طریق این 

به بازنشستگان و افراد  هاگذرایسرمایهو از محل درآمد و سود حاصل از این 

 اجتماعی و بازنشستگی حقوق پرداخت تأمینی هانظامنیازمند درمان عضو 

حقوق به بازنشستگان پرداخت  به عنوانشود، این پس اندازها مستقیماً می

ی، تولیدی و خدماتهای شرکتی در گذارسرمایهبلکه این منابع صرف  .ودشنمی

حقوق پرداختی  هاگذاریسرمایهشود و از محل درآمدهای این می ...و هاراهآزاد

و بیمه  ی بازنشستگیهاصندوقهای درمانی وابستگان به به بازنشستگان، هزینه

خصوصی های شرکتدر کشورهای دارای اقتصاد آزاد  .شودمی تأمینشدگان 

ت اجتماعی و حمای تأمینبازنشستگی دولتی در بازار ی هاصندوقنیز در کنار 

 ،هاصندوقاجتماعی حضور دارند ولی در ایران و با توجه به دولتی بودن این 

  .صندوق بازنشستگی خصوصی وجود ندارد

جنوبی حائز اهمیت است آن  آنچه از منظر منافع ملت تُرک آذربایجان

ی خود را در هاگذاریسرمایهی بازنشستگی تقریباً تمام هاصندوقاست که 

دهند و در آذربایجان جنوبی هیچ نوع می انجام نشینفارسشهرهای 

 تأمینی عمده هابیمارستانحتی  .دهندنمی ی کالنی انجامگذارسرمایه
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 دیگر کسورات به عبارت .قرار دارد نشینفارساجتماعی نیز عمدتاً در شهرهای 

 یگذاری در شهرهاکارکنان شاغل در آذربایجان جنوبی صرف سرمایه

ری گذااجتماعی متکی بر درآمدهای سرمایهتأمینگردد و نظام می نشینفارس

شده در آذربایجان جنوبی وجود ندارد و از معضالت جدی آذربایجان جنوبی 

اجتماعی ناشی از آن  تأمیندیگر فقدان نظام  به عبارت .در آینده خواهد بود

است که منابع درآمدی کارکنان دولتی و خصوصی در آذربایجان جنوبی 

ی نشده است و در صورت استقرار دولت ملی در آذربایجان جنوبی گذارسرمایه

  .از مشکالت جدی آینده خواهد بود
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 وجوه شرعی و خروج سرمایه از آذربایجان جنوبی 

پس از استقرار سلسه صفوی در آذربایجان،  به ویژهروحانیت شیعه 

بدست آورد و به یکی از اجزای ها موقعیت مذهبی هژمونیکی را در میان توده

 .ها، بازار و دیوانساالران تبدیل شداصلی قدرت سیاسی در کنار دربار، ارباب

مفسران و  نبه عنواموقعیت مذهبی مسلط روحانیت و جایگاه آنان در جامعه 

داد که در راستای منافع خویش و با این می پردازان زندگی به آنان اجازهایده

و در راستای تبلیغ و گسترش مذهب اند توجیه که آنان مبلغان مذهب شیعه

ردم ، مهستند علمیه و مبلغان شیعههای شیعه نیازمند منابع مالی برای حوزه

ایشان را به عنوان وجوه شرعی به را قانع کرده بودند که بخشی از درآمده

دانند می مراجع شیعه بپردازند و آنان نیز این مبالغ را به نحوی که خود صالح

هزینه احداث  .کردندمی علمیه و غیره توزیعهای بین طالب علوم دینی و حوزه

  .شدمی علمیه نیز بخشی از این وجوه پرداختی را شاملهای مساجد و حوزه

بایستی گفت علیرغم تغییرات و تحوالت در حوزه اقتصاد با این مقدمه 

، هنوز 21مدرن در آذربایجان جنوبی و پس از گذشت بیش از یک دهه از قرن 

بخشی از اقشار مذهبی در آذربایجان جنوبی هر ساله بخشی از درآمد خویش 

فقط  .کنندارسال می ..را به عنوان وجوه شرعی به قم، نجف، مشهد، کربال و

شهری جدید و کویری بنام قم بعد از مهاجرت  گیریشکلاست بدانیم  کافی

شمسی( از عراق  1300) 1920تعدادی از مراجع سرشناس شیعه در دهه 

شکل گرفت و با همین وجوه شرعی در این شهر که هیچ نوع شرایط مستعد 

های علمیه ساخته شد و تبدیل به برای کشاورزی و زندگی را ندارد، حوزه
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زرگ شد و بعد از به قدرت رسیدن روحانیت در انقالب اسالمی با شهری ب

ی انجام شده در حال تبدیل شدن به یک کالن شهر است که هاگذاریسرمایه

  .در حال احداث است ...موا وادر آن مترو، تر

رکی روحیه ملی مدرن و آگاهی به هویت ملی تُ گیریشکلدر صورت 

به عوض فرستادن هر ساله این سرمایه  دتوانمی مدرن، این احساسات مذهبی

، همانند جوامع مدرن غربی در قالب ...ملی به قم، مشهد، نجف، کربال و

ی خیریه، هادرمانگاهفقیر، ایجاد های موسسات خیریه صرف حمایت از خانواده

در داخل آذربایجان جنوبی و  ...کمک به تحصیل و ازدواج جوانان نیازمند و

به هر حال اکنون یکی دیگر  .ی بی شمار آن صرف گرددهانیازمندیبرای رفع 

یی که به خروج سرمایه از آذربایجان جنوبی به شهرهای فارسستان هاروشاز 

شود، پرداخت وجوه شرعی به مراجع شیعه و انتقال آن از می و عربی منجر

 نآذربایجان جنوبی به خارج است که هیچگونه سود برگشتی برای آذربایجا

هیچ فارس و عربی یک سنت وجه شرعی به  حالی که در .جنوبی ندارد

  .دکننمیآذربایجان جنوبی ارسال 

آوری زکات از سوی دولت اندازی ستاد جمعدر چند سال اخیر راه

استعماری فارس در آذربایجان جنوبی از دیگر شگردهای آنها برای خروج منابع 

کش روستاهای آذربایجان م زحمتاز آذربایجان جنوبی است و دسترنج مرد

جنوبی را با این حیله که پرداخت زکات باعث برکت مال آنها خواهد شد 

دزدند و حتی بین کمیته امداد و بخشی از نهادهای دولتی بر سر تقسیم می

  .درآمد زکات اختالف ایجاد شده است که در فضای مجازی قابل مطالعه است
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حمل و  هکممانعت از ایجاد شب: 7فصل 

 نقل پیشرفته در آذربایجان جنوبی
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 خالصه

 از کیی دریایی و هوایی ریلی، ای،جاده پیشرفته نقل و حمل شبکه ایجاد

 حمل هایشبکه فقدان دیگر عبارت به .است یافته توسعه کشورهایهای نشانه

 دولتبنا بر این،  .است نیافتگی توسعه اصلیهای نشانه از سریع نقل و

 توسعه مانع مستعمرات گیمستعمره وضعیت تداوم برای استعمارگر

 توضعی در را آن یا دگردمی مناطق این در پیشرفته نقل و حملی هازیرساخت

 ت،پرظرفی و بزرگ بنادر السیر، سریع قطارهای آزادراه، .کندمی حفظ ابتدایی

 و شهرها به پرواز دارای و پیشرفته هواپیماهای با بزرگهای فرودگاه

 یابدمی توسعه استعمارگر منطقه در فقط نیافتهتوسعه کشورهایهای پایتخت

 و ابتدایی حالت در مستعمره مناطق در نقل و حملی هازیرساخت شبکه و

 احداث از نیز شهری عمومی نقل و حمل شبکه در .دگردمی حفظ نیافتهتوسعه

 کندی، به یا و نیست خبری معموال هاتونل و هاراه آزاد و تراموا خطوط مترو،

 .گیردمی قرار یبرداربهره مورد مترو از خطی یا و ایستگاهی بعضا
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 هاراهآزادو  هاراهبزرگه کفقدان و یا ضعف شب

 میزان توسعه هاراهآزادو  هاراهبزرگه کگستردگی و توسعه یافتگی شب

باط ارت .دهدمیشور را نشان کقه یا منط کیافتگی و یا توسعه نیافتگی ی

شورها از کشورهای همسایه و دیگر کو بزرگ با همدیگر و با  کوچکشهرهای 

حمل و نقل بار و  کو حجم و میزان ترافی هاراهآزادو  هاراهبزرگه کطریق شب

آذربایجان جنوبی  .است هاملتی عمده توسعه اقتصادی هاشاخصمسافر از 

شورهای کو بزرگ است با  کوچکدارای هزاران شهر و روستای  این که عالوه بر

ان منستکرمتعدد در شمال و غرب و از طریق دریای خزر با روسیه، قزاقستان، تُ

شورهای حوزه دریای سیاه و کو قفقاز، با  تُرکیهزی، و از طریق کو آسیای مر

ریلی و  ای،ی جغرافیایی و ارتباط جادهکدریای مدیترانه و اروپا دارای نزدی

  .زمینی است

ی ی ترانزیتهاظرفیتو  کی جغرافیایی و موقعیت استراتژیکاین نزدی

ه کغرب در فقدان شب-ریدور شرقکجنوب و -ریدور شمالکعظیم در مسیر 

ه منافع و مصالح که فاقد دولت ملی است کبه خاطر آن هاراهبزرگو  هاراهآزاد

رای بنماید نتوانسته است به دالیل متعدد منافعی  تأمینملی آن را پیگیری و 

ی مربوط به خطوط راه آهن، هازیرساختاوالً  .آذربایجان جنوبی ایجاد نماید

ی آذربایجان کثانیاً مرزهای گمر .احداث نشده است هاراهآزادو  هاراهبزرگ

ی اقتصادی هاظرفیتثالثاً  .برندمی جنوبی با خارج تقریباً در حالت تعطیل بسر
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بزرگ تولیدی و صنعتی در آذربایجان ی هاتکشرآن وجود های ه نشانهکعظیم 

وتالیتر نظام ت تردقیق به عبارتل نگرفته است یا کجنوبی و شهرهای آن است ش

ی هاتکشردر نتیجه  .آنها شده است گیریلکشو استعماری فارس مانع از 

  .ل نگرفته استکبزرگ حمل و نقل نیز به تبعیت از آن ش

 دو از آذربایجان جنوبی غرب هر-ریدور شرقکجنوب و -ریدور شمالک

و  هاراهبزرگه کگذرند اما در فقدان خطوط راه آهن سریع السیر، شبمی

 و منافع ناشی از المللیبینریدورهای کعمالً آذربایجان جنوبی از این  هاراهآزاد

امل محروم شده است و ک به طورترانزیت و مزایای دیگر اقتصادی آن تقریباً 

  .اندن آن شدهشورهای همسایه جایگزیک

قدیمی دو های موجود در آذربایجان جنوبی عمدتاً جادهای ه جادهکشب

ه ظرفیت بسیار محدودی برای حمل و نقل دارد و شهرهای اصلی کخطه است 

برای مثال  .به همدیگر متصل نیستند هاراهبزرگو  هاراهآزادآن هنوز از طریق 

 کهمدان، خوی، تبریز، اهر، ارا ، زنجان،اورمیهبین شهرهای اردبیل، قزوین، 

 .ه حمل و نقل بزرگراهی و آزاد راهی و ریلی احداث نشده استکهیچ شب ....و

ل کشده متعدد در آذربایجان جنوبی به ش زنیلنگکی تصویب شده و هاپروژه

 کخط رفت و ی کدو بانده )یهای ه بعضی از آنها جادهکاند ناقص رها شده

خط برگشت( ضروری برای ارتباط شهرها و روستاهای مجاور هستند )مانند 

ین ا ترینمعروفاز جمله  .اندل ناقص رها شدهکه به شکجانانلو( -لیبرکجاده 

، هاورمی-بازرگان، تبریز-مرند-ی تبریزهاراهبزرگو  هاراهبه آزاد  توانمی هاپروژه

احل سراه بزرگسلماس، -میاندوآب، صوفیان-اهر، میانه-تبریز، تبریز-اردبیل
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-راه اورمیهبزرگخوی، -مرندراه بزرگجلفا، -مرندراه بزرگ، (ارسآراز ) رود

و صدها جاده دسترسی ها ده میاندوآب و-اورمیه-نقدهراه بزرگخوی، -سلماس

، (هشترودهئشتری )آغاج، در مناطق شهری و روستایی محرومتر مانند قره

کافی از  مندیبهرهان توسعه و که بدون احداث آنها امکرد کاشاره  ...داغ وقره

شاورزی، صنعتی، معدنی، توریستی، ترانزیتی آذربایجان کدامی، ی هاظرفیت

  .پذیر نخواهد بودانکجنوبی ام
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 راه آهن و توقف آن در پنج دهه قبل

ان حمل و نقل بیشترین بار و کام به دلیلحمل و نقل ریلی های هکشب

 ایمسافر در روی زمین و ارزانی و صرفه اقتصادی نسبت به حمل و نقل جاده

بیند و قطارهایی که با های جدیدی را بخود میهر روز در جهان پیشرفت

شورهای توسعه کنند در کت میکسرعت حردر یلومتر ک 500بیش از سرعتی 

گیرند و نقش مهمی را در توسعه اقتصادی می ی قراربرداربهرهیافته مورد 

 بازی هاملتپذیری اقتصاد و افزایش رفاه و رقابتها اهش هزینهکشورها و ک

  .ندکمی

محروسه قاجار در آذربایجان جنوبی در  کاولین خط راه آهن در ممال

( در مسیر 1914-1916) 1293-95 یهاسالطول جنگ جهانی اول در 

یلومتر برای تداوم و تثبیت نفوذ روسیه در ک 146تبریز به طول -مرند-جلفا

جنگ برای مقابله با های منطقه و ارسال سریع اسلحه و مهمات به جبهه

 میتکدر دوره حا .نیروهای عثمانی و آلمان در آذربایجان جنوبی احداث گردید

 ( برای1940-1960) 1340تا  1320های دههنظام توتالیتر پهلوی در طول 

 تُرکیهاروپا، های اتصال راه آهن خویش از طریق آذربایجان جنوبی به راه آهن

-ندمر-تبریز احداث گردید و از طریق مسیر تبریز-زنجان-و روسیه، خط تهران

جلفا به راه آهن شوروی سابق و از طریق راه آهن صوفیان و ایستگاه رازی به 

از احداث این راه آهن البته هدف  .و اروپا متصل گردید تُرکیهراه آهن 

م هزینه و آسان واردات که انتقال کآذربایجان جنوبی از آن نبود، بل مندیبهره

از اروپای شرقی و غربی برای رفع نیازهای صنعتی و اقتصادی شهرهای 



280 
 

فارسستان بود و به همین دلیل این خط راه آهن شهرهای اصلی آذربایجان 

رد و جالب کنمی را به هم وصل ...و اورمیهجنوبی از جمله همدان، اردبیل، 

ی هاپروژهاز  دامکهیچاست با گذشت بیش از نیم قرن از احداث آن تقریباً 

شده راه آهن در  زنیلنگکو پر سر و صدای اعالم شده و  (؟!) جدید تبلیغی

به عبارت دیگر در طول پنجاه  .آذربایجان جنوبی هنوز به جایی نرسیده است

یلومتری نیز برای آذربایجان جنوبی کخط آهن صد  کسال گذشته حتی ی

از سوی دیگر خط آهن موجود در آذربایجان جنوبی برای  .احداث نشده است

ز صنعتی مورد نظر نظام توتالیتر و استعماری کغارت معادن و انتقال آن به مرا

و نقش مثبتی در توسعه اقتصادی و صنعتی  گیردمی فارس مورد استفاده قرار

در حقیقت راه آهن موجود در آذربایجان  .ندکنمی ان جنوبی بازیآذربایج

جنوبی در راستای استثمار و غارت منابع و معادن آذربایجان جنوبی مورد 

 ونقل مسافر بازیگیرد و نقش بسیار محدودی نیز در حملبرداری قرار میبهره

عدم انجام تعمیرات و عدم نوسازی خطوط و فرسوده بودن  به دلیلند و کمی

 14یلومتری ریلی بین تهران و تبریز را در ک 750آن، فاصله های زیرساخت

  .پیمایدساعت می

ی متعددی در حوزه راه آهن در هاپروژهپس از پنجاه سال ظاهراً 

د ی موجوگذارسرمایهآذربایجان جنوبی در حال احـداث است اما با حجم 

کیلومتر  160تبریز به طول حدود -مانند راه آهن میانه هاپروژه)بعضی از این 

گذرد( بعید است آنها در چند دهه آینده می بیش از دو دهه از شروع احداث آن

ی راه آهن در شهرهای هاپروژهزیرا برخالف  .ی برسندبرداربهرههم به 
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ی برداربهرهیلومتر از آنها به کاخیر چند هزار  یهاساله در ک نشینفارس

ی تعریف شده و تصویب شده هاپروژهرسیده است، اعتباری برای تداوم احداث 

ی دیگر هاپروژهیابد یا مانند نمی راه آهن آذربایجان جنوبی اختصاص

از  .شودمی اعتباری تزریقای ل قطرهکزیرساختی در آذربایجان جنوبی به ش

 های راه آهن تصویب شده و اجرا نشده در آذربایجان جنوبیپروژه ترینمعروف

پارس آباد و -تبریز، اردبیل-اردبیل، میانه-به خطوط راه آهن میانه توانمی

، اورمیهاصالن دوز، راه آهن دور دریاچه -اتصال آن به آذربایجان شمالی، جلفا

به ویژه در  .ردکاشاره  ...و اورمیه-انزلی، راه آهن تبریز-آستارا-راه آهن آستارا

چکانی بودجه دوره دوره دولت یازدهم )روحانی( حتی تخصیص قطره

های احداث خطوط راه آهن در نژاد هم قطع شده است، و تقریباً کارگاهاحمدی

  .آذربایجان جنوبی کامالً برچیده شده است
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نظام بهداشتی و درمانی : 8فصل 

 فرسوده آذربایجان جنوبی و ممانعت از

 نوسازی آن توسط دولت استعماری فارس
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 خالصه

 در هپیشرفت فنی و تکنولوژیک زیرساخت نوع هر ایجاد استعمارگر دولت

 و وابسته برای و داندمی خود ضرر به شده استعمار مناطق در راای حوزه هر

 و یگذارسرمایه مجوزهای اعطای از مستعمره مناطق داشتن نگه ماندهعقب

 درمان و بهداشت بخش .کندمی جلوگیریها حوزه همه در تکنولوژی انتقال

 از ضیبع در خاطر همین به .نیست مستثنی قاعده این از نیز جنوبی آذربایجان

 شمسی 1340 دهه از گذشته سال پنجاه از بیش در جنوبی آذربایجان شهرهای

 و خوی شهرهای .اندنداده را بیمارستانی هیچ تجهیز و احداث اجازه بعد به

 1302 سال در یکی خوی بیمارستان دو از .هستند سیاست این نمونه اورمیه

 سال پنجاه از بیش طول در و است شده ساخته 1340 یهاسال در دیگری و

 هداد مجهز بیمارستان احداث اجازه خصوصی بخش به نه و دولتی بخش به نه

 بیمارستان است نتوانسته 1372 سال ازاهلل خویی  آیت بنیاد و است نشده

 وبیجن آذربایجان شهرهای بقیه در وضعیت .برساند اتمام به را شده زده کلنگ

 فرسودگی و گیکهنه شدت از هابیمارستان .است ترتیب همین به تقریبا هم

 ستارپر و پزشک از اعم کادر کمبود از و ندارند را بیماران پذیرش توان تجهیزات

 به منجر که خوی شوریک روستای در گاز انفجار حادثه .برندمی رنج نیز ...و

 جنوبی آذربایجانی هابیمارستان کل شد؛ نفر 40 حدود شدن زخمی و کشته

 به را آنها عمده بخش و بپذیرند را سوختگی مجروح 30 از کمتر نتوانستند

 .کردند منتقل اصفهان و تهران

 درمان برای جنوبی آذربایجان در بیماران ازای عمده بخش همچنین

 و بهداشت بخش افزوده ارزش و کنندمی مراجعه فارس شهرهای به بیماری

 منجر نهایت در و شودمی منتقل فارس شهرهای به جنوبی آذربایجان درمان
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 بهداشت بخش یعنی .شودمی کویری مناطق به ترک ملت از بخشی مهاجرت به

 پیروی آن بودن مستعمره وضعیت از کامال نیز جنوبی آذربایجان درمان و

 .کندمی
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 ی فرسوده و فاقد تجهیزات مدرنهابیمارستاننظام بهداشتی ضعیف و 

برای درک وخامت اوضاع درمان و بهداشت در آذربایجان جنوبی، حضور 

 .کندمی کفایت هادرمانگاهی دولتی و هابیمارستانپیدا کردن در یکی از 

فرسودگی تجهیزات از یک سو، و نبود تجهیزات مدرن و پیشرفته درمانی، 

شیوع فساد و رشوه، و نبود نظم و انضباط اداری و مالی  ،هاساختمانفرسودگی 

 وضعیت عمومیاز سوی دیگر،  ...شفاف و مراجعه کنندگان ناراضی و عصبانی و

  .در آذربایجان جنوبی است هابیمارستانبهداشت و درمان و 

 40ی موجود و تجهیزات درمانی آنها متعلق به هابیمارستانبسیاری از 

از سوی دیگر در شهرهای  .اندسال پیش است و کامالً فرسوده شده 50یا 

تقریباً هیچ نوع تجهیزاتی ندارند و برای هر عمل جراحی  هابیمارستانکوچک، 

در عین حال  .حتی کوچک، بیماران بایستی به شهرهای بزرگ مراجعه نمایند

در شهرهای بزرگ نیز عدم تناسب بین تعداد بیماران و تجهیزات درمانی باعث 

شود، و بخشی دیگر از بیماران که امکان می نوبت دهی چند ماهه به بیماران

شوند به تهران و می انتظار طوالنی را به دلیل نوع بیماری را ندارند مجبور

  .برای تدوام درمان مراجعه نمایند نشینفارسشهرهای 
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ی خصوصی نیز علیرغم دریافت هادرمانگاهو  هابیمارستانوضعیت 

 به دلیلنیز  هابیمارستانزیرا این  .کالن از بیماران، وخیم استهای هزینه

 م صدور مجوز از سوی نظام توتالیترموجود و عدی هاتبعیضمقررات گمرکی و 

 .دات تجهیزات پزشکی و درمانی پیشرفته را ندارندو استعماری فارس امکان وار

دیگر بخش بهداشت و درمان نیز از وضعیت مستعمرگی آذربایجان  به عبارت

 فساد اداری، عدم عالقمندی نظام توتالیتر به .شدید پذیرفته است تأثیرجنوبی 

 گیریشکلفعالیت بخش خصوصی در حوزه درمان و بهداشت، عدم اجازه به 

ی در فضای رقابت گیریشکلی تخصصی و پیشرفته، عدم امکان هابیمارستان

اجتماعی برای اکثریت افراد  تأمینحوزه بهداشت و درمان، فقدان نظام بیمه و 

همگی دست به دست هم  ...در حوزه بهداشت و درمان، سطح پایین درآمدها و

  .بازداشته است اهبیمارستانی در گذارسرمایهداده و بخش خصوصی را نیز از 

از سوی دیگر سطح درآمد پایین مردم در آذربایجان جنوبی، همانند سایر 

اقشار پزشکان متخصص و فوق تخصص را از آذربایجان جنوبی به مهاجرت به 

و بهترین پزشکان و متخصصان  کندمی مجبور نشینفارستهران و شهرهای 

جرت متخصصان پزشکی کنند و مهامی پزشکی از آذربایجان جنوبی مهاجرت

  .انجامدمی به وخامت بیشتر اوضاع بهداشت و درمان در آذربایجان جنوبی

ی بیمارستانی جدید نیز در آذربایجان جنوبی در دو یا سه دهه هاپروژه

اند شده است اما تقریباً اکثریت آنها به شکل ناقص رها شده زنیکلنگگذشته 

حیاناً بیمارستانی ، و اگر اشودنمیبرای تکمیل آنها اختصاص داده ای و بودجه

د، شده باش نیز در این بیست و چند سال پس از پایان جنگ ایران و عراق افتتاح
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 ستنده درمانی پیشرفته، و پزشکان متخصص و فوق تخصص عموماً فاقد تجهیزات

که همگی در آذربایجان  هستند که حداقل اجزای یک نظام بهداشتی و درمانی

  .هستند جنوبی دچار نقصان و ضعف

 آغاج، سواحل رودهمانند ورزقان، خاروانا، قرتر در مناطق و شهرهای محروم

هیچ نوع بیمارستان و درمانگاهی وجود ندارد و مردم مجبورند با  ...وآراز )ارس( 

مراجعه ین مشکل درمانی به شهرهای بزرگ ترکوچکطی صدها کیلومتر برای 

در یکی و دو سال اخیر نظام با سر و صدا و تبلیغات زیاد تعدادی پزشکان را  .کنند

 به مدت چندتر به شکل موقت تحت عنوان بیمارستان صحرایی در مناطق محروم

این اقدام هر چند در فقدان بیمارستان در  .پردازندمی روز مستقر کرده و به درمان

نظامی که از معادنی مانند مس سونگون و طالی  ،ماا ؛شکلی کوتاه قطعاً مفید است

شود بایستی به احداث می میلیارد دالر سود عایدش ...و شورانزرهو  درهآق

در حوزه  متأسفانهولی  .بیمارستان متناسب با جمعیت هر منطقه اقدام نماید

شود و می علیه آذربایجان جنوبی به شدت اعمال هاتبعیضبهداشت و درمان نیز 

 نشینفارسی عمومی و تخصصی جدید در شهرهای هابیمارستانتقریباً همه 

ی عمومی هابیمارستاناحداث شده است، و آذربایجان جنوبی به شدت از کمبود 

حادثه انفجار گاز در روستای شوریک خوی که جمع تعداد  .بردمی و تخصصی رنج

ی هابیمارستانداد که حتی  نفر بود، نشان 40های آن کمتر از ها و زخمیکشته

نفر قربانی سوانح سوختگی نیز امکانات درمانی کافی  30آذربایجان جنوبی برای 

  .ندارند و در نتیجه، تعدادی از بیماران به تهران و اصفهان منتقل شدند
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اختالف بر سر  به دلیلاعمال شده از سوی کشورهای غربی های تحریم

ران داروهای پیشرفته و گ تأمینای، منجر به ایجاد مشکالت بیشتر در مسئله هسته

این وخامت اوضاع در کنار سطح  .مشکل دیگر شده استها ده شدن قیمت داروها و

 اجتماعی در حوزه تأمینپایین درآمدها در آذربایجان جنوبی، و فقدان نظام بیمه و 

را از ای رت حادث شدن یک بیماری پر هزینه خانوادهدرمان و بهداشت، در صو

 است که کل داراییهایی و این سرنوشت بسیاری از خانواده کندمی هستی ساقط

 به عبارت .اندو از زندگی ساقط شدهاند خود را برای درمان بیمار خود هزینه کرده

دیگر وضعیت بهداشت و درمان در آذربایجان جنوبی کامالً در ارتباط تنگاتنگ با 

آمیز و ظالمانه نظام توتالیتر و استعماری فارس است و همانند ی تبعیضهاسیاست

با تداوم وضعیت مستعمرگی آذربایجان جنوبی همچنان این وضع ها دیگر حوزه

و فقط استقرار دولت ملی تُرک خواهد وخیم در بهداشت و درمان ادامه خواهد یافت 

توانست این کالف سردرگم ایجاد شده بوسیله استعمارگر را دریده و راه را برای 

استقرار یک نظام بهداشتی درمانی پیشرفته و متناسب با شأن و حیثیت انسان 

 .آذربایجان جنوبی باز کند

  



289 
 

نظام آموزشی  و تسهیل و : 9فصل 

جنوبی برای  تداوم استعمار آذربایجان

 دولت استعماری فارس
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 خالصه

 و تبیین برای استعماری فرهنگی و آموزشی نظام از استعمارگر نظام هر

 نظام .کندمی استفاده آن وضعیت دادن جلوه طبیعی و شدگان مستعمره توجیه

 همستعمر مناطق استعمار تداوم در را اصلی نقشای رسانه و فرهنگی آموزشی،

 رهنگیف استعمار آنتونیوگرامشی بقول .کندمی بازی جنوبی آذربایجان مانند

 نک صاف جاده حقیقت در و کندمی عمل اقتصادی و سیاسی استعمار بر مقدم

 .است استعمارگر نظام هر اصلی

 تتح مللای رسانه و آموزشی فرهنگی، مستقل فعالیت نوع هر سرکوب

 عماراستای رسانه و فرهنگی آموزشی، دستگاه گسترش و کردن باز و استعمار

 و است جنوبی آذربایجان گیمستعمره وضعیت تداوم توجیه اشویژهکار فارس

 گیفرهن ای،رسانه سرکوب دستگاه تدریج به زمان طول در شده مستعمره ملت

 تغذیه آن از خود و آوردمی حساب به خودی کم-کم را استعمارگر آموزشی و

 بین مناسبات تسهیل در را اصلی نقش این و کندمی فرهنگی و فکری

 ملت کردن قانع و اثبات که نحوی به .کندمی بازی مستعمره و استعمارگر

 نافعم علیه استعمارگرای رسانه و فرهنگی آموزشی، دستگاه که شده مستعمره

 تیح مستعمره ملت نهایتا و است دشواری کار کندمی حمل جنوبی آذربایجان

 غییرت توان و کندمی نگاه فارس استعمارگر تحقیرآمیز نگاه از نیز خودش به

 ایجانآذرب) شده استعمار و( فارس) استعمارگر بین ظالمانه و ناعادالنه رابطه این

 وبسرک دستگاه تولیدات امان بی نقدبنا بر این،  .دهدمی دست از را( جنوبی

 و لیم هویت بر مبتنی متون تولید و استعمارگرای رسانه و آموزشی فرهنگی،

 اهر جنوبی آذربایجان المللیبین و اقتصادی سیاسی، فرهنگی، ملی، منافع

 .است فارس استعمار آموزشی و فرهنگی استعمار از خروج
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 نظام آموزشی و انتقال منابع از آذربایجان جنوبی 

نظام آموزشی تحمیلی بر آذربایجان جنوبی نه تنها علیه تاریخ، فرهنگ، 

شود و یک هویت می آذربایجان جنوبی اعمالزبان و هویت ملی ملت تُرک 

نماید و نابودی هر نوع نماد و می سازی تحمیلی فارسی را هدف گذاری و اجرا

 نشانه هویت ملی تُرک را عنوان هدف اصلی خود در آذربایجان جنوبی پیگیری

بلکه از منظر اقتصادی نیز زیان هنگفتی را به آذربایجان جنوبی  .نمایدمی

 هادانشگاهبا حذف تدریجی آموزش رایگان از مدارس و  به ویژه .ندکمی تحمیل

 نور، غیرانتفاعی وکابردی، پیام-ی علمیهادانشگاهو گسترش بیش از پیش 

های آموزش مستقیماً از سوی خانوادههای هزینه ...دانشگاه آزاد اسالمی و

ای هدیگر عالوه بر هزینه به عبارتشود، آموزان و دانشجویان، پرداخت میدانش

نیز  هاییشخصی و تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان بایستی هر ترم شهریه

 هادانشگاهدانش آموزان و دانشجویان به حساب مدارس و های از سوی خانواده

واریز شود و با توجه به سطح پایین درآمدها در آذربایجان جنوبی نسبت به 

ه را بها آموزشی بار سنگین تری از هزینههای ه، این هزیننشینفارسشهرهای 

  .کندمی در آذربایجان جنوبی تحمیلها خانواده

توجه به این نکته مهم در آذربایجان جنوبی در خصوص فارغ التحصیالن 

ی گذارسرمایهعدم اجازه  به دلیلو مراکز علمی ضروری است که  هادانشگاه

جنوبی فرصت اشتغال چندانی برای جدی و کالن و زیرساختی در آذربایجان 

ان ، جوانبنا بر این .جوانان فارغ التحصیل در خود آذربایجان جنوبی وجود ندارد

فارغ التحصیل برای یافتن شغل مناسب بایستی به شهرهای فارسستان 
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مهاجرت کنند و در غیر این صورت به شکل بیکار و سربار خانواده به زندگی 

ه امید یافتن موقعیت شغلی به خارج از کشور مهاجرت مأیوسانه ادامه دهند یا ب

  .نمایند

طراحی شده ای نظام آموزشی استعماری در آذربایجان جنوبی به گونه

زدایی از ملت تُرک است که نه تنها در بعد فرهنگی و سیاسی به هویت

را  هافارسپردازد و سرسپردگی فرهنگی و سیاسی به آذربایجان جنوبی می

تحصیلی از جیب های هزینه تأمین، در بعد اقتصادی نیز با دهدمیگسترش 

آذربایجان جنوبی از طریق اجبار به مهاجرت به شهرهای های خانواده

 فارسستان، عمالً با هزینه آذربایجان جنوبی برای خود نیروی متخصص تربیت

 ندتواننمیاین جوانان تحصیل کرده آذربایجان جنوبی  حالی که و در کندمی

به دلیل شرایط تحمیلی فقدان اشتغال کافی در آذربایجان جنوبی، منبع اثر 

نیروهای متخصص و کارشناس علمی،  تأمینمثبتی باشند، از طریق مهاجرت به 

 چنانکه بسیاری از .شوندفرهنگی و صنعتی شهرهای فارسستان تبدیل می

ایران را ای هستهی پیشرفته موشکی و هابرنامهکارشناسان و متخصصان 

دهند که در شهرهای می کارشناسان و متخصصان آذربایجان جنوبی تشکیل

  .ندکننمیخود هیچ نوع امکان اشتغالی را پیدا 

مهاجرت جوانان تحصیل کرده از آذربایجان جنوبی به معنی خالی شدن 

آذربایجان جنوبی و کاهش سطح بهرهظرفیت علمی، کارشناسی و تخصصی 

این مهاجران به دلیل  .اکز علمی و صنعتی آذربایجان جنوبی استوری در مر

اقامت در شهرهای فارسستان و قرار گرفتن در معرض آسیمیالسیون بیشتر در 
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خود و در بسیاری از موارد ازدواج با عناصر قومی های رفت و آمد با خانواده

 هاارسفویت تبدیل به معبری اضافی برای تبلیغ زبان و فرهنگ و ه ... فارس، و

شوند و بجای آنکه به افزایش توان علمی، فرهنگی و می در آذربایجان جنوبی

 صنعتی آذربایجان جنوبی کمک نمایند به افزایش توان دشمنان ملی آن کمک

مناسب های این مهاجرت در حوزه ازدواج نیز به کاهش فرصت .رسانندمی

  .شودمی آذربایجان جنوبی منجرازدواج برای دختران تحصیل کرده و جوان 
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 اقتصاد محصوالت فرهنگی در آذربایجان جنوبی  گیریلکشممانعت از 

ه کنند کای از فعالیت اقتصادی را ایجاد میای محصوالت فرهنگی چرخهدر هر جامعه

، نگارانامهسازان، روزننندگان محصوالت فرهنگی مانند نویسندگان، فیلمکطرف آن تولید کی

دانان، سازان، موسیقی، آهنگهاتلویزیونصاحب امتیازهای مجالت، رادیو، 

نندگان از این محصوالت فرهنگی کو طرف دیگر آن مردم و استفاده ها چاپخانه

ه عرضه و تقاضای این محصوالت در آن کدهند می لکه بازاری را شکهستند 

  .شودمی انجام

آذربایجان جنوبی، اجازه تولید  جامعه تحت استعمار داخلی مانند کدر ی

محصوالت فرهنگی مبتنی بر فرهنگ، زبان و هویت ملی تُرک آذربایجان جنوبی 

 وبکو هرگونه فعالیت مستقل فرهنگی سر شودنمیبه فعاالن فرهنگی داده 

ه سیاست زمین سوخته فرهنگی اعمال گردید و هیچ نوع کشود و پس از آنمی

ر االهای فرهنگی مورد نظر نظام توتالیتکمحصول فرهنگی ترکی تولید نگردید، 

و استعماری فارس حتی اگر بنجل هم باشد تحمیل شده و به جای نیاز واقعی 

شود، و چرخه اقتصادی می فرهنگی ملت تُرک آذربایجان جنوبی عرضه

نگی نظام توتالیتر و استعماری فارس را در آذربایجان جنوبی به محصوالت فره

اقتصاد  گیریلکشدیگر استعمار داخلی از  به عبارت .آوردگردش در می

ند و از این کمی محصوالت فرهنگی ملت تُرک آذربایجان جنوبی جلوگیری

برد و در می اقتصادی را از بین-هزار شغل فرهنگیها ده ان ایجادکطریق ام

نقطه مقابل برای محصوالت فرهنگ تحمیلی فارس در آذربایجان جنوبی بازار 

 .ندکمی ایجاد
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 ز علمی و تحقیقاتی و فقدان آنکمرا

، تولید علم و هاملتی و اقتصادی کنولوژیکدر توسعه علمی، ت

زایش و افها ردن هزینهکم کبهینه برای های ی جدید و یافتن شیوههانولوژیکت

 هایشف حوزهکیفیت و رویایی با معضالت جدید ناشی از زندگی مدرن و ک

ای ز دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی نقش عمدهکنولوژی مراکجدید از علوم و ت

گیر نند و بین، ملل توسعه یافته و در حال توسعه رقابتی نفسکمی را بازی

  .در جریان است کنولوژیکعلمی و تهای برای پیشی گرفتن در تمام حوزه

ز تحقیقاتی و که هیچ مرکگفت  توانمیدر آذربایجان جنوبی به جرأت 

 گیریلکشعلمی پیشرفته وجود ندارد و نظام توتالیتر و استعماری فارس اجازه 

ها الن آنکزیرا در سیاستگذاری  دهدمیز علمی و تحقیقاتی را نکاین نوع مرا

واد ننده صرفاً مکمستعمره و تولیدای منطقه به عنوانبرای آذربایجان جنوبی 

ثر کنولوژی سطح پایین یا حداکشاورزی، معدنی و محصوالت ابتدایی با تکخام 

 ز تحقیقاتی وکدر همین راستا مرا .است های در نظر گرفته شداالهای واسطهک

، کترونیکای، علوم ال، شیمی، علوم فضا، علوم هستهکهای فیزیعلمی در حوزه

، شتیرانیکصنایع خودرو سازی،  ع دارویی، علوم ژنتیک، علوم وعلوم و صنای

علوم دریایی، صنایع و علوم نظامی، علوم مربوط به آب، سدسازی، علوم 

و صدها رشته علمی و تحقیقاتی دیگر همگی ها ده ...ساختمان، علوم معدنی و

  .شده است تأسیسدر شهرهای فارسستان 
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صنعتی پیشرفته در آذربایجان جنوبی ز علمی و تحقیقاتی و کفقدان مرا

یفیت پایین تولیدات و محصوالت خام، ارزش که ضمن تداوم کشود می باعث

ای در اقتصاد آذربایجان جنوبی ایجاد نشود و از سوی دیگر فارغ افزوده

 داار در آذربایجان جنوبی پیکه محلی برای کمیلی کالتحصیالن تحصیالت ت

نند و دانش و کمهاجرت  نشینفارسشهرهای  ار بهکنند برای یافتن کنمی

توانایی علمی و صنعتی خود را در خدمت دشمن و غیر ملت تُرک آذربایجان 

التحصیالن و متخصصان آذربایجان دیگر فارغ به عبارت .جنوبی قرار دهند

 به دلیلنند ولی کمی جنوبی با هزینه ملت تُرک آذربایجان جنوبی تحصیل

آذربایجان جنوبی مجبور به فقدان دولت ملی تُرک و فقدان شرایط کار در 

رد نظام آموزشی سیستم توتالیتر و کارکدر حقیقت  .ندگردمی مهاجرت

ی علمی و مستعد از آذربایجان هاشخصیتاستعماری فارس انتقال افراد و 

ی هایتظرفردن آذربایجان جنوبی از کجنوبی به خدمت منافع آن نظام و خالی 

  .علمی و تحقیقاتی است

 ... نگه داشتن علمی، تحقیقاتی، صنعتی و اقتصادی و ماندهعقب

آذربایجان جنوبی با این هدف دراز مدت از سوی نظام توتالیتر و استعماری 

 زیرا از .شود که رابطه استعماری بدون هیچ مانعی تداوم یابدمی فارس تعقیب

ه تمام نیازهای علمی، صنعتی و اقتصادی کنظر گردانندگان امور نظام، ملتی 

ند و فقط مجبور است مواد خام و کمی تأمینخود را از شهرهای فارسستان 

نولوژی بسیار پایین و با قیمت ارزان به کاالهای با تکشاورزی و کمحصوالت 

ر رسیدن به حق تعیین کد به فتواننمی ند،کصادر  نشینفارسشهرهای 
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یل دولتی ملی بیفتد و در نتیجه مجبور خواهد بود به تداوم کسرنوشت و تش

  .این وضعیت مستعمره بودن رضایت دهد

 ننده و مستعمرهکنمونه عینی تداوم این رابطه استعماری بین استعمار

ی فقیر قرقیزستان و هاجمهوریپس از بیست و شش سال استقالل، وضعیت 

ر اکشور همچنان مواد خام و نیروی که این دو کن با روسیه است تاجیکستا

نند و واردات کمی فهمند( خود را به روسیه صادرمی )چون فقط زبان روسی را

 .اصلی تجاری آنهاست کنند و روسیه شریکمی عمده خود را نیز از روسیه تهیه

نوشت امپراتوری سر کقرن با روسیه در درون ی کشور بیش از یکاین دو 

ه شور باعث شدکاما رابطه استعماری بین روسیه و این دو  .ی داشتندکمشتر

 13000متر از کقرقیز و تاجیک در سال  کنون درآمد سرانه یکه اکاست 

ن نوکدرآمد سرانه روسیه استعمارگر هم ا ه،کحالی  درباشد )سیزده هزار( دالر 

ظاهراً مستقل شور کدالر در سال است و هنوز این دو  130000بیش از 

ی استعماری روسیه را هاسیاستبار پس از دو و نیم دهه آثار زیاناند نتوانسته

شور کاز بین ببرند و عمالً همانند مستعمره روسیه پایگاه نظامی در اختیار آن 

ی جدا هاجمهوریمی در مورد دیگر کاین رابطه تا حدود نسبتاً  .اندگذاشته

  .برای مثال ارمنستان نیز چنین موقعیتی دارد شده از شوروی نیز صادق است و

نگه داشتن  ماندهعقبهدف از فشار نظام توتالیتر و استعماری برای 

آذربایجان جنوبی از بین بردن اعتماد  ...، صنعتی، اقتصادی وکنولوژیکعلمی، ت

به نفس ملت تُرک آذربایجان جنوبی و نگه داشتن آنها در وضعیتی فقیر به 

ان که حتی امکاست  ...، فرهنگی، سیاسی وکنولوژیکلحاظ اقتصادی، علمی، ت
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یل دولت ملی تُرک آذربایجان جنوبی را نداشته باشند و در کر برای تشکتف

ری، اکاری، اعتیاد، بزهکو توسعه نیافتگی مانند بیمعضالت ناشی از فقر 

  .غوطه ور شوند ...ها، وفروپاشی خانواده
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و تشدید فشارها بر دانشجویان  هادانشگاهنهادهای شبه امنیتی در 

 آذربایجان جنوبی 

ه شد، حرکت ب تأسیس هادانشگاهکه بسیج دانشجویی در  1374از سال 

 هاشگاهدانافزایش یافت، در کنار حراست  هادانشگاهشدن فضای تر سوی امنیتی

که بخشی از ساختار اداری دانشگاه بود، نظام تالش کرده است که از میان خود 

دانشجویان نیز گروهی را تحت عنوان بسیج دانشجویی شکل دهد که منافع و 

ی مستقل هاگروهدر مقابل  به ویژهو  هادانشگاهی نظام را در هاخواست

  .شکل دهد هستند ی آنهاسیاستجویی که منتقد دانش

تعدادی از فرزندان اقشار مذهبی و مهمتر از آن دانشجویان فرصت طلب 

بدست آوردن موقعیت اداری و سیاسی در درون ارکان سیاسی و به دنبال که 

وارد بسیج دانشجویی شده و آینده سیاسی و  هستند اقتصادی نظام در آینده

دیگر بسیج  به عبارت .نمایندمی اقتصادی خود را از این طریق تعقیب

 اهدانشگاهکانالی برای جذب عناصر وفادار به نظام در  به عنواندانشجویی 

سیاسی مورد نظر ی هامناسبتو شرکت در مراسم مذهبی  .شده است تبدیل

ی دانشجویی مستقل و به حاشیه راندن و هاگروهنظام و همچنین مقابله با 

ت در کنار حراس .سرکوب آنها یکی دیگر از کارکردهای بسیج دانشجویی است

، بسیج دانشجویی توانسته است است هادانشگاهکه نماینده وزارت اطالعات در 

و آن را در خدمت نظام قرار دهد و  را از بین برده هادانشگاهاندک استقالل 

  .تهدیدات احتمالی از سوی دانشگاها را به حداقل کاهش دهد
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در آذربایجان جنوبی، عالوه بر  هادانشگاهدر فضای به شدت امنیتی 

ه دانشجویان مستقل و فعال جنبش دانشجویی آذربایجان جنوبی با کخطراتی 

، ردگیمی زندانی شدن را در بر آن روبرو هستند از تعلیق تحصیل تا اخراج و

ا راسی و یکان بدست آوردن شغل در بورکبعد از فارغ التحصیل شدن نیز ام

معلم در مدارس برای آنان در حد صفر  به عنوانو یا  هادانشگاههیأت علمی 

است و این نیز مجازات دیگری برای دانشجویان مستقل و فعاالن جنبش 

ر ار مانده و دکدانشجویی آذربایجان جنوبی است و آنها اگر در داخل بمانند بی

 کشور نیز دوری از خانواده و یافتن شغل و محل اقامت در یکصورت خروج از 

  .ت دیگر پیش روی آنهاستشور خارجی از معضالک

ثر فارغ کار ماندن اکهم از منظر اقتصادی و هم از منظر سیاسی، بی

التحصیالن جنبش دانشجویی آذربایجان جنوبی و یا مهاجرت آنان به خارج از 

 زیر از انباشت .آذربایجان جنوبی، به ضرر منافع ملی آذربایجان جنوبی است

رده و به لحاظ کنوبی جلوگیری تجربه علمی و فرهنگی در آذربایجان ج

یم ی علمی و تخصصی از آذربایجان جنوبیهاظرفیتاقتصادی به خالی شدن 

همچنین در صورت فراهم بودن شرایط برای فعالیت اقتصادی فارغ  .انجامد

التحصیالن جنبش دانشجویی در آذربایجان جنوبی، و استقرار فعالیت اقتصادی 

ید گردمی ه اقتصادی آذربایجان جنوبی تسهیلآنان در آذربایجان جنوبی، توسع

انجامید و نهایتاً می ارآفرینی و اشتغالکوری، و به رشد اقتصادی و افزایش بهره

ه برای آینده سیاسی هر جامعه کرد کمی کمکبه رشد و تقویت طبقه متوسط 

وب سیاسی جنبش کهرحال شرایط سره ب .مفید واقع شود دتوانمی متعادلی
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آذربایجان جنوبی عالوه بر ابعاد فرهنگی و سیاسی، از منظر اقتصادی دانشجویی 

فارغ  .نمایدمی نیز خسارات جبران ناپذیری را به آذربایجان جنوبی وارد

آذربایجان جنوبی تحصیل های ه با سرمایه خانوادهک هادانشگاهالتحصیالن 

 مفید و اثرگذار در ندتواننمیبه دلیل شرایط استعماری ایجاد شده اند نموده

توسعه اقتصادی آذربایجان جنوبی باشند و با مهاجرت اجباری خویش به خروج 

  .شوندمی علمی و فرهنگی از آذربایجان جنوبی منجرهای سرمایه
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 های تحمیلی دولت فارس در آذربایجان جنوبیرسانه

آنچه در ظاهر نظام توتالیتر فارس از طریق تبلیغات و سر و صدای 

گذارد بسیار پر سر می در خصوص اقتصاد آذربایجان جنوبی به نمایشای انهرس

هر چند مردم عادی در عمل  .و صدا و برای مردم عادی گیج کننده است

وضعیت مالی و اقتصادی خود را با موجودی کم جیبشان و تورم وحشتناک دو 

وبی کنند و وخامت اوضاع اقتصادی آذربایجان جنمی رقمی ساالنه احساس

های ای نظام توتالیتر در فقدان رسانهاما دستگاه رسانه .برایشان پوشیده نیست

مستقل و ملی و سرکوب هر نوع رسانه و مطبوعات مستقل و ملی ترکی در 

 1390برای مثال از سال  .دهدمیآذربایجان جنوبی، به میدان داری خود ادامه 

عمالً مراحل « صنعتی ماکو-منطقه آزاد تجاری»( اعالم شده است که 2011)

خود را شروع کرده است و مناطق ویژه اقتصادی در نمین  تأسیسمقدماتی 

 .)اطراف اردبیل( و سهند در اطراف مراغـه، سهالن در تبریز ایجاد خواهند شد

صنعتی ارس، مناطق ویژه -ساله منطقه آزاد تجاری 20با توجه به تجربه 

 رکو فریب ملت تای رای تبلیغات رسانهاقتصادی جدید نیز چیزی جز ابزاری ب

انتصاب چند عنصر فاسد و ناکارآمد، چاپلوس و بادمجان دور قاب  .نخواهد بود

حداکثر تحول ممکن  ...معاون فالن و فالن و (؟!) مدیرعامل به عنوانچین نظام 

در این مناطق خواهد بود و دوباره دروغی دیگر و در باغ سبز دیگری برای 

  .رک گشوده خواهد شدفریب ملت تُ

نظام توتالیتر ایران اعالم کردند اولین های رسانه در مراغه 1390در سال 

کرد به کار  بندر خشک صادرات و واردات کشور در ایستگاه راه آهن مراغه آغاز
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مستقل شده از شوروی سابق را تحت ی هاجمهوریکه صادرات به شمال عراق، 

کان و لتنها صادرات قابل توجه منطقه مراغه، بناب، م .پوشش قرار خواهد داد

که از صدها سال پیش در حال انجام  است خشکبار و کشمش ...عجب شیر و

است و اکنون گرفتار بوروکراسی فاسد، گمرک عمالً تعطیل شده مراغه و 

این ایستگاه راه آهن  .است دستکاری شده دالر و یورو ی مصنوعی وهاقیمت

( 2011) 1390ی جدیدی بود که در سال هادروغین بندر خشک از اول به عنوان

از سوی نظام ابالغ شد و در عمل چیزی برای آذربایجان جنوبی تغییر نکرد و 

 .اکنون با گذشت پنج سال از آن موقع در مراغه هیچ چیزی تغییر نکرده است

البته، به شکل موذیانه عوامل خودفروخته نظام استعماری فارس به اختالف 

  .دهندافکنی بین شهرهای آذربایجان جنوبی از جمله تبریز و مراغه ادامه می
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ی ناقص و یا هاپروژهو  هاطرح: 10فصل 

 رها شده در آذربایجان جنوبی
  



306 
 

 خالصه

 ترتوتالی و استعماری نظام زیرا ست؛هاپروژه گورستان جنوبی آذربایجان

 برساند اتمام به را هاپروژه جهان، در معمول و نرمال مدتی در خواهدنمی فارس

 بهداشتی، عمده یهاپروژه اجرای حال در که کند وانمود خواهدمی فقط و

 حالی که در خاطر همین به .است ...و نقل و حمل عمرانی، صنعتی، درمانی،

 ادعا و است شده رها خود حال به و ناقص مختلفهای حوزه در پروژه هزاران

 تبلیغاتی جدید یهاپروژه همچنان آنهاست، اتمام مانع اعتبار کمبود شودمی

 هندد نشان جنوبی آذربایجان رکتُ استعمار تحت ملت به تا شوندمی زنیکلنگ

 این از مورد دو (.!!) هستند آنها توسعه فکر به چقدر استعمارگر برادران که

 و افتاد اتفاق 1396 ماه اردیبهشت در تبلیغاتیهای زنیکلنگ وها وعده

د شواز آنها یاد می صحنه در همیشه مردمگردانانی که همیشه به عنوان صحنه

 .کشیدند هورا هم

 که تبلیغاتی مانور سال چهار از پس 1396 ماه اردیبهشت اوایل در

 به 1392 سال از تبریز در فارس استعماری دولت منصوب «استاندار جبارزاده»

 دولت شهرسازی و راه وزیر آخوندی عباس توسط باالخره بود، انداخته راه

 پروژه صدها حالی که در .شد زنیکلنگ بازرگان -مرند -تبریز آزادراه روحانی

 ناقص و شده رها خود حال به و شده شروع پیش سال هاده از نقل و حمل

 .است مانده

 اواخر در انتخاباتی سخنرانی در روحانی حسن سرخرمن دوم وعده

 -مراغه آهن راه پروژه حالی که در و شد داده اورمیه در 1396 ماه اردیبهشت

 وی است؛ مانده ناتمام آن احداث آغاز از سال 20 حدود گذشت از پس اورمیه
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 صحنه در همیشه ملت و داد را اورمیه -تبریز السیر سریع قطار احداث وعده

 ستمسی تبلیغاتی و انتخاباتی دروغهای وعده از هم این مطمئنا و کشیدند هورا

 دروغی یهاپروژه ازهایی نمونه فقطها این .است فارس توتالیتر و استعماری

 دهدیم فریب را جنوبی آذربایجان رکتُ ملت آنها توسط فارس استعمار که است

 مقامات کلنگیهای وعده و شده رها ناقص یهاپروژه اسامی فقط بخواهیم اگر و

 مندنیاز ببریم نام را جنوبی آذربایجان در فارس توتالیتر و استعماری دولت

ای هرسان دستگاه همین متأسفانه که بود خواهیم مستقل کتاب چند نوشتن

 .دهد انجام است توانسته پرداز دروغ
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 پاالیشگاه شهریار

های غربی استعماری فارس با قدرتبعد از تشدید تقابل نظام توتالیتر و 

یکی از محصوالت حساس  ای،به بعد بر سر مسئله هسته 2010 یهاسالدر 

 تحریم آن بودند بنزین بود که بخشی از آن از خارج واردبه دنبال ها که غربی

احتمالی طرح نوسازی و افزایش ظرفیت های برای مقابله با این تحریم .شدمی

ی جدید در دستور کار هاپاالیشگاهی قدیمی و همچنین احداث هاپاالیشگاه

ی هاپاالیشگاهپروژه بزرگ احداث پاالیشگاه خلیج فارس، و احداث  .قرار گرفت

ی قبلی آن هاپاالیشگاهعالوه بر  ...جدید در اصفهان، تهران، آبادان و تبریز و

ر اصفهان، ی جدید دهاپاالیشگاهظرفیت  .شهرها در دستور کار قرار گرفت

هزار بشکه در روز و پاالیشگاه جدید خلیج فارس  350آبادان، تهران بیش از 

گذاری شده هزار بشکه و ظرفیت پاالیشگاه جدید تبریز که شهریار نام 500نیز 

  .هزار بشکه در روز اعالم شده است 150است فقط 

 چند نکته در خصوص پاالیشگاه شهریار تبریز بایستی مورد توجه قرار

ی جدید هم دارای هاپروژه به عنوانی دیگر اعالم شده هاپاالیشگاهاوالً  .گیرد

یشگاه شهریار هستند، ثانیاً اجرای آنها هر الظرفیت چند برابری در مقایسه با پا

یش آغاز نشده اجراپاالیشگاه شهریار هنوز رود ولی می چند با کندی پیش

ادعا کرده بود که تا توجیه رئیس محیط زیست آذرشهر  1390ست، و در سالا

زیست محیطی پاالیشگاه شهریار تبریز ارائه نشود از آغاز احداث این پروژه 

اما دلیل واقعی جلوگیری از احداث پاالیشگاه شهریار نه  .جلوگیری خواهد شد

مسائل زیست محیطی بلکه سیاست کالن نظام در جلوگیری از 
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چون نظام استعماری  .جنوبی است ی زیر بنایی در آذربایجانهاگذاریسرمایه

های مختلف مانند غارت معادن آذربایجان جنوبی و و توتالیتر فارس در زمینه

خشکاندن دریاچه اورمیه نشان داده است که ابداً در آذربایجان جنوبی اعتنایی 

  .داردنبه مسائل زیست محیطی 

ی بخش رگذاسرمایههای پاالیشگاهی برای جذب بعد از آنکه این پروژه

به  خصوصی اعالن عمومی شد و از بخش خصوصی برای اجرای آنها دعوت

گذار تبریزی جهت احداث پاالیشگاه شهریار آمده در تبریز نیز چند سرمایهعمل 

ی هاپاالیشگاهی با گذارسرمایهمراجعه کردند که به آنان اعالم شد که اولویت 

ه شهریار تبریز در اولویت قرار است و پاالیشگا ...اصفهان، تهران، خلیج فارس و

  .ندارد

ی از مقامات محیط زیست نظام، در تبریز یا ک، ی1390زمستان یا پاییز 

ارعمومی عدم ارائه توجیه زیست محیطی برای کآذرشهر در راستای فریب اف

اساساً این نظام در  ه،کحالی  در .رده بودکپاالیشگاه شهریار تبریز را مطرح 

نون توجهی به مسائل زیست محیطی نداشته است کاقتصادی تای هاپروژهانجام 

ارعمومی در کردن افکردن این گونه توجیهات صرفاً برای مشغول کو مطرح 

ه هزاران پروژه زیربنایی، کچگونه است  .گیردمی آذربایجان جنوبی صورت

در شهرهای  هاپاالیشگاهشاورزی از جمله کصنعتی، عمرانی، خدماتی و 

ند ولی در آذربایجان کمی توجیه زیست محیطی و اقتصادی پیدا نشینفارس

الت ساختگی مانند توجیه زیست کردن مشکند؟ عنوان کنمی جنوبی پیدا

ل زمین محل اجرای پروژه، وجود معارض در مسیر کمحیطی، اقتصادی، مش
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های رایج نظام همگی از حیله ...ها، اختالف بین مسئوالن پروژه واحداث پروژه

ام با ه گویا نظکته است کردن این نکتوتالیتر و استعماری فارس برای وانمود 

در آذربایجان  ...شاورزی، وکی عمرانی، صنعتی، هاپروژهجدیت به دنبال اجرای 

نترل و خواست نظام کجنوبی در راستای توسعه آن است اما موانعی خارج از 

شکشاکدامن زدن به  .شودمی هاپروژهاجرائی شدن این ه مانع کوجود دارد 

ردن موانع عجیب و غریب کهای ساختگی بین مقامات حلقه به گوش و مطرح 

راری نظام برای کهای تو حیله هابازیهمگی از  هاپروژهدر مقابل اجرایی شدن 

جلوگیری از توسعه آذربایجان جنوبی و نگه داشتن آن در فقر و ضعف مفرط 

ها و نیروی کار ماهر و غیرماهر از و تداوم و تشدید مهاجرت سرمایه است

در دولت یازدهم )روحانی( پروژه احداث پاالیشگاه  .آذربایجان جنوبی است

  .شهریار کالً کنار گذاشته شده و ظاهراً مختومه شده است

بر خالف آذربایجان جنوبی، آنچه در واقع فاقد توجیه زیست محیطی و 

یلومتر برای کآب به طول چند هزار های شیدن لولهکصادی است توجیه اقت

رمان، کویری مانند سمنان، قم، یزد، اصفهان، کرساندن آب به شهرهای 

بیرجند، رفسنجان از خوزستان، دریای خزر و یا هر جای دیگر است و همینطور 

 یی صنعتی فاقد توجیه اقتصادهاپروژهبه علت فقدان آب در این مناطق اجرای 

باال و غیررقابتی در اقتصاد امروزی چیزی جز های زیرا تولید با هزینه .است

  .اتالف منابع نیست
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 سایت ایران خودرو تبریز

ه اجازه داد نظام توتالیتر فارس این که د بهبا استناای ممکن است عده

 وبیدر آذربایجان  جن است تعدادی از صنایع متوسط تا حداکثر نسبتاً سنگین

ی کالن و مجهز به هاگذاریسرمایهمشی جلوگیری از احداث شود، خط

در آذربایجان جنوبی زیر سوال ببرند و یا مورد را ی عالی توسط آن هاتکنولوژی

در این راستا البته تعداد بسیار محدود و انگشت شماری نیز  .تردید قرار دهند

 خودرو تبریز، پتروشیمی از جمله سایت ایران .نمونه شاید بتوانند ارائه کنند

وابسته به شخص زنوزی را در دوره جمهوری  ...فوالد وهای شرکتتبریز و 

 مانند تراکتورسازی تبریز، پاالیشگاه تبریز در دوره پهلویهایی اسالمی و شرکت

در این راستا توجه به چند نکته ضروری است تا نشان دهیم  .نام برد توانمی را

د ناقض خط مشی کالن اقتصادی نظام توتالیتر دایر که این چند مورد محدو

 ی کالن در آذربایجان جنوبی نیست.هاگذاریسرمایهبر منع 

بسیار کم است و  هاگذاریسرمایهو ها شرکت، تعداد این اوالً، همچنین

د، و برای بیش از دویست شهر کوچک کننمیتجاوز ها از تعداد انگشتان دست

در هر  حالی که جنوبی تعداد بسیار محدودی است درو بزرگ در آذربایجان 

صدها و هزاران شرکت بزرگ و متوسط احداث  نشینفارسکدام از شهرهای 

این چند شرکت در آذربایجان شرقی و مشخصاً در  حالی که در .شده است

  .اطراف تبریز مستقر هستند و آذربایجان جنوبی فقط تبریز نیست
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 نسبتاً بزرگهای شرکتو احداث این  تأسیسی ثانیاً، توجه به دوره زمان

در خصوص نظام توتالیتر پهلوی قابل توجه است که  .در تبریز قابل تعمق است

فرسایش مشروعیت آن نظام باعث شده بود که در تبریز خطر بروز نارضایتی را 

ر تبریز د به ویژهکامالً احساس کند و با توجه به نقش آذربایجان جنوبی و 

ای خواست از طریق انجام پارهمی شروطه نظام توتالیتر پهلویانقالب م

ی محدود صرفاً در حوزه اقتصاد، مشروعیت نداشته خود را در هاگذاریسرمایه

 1345تا سال  این که کنیم علیرغممی به همین خاطر مشاهده .تبریز احیاء کند

 خش( در شهرهای فارسستان صنایع بزرگ متعددی توسط دولت یا ب1966)

اما در آذربایجان جنوبی نه بخش دولتی و  .شده بود تأسیسخصوصی ایجاد و 

تا  1345اما از سال  .نه خصوصی اجازه احداث هیچ شرکت بزرگی را نداشتند

سال چند شرکت متوسط و یا نسبتاً بزرگ در اطراف تبریز  12در عرض  1356

سازی،  ی ماشینهاشرکتعمدتاً توسط دولت احداث گردید که مشخصاً 

  .جندگنتراکتورسازی، سیمان صوفیان، پاالیشگاه تبریز، در این چارچوب می

مشی اقتصادی جلوگیری از در دوره جمهوری اسالمی ایران همان خط

ی عالی با دقت و شدت پیگیری شده هانولوژیکتالن و کی هاگذاریسرمایه

سال دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی علیرغم  16در طول  .است

ل کدر  نشینفارست بزرگ در شهرهای کصدها شر اندازیراه احداث و

ی حتی در مقیاس متوسط توسط گذارسرمایهآذربایجان جنوبی از هر نوع 

آمد و برای خالی نبودن به عمل  بخش دولتی و بخش خصوصی جلوگیری

هزار تن محصوالت  600تا  500تروشمی تبریز با ظرفیت ت پکعریضه تنها شر
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بندر  های اصفهان وه البته در مقایسه با پتروشیمیکشد  تأسیسپتروشیمی 

میلیون تن ظرفیت تولید ساالنه دارند بسیار  5/3ه بیش از کامام خمینی 

  .ی استکوچکی گذارسرمایه

بایستی مدنظر آنچه که در خصوص سایت ایران خودرو تبریز همچنین، 

شود و حتی می قرار گیرد این است که در این شرکت پیکان وانت فقط مونتاژ

در انگلیس  1960و  1950آورند، و تکنولوژی آن به دهه می اتاق آن را از تهران

و نیروی انتظامی شماره گذاری آن  .د و کامالً از رده خارج شده استگردمی بر

در شهرهای  ...، مگان و لوگان، و207نند پژو خودروهای جدید ما .پذیردنمی را

شود یم دارد در تبریز فقط مونتاژ یدیگر و پیکان وانت که مصرف سوخت باالی

  .داندمی سال پیش را نیز برای تبریز زیادی 60زیرا نظام توتالیتر تکنولوژی 
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و دیگر مناطق آزاد و ویژه آراز )ارس(  صنعتی-منطقه آزاد تجاری

 اقتصادی

پس از فروپاشی شوروی و باز شدن مرزهای شمالی بر روی تجارت آزاد، 

ی از این فرصت جدید اقتصادی برای برداربهرهنظام توتالیتر ایران به دنبال 

استفاده از نزدیکی  به ویژهحضور در کشورهای مستقل مشترک المنافع و 

درصد  20اشغال باغ و البته در بحران قره .جغرافیایی خویش به این منطقه نمود

ایران به طور رسمی اعالم بی طرفی کرد ولی در  ،شمالی نسرزمین آذربایجا

سیاست عملی کامالً جانب دولت اشغالگر ارمنستان را گرفت، در آذربایجان 

جنوبی اثرات این بحران منجر به قطع ارتباط راه آهن آذربایجان جنوبی با 

سیاه شد و فعالیت ترانزیت و  آذربایجان شمالی و روسیه، گرجستان و دریای

عبور از خاک ارمنستان از  به دلیلحمل و نقل زمینی و ریلی از مسیر جلفا 

قطع گردید و فعالیت راه آهن و گمرک جلفا تقریباً  1990اول دهه  یهاسال

به حال تعطیل درآمد که جمهوری اسالمی ایران به دلیل حمایت از دولت 

در این این رکود و تعطیلی به عهده داشته و  ایاشغالگر ارمنستان نقش عمده

دارد که باعث از بین رفتن تعداد زیادی شغل در بخش حمل و نقل ریلی و 

  .در جلفا گردید به ویژهدر آذربایجان جنوبی و ای جاده

نظام توتالیتر برای حضور در بازارهای کشورهای مستقل مشترک المنافع 

مانند  نشینفارسی هااستانطریق  به تشویق صادرات به این کشورها از

در مرزهای  .اقدام نمود ...خراسان، گلستان، سمنان، مازندران، اصفهان، یزد و

ی مرزی مشترک در آستارا، بیله هابازارچهآذربایجان جنوبی صرفاً به ایجاد 



315 
 

سوار، جلفا، پلدشت در مرز مشترک با آذربایجان شمالی و بازارچه مشترک 

دوز با ارمنستان اقدام کرد که به دلیل عدم اجازه ورود کاال از مرزی نور

کشورهای ارمنستان و آذربایجان شمالی از سوی ایران و صرفاً تالش برای 

ود و تجارت محد هابازارچهصادرات کاال به شکل یک طرفه عمالً به تعطیلی این 

الر برای هر نفر آنها اقدام نمود، و فقط کاالهای همراه مسافر که کمتر از صد د

یابد که باعث رکود و خرید و فروش می هابازارچهاست اجازه ورود به داخل این 

ی مشترک مرزی با هابازارچهدر  ،که حالی در .شده است هابازارچهدر این 

شود و نظام توتالیتر می ساالنه صدها میلیون دالر کاال مبادله کردستان عراق

 دموکراتی مسلح پژاک و هاگروهمسلحانه  یهافعالیتایران برای کنترل 

ی مشترک و هابازارچهمجبور شده است اجازه دهد تجارت مرزی از طریق 

اما در آذربایجان  .حتی از طریق قاچاق در شهرهایی مانند بانه رونق بگیرد

  .بیندنمی (؟!) جنوبی نظام نیازی به چنین بذل و بخشش هایی

نظام در آذربایجان جنوبی برای فعال کردن اما پر سر و صداترین اقدام 

المنافع از طریق آذربایجان مناسبات اقتصادی با کشورهای مستقل مشترک

( بود که بعداً 1995) 1374در سال « منطقه ویژه اقتصادی ارس»جنوبی ایجاد 

به لحاظ تئوریک هدف از  .تبدیل شد« صنعتی ارس-منطقه آزاد تجاری»به 

اری و صنعتی در جهان، ایجاد مناطقی عاری از موانع ایجاد مناطق آزاد تج

دست و پاگیر اداری و مالیاتی و امکان ورود مواد اولیه بدون دریافت عوارض و 

گمرکی به مناطق آزاد و تولید کاال در آن و صادرات به کشورهای های تعرفه

 دیگر دنیاست که باعث ایجاد اشتغال، ارزآوری و جذب سرمایه و تکنولوژی
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فقدان  به خاطردر جلفا آراز )ارس(  صنعتی-اما در منطقه آزاد تجاری .دگردیم

ی انرژی، ارتباطات، شبکه بانکی و وجود بوروکراسی فاسد و هازیرساخت

ی سیاست خارجی نظام با آذربایجان شمالی به عنوان هاکشاکشناکارآمد و 

همه مانع تراشی از مهمتر از  با خارج وآراز )ارس(  همسایه اصلی منطقه آزاد

ی هازیرساخت تأمیناز طریق عدم آراز )ارس(  سوی نظام در منطقه آزاد

حقوقی و شبکه انرژی است که یا بایستی از طریق احداث نیروگاه مستقل یا از 

گردد، دچار رکودی شدید شده  تأمینطریق واردات برق از کشورهای همسایه 

  .است

آراز  رست وقت منطقه آزادعضو هیأت مدیره و سرپ« صادق نجفی»

ای ان این منطقه از توافق با شرکت برق منطقهگذارسرمایهدر نشستی با )ارس( 

های مگاوات برق به شبکه مصرفی سایت 1000آذربایجانشرقی برای تزریق 

به گزارش روابط عمومی و امور  .مختلف در منطقه آزاد از سال آینده خبر داد

 12هم اکنون  این که د ارس، صادق نجفی با بیانبین الملل سازمان منطقه آزا

با موجود است: آراز )ارس(  مگاوات برق در فاز یک و دو صنعتی منطقه آزاد

 هایی مورد نیاز منطقه در سایتهازیرساخت ترینمهمطرح یکی از  این رایاج

)دنیای  .شودمی ان حلگذارسرمایهشده و مشکالت کنونی  تأمینصنعتی 

 (23: ص 19/11/90اقتصاد، 

سال از  17همانگونه که مقام رسمی نظام اعالم کرده پس از گذشت 

صنعتی های مگاوات برق برای سایت 12فقط آراز )ارس(  منطقه آزاد تأسیس

ی کالن و عمده گذارسرمایههیچ نوع  این که شده است و این یعنی تأمینآن 
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نیست و تمام تبلیغات و ادعاهای  پذیرامکانان گذارسرمایهدر این منطقه برای 

همانند دیگر آراز )ارس(  ان در منطقه آزادگذارسرمایهنظام در حمایت از 

شهرهای آذربایجان جنوبی دروغی بیش نیست و صرفاً برای فریب افکار عمومی 

آراز )ارس(  مگاوات برق برای منطقه آزاد 1000 تأمینشود، و قول مطرح می

ی کالن هادروغشده از  تأمینمگاوات  12سال گذشته فقط  17در  کهحالی  در

  .نظام توتالیتر ایران است

ال به دنبافزایش درآمدها و رفاه و سطح زندگی در نخجوان که  تأثیرتحت 

جیحان به وقوع پیوسته است و بازارهای -تفلیس-افتتاح خط لوله نفتی باکو

بزرگ، خودروهای لوکس خارجی، پروازهای خارجی به مقصد ای زنجیره

ی عمرانی و خدماتی متعدد چهره نخجوان هاپروژهاستانبول و مسکو و اجرای 

کنند می را عوض کرده و اهالی آذربایجان جنوبی که به کرات به نخجوان سفر

گیرند و آن را با وضعیت راکد و می آنجا قرارهای پیشرفت تأثیرتحت 

نظام ؛ کنندمی ننده جلفا و سایر شهرهای آذربایجان جنوبی مقایسهککسل

با جذب آراز )ارس(  توتالیتر ایران به جای آنکه اجازه دهد منطقه آزاد

گذاران داخلی و خارجی از طریق رشد صنعتی و صادرات کاال و خدمات سرمایه

ام کارهای به ایجاد اشتغال و رفاه اهالی آذربایجان جنوبی کمک نماید به انج

نمایشی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری که وظیفه سازمان میراث 

پردازد و با احداث چند مجتمع تجاری توسط می فرهنگی و گردشگری است

بخش خصوصی، خیابان، پارک و بازسازی آثار تاریخی و جذب تعداد محدودی 

مسافر بدون آنکه حتی یک هتل چند ستاره در منطقه جلفا و حتی شهرهای 
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رونمایی از پالک اختصاصی  1390اطراف آن وجود داشته باشد و در اواخر سال 

آزاد ارس، همگی در راستای نشان دادن آن است که  برای خودروهای منطقه

ی حال در .جلفای آذربایجان جنوبی نیز همانند نخجوان در حال پیشرفت است

در عمل شهرهای جلفا، علمدار و گرگر و روستاهای منطقه در فقر و عقب  که

ت د مشکالتواننمی تبلیغاتیهای و این نمایشاند ماندگی نگه داشته شده

  .طقه را حل نمایدبنیادی من

آراز  برای نشان دادن وضع وخیم اقتصادی منطقه جلفا که منطقه آزاد

در آن قرار دارد کافی است نگاهی به تحوالت جمعیت شهرستان جلفا )ارس( 

بیاندازیم و بدانیم که جمعیت شهرستان جلفا و مهاجرت از آن به شهرهای 

( توتالیتر فارس )ایران که خط مشی اصلی و کالن اقتصادی نظام نشینفارس

بیش از  1375در آمارگیری سال جمعیت این شهرستان  :است، چگونه است

 50یعنی ده سال بعد به  1385هزار نفر بوده است و در آمارگیری سال  52

هزار نفر کاهش یافته است و این یعنی وخامت شدید اوضاع اقتصادی شهرستان 

به مناطق  حالی که در .جنوبی استجلفا که مانند همه شهرهای آذربایجان 

آزاد و مناطق ویژه اقتصادی شهرهای فارس مانند سیرجان، سلفچگان، کیش، 

واردات  ، اماشودمی هر سال صدها میلیون دالر اجازه واردات کاال داده ...قشم و

میلیون  10و گمرک جلفا در مجموع به چند آراز )ارس(  و صادرات منطقه آزاد

ی اقتصادی حاکم است و اندک هافعالیترکودی کامل بر رسد و نمی دالر

که بعضی از آنها آراز )ارس(  کوچک موجود در منطقه آزادهای شرکت

به  .کنندمی خارجی هستند با مشکالت عظیم دست و پنجه نرمهای شرکت
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های انرژی اندک مزایای و افزایش قیمت حاملها با هدفمندی یارانه ویژه

های نیز محدود شده است و نگرانیآراز )ارس(  ر منطقه آزادفعالیت اقتصادی د

  .ان بیش از گذشته شده استگذارسرمایه
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صنعتی های یا شهرک تُرکیهصنعتی مشترک با -منطقه آزاد تجاری

 تُرکیهمشترک با 

به ایران سفر کرده  تُرکیهمیالدی که وزیر صنایع  2010در اواخر سال 

در  رکیهتُ صنعتی مشترک بین ایران و-بود پیشنهاد کرد که منطقه آزاد تجاری

مقامات  .شود تأسیسمرز مشترک دو کشور با همکاری و هماهنگی دو طرف 

ایران ظاهراً در ابتداء با آن موافقت کردند که در مرز مشترک  نظام توتالیتر

شود و حتی ادعا کردند تا  تأسیس تُرکیهی ماکو یا خوی با هاشهرستان

( اقدامات اولیه مرتبط به تعیین مکان و 2011)می  1390اردیبهشت ماه 

شد که  تأکیدو محدوده مرزی مشترک شروع خواهد شد و  هازمینسازی آماده

نبایستی این پیشنهاد مفید و فرصت عالی را گرفتار کاغذ بازی و بوروکراسی 

  .ن را بایستی پیش بردکند کرد و به سرعت آ

رسید با توجه به دو می اگر این پیشنهاد با همکاری دو طرف به نتیجه

 تُرکیههای و وجود بخش خصوصی فعال و رقابتی در گیریتصمیمطرفه بودن 

جر صنعتی واقعی و رقابتی من-گیری یک منطقه آزاد تجاریست به شکلتوانمی

ا کیفیت، جذب تولید کاالها و خدمات بان خارجی، گذارشود و به جذب سرمایه

اما  .تکنولوژی، و ایجاد اشتغال و رفاه ملت تُرک آذربایجان جنوبی کمک نماید

نظام توتالیتر ایران قرار دارد که خواستار ی هاخواستاین تحوالت در تضاد با 

داشتن آذربایجان جنوبی است و به همین وم بیکاری، فقر و زیر سلطه نگهتدا

را عمالً رد کرد و فقط بر روی کاغذ در حد ای تُرکیهجهت این پیشنهاد طرف 

  .یک پیشنهاد ماند
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 شهر()مشکین نیروگاه زمین گرمایی خیاو

آن نشان دهنده وجود های آب گرم ساواالن و دامنههای چشمه

 .ی پاک و قابل بازیافت استهاانرژیی قابل توجه برای تولید برق از هاظرفیت

ساواالن نزدیک شهر خیاو های در همین راستا از حدود دو دهه پیش در دامنه

نیروگاه زمین گرمایی در حال احداث است و قرار است در فاز اول بیش از پنجاه 

کنند یک یا دو سال می هر سال نیز مقامات نظام اعالم .مگاوات برق تولید کند

 اما مانند ...خواهد بود و ... ی خواهد رسید و اولین وبرداربهرهپروژه به دیگر این 

 در آذربایجان جنوبی این پروژه نیز بیش از آنکه واقعاً به دنبال هاپروژههمه 

ذشت و ظاهراً گ هستند ی تبلیغاتی از آنبرداربهرهبه دنبال آن باشند،  اندازیراه

دیگر )مانند ی از آن کافی نیست و احتماالً چند دهه برداربهرهدو دهه برای 

شمسی در حال احداث است و هنوز  1343از سال که جاده پونل به خلخال 

  .ی از آن الزم استبرداربهرهبه اتمام نرسیده است( نیز زمان برای 

ساواالن های آب گرم در دامنههای ظرفیت انرژی زمین گرمایی و چشمه

نظیر در آذربایجان جنوبی است که هنوز بالاستفاده ی کمهاظرفیتاز جمله 

رسد بدون استقرار دولت ملی تُرک آذربایجان جنوبی میبه نظر مانده است و 

از این مزایا برای ملت تُرک آذربایجان جنوبی فراهم نخواهد  مندیبهرهامکان 

پوشیده از برف آن در سراسر سال، های ساواالن و قلههای دامنه .شد

های جاری آن در سراسر کوچک اطراف آن، مزارع، مراتع، رودخانههای دریاچه

ی با برداربهرهشود و در صورت می یبرداربهرهسال، همچنان به شکل سنتی 

هزار شغل با درآمد ها ده دتوانمی ی مدرن و سازگاز با محیط زیستهاتکنولوژی
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و رفاه کافی برای ساکنان شهرها و روستاهای اطراف آن فراهم کند و نیروگاه 

 .این منطقه استی هاظرفیتزمین گرمایی خیاو فقط یکی از 
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 جمع بندی و نتیجه گیری
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اقتصاد  کشرایط وخیم اقتصادی موجود در آذربایجان جنوبی بدون در

ه پس از انقالب مشروط به ویژهسیاسی آذربایجان جنوبی در بیش از دو قرن اخیر و 

 .ن نیستکگرا در آذربایجان جنوبی ممنظام اشغالگر و توتالیتر فارس کو استقرار ی

الیق سو و ع کاقتصاد سیاسی رابطه بین عالیق سیاسی و نیروهای سیاسی از ی

 .ندکمی اقتصادی نیروهای اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر را بررسی و تحلیل

و عالیق سیاسی در حوزه اقتصاد و تعامل  هاخواستاس کنحوه انع دیگر به عبارت

  .پردازدمی ه اقتصاد سیاسی بدانکاست ای حوزه اقتصاد و سیاست حوزه

ز آزادی ا آنجایی کهآذربایجان جنوبی قبل از استقرار نظام توتالیتر پهلوی، از 

نگی از موقعیت فره مندیبهرهنسبی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برخوردار بود با 

 پیشرو به عنوانمحروسه قاجار  کخود در ممال کو تاریخی و جغرافیای استراتژی

رد و شبیه همان کعمل می محروسه قاجار کورود اقتصاد و صنعت مدرن به ممال

ه شهرهای شمالی ایتالیا در همسایگی سوئیس و فرانسه عمدتاً پروتستان کنقش را 

ردند، آذربایجان جنوبی کمی داری پیشرفته بازیسرمایهو دارای اقتصاد صنعتی و 

روسیه و عثمانی و با واسطه آنها از اروپا تا اواخر قرن های در همسایگی با امپراتوری

 .ردکمی همان نقش را ایفا محروسه قاجار کنوزده و اوایل قرن بیست برای ممال

رار استقبه دنبال ه کم بر آن کولی وقوع انقالب مشروطه و گفتمان سیاسی حا

ی کربود، هویت ملی تُ محروسه قاجار کجایگزین ممال به عنوانفارس ملت -دولت

یت رد و نه تنها موقعکتعریف ملت -دولتغیر برای این  به عنوانآذربایجان جنوبی 

های ینه شهر اولکبرتر و پیشرو آذربایجان جنوبی در عرض چند دهه به باد رفت و بل

البته در اوایل مرداد  .تغییر موقعیت داده استها شهر آخرین )تبریز( آن امروز به
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ه گویا نشریه کاینترنتی فارسی اعالم شد های در بعضی از سایت 1391ماه 

 (؟!) ایران شهرترین توسعه یافته به عنوانی سازمان ملل متحد تبریز را کترونیکال

حمل و نقل هوایی، یی مانند هازیرساخته مبنای محاسبه نیز کرده است کاعالم 

ی با توجه به غیرواقع .عمومی اعالم شده است اتتأسیسه حمل و نقل شهری و کشب

  .امالً محرز استکبودن این ادعا، دروغ بودن آن 

تقسیم تحمیلی آذربایجان شمالی و آذربایجان جنوبی، انقالب مشروطه، 

فروپاشی روسیه تزاری و استقرار اتحاد جماهیر شوروی، فروپاشی عثمانی و استقرار 

، استقرار نظام توتالیتر 1908تشاف نفت در مسجد سلیمان در ک، اتُرکیهجمهوری 

نحوه پایان جنگ جهانی دوم، نونی، کلی دیگر در شرایط کپهلوی و تداوم آن در ش

تورها و ک( و فروپاشی شوروری از جمله فا1979) 1357شروع جنگ سرد، انقالب 

متغیرها و نقاط عطف عمده در تعیین موقعیت اقتصاد سیاسی آذربایجان جنوبی 

الن سیاسی در منطقه و کفضای  کزیرا بدون در .نونی هستندکدر شرایط 

حلیلی همه جانبه از وضعیت مستعمره بودن اقتصاد به ت تواننمی آذربایجان جنوبی

ه محروس کاقتصاد اول ممال این که .آذربایجان جنوبی برای اقتصاد ایران رسید

ه امروزه موسوم به ایران شده است تبدیل کقاجار به اقتصاد آخر در همان جغرافیا 

است  کردیه بر اقتصاد سیاسی و تجزیه و تحلیل از منظر آن قابل کشده، فقط با ت

الن، ما صرفاً با تغییر و تحول کو در صورت نداشتن این نگرش و تئوری پردازی 

ه به خودی خود واقعیتی را بر مالء و کارقام و اعداد طرف حساب خواهیم بود 

  .نندکنمی ارکآش



327 
 

تبدیل شدن شهرهای بزرگ و تاریخی آذربایجان جنوبی به شهرهای نسبتاً 

ی اقتصادی و اجتماعی مدرن امروزی، هاشاخصو توسعه نیافته با توجه به  کوچک

روسه مح کپایتخت ممال به عنوانه کو در نقطه مقابل آن تبدیل شدن روستایی 

میلیون نفری تبدیل  16الن شهری کنون با حومه خویش به کقاجارانتخاب شد و ا

فقط از منظر  است سازی فارسملت -دولتز هویت سازی و که مرکشده است 

است و صرف توجه به ارقام و اعداد قدرت تبیین آن را  کاقتصاد سیاسی قابل در

اری، فقر و مهاجرت از کی و نرخ باالی بیگذارسرمایهممانعت از  .دهدمیبه ما ن

آذربایجان جنوبی، انتقال منابع از آذربایجان جنوبی به شهرهای فارسستان از طریق 

 تأمینت، غارت معادن، وجوه شرعی، سیاست کاوراق مشار ی،کنظام بان ،هامالیات

ان گذارسرمایهسر بودجه، انتقال منابع از طریق مهاجرت دادن کمالی از طریق 

های نمایشی و هزاران پروژه زنیلنگک، نشینفارسآذربایجان جنوبی به شهرهای 

حیط مشاورزی و زیرساختی نمایشی و ناقص رها شده، تخریب کصنعتی، خدماتی، 

مختلف های ، انواع و اقسام تبعیض در حوزهاورمیهاندن دریاچه کزیست، خش

اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، شهرسازی آشفته و پریشان، جلوگیری از ایجاد 

ی برای توسعه صنعتی و فراری دادن کی علمی، فنی و فیزیهازیرساخت

گسترده در  نینشیحاشیهان داخلی و خارجی از آذربایجان جنوبی، گذارسرمایه

اقتصاد محصوالت فرهنگی  گیریلکششهرهای آذربایجان جنوبی، عدم اجازه به 

 تأمینه بهداشت و درمان، ضعف نظام کی در آذربایجان جنوبی، ضعف شبکتر

ارآفرینی اقتصادی، اجبار به مهاجرت فعاالن کوب هر نوع خالقیت و کاجتماعی، سر

ی طبقه متوسط قو گیریلکشسیاسی دانشگاهی آذربایجان جنوبی و ممانعت از 

صنعت توریسم، و صدها و  گیریلکشدر شهرهای آذربایجان جنوبی، ممانعت از 
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در آذربایجان جنوبی از سوی  هاتکشرهزاران معضل بر سر راه صاحبان صنایع و 

ی مستعمره بودن اقتصاد آذربایجان جنوبی هاشاخصلیتر ایران، همگی نظام توتا

ند این وضعیت مستعمرگی آذربایجان کمی ه تالشکبرای نظام توتالیتر است 

 ای طبیعی وه همانند پدیدهکطراحی شده از سوی خودش بلای جنوبی را نه پروژه

نافع و زیرسلطه آذربایجان جنوبی فقط در چارچوب م این که نرمال جلوه دهد و

د ادامه حیات دهد و حتی تصور خارج شدن از این رابطه توانمینظام توتالیتر 

تصورات عامیانه در میان بعضی از فعاالن اقتصادی  .ن نیستکاستعماری مم

ه استقالل ملی منافع اقتصادی آذربایجان جنوبی را به خطر کآذربایجان جنوبی 

  .سیاسی و اقتصادی تحمیل شده از سوی نظام استروانی، ای خواهد انداخت، پروژه

اری، فقر، مهاجرت، کی، بیگذارسرمایهستن این دور باطل ممانعت از کش

، فقط توسط نسل آگاه و تحصیلاستثمار منابع و معادن آذربایجانشدن و  آسیمیله

ی ه هدف نهایکن است کی آذربایجان جنوبی ممکری بر هویت ملی تُکرده و متک

د به توانمیه کی آذربایجان جنوبی است، آنچه کریل دولت ملی تُکقرار و تشآن است

آگاهی و  .نیافتگی آذربایجان جنوبی خاتمه دهددور باطل مستعمره بودن و توسعه

باور به مستعمره بودن آذربایجان جنوبی و سپس ضرورت رهایی از آن و ایجاد 

اجماع و انسجام ملی برای رسیدن به استقالل ملی فقط با تبیین و آگاهی از هویت 

  .ن خواهد بودکملی و منلفع ملی آذربایجان جنوبی مم



 


