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 :ندهسیتوضیح نو

حوادث سده اخیر در غرب آزربایجان، امروزه اهمیت بسزایی در آینده بررسی و کنکاش "

دقیق قرار  موردبررسی تواندمیدارد. یکی از حوادثی که جنوبی سیاسی و جغرافیایی آزربایجان 
بسیاری دارد. عوامل دخیل  هایناگفتهاست که هنوز هم  8531در سال  «جنگ سولدوز»گیرد، 

، رفتارهای حکومت کشینسلاف و آماج حزب دمکرات کردستان از این در این جنگ، اهد

و نیز تأثیر حضور جنگ و حین قبل از وقوع سولدوز نقش مدافعان  ،های چپمرکزی و گروه
بازخوانی و تحلیل قرار از مسائلی است که باید به جد مورد فتنه این مجاهدان اورمیه در دفع 

 "قرار گیرد. موردبررسی الذکرفوقکوتاه، مسائل  هرچندر این نوشته سعی شده است گیرد. د
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 مقدمه

 فعالیت و خودنمایی برای را شرایط پهلوی رژیم پایانی روزهای در سیاسی متشنج اوضاع

 و صحراترکمن کردستان، ،آزربایجان ازجمله ایران، مناطق تمام در مسلح هایگروه

 منسجم مرکزی هایهسته و شده دهیسازمان که هاییگروه .کرد فراهم خوزستان

 .پردازندب جدید حاکمیت از خواهی سهم به سترده،گ هاییارگیری با توانستند داشتند،

 کومله و کردستان دموکرات حزب نظیر کردی مسلح احزاب به توانمی هاگروه این ازجمله

 با و شدهفعال توانستند پهلوی، رژیم سقوط نخست روزهای همان در که کرد اشاره

 .شوند عملیاتی فاز وارد خویش مسلح نیروهای تعداد افزایش

 در کردستان دموکرات حزب نیروهای ،7531 بهمن 22 در شاه رژیم سقوط با انزمهم

 هایسالح ،برده هجوم شهربانی و ژاندارمری هایپایگاه به کردنشین مختلف شهرهای

 مقدمات ،دخو نیروهای بین سالح توزیع با توانستند و هکرد غارت را آنجا در موجود

 هایپایگاه از آمدهدستبه هایسالح از هکطوریبه کنند؛ فراهم را بعدی هایجنگ

 .گرفتند بهره ارتش هایپادگان تصاحب برای ژاندارمری،

 

 مهاباد پادگان سقوط

 بعد داشتند، کردی احزاب با ارتباطاتی نیز گذشته هایسال از که چپ هایگروه از برخی

 تصرف نقشه یناول .رساندند مهاباد به را خود دموکرات، حزب دست به شهر این تصرف از

 شورای اعضای از زادهحسن عبداهلل شد؛ طراحی چپ هایگروه توسط مهاباد پادگان

 .است کردهاشاره مسئله این به خویش خاطرات در نیز دموکرات حزب رهبری

 دید،می ناکافی مهاباد پادگان تصرف برای را خویش هایسالح ابتدا که دموکرات حزب

 عمل وارد دموکرات حزب از مستقل ،هااین گروه و رفتنپذی را چپ هایگروه پیشنهاد

 دموکرات حزب سپس. ماندند ناکام پادگان تصرف در ،هجوم مرحله دو از بعد اما شدند؛
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 با و عیارتمام و کامل اینقشه طراحی با 31 بهمن 53 تاریخ در و شده عمل وارد کردستان

 تصرف به را پادگان و ترور را پادگان فرمانده پادگان، چپ افسران برخی خیانت از استفاده

 هایسالح شد، منتشر رژیم نظامی نهادهای توسط بعدها که آماری در .درآوردند خویش

 :از بودند عبارت کردستان دموکرات حزب توسط شدهضبط

 پیاده گردان دو تجهیزات و مهمات سالح، تمامی 

 ،متریمیلی 803 توپ قبضه 81 با توپخانه گردان یک تجهیزات و مهمات سالح 

 81 74 ام تانک دستگاه 

 1 تیربار و خمپاره زیادی تعداد و 5 ژ تفنگ قبضه هزار 

 هیئت با پادگان این تصرف از بعد کردستان دموکرات حزب رهبر وقت قاسملو عبدالرحمن

 خودمختار منطقه اعالم ما که کرد اعالم و دیدار بازرگان موقت دولت طرف از اعزامی

 .است خودمختاری این شناختن رسمیت به شما از مانخواسته تنها و ایمکرده

 کمبودی مهمات و سالح ازنظر که دموکرات حزب نیروهای مهاباد، پادگان تصرف از بعد

 را حمالتی لذا. افتادند آزربایجان غرب در خود نفوذ تحت مناطق گسترش فکر به نداشتند

 چون. دادند ترتیب کنونی رانشهرپی همان یا خانا شهر کلیدی هایپادگان تصرف برای

 .نداشتند را منطقه بر تسلط امکان عمالً هاپادگان این سالخ خلع و تصرف بدون

 اورمیه به شهر هایتورک کوچاندن با را خانا تصرف مقدمات پیش هاماه از دموکرات حزب

 ند،دادمی تشکیل را خانا درصد 03 از بیش زمان آن در که آزربایجان شهرهای سایر و

 جمعیت و بود حزب کنترل در خانا شهر مرکز در شرایط روازاین. بودند کرده فراهم

 .بود یافتهکاهش چهارمیک به ماه چند از کمتر در هاتورک

 25 بامداد اولیه ساعات در کردستان دموکرات حزب اعضای از نفر 333 ،عملیات اولین در

 باز مواصالتی هایراه هنوز چون اما ند،کرد حمله پیرانشهر در جلدیان پادگان به اسفند
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 به مجبور دمسپیده طلوع با لذا برسند راه از کمکی نیروهای که داشت امکان بود

 .شد مواجه شکست با حزب هجوم اولین ترتیباینبه .شدند نشینیعقب

 مهاجمین تعداد افزایش با دموکرات حزب نیروهای مجدداً اسفند 22 در بعد روز سه

 دالیل همان به بنا آن تصرف از نیز بار این اما نمود جلدیان پادگان تصرف به قداما دوباره

 .ماند ناکام

 شهرها سایر از ارتش کمکی نیروهای رسیدن از ترس دلیل به هردو که عملیات دو این

 تا داشت آن بر را دموکرات حزب سران بود، انجامیده شکست به اورمیه و سولدوز ازجمله

 .باشند دیگری راه یافتن فکر به

 حضور امکان هاپادگان این به حمله از قبل بایستمی که موضوع این سر بر حزب سران

 و سولدوز تصرف مستلزم امر این اما داشتند، نظراتفاق ببرند بین از را کمکی نیروهای

 تا آوردنددرمی خویش تصرف به را شهر ممکن نحو هر به باید زیرا بود آن بر کامل تسلط

 .گیرد قرار حزب اختیار در کامل طوربه خانا مواصالتی هایراه آن، طریق از

 شهر جمعیتی ترکیب همآن و داشتند اساسی مشکل یک خویش راه سر بر حزب سران اما

 با شهر تصرف امکان روازاین. دادندمی تشکیل هاتورک را آن درصد 93 از بیش که بود

 شهر به توان تمام با بایستمی لذا نبود میسر دوزسول کردهای از حزب اعضای از استفاده

 قبل هزارنفری چندین تجمع داشت و را ت خودمشکال نیز مسئله این اما ،بردندمی هجوم

 به سنگینی تلفات مردمی نیروهای آمادگی و ارتش دخالت با توانستمی نقده به حمله از

 .کند وارد سولدوز به ورود از قبل حزب

 به را خود نیروهای ،توجهجلب بدون که شدند آن بر حزب رانس شرایطی چنین در

 جنایت و قتل طریق از وحشت، و رعب جو ایجاد و شهر تصرف با ازآنجا و منتقل سولدوز

 .درآورند خویش تصرف به را شهر ارتش ورود از قبل و داده فراری شهر از را هاتورک
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 دفتر افتتاح بهانه به مسلحانه همآن میتینگ برگزاری راه، بهترین نقشه این اجرای برای

 .بود کرده بکار شروع پیش ماه دو از که دفتری یعنی بود سولدوز در حزب
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 دوم بخش

 نقشه این اجرایی فاز وارد حزب سران ،شهر تصرف نقشه طراحی و حزب تصمیم از بعد

 از بعداً که را احمدی حاجی مصطفی خویش ارشد بازرس، مرکزی کمیته روازاین. شدند

 جزئیات طراحی برای گرفت، عهده بر را پژاک تروریستی گروه رهبری و جداشده حزب

 حزب ،سولدوز از احمدی حاجی بازگشت از بعد. کردند سولدوز روانه هاتورک عامقتل

 و کردنشین مختلف شهرهای از خویش مسلح اعضای و هواداران فراخوانی طی دموکرات

 .فراخواند سولدوز در فروردین 57 در تجمع برای را یهترک و عراق کردهای از هاییگروه

 آموزش مأمور را خود باسابقه نیروهای از افرادی حزب ،میتینگ زمان به مانده هفته یک

 صورتبه را آنان همه آموزش هفته یک از بعد و هکرد سولدوز اطراف روستاهای در کردها

 .نمود سولدوز وارد مسلح

 شهر سفیدانریش ابتدا ،سولدوز در حزب مسلحانه میتینگ ریبرگزا خبر انتشار دنبال به

 منصرف میتینگ این برگزاری از را حزب ،افراد برخی دادن قرار باواسطه تاتالش کردند 

 .بودند باخبر حزب سران نیات از سفیدانریش زیرا کنند؛

 جماعت امام صالح مال به :گویدمی خود خاطرات در شهر معتمدین از محرر االسالمحجت

 میدان اینجا مگر: گفت پاسخ در وی. کنید لغو را میتینگ این که گفتم سولدوز کردهای

 شخاطرات در محرر .کند نماییقدرت و بدهند نمایشی خواهندمی کردها شماست؟

 .شدم ناامید صالح مال از سخنان این شنیدن با که نویسدمی

 میتینگ برگزاری برای حزب طعقا تصمیم از شهر سفیدانریش و معتمدین بعدازآنکه

 خطر هرگونه با مقابله مقدمات مخفیانه صورتبه شدند مطمئن سولدوز در مسلحانه

 .باشند داشته را شهر از دفاع توان جنگ بروز صورت در تا کردند فراهم را احتمالی
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 کردستان دموکرات حزب ،میتینگ برگزاری به مانده روز یک: فروردین 50 پنجشنبه

 نقده وارد را بودند نفر هزار 72 تا 73 بین شودمی گفته که خویش حزبی لحمس اعضای

 .شدند چپ هایگروه برخی نیروهای و هواداران سایر ورود منتظر و کرده

 از جلوگیری برای سولدوز سفیدانریش هایتالش آخرین ،حزبی نیروهای ورود با زمانهم

 مسلح نیروهای ورود از جلوگیری منظوربه سفیدانریش .ماندمی نتیجهبی میتینگ این

 در سنگربندی برای مردمی نیروهای دهیسازمان تورک، به محالت به دموکرات حزب

 .پردازندمی نشین تورک مناطق

 در رژه به شروع دموکرات حزب مسلح لشگر صبح 8:53 ساعت از: فروردین 58 جمعه

 دارد قرار شهر تورک منطقه مرکز در که ورزشی استادیوم محل در و نموده شهر داخل

 .کنندمی تجمع

 هواداران واعضا  از نفر هزار 23 نزدیک .است شدهشروع میتینگ صبح 73:53 ساعت

 .اندشده جمع ورزشگاه در هستند مسلحاز آنان،  نفر هزار 73 از بیش که حزب

 وهاینیر ورزشگاه جنوبی ضلع از هوایی تیر شلیک ایبهانه به ناگهان: تیراندازی شروع

 که حزب انتظامات از تعدادی ،نخست لحظه همان در. کنندمی تیراندازی به شروع حزب

 تیراندازی به شروع اطراف هایخانه سمت به اندکرده تجمع ورزشگاه دیوارهای باالی بر

 شهادت به دم در اطراف هایخانه ساکنین از نفر دو اول لحظه همان در که کنندمی

 .رسندمی

 و کنندمی رهگذران سمت به تیراندازی به شروع و خارج ورزشگاه از حزب نیروهای

 تجمع بازارجمعه محل در که افرادی از تعدادی و رفته شهر ورودی سمت به نیز گروهی

 به تورک شهروندان از نفر 71 صبح 77 ساعت تا درنتیجه. بنددمی رگبار به را اندکرده

 ربوده را شهروندان از نفر 733 از بیش وکراتدم هایتروریست زمانهم .رسندمی شهادت

 .گیرندمی گروگان و
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 حضور با بالفاصله بودند، باخبر دموکرات حزب شوم نیات ازقبل  از که تورک شهروندان

 .شوندمی نشین تورک مناطق به هایتروریست ورود مانع خویش هایبامپشت در مسلحانه

 مال منزل در بالفاصله ران مذهبی کردستان،از رهب حسینی عزالدین و قاسملوعبدالرحمن 

 .گیرندمی عهده بر را دموکرات هایتروریست فرماندهی و مستقرشده صالح

 با مذاکره در سعی صالح مال طریق از بار آخرین برای تورک سفیدانریشظهر  72 ساعت

 از ار غیربومی مسلح کردهای خواهدمی قاسملو از محرر االسالمحجت .دارند حزب سران

 هاتورک تمامی :گویدمی پاسخ در نیز قاسملو. نشود تشدید جنگ تا کند خارج شهر

 تمام به نیز ما. کنند تسلیم را شهر و دهند دموکرات نیروها تحویل را خود هایسالح

 .شوند خارج شهر از محمدیار طریق از دهیممی اجازه هاتورک

 قبل دارند نظر در حزب سران .دارد امهاد پراکنده صورتبهعصر  71 ساعت تاها درگیری

 رأس قاسملو لذا. دربیاورند خود تصرف به را شهر ارتش، نیروهای رسیدن و نیرو بسیج از

 هاتورک از و شود تصرف خانه به خانه صورتبه شهر دهدمی دستور دقیقه 71:73 ساعت

 بین عیارتمام جنگعام، در پی این فرمان قتل .شود کشته کرد مقاومت که کس هر

 پایان تا دموکرات مهاجمان و اندشدهتشکیل مردمی نیروهای از تماماً که شهر مدافعان

 .کندمی پیدا ادامه شب

 ساکنین اندشده اشتباه دچار خویش محاسبات در حزب سران: اردیبهشت اول شنبه

 کنار در شمالی جبههها در درگیری .اندزده مقاومت به دست فرار یا تسلیم جاری به شهر

 در آباد، فرود محله در غربی جبهه ،کهل روستای سمت از شهر ورودی پل چایی، گادار

 از است کردها محله سمت بهمشرف که باشی قاال از بخشی یعنی قاالباشی جنوبی ضلع

 .دارد بیشتری شدت هابخش سایر
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 و حزب دستورات مهاباد رادیو طریق از حسینی عزالدین و صالح مال صبح 73 ساعت

 تأکید مهاجمین به صالح مال. کنندمی ابالغ تروریست مهاجمین به را قاسملو شخص

 .بگیرید را تپه یعنی «بگرین گردی» کندمی

 را ساکنین تمامی و تصرف را تپه جوار خانه چند هاتروریست از گروهی ظهر 72 ساعت

 .اندکرده عامقتل

 تصرف از را ژاندارمری گروهان شوندیموفق م سولدوز مدافعان از گروهیعصر  72 ساعت

 .برسانند شهر مدافعان به آنان را به متعلق مهمات و کرده آزاد دموکرات هایتروریست

 مقررهای از یکیبه  را سولدوز چغندرکاری شعبه که دموکرات هایتروریست عصر حوالی

 جانانه اومتمق با که کنندمی شروع شهر تصرف برای شدیدی حمله اند،کرده تبدیل خود

 به سولدوز مدافعان از تن 73 حمله این درنتیجه. شوندمی نشینیعقب به مجبور مدافعان

 .رسندمی شهادت

 وضعیت در کماکان ارتش دموکرات، حزب مسلح لشگر هجوماز  روز دو گذشت باوجود

 برازا موجود وضعیت از ابتدا ایبیانیه صدور باتنها  نیز بازرگان دولت دارد، قرار سکون

 درگیری ختم به دعوت را آنان «درگیر هایطرف» لفظ از استفاده با سپس نموده تأسف

 خبر مسلح هزارنفریبیست لشگر هجوم از بازرگان دولت کشور وزارت اینکه گو ،کندمی

 .ندارد

 حزب مستقیم مشارکت از و داده پوشش را درگیری اخبار سیبیبی رادیو زمان، همان در

 .دهدمی خبر درگیری نای در دموکرات

 هایتورک عامقتل قبال در ارتش و موقت دولت منفعالنه موضع ادامه با :شنبه شامگاه

 در حضور به دعوت را اورمیه مردم فراخوانی، انتشار با حسنی االسالمحجت سولدوز
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 منزل اطراف در اورمیه هایتورک از عظیمی سیل بالفاصله. کندمی شهر از دفاع و سولدوز

 .کنندمی حرکت سولدوز سمت به و شده جمع یو

 حسنلو به حیدرآباد خاکی جاده طریق از را خود شبانه اورمیه مجاهدان همراه به حسنی

 .کندمی حرکت سولدوز سمت به سپس و شده محمدیار وارد ابتدا طریق آن از و رسانده

 دفاع حال در خود مهمات آخرین با سولدوز مدافعان کهدرحالی :اردیبهشت 2 یکشنبه

 همراه به حسنی ،بردمی سر به منفعالنه وضعیت در کماکان نیز ارتش و هستند شهر از

 حزب مقر سمت به حسنی و مجاهدان بالفاصله. رساندمی سولدوز به را خود ،مجاهدان

 شده منجر تلفات و فشار افزایش دیگر طرف از .کنندمی پیشروی به شروع و کرده حرکت

 .باشد داشته وجود ارتش مداخله احتمال هرلحظه که است

 .شوندمی سردرگمی دچار اندگشته آگاه خویش موفقیت عدم از عمالً که دموکرات سران

 گوش به مذاکره هایزمزمه و اندکرده سولدوز از فرار به شروع دموکرات هایتروریست

عنوان  شهر تخلیه و هاگروگان تمامی آزادی را مذاکره شرط سولدوز مدافعان ولی رسد،می

 کار به شهر به ارتش ورود از جلوگیری برای را دخو سعی تمام دموکرات حزب کنند.می

 .باشد بازکرده خویش برای راریف راه مذاکره طریق از بتواند فرصت این در تا. گیردمی

 و کندمی حرکت شهر مرکز سمت به ارتش 73 ساعت ،مهاجمان کامل شکست از بعد

 به بودند، بسته را ارتباطی هایراه محمدیار راهیسه سمت از که هاستتروری از گروهی

 کشته از بعد جدی چنداننه درگیری بروز بدون اما کنند،می شلیک ارتش نیروهای سمت

 و سولدوز مدافعان ،شهر مرکز سازیپاک از بعد .کنندمی فرار به شروع نفرشان سه شدن

 .کنندمی هاتروریست وجود لوث از اطراف ستاهایرو سازیپاک به شروع اورمیه مجاهدان
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 بخش سوم

 از اعظمی بخش ،سولدوز به کردستان دموکرات حزب هجوم از سال 59 باگذشت امروز

 از مسائلی که درباره این .است نگرفته قرار بررسی و موردتوجه گاههیچ زمان آن وقایع

 عامقتل از پوشیچشم و زیحکومت مرک خیانت نشد، پرداخته بدان گاههیچ کشی،نسل

 خود اقتدار بعد از تثبیت اسالمی جمهوری حاکمیت .بود سولدوز در آزربایجان تورک ملت

 .شود بررسی دقیق و موشکافانه صورتبه مسئله این نداد اجازه نیز

 هایرسانهکه  شدمی بایکوت و سانسورحوادث سولدوز در حالی از سوی حاکمیت 

 واقعیت از هاییگوشه، محدود هرچند ها،سال آنرسانی اطالع ختس شرایط در المللیبین

 هایبیانیه در ارتش وقت فرمانده و بازرگان دولت کشور وزیر اما ؛کردند منعکس را موجود

 و بوده ایطایفه و ایقبیله درگیری جنگ، گویی این که گفتند سخن ایگونهبه خویش

 از شهری به اتنیک یک از حزب یک کشی لشگر یعنی ،ماجرا واقعی ماهیت به یکهیچ

 را طرفین و نکرده اشاره آن جمعیتی بافت در تغییر ایجاد و کشینسل برای آزربایجان

 .کردند آرامش به دعوت

 دهقانی، اشرف گروه ،خلق فدایی هایچریک نظیر چپ هایگروه برخی حضور دیگر نکته

 حزبو  کارگر راه ایران قالبیان کارگران سازمان سرخ، شفق هایلنینیست مارکسیست

 زمان یعنی فتنه این ابتدای از که است دموکرات هایتروریست میان در ایران رنجبران

 عامقتل در دموکرات هایتروریست دوشادوش سولدوز کشینسل تا مهاباد پادگان تصرف

 .بودند سهیم آزربایجان تورک ملت

 حق روی از که سیاسی حزبی نوانعبه را دخو دارد سعیکه  نکردستا دموکرات حزب

 هیچ بارهدراین تاکنون ،کند مطرح المللبین جوامع در است گردیده مسلح مشروع دفاع

 .است نداده منطقیروشن و  پاسخ
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 به اشاره با «فعالیت و کوشش قرننیم» کتاب در حزب وقت از سران زادهحسن عبداهلل

 برگزاری بر مبنی حزب سران تصمیم ار فاجعه این اصلی علت سولدوز بودن یآزربایجان

 سران شناخت عدم از گرفته نشات وی زعمبه که دانسته سولدوز در مسلحانه میتینگ

 .هست منطقه شهرهای وضعیت از حزب

 حزب چراکه است جلوروبه فرار و توجیه از دیگری نوع نیز وی اظهارات که نیست شکی

 شکست نقشهاین  اجرای در وقتی اما دبو کرده امر این به اقدام سولدوز تصرف باهدف

 پرداخت. گوییتناقض به مسئولیت از کردن خالی شانه با خورد

 مقاومت دلیل به خود سیاست اجرای در پیش سال 59 کردستان دموکرات حزب هرچند

 تعرضات و تورکان کشینسل خطر که است انگارانهساده بسیار اما ماند، ناکام سولدوز

 .نماییم خودداری پیشگیرانه مواضع اتخاذ از و کرده تلقی فتهر بین از را ارضی

 در سیاسی خأل آمدن وجود به دموکرات حزب گرفتن قدرت اصلی عامل است پرواضح

 آیدبرمی ایران درونی و المللیبین معادالت از که گونهآندر حال حاضر نیز  ،بود منطقه

 قدرت خأل زود یا دیر و ندارد جودو ایران حاکمیت کنونی وضعیت ادامه بر تضمینی هیچ

 موضوع بهتر درک برای ،داد خواهد رخ ایران سیاسی جغرافیای چهارچوب در سیاسی

 .باشد مانآینده برای راهی چراغ تواندمی گذشت سوریه شمال در آنچه بر مختصر نگاهی

 منسجم هایسازمان که یهایگروه در سوریه و تضعیف حکومت مرکزی، هاناآرامیبا وقوع 

 سیطره تحت مناطق گسترش به و کرده استفاده آمدهپیش موقعیت از توانستند داشتند

 بپردازند. خویش

 با توانست که ادعاست این بارز مصداق ،ک.ک.پ تروریستی گروه سوری شاخه گ.پ.ی

 را مناطقیو  دهد گسترش را دخو نفوذ حوزه ک.ک.پ ارتباطات و ساختار از گیریبهره

 تشکیل هاترکمان و اعراب را آن ساکنین تمام بعضاً که دربیاورد یشخو سیطره تحت

 ادند.دمی
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 اطالع و ک.ک.پ تروریستی گروه اقدامات و سوریه وقایع گرفتن نظر در با طرفازیک لذا

 از و آزربایجان غرب در کردی تروریستی هایگروه خواهانه زیاده هایسیاست و هانقشه از

 ابهام از ایهاله در اسالمی جمهوری رژیم اقتدار و سیاسی دهآین کهدرحالی دیگر طرف

 وقوع بررا  راه ،«مشروع دفاع حق» به اتکا و نگریآینده با است الزم دارد قرار

 .بندیمب آزربایجان تورک ملت علیه مشابه هایکشینسل

 شد موجب آنچه ،است این گذشت آن از نباید که سولدوز جنگ مورد در پایانی نکته اما

 مسلح هزارنفریبیست لشکر و شود مواجه شکست با سولدوز در دموکرات حزب نقشه

 را تصمیماتی دموکرات حزب هایفعالیت رصد با که بودند خواصی ،ببرد بجایی کار نتواند

 اقدامات لذا باشند داشته را آن با مقابله توان اتفاقی هرگونه وقوع صورت در تا کردند اتخاذ

 موفقیت اصلی عامل حمله وقوع صورت در آمادگی و فاجعه وقوع از یریجلوگ برای آنان

 مکمل سولدوز مدافعان هایفشانیجان که بود مرحله بعدازاین .بود سولدوز مدافعان

 .کرد جاودانه آزربایجان تاریخ در را سولدوز نام و شد قبل مرحله

 سیاسی جریان و غالب تفکر عنوانبه را خود آزربایجان ملی حرکت که اخیر دهه دو در

 با اندکرده ثابت آزربایجان حرکت ملی فعاالن است. رسانیده اثبات به آزربایجان در پیشرو

 تورک ملت سعادت آینده، به نگاه با کنونی شرایط درک و تاریخی حوادث از گرفتن درس

 از یگروه پیش زمانی که سال 73 .اندداده قرار خویش هایفعالیت سرلوحه را آزربایجان

 خطرات مورد در آزربایجان غرب از دفاع مردمی کمیته هاآن رأس و در ملی فعاالن

 برخی ،آوردندمی میان به سخن آنان خواهانه زیاده هایسیاست و تروریستی هایگروه

 این دغدغه ملی، حرکت مجموعه از خارج در چه و درون در چه سیاسی فعاالن و هاجریان

 کرکوک نه هاسال آن در. دانستندمی زمان آن وضعیت در اغراق هنتیج و جابی را فعاالن

 کمیته زمان آن در آنچه. بود پیوسته وقوع به سوریه شمال نه حوادث و بود شدهاشغال

 هایگروهتوسط  آزربایجان غرب اراضی نرم اشغال مورد در آزربایجان غرب از دفاع مردمی

 هایسرزمین و کرکوک مورد در وکاستکم ونبد ها بعدسال، کردمیبیان  کرد تروریستی
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 راه این در آزربایجانکمیته مردمی دفاع از غرب  هرچند. پیوست وقوع به سوریه شمال

 .گرفتمی قرار هاغیرخودی و هاخودی غیرمنصفانه هایقضاوت مورد همواره

یزیکی چندین سال است فعالیت میدانی و ف آزربایجانباآنکه کمیته مردمی دفاع از غرب 

 مقابله و آزربایجان غرب از دفاع گفتمان» ،آن گذشته هایسال فعالیت درنتیجه امانداشته 

 ،بود آزربایجانکه زاییده ادبیات نوین کمیته مردمی دفاع از غرب  «تروریستی هایگروه با

حضور و هدایت نماید و  مطرح ملی حرکت پارادایم از بخشی عنوانبه را خود توانسته

های بانیان فکری آن در بطن حرکت ملی در چند سال اخیر، سبب گشته پروژهنامحسوس 

 کندی پیش رود.به آزربایجانتجزیه اراضی غرب 

خوش تغییرات و حوادث بسیاری خواهد شد و های آتی منطقه دستروشن است در سال

و منافع ملت تورک بسط و گسترش روحیه  آزربایجانی حفظ تمامیت ارضی الزمه

 حق» برتکیه با گرایی در حرکت ملیو گذار به تشکل آزربایجانتی در میان ملت تشکال

 است. «مشروع دفاع

 اقدامات ،منسجم ساختارهای مجدد احیا و موضوع به تخصصی پرداخت با است الزم

 وقایع تکرار شاهد آینده در تا گیرد انجام آزربایجان تاریخی اراضی از دفاع جهت در عملی

 .نباشیم آزربایجان در سوریه شمال و کرکوک
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