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ایندی دیرنیش زامانی
987
آنـا وطنیمیـز آزربایجان تاریخینین اؤنملـی یاپراقالرینی واراقالییر .شبههسـیزدیرکی ،گونومـوزده میللی تاریخیمیزین
اَن حسـاس چاغالرینـدان بیرینـی کئچیریریـک .ایـران دؤولتینیـن میللتیمیـزه قارشـی چئشـیدلی باسـقیالری گونو-
گونـدن آرتماقـدا و میللـی ایلکهلریمیـزی نشـان آلماقدادیـر .ایرانیـن شوونیسـتی سیاسـتلرینی ایرهلی یورودنلـر فرقلی-
فرقلـی آراجلارا اَل آتـاراق آزربایجـان میللـی حرکتـی و اونـون توتدوغـو مقـدس یـوال داش آتمـاق ایسـتهییرلر .آنجـاق
آزربایجـان دا وار اوالن میللـی و شوونیسـمه قارشـی اوالن ترپنیـش آپارتایـد سیاسـتلری اؤنونـده دیرنیـش مبارزهسـی
آپـاراراق سانترالیسـتی دوشـونجهلرین قاباغینـدا دایانیـب ،گونو-گونـدن خالقیـن چئشـیدلی قاتالرینـا یول تاپیـب و اؤز
سیاسـی-دموکراتیک مبارزهسـینی آزربایجان میللتینین توتالیتاریسـمدن قورتولشـو و سعادته چاتماسـی اوغروندا داوام
ائدیر.
شبههسـیزدیر کـی ،آزربایجـان میللتـی اؤز میللـی و سیاسـی مقدراتینـی تعییـن ائتمک اوچـون اؤنه سـوردویو میللی
و دموکراتیـک مبـارز ه بؤلگـه ایلـه دونیـا دییشـیملریندن ائتکیسـیز قالمایاجاق .بـو دییشـیملرین آزربایجـان میللتینین
مبارزهسـی هابئلـه ایـران حاکمیتینین بیزه قارشـی اوالن شوونیسـتی سیاسـتلرینه ائتکیسـی اولوب-اولور-اوالجاقدیر.
آزربایجـان میللـی حرکتینیـن بـو گونـهدک گوجلـو پتانسـیللرینی گـؤز اؤنونـه آالراق ،یئنـه بـو حقیقـت گـؤزه
چارپیـر کـی ،میللـی مبارزهنـی دوغرو-دوزگـون کانالیـزه ائدیـب یؤنلندیرمـک اوچـون دو َزنلـی و گوجلـو حزب-لـر
ایلـه تشـکیالتالرین اولماسـی گرکلیدیـر .یوخسـا فـارس شوونیسـمینین باشـچیالری اوچـون کوتلَـوی مبارزهنیـن
چاشدیرماسـی ایلـه یاتیرتماسـینین یولـو آچیـق اوالجـاق.
آزربایجـان میللـی حرکتینـه حاکـم اوالن اؤنملـی شـرایطی اینجهلییـب ،آراشـدیرماقال سیسـتماتیک و تشـکیالتی
مبارزهنیـن نـه قـدر اؤنملی اولدوغـو بَلیرلَنیر .بـو اوزدن «آزربایجـان میللی دیرنیش تشـکیالتی» بو گـون  13ایلدیر کی،
میللـی مجادلـه اوغرونـدا بـو ضرورتی درک ائـدهرک ،تشـکیالتی مبارزهسـینی قاباغـا آپاریر.
«آزربایجـان میللـی دیرنیـش تشـکیالتی» اؤزونـو آزربایجـان میللـی ترپنیشـینین بیـر پارچاسـی دوشـونهرک،
مبارزهسـینی میللـی قایـداالر اساسـیندا توتوب ،تشـکیالتی و سیسـتماتیک مبارزهسـینین اسـاس آماجینـی آزربایجان
میللتینیـن اؤز سیاسـی مقدراتینـی تعییـن ائتمـک حاققینـی قایتارمـا و وطنیمیـز آزربایجانیـن توپـراق بوتونلوگونـو
قورومـاق بیلیبدیـر.
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«دیرنیـش گنجلیگـی» درگیسـی آدینـدان تشـکیالتیمیزین -13جـو قورولـوش ایلینـی
قوتالییریـق .هابئلـه اوغـوز بایرامینـی خالقیمیـزا قوتالیـاراق ،اومـوروق یئنـی ایلـده وطـن یولونـدا
فعالیتلیریمیـزی قات-قـات آرتیریـب و میللتیمیزیـن سـعادته چاتماسـی ایلـه حاققینـی اَلـده ائتمهسـی
اوغرونـدا سارسـیلمادان ،داهـا گوجلـو مبارزهمیـزی اؤنـه سـورک.
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یاشاسین میللی دیرنیش
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سفر بشار اسد با حاشیههای گوناگون همچون استعفای
«جواد ظریف» در دقت رهبران سیاسی و رسانههای جهان
بود ،ولی سفر نیکول پاشینیان بهخاطر همزمانیی آن با
سالگرد کشتار تورکهای خوجالی و یکصدمین سالگرد
کشتار تورکهای اورمیه و سلماس در مرکز دقت روشنفکران
و نخبگان و رسانههای حرکت ملی آزربایجان جنوبی قرار
داشت.
در ماه اخیر ،تهران میزبان بشار اسد رهبر دیکتاتور سوریه و
نیکول پاشینیان نخستوزیر ارمنستان بود .درحالیکه دستگاه
دیپلماسی ایران در ۲۷مین سالگرد کشتار خوجالی در قاراباغ
اشغالی و یکصدمین سالگرد جنایات داشناکها در غرب
آزربایجان جنوبی مشغول برنامهریزی سفر «نیکول پاشینیان»
به تهران و فرستادن پیامی خاص به باکو بود ،قاسم سلیمانی و
سردار کبیری (از فرماندهان اطالعات و عملیات نیروهای سپاه
قدس در سوریه) با احتیاط بسیار مشغول هماهنگی و تدارکات
امنیتی سفر بشار اسد به تهران بودند.
انتقال بشار اسد به تهران توسط قاسم سلیمانی و سردار
کبیری تحت تدابیر امنیتی بهگونهای صورت گرفت تا زائران
کاروان زیارتی شرکت شمسا (متعلق به یکی از فرماندهان
سپاه) در هواپیمای شرکت ماهان از همسفری خود با مهمان
ویژه (بشار اسد) اطالع پیدا نکنند و این مسافر ویژه در هواپیما
بدون اطالع دستگاه دیپلماسی و فرماندهان سپاه انصارالمهدی
(یگان حفاظت از مقامات ایران) با تغییر مسیر ناگهانی به
جای نشستن در فرودگاه امام خمینی ،در فرودگاه مهرآباد
فرود آید تا مهمان ویژه با کمترین ریسک امنیتی وارد بیت
رهبری شود.
سفر بشار اسد با حاشیههای گوناگون همچون استعفای
«جواد ظریف» در دقت رهبران سیاسی و رسانههای جهان
بود ،ولی سفر نیکول پاشینیان بهخاطر همزمانی آن با سالگرد
کشتار تورکهای خوجالی و یکصدمین سالگرد کشتار

تورکهای اورمیه و سلماس در مرکز دقت روشنفکران و
نخبگان و رسانههای حرکت ملی آزربایجان جنوبی قرار داشت.
بعد از بمبارانهای پیدرپی مواضع نیروهای سپاه قدس و
حزب اهلل لبنان توسط جنگندههای اسرائیلی و تلفات سنگین
سپاه پاسداران در سوریه و دیدار رئیس جمهور ایران در سوچی
با رهبران روسیه و ترکیه ،سفر کامال امنیتی بشار اسد به تهران
بدون اطالع دستگاه دیپلماسی ایران و تحت کنترل سپاه قدس و
شخص سردار سلیمانی پیامهای مختلفی را به بازیگران تحوالت
سوریه و منطقه فرستاد.
یکی از این پیامها این بود که تصمیمگیران اصلی تحوالت
سوریه در ایران ،نه دولت روحانی بلکه محافل قدرت نزدیک
به رهبر ایران میباشد .پیام دیگری که سفر بشار اسد به تهران
صادر میکرد این بود که توافقات امنیتی که در سوچی بین
مقامات روسیه ،ایران وترکیه انجام میگیرد اعتبار زیادی ندارند
و دولت ترکیه نیز باید از قدرت و نفوذ ایران در سوریه آگاه باشد،
بهگونهایکه حکومت ایران میتواند شخص بشار اسد را دور از
چشم دستگاههای دیپلماتیک و سرویسهای اطالعاتی منطقه تا
تهران مشایعت کند.
از سوی دیگر سپاه قدس و شخص سردار سلیمانی از توافقات
امنیتی بین دولت روحانی با آنکارا در سوچی زیاد خشنود
نیست و نگران چرخش سیاسی و نظامی ترکیه در سوریه است.
علیرغم توافقات سوچی بین دولت روحانی و ترکیه مبنی بر
محدود کردن فعالیت و حضور مخالفین همدیگر در کشورهای
مطبوعشان ،فرماندهان عالی سپاه مصرا مخالف برچیده شدن
کمپهای مخفی گروه تروریستی پ.ک.ک در مناطق مرزی
ایران و ترکیه و قطع ارتباطات با سران تروریستها در قندیل
میباشند.
بهنظرمیرسد رهبر ایران و سپاه قدس در یک بازی سیاسی
و امنیتی پیام ویژهای را به آنکارا ارسال کردند مبنی بر اینکه
نزدیکی جواد ظریف و چاوشاوغلو و توافقات دولت روحانی در
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سوچی با دولت ترکیه برای مردان سایه ایران اهمیت زیادی در بر ندارد و در صورت لزوم قدرت و اراده نقل و انتقال شخص بشار اسد
را نیز دارند و آنکارا باید با احتیاط حرکت کند.
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فرکانسهای سفر بشار اسد در حالی به آنکارا فرستاده میشود که در  ۲۷مین سالگرد کشتار مسلمانان تورک خوجالی در منطقه
قاراباغ اشغالی و در یکصدمین سالگرد کشتار مردم اورمیه و سلماس ،نیکول پاشینیان مهمان دولت روحانی بود و یقیناً جواد
ظریف به عنوان دیپلمات کارکشته و یکی از نخبگان اندیشه «ایرانشهری» از حساسیت دولت باکو و مردم دو سوی آراز از موضوع
اشغال قاراباغ و سالروز فاجعه کشتار خوجالی باخبر بوده و این دعوت بدون برنامهریزی در این روز مهم انجام نگرفته است.
همکاری سفارت ارمنستان در تهران با برخی از مقامات دولت اصالحطلب روحانی و همچنین تیم امنیتی «آذریها» در تهران،
تبریز ،اورمیه و اردبیل برای شناسایی و رصد آدرس منازل و محل کار فعالین تاثیرگذار و روزنامهنگاران حرکت ملی آزربایجان
نکتهی قابل تامل دیگری است که نباید از دقت نظر فعالین ملی و ملت تورک آزربایجان پنهان بماند .همکاری تهران و ایروان
برای مقاصد تورک ستیزی سابقه تاریخی دارد به طوریکه گروه تروریستی آسال با حمایت دولت ایروان سالها مشغول ترور
دیپلماتها و روزنامهنگاران تورک در کشورهای مختلف بود که «ایشیق یوندر» دیپلمات ترکیهای در  ۲۸آوریل سال  ۱۹۸۴در
تهران توسط این گروه ترور شد .اعضای گروه تروریستی آسال سالهاست در تهران با لباسهای متحدالشکل در  ۲۴آوریل در
مقابل سفارت ترکیه در تهران با حمایت پلیس ایران رژه میروند.
در سالروز قتل عام خوجالی و یکصدمین سالروز قتل عام مردم اورمیه و سلماس ،نیکول پاشینیان با چراغ سبز مقامات ایران
در باشگاه آرارات و با پرچم کشور ساختگی قاراباغ در بین رهبران محافل ارمنی سلفی غرور و پیروزی منتشر میکند تا مقامات
ایران پیام ویژهای را به باکو بفرستند.
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یقینا برخوردها و پیامهای تهران از دید دیپلماتهای آنکارا و باکو به دور نمانده است؛ ولی آنچه به حرکت ملی آزربایجان
مربوط میباشد اهانتهای پیدرپی مقامات تهران به ارزشهای جامعه تورک آزربایجان جنوبی میباشد که نهایتاً طالق سیاسی
و جدایی ملی را رقم خواهد زد.
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این تجمعات به تهران و مجموعه فرهنگی ورزشی آرارات
انتقال یافت).

رصد و تجمیع معلومات شخصی فعالین و روزنامهنگاران
شناختهشده حرکت ملی آزربایجان و برخی چهرهای
تکنوکرات و بروکرات ترکزبان در داخل حکومت جمهوری
انجمن فرهنگی ارمنیا با حمایت مادی سرویس امنیت
اسالمی ایران توسط سفارت ارمنستان در تهران موضوعی ملی ارمنستان (شعبه خارجی) با شناسایی و جذب جوانان
است که به دلیل برخی مالحظات امنیتی افشاگری نشده اقلیت ارمنی ،شرایط بورسیه تحصیلی رایگان برای جوانان
اما مدتهاست در کولیسهای حرکت ملی آزربایجان عضو این تشکیالت در کشور ارمنستان را فراهم آورد.
موردبحث و زیر دقت است.
انجمن فرهنگی ارمنیا با ایجاد شبکه منظم و لباسهای
به نظر میرسد با سفر پاشینیان به تهران و دیدار خصوصی متحدالشکل با پشت نویس «آرتساخ» با نظم و دیسیپلین
«آرتور وانطسیان» (رئیس سرویس امنیت ملی ارمنستان) پادگانی در تجمعات مختلف اقلیت ارمنی در تهران و قره
با برخی فعالین سیاسی ارمنی در تهران و اصفهان که کلیسا قرهضیاالدین ظاهر شدند.
مسئول سازماندهی جوانان ارمنی در ایران هستند،
کتب آموزشی اعضا انجمن فرهنگی ارمنیا که اندیشه
ضرورت رسانهای شدن موضوع رصد و تجمیع معلومات ارمنستان بزرگ را تئوریزه میکند مستقیماً از ارمنستان
شخصی فعالین تأثیرگذار و روزنامهنگاران و تکنوکراتها ارسال و برخی جزوات زیرزمینی که متعلق به گروه
و بروکراتهای ترک آزربایجان جنوبی از مالحظات امنیتی تروریستی آساال و اعضا کشتهشده در عملیاتهای
خارج میشود.
تروریستی این گروه است در داخل ایران آمادهشده و در
بین اعضا انجمن فرهنگی ارمنیا توزیع میشود .فیلمهای
مستند دستههای مسلح ارمنی و آشوری در سوریه و شمال
عراق که زیر نظر سازمان اطالعات ارتش ارمنستان ()SHLU
با گروه تروریستی ( )pkk-pydعلیه ارتش دولت ترکیه
فعالیت میکنند و کلیپهای تبلیغاتی اعضا کشتهشده
گروه تروریستی آساال با مارشهای حماسی در مراسمهای
مختلف بین جوانان اقلیت ارمنی در ایران توزیع و به تهییج
روحیه جوانان ارمنی برای پیوستن به این گروه میپردازد.

از سال  ۱۳۸۷و با قدرت گرفتن جنبش ملی در آزربایجان
جنوبی در سطوح مختلف داخلی و بینالمللی ،سرویس
امنیت ملی ارمنستان به واسطه چند تن از کارمندان
خود در سفارت این کشور در تهران ،پروژه سازماندهی
و بازسازی نیروهای فعال ارمنی در قالب «انجمن فرهنگی
ارمنیا» را آغاز نمود .اولین هسته این انجمن با جذب جوانان
اقلیت ارمنی در شهر اورمیه ،با حضور اعضا سرویس امنیتی
ارمنستان تشکیل و اعالم موجودیت آن در مسابقات ورزشی
ارمنیهای جهان در باشگاه فرهنگی ارامنه در منطقه
پیرو برخی افشاگریها از فعالیت گروه تروریستی آساال
«چارباش» و «مجموعه تفریحی چی چست» اورمیه انجام و دیدار اعضا انجمن فرهنگی ارمنیا با برخی از چهرهای
گرفت( .این رویداد با فعالیتهای میدانی کمیته مردمی هوادار گروه تروریستی پ.ک.ک در اورمیه ،وزارت اطالعات
دفاع از غرب آزربایجان افشا و متوقف شد و بعد از دو سال ایران (اورمیه) در خرداد  ۱۳۹۴با احضار تعدادی از فعالین
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دیرنیش
گنجلـیگی

ارمنی شهر اورمیه ،به پیگیری موضوع پرداخت که به
دلیل دارا بودن شهروندی یکی از فعالین ارمنی با دخالت
مستقیم سفارت ارمنستان و وزارت امور خارجه ایران
موضوع خاتمه یافت.

ملت ترک آزربایجان برای تعیین سرنوشت ملی ترکهای
آزربایجان مبارزه میکند ،مراکز تصمیمگیری و سرویس
امنیت ملی ارمنستان به خاطر در محاصره قرار گرفتن
کشورشان از آینده تحوالت در ایران بسیار بیمناک بوده
در حال سازماندهی تشکیالتی و امنیتی گروه تروریستی
آساال در ایران هستند تا در صورت بروز بحران ،فاز ترور
رهبران و فعالین تأثیرگذار حرکت ملی آزربایجان جنوبی
را فعال کنند.

اما مهمترین موضوعی که در رصد فعالین حرکت
ملی آزربایجان قرار دارد ،فعالیتهای علنی اعضا گروه
تروریستی آساال و همراهی اعضا تیم امنیتی آذریها با این
گروه برای رصد و تجمیع معلومات شخصی (آدرس محل
زندگی و کار ،اسامی اعضا خانواده و شماره تلفنها ،شیوه
فعالیت ،میزان تأثیرگذاری و…) فعالین ،روزنامهنگاران
شناختهشده حرکت ملی و تکنوکراتها و بروکراتهای
ترکزبان در ایران است که این اطالعات به دو تن از اعضا
سرویس امنیت ملی ارمنستان در سفارت این کشور در
تهران تحویل داده میشود .دو فرد یادشده ارتباطات بسیار
نزدیکی با برخی مقامات سیاسی و امنیتی سابق و نزدیک
به دولت روحانی که در ارمنستان سرمایهگذاری مالی
کردهاند ،دارند.

پ.ن  :۱در تحوالت عراق و بعد از سقوط صدام حسین،
تیمهای ترور حزب دمکرات کردستان عراق (بارزانی) برای
حذف رقیب و اشغال اراضی برادران ترکمن در شمال عراق
در اولین اقدام به ترور شخصیتهای ترکمن و انفجار دفاتر
احزاب سیاسی ترکمن پرداخته و با متالشی کردن مرکزیت
سیاسی ترکمنها روحیه مبارزاتی ترکمنها را تضعیف و
پروژه تصفیه نژادی علیه ترکمنها و اشغال شهرهای ترکمن
نشین را پیش بردند .در مسئله مبارزات ملی آزربایجان
جنوبی و مسئله غرب آزربایجان ،گروه تروریستی آساال به
عنوان متحد میدانی گروه تروریستی پ.ک.ک عمل خواهد
نمود ،بنابراین رصد فعالیت عناصر انجمن فرهنگی ارمنیا،
تیم امنیتی آذریها در داخل و خارج و خنثی نمودن
پروژههای اطالعاتی و امنیتی آنها بخشی از مبارزات ملی
آزربایجان جنوبی است.

در سالهای اخیر در راستای افزایش همکارهای
استراتژیک و امنیتی ایران با ارمنستان ،فعالیت انجمن
فرهنگی ارمنیا و تیمهای گروه تروریستی آساال در داخل
ایران با مماشات وزارت اطالعات دولت روحانی وسعت
محافل فاشیستی ایرانی و مقامات سیاسی و امنیتی ایران
بیشتر و منسجمتری به خود گرفته است .اعضا تیم امنیتی
آذریها در اورمیه و تبریز که مستقیماً زیر نظر واحد نیز برای خنثی کردن مبارزات ملی از ابزار تیم آذریها
فرهنگی وزارت اطالعات ایران فعالیت میکند جلسات استفاده میکند و با چشمپوشی از گسترش و سازماندهی
دائمی و ارتباطات گستردهای با انجمن فرهنگی ارمنیا تیمهای ترور گروه تروریستی آساال برای حذف فیزیکی
ایجاد و برخی کانالهای تلگرامی و سایتهای اینترنتی فعالین تأثیرگذار جنبش ملی آزربایجان جنوبی استقبال
ارمنی به زبان فارسی با هدایت و مدیریت مشترک تیم کردهاند.
آذریها بهروزرسانی میشود.

بخشی از پروژه رصد و تجمیع معلومات شخصی فعالین
و تشکیالتهای حرکت ملی آزربایجان در خارج کشور
نیز توسط چند عضو تیم امنیتی آذریها که در خارج به
تحصیل مشغول هستند (به مالحظات امنیتی از ذکر کشور
و اسامی اعضا تیم آذریها در خارج خودداری میکنم در
صورت ضرورت در این خصوص معلوماتی نشر داده خواهد
شد) انجامگرفته و به مرکز تیم آذریها در تبریز ارسال
و توسط انجمن ارمنیا در اختیار سفارت ارمنستان قرار
میگیرد.

پ.ن  :۲بارها گفته شده است که تئوریزه کردن رسانهای
حذف رقیب سیاسی در حرکت ملی با ابزار ترور فیزیکی
اشتباه تاریخی و خطای بسیار خطرناک است که بستر
را برای سو استفاده سرویسهای امنیتی و گروههای
تروریستی مهیا میکند و هزینه سنگینی را متوجه ملت
ترک آزربایجان خواهد کرد .همین موضوع ابراز مناسبی را
در اختیار گروه تروریستی آساال و مجموعه ارمنیا و گروه
آذریها ،برای حذف فعاالن حرکت ملی آزربایجان قرار
ظاهرا ً با سرعت گرفتن تحوالت منطقه و آرامش قبل از میدهد تا فعالیتهای تروریستی خود را به پای فعالین
طوفان در ایران که همه گروههای سیاسی و اپوزیسیون در حرکت ملی بنویسند.
ایران به انحا مختلف مشغول سازماندهی و آماده سازی
پروژههای خود برای فردای جمهوری اسالمی هستند و
درحالیکه حرکت ملی آزربایجان به عنوان گلو و بازوی
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نفوذ تفکر آزربایجانی در دیگر اندیشه های رایج در شوروی سابق و ایران در یک قرن اخیر
الف موغانلی

با نگاهی عمیق و تحلیلی به جریانات یکصده اخیر موجود
در ایران و شوروی سابق می توان نفوذ تفکر ملی گرایی
واقعا جای تعجب است که شخصیتی همچون نریمانف
آزربایجانی را در هر یک از جریانات موجود در این کشورها
را مشاهده کرد .در این مقاله به تحلیل تفکراتی که مبلغ که جایگاهش در سیستم شوروی تا کنار استالین رفته بود
ملی گرایی آزربایجانی بودند پرداخته نشده است و صرفا به در گفتمان انترناسیونالیستی کمونیستی حرف از هویت
تفکراتی پرداخته شده که مطابق میل و همسوی تفکرات آزربایجانی می زد .البته نریمانف تنها شخصی نیست که
با وجود اینکه در سیستم شوروی از بانیان و مبلغان مرام
غالب و حاکم در این کشورها بوده است.
کمونیستی بود از هویت ملی خود نیز سخن می راند.
در شوروی سابق قرن اخیر که جوالنگاه تفکرات صمد وورغون ،سلیمان رستم و بسیاری نویسندگان و
سوسیالیستی بود و علی الخصوص آزربایجان شوروی ،سیاستمداران آزربایجانی که مبلغ و مطیع سیستم حاکم
بعد از حزب مساوات که خود حاصل تجلی ملی گرایی در شوروی بودند نیز گاهگاهی از هویت ملی خود سخن
آزربایجانی بود احزابی همچون همت که شاخه آزربایجانی می راندند و این نشان دهنده این است که هرچند مرام
حزب کمونیست و عدالت شامل ایرانیان مهاجر در باکو با کمونیستی ذاتا انترناسیونال است ولی مبلغین و مجریان
مرام کمونیستی بودند ،همواره از سوی همفکران خود مورد آن در آزربایجان شوروی چه ناخودآگاه و چه خودآگاه مرام
تهدیدات و تهمتها بودند با این مضمون که این احزاب مرام ملی خود را نیز وارد این تفکر کرده و باعث ورود ناخالصی
ملی گرایی و پانترکیستی نیز دارند.
فکری به این تفکر شده اند که این نشان از نفوذ پنهانی
البته نمی توان اتهامات وارده از سوی احزاب کمونیستی تفکر ملی گرایی آزربایجانی در اندیشه های رایج در شوروی
مرکز را بی اساس نیز دانست .مثال نریمان نریمانف که از سابق از جمله کمونیسم می باشد.
بزرگان کمونیسم آزربایجانی و نیز نویسنده و سیاستمدار
از طرفی دیگر هرچند از شرایط جریانات فکری و سیاسی
بود بارها بر لزوم حفظ هویت آزربایجانی البته در چهارچوب یکصد سال اخیر در ایران اطالعات کامل با جزئیات دقیق
کمونیسم شوروی تاکید کرده بود .هرچند که گفته های در دسترس نیست ولی با بررسی کتابهای نویسندگان و
نریمانف نوعی پارادوکس سیاسی و اندیشه ای بود ،ولی دگرگونی اوضاع کشور در شرایط مختلف می توان نفوذ
وجود داشت و این قابل انکار نیست .و این یکی از دالیلی تفکر ملی گرایی آزربایجانی را در دیگر تفکرات و جریانات
بود که نریمانف خواستار حفظ هویت آزربایجانی بعد از رایج و حاکم در ایران را اثبات کرد.
سقوط حکومت دموکراتیک آزربایجان که توسط رسولزاده و
در زمان پهلوی هرچند که روشنفکران آزربایجانی وابسته
مساواتیان بنا نهاده شده بود ،با نام جمهوری سوسیالیستی
آزربایجان شوروی شد.
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تعجب برانگیزی مسائل آزربایجان مطرح می شود .در میان
اصولگراهای آزربایجانی نیز مسائل ملی آزربایجان البته
متفاوت تر از اصالح طلبی و متناسب با روحیات و گفتمان
اصولگرایی ( از زبان اشخاصی مثل قاضی پور ،حجت االسالم
عاملی امام جمعه اردبیل و  )...مطرح می شود.
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به دربار و حاکمیت همواره مبلغ تفکرات پان آریائیسم
بودند ولی به طور کامل موافق حذف نام آزربایجان نشدند.
در عوض مفهوم آنرا مطابق با مرام تفکر حاکم بر کشور
یعنی پان آریائیسم تعریف می کردند و ابزاری برای ترویج
آن تفکر .البته در این طرف ،حاکمیت نه تنها مخالف این
روشنفکران نبود بلکه آنها را تشویق می کرد تعریف نوین
بدین ترتیب با مرور و تحلیلی تاریخی جریان ها و اندیشه
از آزربایجان را گسترش دهند .افرادی همچون احمد های سیاسی و اجتماعی موجود در ایران می توان نفوذ
کسروی ،تقی زاده و غیره که خود نیز آزربایجانی بودند تفکرات ملی گرایی آزربایجانی را در آنها یافت.
برای آزربایجان تعاریف جدیدی ارائه می کردند از جمله
البته با مرور بیشتر و دقیق جریان های سیاسی و
زبان آذری و مردم آذری که آنقدر تبلیغات وسیع در آنزمان
حول این مفاهیم جدید صورت گرفت که بعد از سالها و با اجتماعی موجود در آزربایجان جنوبی ،می توان شواهد
سقوط نظام شاهنشاهی و تفکر پان آریائیستی آن ،هنوز هم بسیاری مبنی بر نفوذ تفکر ملی گرایی آزربایجانی در سایر
پان آریائیست های مانده از آن دوران نیز این مفاهیم را به جریان ها و تفکرات حاکم و رایج در ایران را یافت که امید
است پژوهشگران دیگر برای تحلیل و بررسی آنها تالش
خود قبوالنده و باور کرده اند.
کرده و نتایج بررسی های خود را ارائه نمایند تا شاهد ارائه
جریان دیگر گسترده در آن زمان حزب توده بود ،این راهها و دالیل پویایی و نفوذ این اندیشه در جریانات دیگر
حزب که مروج تفکرات سوسیالیستی و کمونیستی بود و و قدرت نمایی بیشتر این جریان در برابر دیگر جریانات
مرام انترناسیوالیستی داشت نیز نتوانست خارج از حوزه باشیم.
نفوذ تفکرات ملی گرایی آزربایجانی قرار بگیرد.

دیرنیش با مطالعه کتاب ایران بین دو انقالب اثر یئرواند آبراهامیان
گنجلـیگی  ،در تحلیل قومی حزب توده مشاهده می کنیم که گفتمان
توده در تبریز و آزربایجان متفاوت تر از مرکز بوده و همراه
با تفکرات ملی گرایی نیز بوده است .در تبریز همواره مسائل
قومی و ملی آزربایجان نیز داخل مسائل تئوریک حزب
مطرح بوده است.
شاید بسیاری خوانندگان این کتاب و سایر کتابهای
تاریخی تاکنون از این زاویه به مسائل نپرداخته اند ولی
با مطالعه دوباره این کتاب و سایر کتاب های تاریخی این
مسائل جلوه گر می شوند.
بعد از انقالب نیز در زمان جمهوری اسالمی ،بازهم
مشاهده می کنیم که گفتمان احزاب اصلی حاکمیت نیز در
آزربایجان به طور کالن به مسائل ملی آزربایجان پرداخته
اند و مرکزنشینان این احزاب نتوانسته اند مسائل ملی
آزربایجان را از گفتمان اصلی خود جدا کنند.
از جمله مباحثی که در جریان اصالح طلبی ( که اصلی
ترین حزب و جریان حاکمیت هست) در آزربایجان مطرح
می شود مسئله زبان مادری آزربایجانیها است( از زبان
افرادی مثل اکبر اعلمی ،هادی بهادری و  )...که نه تنها
در مباحث مرکزنشینان نمی گنجد ،بلکه اصالح طلب
مرکزنشین با آن مخالف نیز هست.
در دیگر جریان حاکم که مقابل جریان اصالح طلبی است
و گفتمان های متفاوت تری را ارائه می دهد نیز به طور
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İşte bir sabah uyandığımda
Çav Bella Çav Bella
Çav Bella Çav, çav, çav
Elleri bağlanmış bulduğum yurdumun
Her yanı işgal altında
Sen ey partizan beni de götür
Çav Bella Çav Bella
Çav Bella Çav, çav, çav
Beni de götür dağlarınıza
Dayanamam tutsaklığa
Eğer ölürsem ben partizanca
Çav Bella Çav Bella
Çav Bella Çav, çav, çav
Sen gömmelisin ellerinle beni
Ellerinle toprağıma
Güneş doğacak açacak çiçek
Çav Bella Çav Bella
Çav Bella Çav, çav, çav
Gelip geçenler diyecek merhaba
Merhaba ey güzel çiçek
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نسل جوان آزربایجان جنوبی

آینده را در دست خواهد گرفت

ابراهیم نفیسی
دیرنیش
گنجلـیگی

را در بیـن اعضـای جامعـه بر عهـده میگیرد و به نـزاع و درگیری بین
اعضـای جامعـه پایان میدهـد .جان الک و توماس هابز از فیلسـوفان
برجسـته قـرن هفدهم هسـتند که نظریـه قرارداد اجتامعـی را مطرح
کردنـد تـا چارچـوب مسـئولیتهای حکومت را تبیین کننـد .جان الک
در اثـر ارزشـمند خـود بـا عنـوان «نامـهای پیرامـون مـدارا» دخالت و
نظـارت حکومـت بـر زندگـی دنیوی و اخـروی مردم را بهعنـوان امری
متضـاد باارزشهـای دینـی دانسـته و از بـه وجـود آمـدن فسـاد در
چنیـن حکومتهایـی هشـدار داده اسـت .فسـادی کـه امـروز پس از
گذشـت  40سـال از عمـر جمهـوری اسلامی ایران به اذعـان مقاماتش
بهصـورت سیسـتامتیک درآمده اسـت.

از بین بردن سیسـتم اسـتعامری مبتنی بر ایدئولوژی نژادپرسـتانه
ملیگرایـی باسـتانگرایانه فارسـی-آریایی کـه هویتهـای دیگـر را
انـکار و در بهرتیـن حالـت تحریـف میکنـد از یکسـو و از سـوی
دیگر برقراری سیسـتمی که در آن سـعادت ،رفاه و عدالت اجتامعی،
آزادیهـای فـردی و اجتامعـی ،فرصـت برابـر برای پیرشفـت علمی و
اقتصـادی ،برابـری حقـوق زنـان و مـردان ،حکومـت قانـون ،گـذر به
مدرنیتـه ،حکومـت بـر مبنـای عقـل تجربـه و علـم بهجـای احـکام
دینـی ،حکومـت غیـر ایدئولوژیک ،حکومـت مبنی بر اصـول حقوق
بشر ،فرهنـگ پلورالیسـم و تلورانـس در جامعـه با توسـل بـه آزادی
مطبوعـات ،شـادی و سلامت روحـی و جسمانی در جامعـه و دهها
دسـتاورد بشر مـدرن که بهواسـطهی حاکمیـت حکومـت مترکزگرا و
وارد شـدن مذهـب در سیاسـت در طـول تاریـخ نتایـج مثبتی را در
واپسگـرای والیتفقیـه بـر ایـن جغرافیا از مردم سـلب شـده اسـت؛ برنداشـته اسـت .بشر در سـدههای هفدهـم و هجدهم بـا تجربیاتی
خواسـتههای مـردم آزربایجـان جنوبی اسـت.
که به دسـت آورده بود مفاهیم سکوالریسـم و الئیسـیته را به وجود
جمهـوری اسلامی ایـران پدیـدهای بسـیار نـادر در قـرن بیسـت آورد .مذهـب بهعنـوان یـک پایـگاه اجتامعـی کـه مرتبـط بـا وجـدان
و یکـم اسـت .بهجـرأت میتـوان گفـت کـه نظیـر چنیـن رژیمـی و ارتبـاط درونـی هـر انسـان بـا «خـدا» اسـت ،زمانـی که با سیاسـت
بهسـختی میتـوان یافـت .سیاسـتهای رژیـم جمهـوری اسلامی بهعنـوان مقولـهای کـه مباحـث قـدرت و منافـع را در برمیگیـرد
در خـارج از مرزهایـش بهشـدت آرمانگـرا و ایدئولوژیـک اسـت ،درمیآمیـزد مذهـب و دیـن را بـا پدیـدهی مضر و خطرنـاک «ریـا»
درحالیکـه در داخـل مرزهایـش بهشـدت توتالیتر و غیرقابل اصالح .درهـم میآمیـزد و با گسترش و نفوذ آن در جامعـه ،آن را با معضالت
بسـیاری از شـخصیتهای وابسـته بـه جنـا ح چپ جمهوری اسلامی اخالقـی و فروپاشـی ارزشهـا مواجـه میکنـد .فروپاشـی ارزشهـا و
ایـران کـه بـه جریـان اصالحطلبـی معروف اسـت همواره از سـاختار گسترش ریـاکاری امـروز در جامعـه ایـران چیـزی نیسـت کـه نیـازی
پیچیـده و غیرقابـل نفـوذ جمهوری اسلامی ایـران شـکایت کردهاند .بـه ثابـت کـردن داشـته باشـد و هـر وجـدان آگاهـی بـر ایـن معضـل
بسـیاری از اندیشـمندان معتقدنـد کـه دولـت محصـول «قـرارداد اجتامعـی واقـف اسـت .جدایـی دیـن از سیاسـت و برقـراری یـک
اجتامعـی» اسـت؛ بـه ایـن شـکل کـه دولـت بـا بـزرگ شـدن جوامع سیسـتم مبتنـی بـر اصـول الئیسـیته بایـد در مرحلـه دوم یعنـی پـس
انسـانی بهعنوان یک مرجع ثالث مسـئولیت برقراری نظم و عدالت از منحـل شـدن سیسـتم اسـتعامری مبتنی بـر ایدئولوژی نژادپرسـتانه
ملیگرایـی باسـتانگرایانه فارسـی-آریایی بایـد در برنامه مبـارزان ملی

آزربایجـان جنوبی باشـد.
جمهـوری اسلامی ایـران امـروز بـا مترکـز قـدرت در رأس مثلـت
نفوذناپذیـر قـدرت سیاسـی یعنـی والیتفقیـه بـه یـک حکومـت
توتالیتر مبـدل گشـته اسـت .ویژگـی تقـدس زایـی بـه شـخصیتها
بـه همـراه متایـل جوامـع درحالتوسـعه بـه منجـی گـری مبتنـی بـر
شـخصیت اقتدارگرا همواره ریشـه مشـکالت این جوامع دررسـیدن به
یـک سیسـتم دموکراتیـک هسـتند .در دوران انقلاب  57تقـدس زایی
بـه شـخصیت «رهبر» و دادن اختیـارات بیشازحـد بـه «ولیفقیـه»
موجـب شـد تـا انقالبـی کـه بـرای رسـیدن بـه دموکراسـی و آزادی بـا
مشـارکت و فـداکاری متامـی جریانهـای فکـری راسـتگرا و چپگـرا
و ملـل غیـر فـارس بـه بـار نشسـته بـود؛ بتوانـد سیسـتمی بـه بـار
نشـاند کـه بهمراتـب غدارتـر و بیرحمتـر باشـد .امـروز امـا جامعـه
آزربایجـان جنوبـی بـه حـدی از شـعور اجتامعـی دسـتیافته اسـت
کـه مبـارزات ملـی و دموکراتیـک را بهمـوازات
یکدیگـر بهپیـش ببرد؛ بهطوریکـه امـروز
شـاهد آن هسـتیم کـه «سـلطنتطلبان» و
«مجاهدیـن خلـق» منیتواننـد در جامعـهی
پیشروی آزربایجانـی رسـوخ کننـد؛ بنابرایـن
مبـارزان راه رهایـی آزربایجـان جنوبـی امروز
بهخوبـی میداننـد کـه در فـردای رهایـی
از اسـتعامر داخلـی بایـد سیسـتمی مبتنـی بـر
اسـتقالل قـوای سـهگانه را در برنامه قـرار دهند
و از هرگونـه مترکـز قدرت در
سیسـتم جلوگیـری کننـد.

خاورمیانـه ،ایـن سـؤال بـزرگ را در اذهان اقشـار مختلـف جامعه به
وجـود آورده اسـت کـه آیـا وظیفـه حکومـت ایجـاد رفاه بـرای مردم
نیسـت؟ درحالیکـه تـورم و افزایـش صعـودی نـرخ ارز باعـث شـده
تـا اقشـار مختلـف جامعـه همچـون کارگـران ،معلمیـن ،بازاریـان و
تولیدکننـدگان بـا مشـکالت معیشـتی و اقتصـادی بیشماری روبـرو
شوند.
مـردم آزربایجـان جنوبـی بهعنـوان یکـی از جوامـع پیشرو در
تجددخواهـی و تحـول در ایـران در طـول یکصد سـال اخیـر با ایجاد
احـزاب و تشـکیالتهای مختلـف پـا بـه عرصـه مبـارزه بـرای آزادی،
برابـری و حکومـت قانـون بـر مبنای ارزشهای انسـان مدرن گذاشـته
و هـزاران هـزار تـن از جوانـان خـود را بـرای رسـیدن بـه

TÜRK G

İ

ƏNCLİY

جمهـوری اسلامی ایـران
بهعنـوان یـک رژیـم توتالیتر
مذهبـی متامـی آزادیهـای
فـردی و اجتامعی شـهروندان را
از بیـن بـرده و کرامـت انسـانی
افـراد را بـه هیچ انگاشـته اسـت.
دموکراسـی لیبرال بهعنـوان
دسـتاورد بشر مدرن کـه منونههای
آن را در کشـورهای غربـی میتـوان مشـاهده کـرد
میتوانـد بیـن مطالبـات جامعـه و آزادی افـراد تعـادل
برقـرار کنـد .درحالیکـه دموکراسـی در معنـای کلـی-
مانـع از خودکامگی و دیکتاتوری اسـت لیربالیسـم آزادی
افـراد را در مقابـل جامعـه تأمیـن میکنـد و فـرد را از
محدودیـت چـه از سـوی حکومـت و چـه جامعـه مصـون
نگـه مـیدارد .از سـوی دیگـر فاصلـه طبقاتـی در  40سـال حکومـت
رانـت و فسـاد جمهـوری اسلامی ایـران بـه حـدی عمیق شـده اسـت
کـه جامعـه را در پرتـگاه فروپاشـی و اضمحلال قـرار داده اسـت.
ماجراجوییهـای جنگـی جمهـوری اسلامی در خـارج مرزهای کشـور
و رصف میلیاردهـا دالر بـرای ایـن جنگجوییهـای ایدئولوژیـک در
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آزادی فـدا کـرده اسـت .شـاید تکـرار مکـررات بعضـاً خالـی از لطـف
نباشـد کـه جنبـش مرشوطـه ،حـزب دموکرات بـه رهربی شـیخ محمد
خیابانـی ،حکومـت ملـی آزربایجـان به رهربی سـید جعفر پیشـهوری
و فرقـه دموکـرات آزربایجـان ،جنبش حـزب خلق مسـلامن آزربایجان
بیرینجی ایل  -ایکینجی سایی / 1397 -بایرام آیی

بـه رهربیـت آیتاللـه سـید کاظـم رشیعتمـداری و امـروز نیـز حرکت نژادپرسـتی فارسـی آریایـی بـر رس ملـت تـورک آزربایجـان را کنـار
نویـن ملـی آزربایجـان را بـرای مشـاهده کارنامـه آزربایجـان بـرای خواهـد زد و بـا بازیابـی غـرور و اعتامدبهنفـس ملـی آزربایجـان بـا
رسـیدن بـه آزادی و دموکراسـی ،رهایـی از اسـتعامر داخلـی ،ارتجـاع تعقـل و درایـت بـه اهـداف خـود دسـت خواهـد یافـت.
مذهبـی و ناسیونالیسـم باسـتان گـرا پیـش رویمان بگذاریـم.
بـا مطالعـه تاریـخ یکصـد سـاله مبـارزات آزربایجـان بـرای آزادی
و رهایـی متوجـه خواهیـم شـد کـه رسکـوب حرکتهـای آزربایجان از
دو جریـان سیاسـی ارتجاعـی بوده اسـت .این دو جریان پانایرانیسـم
 12و فاناتیسـم شـیعی اسـت کـه در مراحلـی از تاریـخ چنـان بـه هـم
نزدیـک میشـوند کـه تشـخیص ایـن دو از یکدیگـر بسـیار دشـوار
اسـت .در جنبـش مرشوطـه ،شـیخ محمـد خیابانـی و بهخصـوص در
فرقـه دموکـرات آزربایجـان کـه با تجـاوز حکومت مرکزی وقـت ایران
یعنـی ارتـش آریامهـری محمدرضـا پهلـوی بـه آزربایجـان و بـه خـاک
و خـون کشـیدن مـردم آزربایجـان و سـوزاندن هـزاران کتـاب تورکـی
انجامیـد در آن موقـع شـخصیتهای مذهبـی روحانیـت در برابـر
جنایـات محمدرضـا شـاه پهلوی در اعـدام صدها تن از روشـنفکران و
متفکریـن آزربایجـان خامـوش ماندند .در جنبش حزب خلق مسـلامن
آزربایجـان نیـز کـه آزربایجـان به مخالفـت با اصـل والیتفقیه قانون
اساسـی برخاسـته و خواسـتار خودمختـاری شـد با رسکـوب بیرحامنه
فاناتیسـم شـیعی مواجـه شـده و از سـوی دیگـر پـان ایرانیسـتها
دیرنیش نیـز در برابـر ایـن رسکـوب خامـوش ماندنـد؛ امـا امروز همان جریان
گنجلـیگی
پانایرانیسـم علنـاً اعلام میکنـد کـه اگـر بـا رفتن جمهـوری اسلامی
ایـران احتمال از دسـت رفتن سـلطه حکومـت مرکـزی ایـران بـر ملل
غیـر فـارس وجود دارد پس بقـای جمهوری اسلامی را ترجیح خواهند
داد .پانایرانیسـم و فاناتیسـم شـیعی در موضـوع اسـتعامر ملـل غیـر
فـارس بـه حـدی نقاط مشترک برخوردار هسـتند که در اغلـب مواقع
در یـک جبهـه قرارگرفته و علیه ملل سـتم دیده ایـران اقدام میکنند.
امـروز مبـارزان راه رهایـی آزربایجـان جنوبـی در مبـارزه بـرای
رسـیدن بـه آزادی و رهایـی از اسـتعامر داخلـی ،چـارهای جـز اتحـاد
بـر رس مخـرج مشترک متامـی جناحهـا ندارنـد تـا بهاینترتیـب زنـان،
کارگـران ،معلمیـن ،بازاریـان و تولیدکنندگان ،کشـاورزان ،دانشـجویان
و اسـاتید دانشـگاه و در یـککالم متامـی اقشـار جامعـه آزربایجـان را
در برابـر دشـمنان تاریخـی آزادی و رهایـی آزربایجـان در یـک جبهـه
قـرار داده و راه توسـعه و پیرشفـت و آبادانـی را بـرای آزربایجـان
جنوبـی بـاز کننـد .بیشـک زمانـی کـه متامـی ملـت آزربایجـان از
متامـی طبقـات اجتامعـی در یـک جبهـه واحـد یعنـی «حرکـت ملـی
آزربایجـان» بـرای برقـراری «آزربایجان آزاد» قیام کنند دیگر دشـمنان
مرتجـع پانایرانیسـت و فاناتیـک شـیعی تـوان رسکـوب آزربایجـان را
نخواهنـد داشـت.
ملـت تـورک آزربایجـان جنوبی بـا تاریخ کهن و فرهنـگ غنی خود
الیـق توسـعه و پیرشفـت ،رفـاه و سـعادت ملـی ،آزادی و دموکراسـی
اسـت و میتوانـد آینـده خـود را بـا دسـتان فرزنـدان و جوانـان خـود
رقـم بزنـد و ماننـد دیگـر ملـل دنیـا اداره خـود را بـه دسـت بگیـرد.
حرکـت ملـی آزربایجـان سـایه اسـتعامر و تحقیـر و تبعیـض صدسـاله

حق تعیین سرنوشت و
مبارزه برای احقاق آن در مبارزات حرکت ملی
آزربایجان
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چکیده
حق تعیین سرنوشت یکی از بحثبرانگیزترین مباحث حقوق بینالملل است .حق تعیین سرنوشت در یک معنا به عنوان
حق حیات یک ملت به صورت مستقل از دولتهای دیگر و تمثیل آزاد خود در عرصه بینالملل شناخته میشود .در معنای
دیگر حق ملت ساکن در یک کشور است که بدون اعمال هیچگونه خشونت و فشار بتواند تصمیم خود را بگیرد.
قسمتی از ملت آزربایجان که امروزه تحت استعمار حکومت جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته است ،سالهای سال
هست که از حق تعیین سرنوشت و مقدرات خود محروم میباشد .اسناد مختلف بینالمللی این حق را برای ملل تحت
استعمار به رسمیت شناختهاند .حق ملت آزربایجان در مقاومت و مبارزه با همه ابزارها و شیوههای ضروری برای کسب حق
تعیین سرنوشت ،مطابق اصول منشور ملل متحد ،مشروع است.
در این نوشته مختصرا ً نگاهی خواهیم داشت ،به بررسی مفهوم حق تعیین سرنوشت و لزوم پافشاری بر تحقق این حق
در مبارزات ملت آزربایجان و تبدیل آن به گفتمان اصلی حرکت ملی آزربایجان همراه با نگاهی به جایگاه این حق در سند
راهبردی تشکیالت مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش).
مقدمه

منجر به شوک در روابط بینالمللی معاصر میشود ,Kılınc
 .))2008یکی از شاخصهای مهم ساختار دولتهای جهان،
بافت چند قومی ،ملی یا وجود اقلیتهای ملی و مذهبی
میباشد .این امر باعث شده که هرازگاهی شاهد خبرهای
مربوط به تنشها و خشونتهای قومی در اقصی نقاط عالم
باشیم.

اصل حق تعیین سرنوشت خود و حق استقالل برای
ملتهایی که برای حیاتی آزاد مجادله مینمایند از
اهمیت بسزایی برخوردار است .حق تعیین سرنوشت یک
از بحثبرانگیزترین موضوعات در نظام حقوق بینالملل
میباشد .جنبشی که با انقالب فرانسه و جنگ استقالل
در بررسیهایی که در مورد ناسیونالیسم و ساختار
آمریکا آغاز شد ،سپس به عرصه بینالمللی گسترش یافت.
امروزه جوامع ملی ،زبانی یا مذهبی متنوعی که در بسیاری جمعیتی جهان و کشورها صورت گرفته نشان میدهد که
از نقاط جهان زندگی میکنند ،با تکیهبر حق تعیین تنها در  14کشور جهان ،بافت چند قومی حاکم نیست
یا ملت و اقلیت قومی قابلتوجهی وجود ندارد و در این
سرنوشت خواستار استقالل خود هستند.
میان فقط چهار درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی
حق تعیین سرنوشت خود یکی از مهمترین مفاهیم
میکنند که تنها دارای یک گروه ملی هستند؛ بنابراین
جامعه بینالمللی جدید است .حق تعیین سرنوشت فرآیند
میتوان گفت اصل حاکم بر جهان و جوامع ،ناهمگونی
جدیدی را در بازسازی و تعریف قوانین اساسی جامعه
قومی ،ملی ،نژادی و مذهبی است که به درجات گوناگون
جهانی آغاز کرده است .حق تعیین سرنوشت یکی از مفاهیم
در همه کشورها و جوامع وجود دارد و همگونی ملی یک
نمادین حقوق بینالملل در قرن بیست و یکم بوده است.
استثناء است (امیدی.)1385 ،
این مفهوم از لحاظ تاریخی یکی از موضوعاتی است که
بیرینجی ایل  -ایکینجی سایی / 1397 -بایرام آیی

آن دولت رسماً مجبور به تسلیم در برابر خواستههای یک
دولت برتر باشد» .چنانچه مشاهده میشود پیروی رسمی
از خواستههای (اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و  )...یک دولت
دیگر میتواند استقالل آن کشور را زیر سؤال ببرد.
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ایران کشوری است متشکل از ملتهای متفاوت که
در طول سالیان دراز این ملتها از سوی حکومتهای
حاکم بر جغرافیای موسوم به ایران مورد انواع و اقسام
ستمها واقع گشتهاند .جمهوری اسالمی ایران نیز با
ادامه دادن سیاستهای استعمارگرانه حکومت پهلوی به
شناسایی :روش و تشریفاتی است که بهطور سنتی از
تاراج ثروتهای مادی ،معنوی و فرهنگی ملل غیر فارس قرن هجدهم به بعد در روابط بینالمللی معمول گردیده
میپردازد.
و آن به رسمیت شناختن کشور نوبنیاد توسط کشورهای
در این شرایط که تمامی ابزار حاکمیت در دست تهران دیگر است .این اقدام ،عمل یکجانبه بینالمللی است که
میباشد ،به صورتی که حتی کوچکترین ادارات منطقهای دارای آثاری در حقوق بینالملل و میان کشور شناسایی
نیز از دستورات مرکز پیروی میکنند ،امید بستن به مرکز کننده و کشور شناساییشده میباشد .این شناسایی باید
برای تحقق حقوق ملل امری است بیفایده .به نظر نگارنده مشروع باشد .یکی از مبانی مشروعیت شناسایی حق یک
تنها رها یافت ملل غیر فارس در ایران مبارزه برای تحقق ملت در تعیین سرنوشت خود است.
حق تعیین سرنوشت و مقدرات خود میباشد .بهعنوانمثال
حق تعیین سرنوشت :این حق گاه با حق خودمختاری
در صورت ایجاد سیستم آموزشی به زبان مادری با توجه و حق خودگردانی مترادف آمده است .به موجب حق مزبور،
به اینکه این سیستم از مرکز اداره خواهد شد آیا میتوان ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی،
انتظار داشت که این آموزش در راستای تقویت زبانهای اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین میکنند .این حق
غیر فارس باشد؟ البته که چنین نیست!
شامل دو تجلی درونی و برونی است .تجلی درونی این حق
با حق خودمختاری شناخته میشود و تجلی برونی این
حق با حق بر جدایی .به نظر میرسد جدایی نتیجه حق
خودمختاری سیاسی در داخل کشور است .خودمختاری
برای ملیتها و اقلیتها در نظر گرفته میشود و جدایی
برای ملتها و خلقها.

تشکیالت مقاومت ملی آزربایجان در سند راهبردی خود
دیرنیش برای فردای آزربایجان جنوبی با ذکر این مهم که شرایط
گنجلـیگی استعمار درونی مادی و معنوی در آزربایجان جنوبی حاکم
شده و تبعیض ،عقب نگهداشتن و ویرانی تعمدی در تمامی
مسجل میباشد ،ملت تورک
جنبههای زندگی روزمره
ّ
تعیین
حق
از
استفاده
محق
را
جنوبی
ساکن در آزربایجان
ملت و ملیت :در تفسیر آرمانی تعیین سرنوشت ،ملت
سرنوشت بر مقدرات خویش میداند (آ .م .د .ت .)2018 ،به عنوان یک گروه با پیوندی فرهنگی و تاریخی یکسان
حال این سؤال مطرح میشود که مردم چگونه میتوانند مطرح است و با این انگیزه که ملتشان باید یک قلمرو
سرنوشت خود را در مقابله با دولتهای استعمارگر و مجزا و شناساییشده خودمختار شود (این تمایل آنها را
دولتهای سرکوبگر به دستگیرند؟ یا تعیین سرنوشت یک به مفهوم خلق که مستحق جدایی است سوق میدهد).
درحالیکه ملیت تنها مصداق اقلیت درون کشوری دیگر
حق است یا تکلیف؟
هستند که مستحق حقوقی خاص (حقوق اقلیتها) هستند.
ملیت یک مفهوم حقوقی است که به پیوند موجود میان
تعریف مفاهیم
یک فرد و دولت اشاره دارد .بدین وسیله یک فرد تحت
پیش از ورود به بحث شناخت برخی مفاهیم جهت صالحیت شخصی یک دولت است .ملیت هم یک مفهوم
درک بهتر مطالب برای خواننده الزامی است .ازاینرو در مربوط به حقوق داخلی است هم یک مفهوم مربوط به
این بخش به بررسی و تعریف برخی مفاهیم الزمه پرداخت حقوق بینالملل درحالیکه ملت مفهومی است که تنها در
خواهیم نمود.
حقوق بینالملل مطرح است.
استقالل :اعالمیه حقوق و وظایف دولتها که در سال
به نظر میرسد مرز تعیینکننده ،احراز تمایل ذهنی و
 1949توسط کمیسیون حقوق بینالملل تهیه شد استقالل عینی ملیت برای حفظ خصایل مختص به خود است که
را به عنوان «اهلیت یک دولت برای تأمین رفاه و توسعه آنها را به ملت تبدیل میکند .ملیتها و ملتهای درون
خود بهدوراز سلطه دیگر دولتها مشروط بر آنکه حقوق کشورها در هر صورت برای بهرهمندی از حقوق خود باید
مشروع آنها را تضعیف یا نقض نکند» تعریف کرده است جمعیتی همگون را تشکیل دهند.
 ...همچنین «هیچ وابستگی سیاسی یا اقتصادی موجود در
جمعیت همگون :تعریف حقوقی جمعیت همنژاد از یک
عمل بر استقالل قانونی یک دولت تأثیر ندارد مگر آنکه
کشور به کشور دیگر متفاوت است چنانچه شامل معیارهای

عینی (نژاد ،فرهنگ ،زبان) ،ذهنی (اراده فردی) یا عملی
(شرایط زندگی) و یا ترکیبی از اینها میشود .در کل
میتوان جمعیت همگون را ساکنین اصلی یک سرزمین که
در آنجا غالب بودهاند (که معموالً غیرقابل محاسبه است) اما
با ساکنین بعدی از فرهنگها و نژادهای مختلف که کنترل
حکومتی [دیگر] را به دست دارند ادغام نشده باشند...
تخمین زده میشود که جمعیت همگون جمعاً  100تا
 200میلیون نفر را در بیش از  40کشور شامل میشود
که رو به تزایدند.
کشور :کشور یا دولت در آن واحد تابع یا شخص حقوق
عمومی داخلی و حقوق بینالملل است نظام ظهور و زوال،
جانشینی ،مسئولیت و روابط دیپلماتیک کشورها از مسائلی
است که توسط حقوق بینالملل نظاممند شدهاند .حاکمیت،
تمامیت ارضی و استقالل کشورها توسط حقوق بینالملل
تضمینشدهاند .برابری حاکمیت ،عدممداخله در امور
داخلی ،همزیستی مسالمتآمیز و عدم تجاوز از حقوق و

تکالیف کشورها در حقوق بینالملل است.
خلق کشور جدید تحت مدلهای مختلفی صورت
میگیرد .جدایی ذاتی در سرزمینهای بیصاحب (مانند
درلت آزاد اورنج در  1860میالدی) ،استعمارزدایی ،جدایی
(مانند بنگالدش) ،اتحاد (مانند تانزانیا که ترکیبی از
تانگانیکا و زانزیبار است) و فروپاشی کشورهای فدرال از
این جملهاند.
حق تعیین سرنوشت مردم در حقوق بینالملل:

این حق از حقوق بشری امروزی محسوب میشود که
گاهی با حق خودمختاری یا خودگردانی مترادف عنوان
میشود.
اصل حق تعیین سرنوشت یک صالحیت شخصی (Ratio
 )Personaeبرای تمام مردم در جامعه بینالمللی ایجاد
میکند (هرچند ابتدا این اصل برای ترویج استعمارزدایی
ایجاد شد) .امروزه شماری از صاحبنظران حق تعیین
سرنوشت را واجد دو جنبه داخلی
و خارجی میدانند .حق تعیین
سرنوشت داخلی «آن است که
کشوری به اقلیت خود قابلیت
استفاده از زبان و فرهنگ در
روشی معقول و شرکت مؤثر در
جامعه سیاسی خود را بدهد» .این
همان مفهوم «خودمختاری» یا
«خودگردانی» است.
حق تعیین سرنوشت خارجی
(جدایی) مربوط به خلقها
(مردمان) است و نه اقلیتها.
هرچند اقلیتها تنها حق تعیین
سرنوشت خود را در چارچوب
حکومت مرکزی دارند (ماده 27
میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورخ
 )1966لیکن «تجربه تاریخی
نشان داده است که اقلیتها به
محض کسب یک وضعیت فرهنگی
مستقل معموالً به سوی کسب
استقالل سیاسی گام برداشتهاند».
مفهوم «مردم» در حقوق
بینالملل:

تنها «مردمان» حق تأسیس یک
کشور مستقل و حاکم را دارند.
بیرینجی ایل  -ایکینجی سایی / 1397 -بایرام آیی
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غالباً از مردم از جنگ جهانی دوم یک تفسیر سرزمینی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی از
داشتهاند« .مردم» به عنوان جمعیتی در یک نهاد سرزمینی حق تعیین سرنوشت یادکردهاند.
که کشوری شناساییشده یا یک نهاد استعماری به شمار
بند  1ماده  1میثاقین چنین مقرر میدارد« :همه
میرفت تعریف شد .پس از جنگ سرد مفهوم «مردم» ملتها دارای حق تعیین سرنوشت هستند که به موجب
تغییر کرد؛ به عبارت دیگر درحالیکه در تفسیر سرزمینی آن میتوانند آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و
آنچه اهمیت داشت جمعیت موجود در یک نهاد فدرال یا توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود را تأمین نمایند»
ً
 16سیاسی (با مرزهای تقریبا مشخص) بود در تفسیر ملی (همان).
از «مردم» ،مردم شامل گروهی ساکن در کشور میشود.
عالوه بر قوانین ذکرشده مسئله حق تعیین سرنوشت
بیشتر جداییها از سوی گروههای ملی مطرح میشده
که خود را مستحق اعمال حق تعیین سرنوشت دانسته ،در قطعنامهها ،کنوانسیونها و قوانین مختلف بینالمللی از
«مردمی با عنوان گروه ملی حداقل تحت شرایطی حق اهمیت بسزایی برخوردار است لیکن به دلیل خارج نشدن
تأسیس کشور مستقل و حاکم خود را دارند مشروط بر مطلب از حوصله خواننده به ذکر موارد فوق جهت روشن
اینکه معیارهای حقوقی الزم برای شناسایی کشور را به شدن اهمیت موضوع اکتفا نمودیم.
دست آورند» (ضیایی.)1388 ،
تعیین سرنوشت وسیلهای برای رهایی از سلطه
استعماری
سیر شکلگیری حق تعیین سرنوشت
در اسناد بینالمللی از تعیین سرنوشت در قالب حق
با وجود چهار قرن ،رویۀ عملی در خصوص اصل تعیین
سرنوشت باید گفت که این ایده به هیچوجه ایدۀ جدید سخن به میان آمده است .اسناد بینالمللی متعددی در این
محسوب نمیشود .درواقع تاریخ اصل تعیین سرنوشت زمینه وجود دارند که در رأس آنها منشور ملل متحد قرار
مردم بهگونهای که به ایجاد دولت-ملت منجر شود به صلح دارد .تعیین سرنوشت حاوی دو مفهوم اساسی و بنیادین
دیرنیش
گنجلـیگی وستیفالی در  1648باز میگردد .با این حال در خصوص است:
مبدأ و منشأ آن اتفاق نظر وجود ندارد.
«تعیین سرنوشت» بهمثابه وسیلهای در اختیار
•
دو واقعۀ تاریخی ،بستر ظهور اصل حق تعیین سرنوشت را مردم در ایجاد یک «دولت» تعیین و بسط آزادانه نظام
فراهم کرد؛ یکی قیام مردم آمریکا در سال  1776و دیگری سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی خود فارغ از هرگونه
انقالب فرانسه در  1789که هر دو واقعه ،زمینهساز ایجاد مداخله خارجی است.
اصل ملیتها در قرن هجدهم بود .طبق این اصل مرزهای
«تعیین سرنوشت» عبارت از زیست مردم در
•
کشور باید منطبق بر ملت باشند .این نظریه بستر مناسب قالب یک نهاد سیاسی است .به دیگر سخن هدف از اعمال
برای وحدت ایتالیا در سال  ،1870استقالل کشورهای آن در این معنا شناخت «حق» مردم در گذار و تبدیل شدن
یونان در سال  ،1830بلژیک در سال  1839و  ...را فراهم به یک نهاد مستقل است« .تعیین سرنوشت» در معنای
آورد (رضایی ،حیدر نژاد ،منشادی.)1396 ،
اول خود یادآور دموکراتیک کردن ساختارهای دولتی است
بعد از جنگ جهانی دوم رسمیترین متنی که این اصل که نتیجه آن تبلور «مشروعیت دموکراتیک» به عنوان یک
را در خود گنجانده ،بند  2از ماده  1منشور ملل متحد است هنجار جهانی است.
که اصل مزبور را از اهداف سازمان ملل متحد تلقی کرده
«تعیین سرنوشت» در مفهوم دوم خود توجیهگر «حق»
است و از آن چنین تعبیر میکند« :توسعه روابط دوستانه بر انقالب مردم در برابر استعمار و سلطه خارجی است.
میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق مردم و نگاهی به اسناد و رویههای بینالمللی تا آخرین دهه هزاره
حق ایشان در تعیین سرنوشتشان .»...
دوم نشان میدهد که «تعیین سرنوشت» در قالب حق
ماده  5منشور نیز مجددا ً به همین مطلب به منزلۀ تعهد مردم فقط در صورت وجود استعمار یا وضعیتهای مشابه
الزامآور بین کشورها تصریح کرده است .ماده  56نیز در ازجمله نژادپرستی قابلتصور بوده ،نمیتوانست به عنوان
خصوص تعهد اعضا به اقدامات مشترک و مستقل برای نیل یک حق عمومی برای جدایی یا تجزیهطلبی بخشی از مردم
به اهداف مندرج در ماده  55است که ازجمله آنها میتوان سرزمین یک دولت شناخت شود .معهذا هیچیک از اسناد
بینالمللی به صراحت حق گروهی از انسانها که خود را
به احترام به اصل حق تعیین سرنوشت اشاره کرد.
بهمثابه «ملت» میانگارند ،در تعیین سرنوشت خویش و
در اسناد حقوق بشری اولین بار در بند  1ماده  1هر دو ادعای تحقق استقالل از طرق مسالمتآمیز را ممنوع نکرده
میثاق جهانی یعنی میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی

است( .بیگ زاده)1395 ،
دولت مکلف است با گشودن باب گفتگو و تالش برای
یافتن سازوکارهای تضمینکننده عدالت ،معضالت را
مدیریت نماید .حفظ وحدت ملی و تضمین تمامیت
سرزمینی با توسل به اقدامهای قهری نظامی سرنوشت
محتوم خانهای را دارد که بر آتشفشانی بناشده است که
هرلحظه امکان فوران آن آتشفشان و ویرانی آن خانه وجود
دارد .آن لحظه همزمانی است که دولت نتواند به صورت
واقعی در خدمت مردم خود باشد .اگر دولت نتواند از عهده
چنین وظیفهای برآید ،بیشک در رویارویی با مردم خود
قرار میگیرد که مصمم به مبارزه برای دستیابی به عدالت
و اجرای تغییرات بنیادین هستند .هیچکس نمیتواند این
حرکت تاریخ را متوقف کرده ،فکر عبث و باطل «جاودانگی
دولت» را مطرح کند .زندگی دولت همانند زندگی کلیه
اشخاص حقیقی و حقوقی هرگز بدون مخاطره نبوده،
نیست و نخواهد بود .از زمان پیدایش دولتها در وستفالیا
تاکنون میتوان پیدایش ،زندگی و مرگ آنها را به کرات
مشاهده نمود .در هر صورت دولت یک «مخلوق بشری»
است و وظیفهاش تسهیل زندگی انسانها و تضمین امنیت
و خیر مشترک آنان است .زمانی هم که از عهده این وظیفه
برنیاید باید تن به سرنوشت محتوم خود یعنی تغییر
بنیادین یا نابودی کامل بدهد؛ زیرا دولت خود نیز تابع
قاعده جهانشمول است.
اگر پذیرفته شود که تکلیف به اجرای حق ذاتی تعیین
سرنوشت یک تکلیف مطلق است ،پس اعمال آن باید منجر
به برقراری دموکراسی و تقویت آن شود .فقط یک نظام
دموکراتیک است که زمین و لوازم استفاده از آزادیهای
اساسی ازجمله آزادی بیان کلیه اقشار مردم خود را فراهم
میکند و آنان میتوانند بدون رعب و وحشت خواستهای
مشروع خود را مطرح کنند .اکثریت باید احترام به حقوق
اقلیت را فهم و درک نموده ،کثرتگرایی سیاسی و تعامل
اجتماعی برقرار گردد و از کاربرد زور ،اعمال شکنجه ،زندان
و تحقیر انسانها به هر شکلی اجتناب شود .در چنین
وضعیتی است که حق تعیین سرنوشت مردم و اجرای آن
تحققیافته است .البته اعمال حق تعیین سرنوشت شود،
نباید الزاماً منجر به تشکیل «دولت» شود بلکه باید به مردم
اجازه دهد که بتوانند از یک زیست طبیعی توأم با عدالت و
امنیت برخوردار گردند( .همان)
مفهوم و ذینفعان حق تعیین سرنوشت در حقوق
بینالملل

حق تعیین سرنوشت یکی از اصول بنیادین و البته
تفسیر بردار در حقوق بینالملل است که نظرات مختلف

و سؤالهایی درباره آن مطرحشده است؛ ازجمله اینکه
محتوای حق تعیین سرنوشت چیست؟ در آغاز ظهور و
بروز این مفهوم ،حق تعیین سرنوشت ایدههای سیاسی
برای توجیه تجزیه امپراتوریهای شکستخورده در جنگ
جهانی اول بود .پس از جنگ جهانی دوم ،حق تعیین
سرنوشت به تدریج جامه قاعده حقوقی به تن کرد و
همچون سالحی نیرومند در مبارزه با استعمار و اشغال
خارجی به کار رفت .از دهه  1970میالدی حق تعیین
سرنوشت ،در زمره قواعد حقوق بشر درآمد و در قلمرو
داخلی کشورها نیز در ارزیابی مشروعیت حکومتها بدان
استناد میشود؛ بنابراین ،در نگاهی تاریخی میتوان سه
مفهوم از حق تعیین سرنوشت را از هم تمیز داد:
.1ایده تعیین سرنوشت سیاسی .2حق تعیین سرنوشت،
سالح استقاللطلبی و مبارزه با استعمار .3حق تعیین
سرنوشت خارج از پدیده استعمارزدایی( .حبیب زاده،
)1395
حق تعیین سرنوشت در سند راهبردی تشکیالت
مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش)
در تابستان سال  2018میالدی تشکیالت مقاومت ملی
آزربایجان (دیرنیش) در اقدامی قابلتوجه اقدام به انتشار
سندی راهبردی برای فردای آزربایجان جنوبی نمود .این
سند راهبردی که برای نخستین بار در بین تشکیالتهای
موجود در آزربایجان جنوبی انتشار یافت نشاندهنده
اهداف ،نقشه راه مبارزاتی و همچنین باورهای تشکیالت
مقاومت ملی آزربایجان برای فردای آزربایجان جنوبی است.
نقطه قابلتوجه و تحسینبرانگیز این است که این تشکیالت
همانگونه که در اساسنامه و اسناد قبلی خود نیز اظهار
داشته است ،اولین و اساسیترین هدف خود را احقاق حق
تعیین سرنوشت ملت تورک آزربایجان جنوبی به واسطه
کار علمی ،مبارزه تشکیالتی و ارائه برنامه مدون برای هدف
نهایی یعنی سعادت و رفاه ملی در آزربایجان بیان داشته
است.
این تشکیالت بابیان مفاهیم کلیدی همچون وطن و
ملت و ترسیم اراضی آزربایجان ،استعمار آزربایجان جنوبی
و همچنین اشاره به حق دفاع مشروع و ...مبارزه برای حق
تعیین سرنوشت را اصلیترین نیاز در راه نیل به اهداف
حرکت ملی آزربایجان قلمداد نموده است .سند راهبردی
تشکیالت مقاومت ملی آزربایجان چرایی استفاده تورکان
آزربایجان جنوبی از حق تعیین سرنوشت را چنین بیان
میدارد« :قوانین بینالمللی حق تعیین سرنوشت را برای
حاکمیت ملل دنیا بر مقدرات خویش به رسمیت شناخته
بیرینجی ایل  -ایکینجی سایی / 1397 -بایرام آیی

17

در حین انجام رفراندوم فرد-فرد ملت تورک
•
آزربایجان بایستی بدون هیچگونه تهدید و فشاری بتوانند
به پای صندوق رأی رفته و انتخاب خود را به صورت آزادانه
انجام دهد.

18

است .حق تعیین سرنوشت تمامی ملل جهان در اسناد
بینالمللی از آن جمله منشور سازمان ملل متحد و عهدنامه
بینالمللی حقوق فردی و سیاسی به عنوان یک حق پایهای
قیدشده است .تمامی ملل و جوامع تحت ستم و استعمار
که دارای حاکمیت ملی نیستند .حق دارند که بر مقدرات
رفراندوم در آزربایجان جنوبی بایستی توسط
•
خویش حاکم باشند.
نمایندگان منتخب مردم انجام گیرد و نمایندگان احزاب
خواست حاکمیت بر مقدرات خویش وجه مشترک و گروههای سیاسی آزربایجان باید در تمامی مراحل
تمامی جنبشهای مردمی آزربایجان جنوبی از دوران رأیگیری و شمارش آراء حضور داشته باشند.
انقالب مشروطه تاکنون میباشد .امروزه نیز این حق جزء
این رفراندوم باید تحت نظارت مراجع ذیصالح
•
خواستهای بنیادین حرکت ملی آزربایجان است.
بینالمللی ازجمله اعضای شورای امنیت سازمان ملل و

ازآنجاییکه شرایط استعمار درونی مادی و معنوی در هیئت ترکیبی از نمایندگان کشورهای اروپایی و منطقهای
آزربایجان جنوبی حاکم شده و تبعیض ،عقب نگهداشتن و و منطبق با استانداردهای جهانی انجام شود.
ویرانی تعمدی در تمامی جنبههای زندگی روزمره مسجل
امنیت و نظم این رفراندوم بایستی توسط مراجع
•
میباشد ،ملت تورک ساکن در آزربایجان جنوبی حق دارد منتخب ملت تورک آزربایجان تأمین گردد.
که با استفاده از راهکار حق تعیین سرنوشت بر مقدرات
صرفنظر از نتیجه نهایی رفراندوم تمامی طیفها
•
خویش حاکم باشد» (آ .م .د .ت.)2018 ،
و نیروهای سیاسی ازجمله نیروهای سیاسی تهران بایستی
تشکیالت مقاومت ملی آزربایجان رفراندوم آزاد و عادالنه آن را بپذیرند .الزم به یادآوری است که در سیستمهای
را راهکار غیر خشونتآمیز و مسالمتجویانه ایجاد حق تعیین دموکراتیک همواره راهکاری دموکراتیک برای حل مسئلهها
دیرنیش
گنجلـیگی سرنوشت دانسته و بیان میدارد« :در نظامهای دموکراتیک وجود دارد و صرفنظر از نتیجه نهایی رفراندوم مجادله
بهترین راه برای حاکمیت مردم بر مقدرات خویش و بیان دموکراتیک و حقجویی ادامه خواهد داشت.
آزادانه خواستههای خود مراجعه به آرای عمومی است.
تبصره :ازآنجاکه ایران کشوری چندملیتی ،چند زبانی،
در ساختارهای دموکراتیک صندوق آرا تعیینکننده
نهایی میباشد .ملت تورک در آزربایجان جنوبی نیز برای چند فرهنگی و چند باوری است ،در چنین شرایطی پیوند
حاکمیت بر مقدرات خویش بایستی بتواند از طریق صندوق زدن مقدرات تمامی ملتها به یکدیگر و وابسته ساختن
سرنوشت ملتهای با جمعیت کمتر به سرنوشت ملتهای
رأی ترجیح و سرنوشت خود را انتخاب نماید.
با جمعیت بیشتر مخالف حق ،عدالت ،منطق و حقوق بشر
همچون تمامی جوامع پیشرفته جهان ملت تورک است .لذا باید تأکید داشت ،رفراندومی که در عین زمان
آزربایجان جنوبی نیز برای اینکه بتواند از طریق صندوق شامل ملتهای ساکن در ایران کنونی باشد صحیح نبوده و
رأی بر مقدرات خویش حاکم شده و آینده خود را تعیین قابلپذیرش نیست .چنین رفراندومی نهتنها در میانمدت
نماید صحیحترین و امروزیترین راهکار رفراندوم میباشد .و درازمدت مشکالت را حل نخواهد کرد بلکه مسائل و
رفراندومی که در اراضی تاریخی آزربایجان جنوبی باید مشکالت جدیدی نیز به وجود خواهد آورد» (همان).
برگزار گردد ،میبایست حائز شرایط زیر باشد:
عالوه بر مواد ذکرشده تشکیالت دیرنیش در سند
•
آزاد و عادالنه باشد .بایستی تمامی فشارها ،راهبردی خود با ذکر موادی در خصوص دارا بودن حق
سانسور و جبر حاکم در آزربایجان جنوبی از میان برداشته دفاع مشروع برای ملت تورک آزربایجان و همچنین مبارزه
شود.
مشترک با سایر ملل تحت ستم (به غیر از گروهها و احزاب
تمامی نیروهای سیاسی آزربایجانی باید بتوانند تروریستی) تا زمان احقاق حق تعیین سرنوشت به اهمیت
•
این موارد اشاره نموده است.
دیدگاهها و برنامههای خود را آزادانه تبلیغ نمایند.
تمامی نیروها و طیفهای سیاسی بایستی بتوانند
•
گزینههای خود اعم از سیستمهای فدرالیسم ،کنفدرالیسم
و استقالل را مطرح کنند.
امکانات رسانهای از آن جمله رادیو و تلویزیون
•
میبایست بین گروههای سیاسی عادالنه تقسیم شود.

نتیجهگیری
اصل حق تعیین سرنوشت در سیستم حقوق بینالملل
برای ملل تحت ستم ،مستعمره و اشغالشده یک حق

حیاتی محسوب میشود .امروزه این اصل در نظام بینالملل
همانند یک حق موردقبول واقع میشود .گروههایی که
از نظر ملی ،زبانی و دینی در یک جامعه متفاوتاند ،در
صورتی که به صورت سیستماتیک از سوی دولت متبوع
مورد تبعیض قرارگرفته و از حقوق سیاسی و فرهنگی خود
محروم شوند مستحق برخورداری از حق تعیین سرنوشت
میباشند.
عدم اعمال حق تعیین سرنوشت میتواند برای مردم
تحت سلطه استعماری یا تحت انقیاد دولت سرکوب گر
عواقب زیان باری داشته باشد؛ زیرا آنان نیز نهفقط متحمل
آثار وجود این نظامهای ضد بشری میشوند ،بلکه باید آثار
برخورد جامعه بینالمللی با نظامهای استعماری و دولتهای
اقتدارگرای سرکوبگر حاکم بر خود را نیز تحمل کنند.
ملت تورک آزربایجان جنوبی سالهاست که همانند یک
مستعمره تحت حاکمیت حکومت ایران چه قبل از انقالب
 57و چه بعدازآن تحت ستم قرارگرفته است .ملت تورک
آزربایجان همانند دیگر ملل غیر فارس از حقوق سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود محروم بوده و تمامی
ثروتهای مادی و معنویاش را در حال تاراج میبیند.
با توجه به مطالب مذکور اثبات میشود که بهرهمندی
از اصل حق تعیین سرنوشت برای رهایی از استعمار حق
حیاتی ملل غیر فارس در ایران میباشد .درنتیجه واجب
است بر فعالین ملی که در کنار دیگر خواستهای مطروحه
آنچه اصل هست را هدف نخست مبارزاتی خویش قرار
دهند؛ زیرا در صورت احقاق این حق هست که دیگر
خواستهای ملل به خودی خود برآورده خواهند شد.

بینالمللی در قبال آن ،فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
دوره  ،46شماره 4
ضیایی ،سید یاسر ( ،)1388جداییطلبی در
.5
حقوق بینالملل
خلف رضایی حسین ،حیدر نژاد ولیاهلل ،ناصری
.6
منشادی حمید ،)1396( ،بررسی تطبیقی نسبت حق
تعیین سرنوشت و حقوق اقلیتها در حقوق بینالملل و
نظام جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه مطالعات حقوق
عمومی ،دوره  ،47شماره 3
تشکیالت مقاومت ملی آزربایجان ( ،)2018سند
.7
راهبردی تشکیالت مقاومت ملی آزربایجان برای فردای
آزربایجان جنوبی
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.2
مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل ،مجله
حقوقی مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی و امور
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بیگ زاده ،ابراهیم ( ،)1395از تعیین سرنوشت
.3
تا مقاومت در مقابل سرکوب ،فصلنامه تحقیقات حقوقی
شماره 76
حبیب زاده ،توکل ( ،)1395ابتنای مقاومت
.4
مردم فلسطین بر حق تعیین سرنوشت و تعهدات جامعه
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حركت ملی آزربایجان
بازیگر چالش دار و
مالحظات راهبردی
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ایلقار ا َفندی
آزربایجان است( .امروزه مطالعه پروژه های نهادهای امنیتی
و سواالتی که در بازداشتگاههای وزارت اطالعات از فعالین
می شود بیانگر این نکته است که دولت تهران برای طیف
و یا گروهی که با طیف دیگر حرکت مشکل دارد ،با هدف
پررنگ تر شدن اختالفات فضای الزم را به وجود می آورد).

امروزه حرکت ملی آزربایجان در یک شرایط خاص منطقه
ای و بین المللی به عنوان یک بازیگر جدی مطرح است.
بازیگری که در هر تغییر و تحول منطقه ای می تواند نسبت
دیرنیش به اکثر بازیگران منطقه ای نقش مؤثری را ایفا نماید .اکثر
گنجلـیگی استراتژیست های جمهوری اسالمی و برخی از استراتژیست
های منطقه ای و بین المللی معتقدند که قابلیت بازیگری
 -۲جمهوری اسالمی از بین المللی شدن حرکت ملی
”حرکت ملی آزربایجان” بیشتر از آن تصوراتی است که در آزربایجان وحشت دارد به همین جهت تالش می کند
غرب و منطقه وجود دارد.
شاخصه ها و استاندارد هایی را که مبین یک حرکت
فقط مطالعه دقیق و علمی قیام خرداد ماه سال 85سیاسی – اجتماعی است از حرکت ملی آزربایجان بگیرد.
آزربایجان ،سطح بازیگری جنبش ملی آزربایجان را به عنوان نمونه دولت تهران در تالش است قدرت بسیج
مشخص می کند .در این قیام با اینکه ابزار اطالع رسانی در پذیری ،استراتژی واحد ،داشتن تشكیالت های منسجم و
حد نزدیک به صفر بود ،بیشتر شهرهای آزربایجان لنگرهای … را در حرکت از بین ببرد و با بکار بردن اصطالحاتی مانند
امنیتی دولت تهران را به لرزه درآورده و عم ً
ال در طول یک تجزیه طلبان ،شورشیان ،آشوب طلبان و … می خواهد از
ماه ،توزیع قدرت را در شهرهای آزربایجان با اختالل جدی به وجودآمدن تصور یک جنبش سیاسی از حرکت ملی
آزربایجان در دنیا ،جلوگیری کند .و از طرفی با تجزیه طلب
مواجه کرده بودند.
جمهوری اسالمی با درک سطح بازیگری حرکت ملی نامیدن فعالین سیاسی و ملی آزربایجان دستشان برای
آزربایجان ،نگرانی و توجه بیشتری برای کاستن از سطح سرکوب فعالین حرکت باز باشد.
بازیگری این جنبش سیاسی – اجتماعی آزربایجان نشان
داد و با درک شرایط آینده خاورمیانه ،که صد در صد
آبستن حوادث بزرگ است ،برنامه هایی در دستور کار دارد
که به چند مورد اشاره می شود:

 -۳دولت تهران با ساماندهی کردها در شهرهای
آزربایجان غربی  ،یک بحران هدایت شده و در عین حال
قابل کنترل را به اجرا گذاشته و بر این باور است که مناقشه
تورک ها و کردهای مهاجر می تواند بخش عظیمی از
پتانسیل حرکت ملی آزربایجان را به اضمحالل بکشاند.

 -۱جمهوری اسالمی بر این اعتقاد است که حمله به
 -۴دولت تهران ،تورکیه و جمهوری آزربایجان شمالی را
کلیت جنبش ملی آزربایجان همیشه به نفع دولت مركزی
تهران تمام نشده و باید منازعه دولت تهران با آزربایجان عمق استراتژیک حرکت ملی آزربایجان می داند .از طرفی
را به منازعه آزربایجان با آزربایجان تبدیل کرد .که شامل با نفوذی که در سازمان پ .ک .ک .دارد ،هرزمان بخواهد
اختالفات استان با استان و شهرهای همجوار با یكدیگر می تواند امنیت تورکیه را با چالش مواجه سازد .اما در
و بعد ایجاد اختالف بین طیف های مختلف حرکت ملی مورد جمهوری آزربایجان فوق العاده نگران است و وجود

این کشور را به ضرر امپراطوری خود قلمداد می نماید .به
همین جهت پنح سطح از سیاست را در جمهوری آزربایجان
شمالی دنبال می کند که عبارتند از:
الف -ایجاد یک گروه اسالمگرا و سازمان دهی آن در کل
آزربایجان با عنوان حزب اسالمی آزربایجان که در  ۱۷شهر
جمهوری آزربایجان شعبه دارد و تعداد زیادی از اعضای
رسمی و غیررسمی این حزب در شهر قم در علوم حوزوی
همراه با دروس مربوط به عملیات روانی در حال تحصیل
می¬باشند و به آزربایجان برگشته و تبلیغات گسترده ای
علیه دولت خود انجام میدهند.
ب -سازمان دهی گروههای قومی تالش در جمهوری
آزربایجان .امروزه در کشورهای مختلف جهان سرویس های
اطالعاتی ایران با تالش های مهاجر آزربایجان ارتباط برقرار
کرده و آنها را به سمت دشمنی با دولت جمهوری آزربایجان
سوق می دهند .شبکه تلوزیونی برون مرزی “سحر” وابسته
به سپاه پاسداران ایران بیشترین تالش را در این راستا
انجام می دهد.
ج -حمایت از ارامنه جهت استمرار طویل المدت اشغال
آزربایجان و همچنین حمایت غیررسمی از استقالل قره باغ
د -جمهوری اسالمی سعی می نماید با بزرگنمایی روابط
باکو – اسرائیل ،دولت جمهوری آزربایجان را در مقابل
دینداران آزربایجان جنوبی قرار دهد.
پ -دولت تهران هر روز تعدادی از سرویس های
اطالعاتی خود را از استانداری تبریز و اردبیل  ،با پوشش
های مختلف از جمله تاجر و  روزنامه نگار به باکو می
فرستد ،تا نبض تحوالت این جمهوری را به روز داشته باشد.
البته چندین نهاد رسمی دولت تهران از جمله کمیته امداد
 ،دفتر فرهنگی ایران در باکو ،انتشارات الهدی … ،عالوه
بر جمع آوری اطالعات  ،نفوذ قابل توجهی در برخی از
الیه های جامعه آزربایجان دارند .حجت االسالم اجاق نژاد
نماینده فرهنگی ایران که یکی از نیروهای امنیتی ایران می
باشد ،در بین دینداران باکو به عنوان ریش سفید شناخته
می شود و کتابهای دینی به نفع جمهوری اسالمی را به
نویسندگان باکو سفارش می دهد.

نکشانند .صاحبان رسانه باید فضا را بیشتر درک نمایند.
 فعالین و نخبگان حرکت ملی آزربایجان باید ادبیاتیرا به وجود آورند که وزن حقوقی و سیاسی داشته و این
ادبیات بیانگر واقعی یک جنبش سیاسی -اجتماعی و ملی
باشد .به عنوان نمونه دفاع از “حق تعیین سرنوشت ” باید
جزو اصلی¬ترین مطالبات طیف ها و گروه های سیاسی
آزربایجان قرار گیرد.
 در مذاکره با کردها بایستی آنها را متوجه ساخت کهابزار بازی های کثیف دولت تهران هستند و از این کار
سودی عایدشان نمی شود .الزم به ذکر است که بایستی
مردم آزربایجان غربی را متوجه اقدامات شوم تروریست
های کرد نمود.
 فعالین خارج تالش نمایند کمیته های حقوق بشر وکمیته های دفاع از زندانیان سیاسی را ایجاد نمایند و بخش
عظیمی از فعالیتشان اطالع رسانی در خصوص اوضاع وخیم
آزربایجان جنوبی به نهادهای بین المللی باشد.
 فعالین آزربایجانی باید نسل کشی تورکهای آزربایجانتوسط دولت تهران در زمان پهلوی را به صورت جدی در
جهان مطرح و حوزه رسانه ای دنیای تورک و برخی NGO
های بین المللی را در این خصوص آگاه سازند.
 در درون حرکت ملی آزربایجان احزاب مختلف بهوجود آید تا تمام قشرهای ملت آزربایجان پوشش داده
شوند .و در موارد حساس احزاب بتوانند از طریق تشکیل
شورایی متخصص برنامه ریزی های الزمه را صورت دهند.
 فعالیت فعالین بایستی به حالت تخصصی درآمده وگروههای مختلف در حوزه های حقوقی ،علوم سیاسی،
اقتصادی ،روابط بین المللی و … فعال باشند.
 فعالین خارج از کشور تالش نمایند رسانه های مختلفیرا برای اطالع رسانی حرکت ایجاد نمایند.

مالحظات راهبردی حرکت ملی آزربایجان:
 امروزه حرکت ملی آزربایجان بایستی با تجزیه و تحلیلعمیق تحوالت منطقه ای نقشه راهبردی خود را تهیه کرده
و برای هر نوع از این تحوالت راهبرد خاصی را تعریف نماید.
 باید تالش نمود که اختالفات موجود در درون حرکتبه حداقل سطح خود برسد .فعالینی که صاحب رسانه
هستند بایستی سعی نمایند که حرکت را به خودخوری
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ارکان مادی و روانی جنایت

نسل کشی

دیرنیش
گنجلـیگی

سهند آزربایجانلی

مقدمه
کشتار بی رحمانه ی گروه های ملی ،مذهبی ،نژادی در
طول تاریخ به ویژه در قرن بیستم و کشته شدن چندین
میلیون نفر در طول جنگ جهانی اول و دوم باعث زمینه
سازی ،جهت ظهور و ورود واژه ای به نام نسل کشی در
ترمینولوژی حقوق و علوم سیاسی شد.

کنوانسیون منع مجازات ژنوسید در سال  1948فراهم
آورد.
همانطور که مستحضر هستید در حقوق کیفری الزم
است به طور دقیق بیان شود که یک جنایت مثال قتل
عمد یا تجاوز به عنف از چه عناصری تشکیل شده اند و
بنابراین افراد می دانند که چه رفتاری مجرمانه است و چه
رفتاری غیر مجرمانه.

واژه ژنوسید یا همان نسل کشی توسط یک حقوق
دراین نوشته ارکان مادی و روانی جنایت ژنوسید یا
دان لهستانی به نام رافائل لمکین در سال  1933در یک
کنفرانس بین المللی یکنواخت سازی حقوق جزا در مادرید نسل کشی که از جمله خطیرترین  ،جنایات در جامعه
اسپانیا ،ابداع و سپس لمکین ،این موضوع را در سال  1994بین المللی می باشد مورد بررسی قرار می گیرد.
در کتاب مشهور خود با عنوان ،حاکمیت دول محور در
واژگان کلیدی :نسل کشی ،عنصر مادی ،عنصر روانی،
اروپای شرقی ،مورد بررسی قرار داد.
دیوان بین المللی کیفری ،اساسنامه رم

همچنین در سال  1946سازمان ملل متحد در نخستین
قبل از بررسی رکن مادی و روانی جنایت نسل کشی
سال فعالیت خود طی قطعنامه ای با تصریح بر اینکه
در اساسنامه رم (اساسنامه دیوان بین المللی کیفری) به
نسل کشی به موجب حقوق بین الملل جرم است و جهان تعریف مختصری از رکن مادی و روانی می پردازیم  ،هر
متمدن آن را تقبیح می کند ،زمینه را جهت تصویب
عملی جهت اینکه جرم تلقی شود باید دارای عناصری

باشد .برخی عناصر ،منحصر به جرمی خاص است که
عناصر اختصاصی نام دارد و برخی عناصر ،عناصر مشترک
تمامی جرایم است .این دسته ،عناصر عمومی جرم نام
دارد.
عناصر عمومی به سه دست ه تقسیم می شوند:
-1عنصر قانونی  :قانونگذار این رفتار را جرم شناخته و
برای آن مجازات تعیین نموده باشد.
-2عنصر مادی  :فعل یا ترک فعلی که به منصهی ظهور
و به مرحلهی فعلیت برسد.
 -3عنصر روانی  :با علم و اختیار و بدون اجبار و اکراه
واقع شود.
-1رکن مادی نسل کشی در اساسنامه رم
طبق ماده  6اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری
مصادیق جرم نسل کشی متشکل می باشد از:
الف_ کشتن اعضای یک گروه ملی نژادی ،قومی یا
مذهبی
ب_ ورود آسیب شدید نسبت به سالمتی جسمی یا
روحی اعضای گروه
ج_ قرار دادن عمدی یک گروه در شرایط زیستی نا
مناسب که منتهی به زوال جزئی یا کلی گروه گردد
د_ انجام اقداماتی به منظور ممانعت از تولد و تناسل
یک گروه
خ_ انتقال اجباری اطفال از یک گروه به گروه دیگر
همچنین در ماده  2کنوانسیون منع و مجازات نسل
کشی ،ماده  4اساسنامه دیوان یوگسالوی سابق ،ماده 2
اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری روآندا نیز موارد ذکر
شده در ماده  6اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ،مورد
اشاره قرار گرفته است.
مصادیق ذکر شده در ماده  6اساسنامه دیوان بین
المللی کیفری  ،جنایت نسل کشی را محدود به نابود
سازی فیزیکی کرده است و به جهت مخالفت کشور
های مثل شوروی سابق در مذاکرات این موارد مشمول
ژنوسید(نسل کشی) فرهنگی و سیاسی نشد(.کشور
شوروی در زمان مذاکرات بنا بدلیل شرایط نا مساعد
کشور خود از لحاظ سیاسی با این موارد مخالفت نمود).
همانطور که بیان شد ،عنصر مادی ،شامل فعل یا ترک
فعلی می باشد که به منصه ظهور برسد.

تحقق مصادیق ژنوسید(نسل کشی) هم از طریق رفتار
مثبت مجرمانه و هم از طریق ترک فعل به وجود می آید.
ولی اکثر موارد به صورت رفتار مثبت مجرمانه به وقوع
می پیوندد.
در قضییه کامباندا (نخست وزیر روآندا) دادگاه وی را
به جهت عدم انجام وظیفه خود در توقف قتل عام های
رخ داده به رغم آگاهی  ،مقصر به نسل کشی شناخت.
برای اینکه جنایت نسل کشی صورت گیرد اولین مورد
وجود گروهی می باشد که نسل کشی بر روی آن گروه
صورت می گیرد در اسناد تعریفی از گروه موجود نیست
ولی با نگاهی به رویه قضایی مانند دیوان بین اللمللی
کیفری روآندا در پرونده آکایئسو گروه را دارای ماهیتی با
ثبات و با دوام تعریف کرده است ،به نحوی که عضویت در
گروه بدون اراده فرد و از طریق تولد و غیر قابل برگشت
می باشد .و به همین دلیل گروه های کم دوام مثل گروه
های سیاسی و اقتصادی از شمول این تعریف خارج می
شود.
گروه های که مشمول ماده  6اساسنامه دیوان بین
المللی کیفری می باشند گروه های ملی ،قومی ،نژادی و
مذهبی می باشند.
صرفا وجود قصد خاصی جهت نابودی کل یا بخشی از
یک گروه خاص (ملی  ،نژادی ،مذهبی و )...بدون وجود
انجام رفتار مجرمانه و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر
واقعه نسل کشی تلقی نمی گردد.
برای تحقق نسل کشی باید قربانیان مورد هدف اعمالی
قرار بگیرند که در ماده  6اساسنامه دیوان بین المللی
کیفری بیان شده است.
در مورد تعداد قربانیان  ،حداقل تعداد قربانیان برای
تحقق نسل کشی مشخص و معلوم نیست .دیوان بین
المللی کیفری برای روآندا در پرونده آکایئسو انجام
اقدامات پنج گانه ای که عنصر مادی نسل کشی محسوب
می شود را حتی علیه یک عضو گروه نیز کافی دانسته
است.
 -2رکن روانی جنایت نسل کشی
در جرم نسل کشی ،مرتکب قربانی را نه به عنوان یک
شخص بلکه به عنوان عضوی از یک گروه باید مورد حمله
قرار دهد.
بدین ترتیب  ،عالوه بر وجود عمد در ارتکاب یکی از
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اعمال پنج گانه ماده  6اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
 ،سو نیت خاص مرتکب در از بین بردن تمام یا بخشی
ازیک گروه قومی  ،نژادی ،ملی ،یا مذهبی برای تحقق
جرم نسل کشی ضروری می باشد.
24

در نسل کشی از بین رفتن فیزیکی تمام یا بخشی از
یک گروه خاص ضرورت ندارد بلکه آنچه ضروری ایست
وجود قصد خاص مرتکب برای انجام چنین عملی است.
پس برای اینکه فرد در قبال نسل کشی مسول شناخته
شود باید قصد خاص آن فرد برای نابود کردن یک گروه به
طور قطع ثابت شود.

دیرنیش
گنجلـیگی

در صورتی که متهم اقرار به قصد خاص خود نکند،
می توان از قرائن خارجی ،مثال نظریه سیاسی خاصی که
مرتکب از آن حمایت می کرده است یا به عبارتی دیگر
هرگاه مرتکب طرفدار دیدگاهی که معتقد بر لزوم نابود
سازی گروه خاصی از مردم است ،باشد .یا تعداد قابل
توجهی از اعضای آن گروه قربانی اعمال وی واقع شده
باشند  .این عوامل نشان دهنده ی قصد خاص وی در
نابود کردن همه یا بخشی از آن گروه می تواند باشد.
عالوه بر این برای اثبات وجود قصد خاص می توان از
سخنان یا اسناد موجود ،نوع عمل که هدفمند ،عامدانه،
هماهنگ و سازماندهی شده تا قربانیان را به دلیل
عضویتشان در گروهی خاص هدف قرار دهند در حالی که
اعضای گروه های دیگر را مستثنی می سازند.
منابع
 -1میرمحمدصادقی ،حسین ،دادگاه کیفری بین
المللی  ،نشر دادگستر1392 ،
 -2بیگ زاده ،ابراهیم،بررسی جنایت نسل کشی
و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره های -21
،22سال1377-1376
 -3آذری  ،هادی ،تعریف و توصیف جنایت ژنوسید
در پرتو رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی برای
رواندا و یوگسالوی سابق ،مجله پژوهش های حقوقی،
شماره ،10سال 1380
 -4شریفی ،محسن،ارکان نسل کشی در پرتو اسناد
و رویه قضایی بین المللی ،مجله تعالی حقوقی ،شماره،15
سال 1390

بابک تورانلی

صاباح کی دیکتاتورلوغون یولو ،بو گونکو تبعیضلردن کئچیر!

هارداسا هانسی بؤیوک بئله بیر سؤز سؤیله¬میش کی
 :گله جک حاکمیت ده دیکتاتورلوغون یولو ،بو گونکو
انقالبچی الرین اؤز یاخینالرینا تبعیضیندن کئچیر!

آچیقالنماسی یاخشی اوالر.

مثال فیلمین بیر پارچاسیندا قاچاق نبی آدام الری ایله
تاجرلرین قاباغینی کسیب اونالرین ساتدیغی پارچا ،پالتار
اوخوجوالریمیزین چوخو سؤزسوزکی « آتالری و باشقا گئییم آراجالرینین بیر قیسمینی یوخسول الرا
یهرله¬یین « آدلی فیلمی ایزله ییب لر ،بو فیلیم قاچاق پایالییر.
نبی آدلی بیر شخصین قیام الرینی و حیات یاشاییشینی
بئله کی یوخسول الر صفه دوروب الر و بیر-بیر گلیب
ایزله ییجییه گؤستریر.
پارچاالردان آلیب گئدیرلر ،ائله بو آندا قوجا یوخسولون
قاچاق نبی -۱۹جو عصرین سونالریندا یاشاییب و
روس تزاری علیه¬ینه چوخلو قیامالر ائتمیش دیر ،اونو
باشقا قیام چی الردان آییران اؤزللیکده اونون آرازین ایکی
تاییندا یاشیان آذربایجانلی سویداشالرینا عینی دویغوالری
یاشاماغی دیر .آذربایجانین ایکیه بؤلونمه¬گیندن ایللر
کئچسه ده آما قاچاق نبی ایکی طرفیده اؤز آنا توپراغی
بیلیب  ،هر ایکی تایین میللتی¬نین سعادتی و استبداددان
قورتولوشو اوغروندا چالیشیر و سونوندادا ائله بو ساواش و
قورتولوش یولوندا ابدیته قووشور.

بو فیلمی ایزله مک چوخالرینا مصلحت دیر  ،دوزدورکی
بو فیلم ده کمونیستی باخیشالر دولودور و انقالبی یاشامی
انسان الرا سئودیرمک ایسته ییب آما دوغروداندا بو فیلم
آذربایجان میللتی¬نین او زامانکی یاشادیق الریندان
حقیقی بیر روایت اوزه چیخاردیر .

بیری ،بیر سئری پارچانی آلدیقدان سونرا تاماحالنیب بیرده
زورال صفه گیریرکی ،یئنه ده اؤزونه پارچا آلسین آما گلیب
قاچاق نبی یه چاتاندا ،نبی اونو گؤرور و تانییر ،بیلیرکی او
ایکینجی دفعه پارچا آلماق ایسته ییر ،حال بوکی چوخالری
هله آلماییب الر ،پارچاالری اؤزو پایالیان نبی ناراحات اولوب
آرشینی آیری آداما وئریب ناراحاتجاسینا اوردان گئدیر ،او
قوجا ایسه پارچانی ایکینجی دفعه ده آلیب گئدیر .بلکه ده
بو صحنه ده چوخالری قاچاق نبی نین رابینهود کیمی وارلی
الردان آلیب یوخسول الرا پایالدیغینی گؤروب دویغوالنیر
آما بونا دقت ائتمه لییک کی قاچاق نبی کیمی بؤیوک و
دوزگون شخصیت اگرسه قرار اولسا مملکتین ثروت لرینی
میللت آراسیندا پایالسین ائله اوجور پایالر؟!
سوال :مگر او نجور پایالییر؟

جواب  :اگر قاچاق نبی قراردیر یوخسول الر آراسیندا
بو فیلمده اؤزل و سئویلن صحنه لر چوخدور آما آماج عدالتی گتیرسین نیه او قوجانین قاباغیندا دایانمادی؟! نیه
فیلمی تعریف ائتمک دئیل بلکه ده اونون ایچه ریسیندن او بیریلری حقین آلمادان اجازه وئردی اونا ایکینجی دفعه
پارچا وئریله؟!
بیر سیرا دقته الییق آنالری و یاشامالری چیخارتماقدیر.
اگرسه بو فیلمی حقیقتاً قاچاق نبی نین یاشامینین
تاریخی گؤستریجی سی بیلسک .دوغروداندا بو انسانی
سئومک هر بیر آذربایجان لی نین ایسته گی اولور آما ائله بو
سئویملی شخصینده یاشامیندا اؤزل بیر صحنه لر واردیرکی

ماراقلیسیدا بودور کی اؤزو آرشینی آیریسینا وئرمکله بو
تبعیضی آیریسی نین بوینونا آتیر کی مثال بو ایشی من
گؤرمه ییم! آما هر حالدا او توپلومون ایچینده بو ایش
گؤرولور و اودا سوسور!
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بلی! تاجرلر و ظالیم لر قاباغیندا سوسمایان و دایانان
قیامچی بیر قوجانین قاباغیندا سوسور و میدانی راحاتجاسینا
بوشالدیر ،معلوم دورکی بو بیر لیدر اوالراق کوتله آراسیندا
عدالتین اجراسیندا سورونال اوزله شجکدیر.

26

هله اوندان سونراکی صحنه ده قاچاق نبی نین آدام
الرینین بیری بیر قاچان غریبه فایتون سرنشین لرینی اورا
گتیرنده اونالرین قیزیل الرینی زورال آلیر ،بونو زیرک لیکله
بیلن قاچاق نبی آنجاق اونو اؤلدورمکدن واز گئچیب بیر
شیلله ایله قورتاریر .اگر بو اوغورلوغو اونون اؤز آدامی یوخ
باشقا حکومت آدامی یاداکی تاجرلردن بیری ائتسه ایدی
قاچاق نبی ائله او ایشی گؤرردی ؟ جواب معلوم دور ،البته
کی یوخ  ،اونونال چوخ پیس داوراناردی.
گؤرسن بیزیم لیدرلریمیز ده اؤز آدام الری آراسیندا بو
َ
باغیشالنیلماز داورانیش الرا یومشاق داوراناجاقالر؟! ،یا خود
کوتله ایچینده عدالت سیزلیک یارادان شخص لردن بئله
واز کئچیرلر و کئچه¬جکلر؟! آنجاق اونالرا دوشمان ساییالن
حکومت و تاجرلر و زنگین لرله پیس داوراناجاقالر!

بو اونو گؤستریرکی بیزیم میللت آراسیندا چوخ تعریفلر
دیرنیش هله دقیق لنمه ییب .مثال عدالت و برابرلیک کلمه سی
گنجلـیگی
بیزلرده حاکمیت و باشقا دوشمانالر سؤزو اوالندا چوخ دقت
له باخیلیر آما اؤزوموزون آرامیزدا بیر شوخلوق کیمی گزیر
و نظره آلینمیر.
سیزجه بو گون حرکتده ائله او زامان کی کیمی بعضی
لرینه چوخ تبعیض اولونورمو؟!
ایرسه بئله بیر شئی واردیرسا منجه ایندیدن ملی
حرکتده اوالن تبعیض لری آرادان آپارمالییق ،یوخسا گله
جکده ،بؤیوک بیر دیکتاتورلوغون یارانماسینا یول آچیریق!

هویت
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ساواش تورانلی
در اجتماع ملـی و در میـان مرزهـای تعریف شـده سیاسـی اسـت
بر اسـاس

یکـی از معضلات اجتامعـی جامعـه روشـنفکری بحـران هویـت
اسـت .واژه هویـت در لغـت بـه معنـای هسـتی وجـود ماهیـت و
رسشـت اسـت و ریشـه لغـوی آن از واژه «هـو» گرفتـه شـده کـه
این تعریف ،میزان تعلق و وفاداری افراد درون یك اجتمــاع ملــی
اشـاره به غایت ،نهایت و كمــال مطلــق دارد و موجــب شناســایی بــه هــر یـك از عناصــر و منادهای ملی؛ رسزمین ،دین و آیـین ،آداب
و متایـز خـود از دیگری میشـود ،هویـت در اصطالح به معنای تـلاش و رسـوم ،تــاریخ ،زبــان و ادبیــات و مــردم و دولت ،شـدت احساس
آگاهانــه ،مسـتمر و دامئـی كنشـگران بـرای پاسـخگویی بـه پرسـش هویـت ملـی افـراد آن اجتامع ملی را مشـخص میسـازد.
چیســتی ،كیســتی و نحـوه شناســایی و معرفی خود در برابر دیگری
بـا روی کار آمـدن رضـا خـان و دشـمنی او با حکومت تـرک قاجار
اســت كــه در دو سـطح خـرد وكـالن مطـرح اسـت .در واقـع میتوان
گفـت :آنچـه بـه ویژگیهـای شـخصیتی یـك فرد انسـانی بازمیگـردد ،با کـه بوسـیله کودتـا آنـرا سـاقط کـرده بـود و بـه دشـمنی وی بـا همـه
عنـوان هویــت فـردی و آنچه به ویژگیهایی اجتامعی یك فرد انسـانی ترکهـای ایـران منجـر شـد و پایه هـای ناسیونالیسـم افراطی فارسـی و
یـا بـه معنـی واقعـی ،نـژاد پرسـتی پارسـی در ایـران بنیـان نهاده شـد
بازمیگـردد ،بـا عنـوان هویت جمعــی بازشناسـی میشـود.
و تحریـف تاریـخ ،زبـان ،فرهنـگ ،هویـت و تحقیـر شـخصیت ملـت
هویـت ملـی باالتریـن سـطح هویـت جمعـی اسـت كـه رابطـه تـرک کـه هزار سـال بـا قدرت متـام حاکمیت کشـور ایـران را به عهده
انسـان بـا وطنـش را نشـان مـیدهــد.
داشـته و هیچگونـه تبعیـض زبانـی و فرهنگـی بـر اقـوام و ملیتهـای
هویـت ملـی فرایند پاسـخگویی آگاهانـه یك ملت به پرسشهــایی تحـت حاکمیـت خـود روا نداشـته بـود بـر کشـور حکمفرمـا گردید.
از خـود اسـت؛ اینكـه چـه
در طـول حاکمیـت پنجـاه وسـه سـاله رضاخـان و فرزنـد وی ترکان
كسـی بـوده و چه هسـت ،خاسـتگاه اصلـی و دامئی اش كجاسـت،
دارای چه فرهنگ و متــدنی

بوده و چه نقشـی در توسـعه متدن جهانی داشــته و امــروز چــه
جایگـاه سیاسـی ،اقتصـادی و
فرهنگـی در نظـام جهانـی دارد و باالخره ارزشـهای ملهم از هویت
تاریخی او تا چــه حـد در
تحقـق اهـداف اجتامعـی ،سیاسـی و فرهنگـی جامعـه موردنظـر،
كارسـاز خواهـد بود.
در تعریفـی دیگـر هویـت ملـی بـه معنـای احسـاس وفـاداری بـه
عنارص و منادهــای مشـترك

ایـران از توهیـن هـا و بـی احرتامـی هـای آشـکار و مسـقتیم تـا
تحقیرهـای مـدرن و کالسـیک در رادیـو و تلویزیون و کتابهای درسـی
مـدارس و دانشـگاه هـا در امـان نبودنـد .از روشـنفکران نژادپرسـت
ایـن دوران محمـود افشـار بـود کـه بـا نزدیکـی بـه دربـار رضـا خـان
ثـروت و مکنـت هنگفتـی به هم زد و از تئوریسـین های شوونیسـتی
دربـار پهلـوی بـه شمار مـی رفـت .وی از جمله کسـانی بـود که هیچ
گونـه حـق و حقـوق فرهنگـی بـه ترکانـی کـه نصـف جمعیت کشـور
را تشـکیل مـی دادنـد قائـل نبود و حتی بـا تدریس  5دقیقـه ای زبان
ترکـی در مـدارس و دانشـگاه هـای آذربایجـان هـم مخالف بـود .وی
وحشـیانه تریـن و ددمنشـانه تریـن تفکـر عصر خـود را کـه در هیـچ
دوره ای از تاریـخ برشیـت و در هیـچ نقطـه ای از فاشیسـت تریـن
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دیرنیش

و بـدوی تریـن مناطـق جهان دیده نشـده زبـان ،پدیـدهای منحصر بـه فـرد اسـت کـه رونـد میگوینـد.
تکامـل انسـان در جامعـه توسـط آن بـه نسـلهای بعـد
اسـت بـه معـرض منایش گذاشـت.
در فراینـد فرهنگپذیـری ،تغییـر
منتقـل میشـود .اگـر زبـان از جامعـه انسـانی گرفتـه
یکـی از ویژگی های اعیان فاشیسـم در شـود ،چرخـه اجتامعـی از حرکـت میایسـتد؛ جامعـه هـدفدار زمانـی اتفـاق میافتـد کـه یـک
مقـام ایدئولـوژی ای کـه بـر ناسیونالیسـم انسـانی از هـم گسسـته ،فرهنـگ و متـدن بشری هـم گـروه ،سـلطه بـر دیگـری را از طریـق
اشـغال نظامـی یـا کنترل سیاسـی برقـرار
افراطـی اسـتوار اسـت نژاد پرسـتی اسـت .نابـود میشـود.
میکنـد .فرایندهایـی کـه در اثـر تغییـر
فاشیسـت هـا بـه همـه ی سـاکنان یـک
هـدفدار اتفـاق میافتنـد عبارتنـد از
قلمـرو بـه چشـم شـهروند یـا انسـان های
بـا حقـوق برابـر منـی نگرنـد .آنهـا اعطـا یا سـلب امتیـاز شـهروندی و آسیمیالسـیون اجبـاری ،یعنـی جایگزینـی کامـل یـک فرهنـگ توسـط
مزایـای آن را منـوط بـه سـازگاری افـراد بـا ویژگی های به عزم ایشـان دیگـری ،و مقاومـت در برابـر فرهنـگ حاکـم .از آنجایـی کـه تغییـر
ِ
فرهنـگ میزبـان تحمیـل شدهاسـت ،کمتر
«ملـی» ،اعـم از زیسـتی ،فرهنگـی ،دینـی ،یـا سیاسـی ،یا برخـورداری هـدفدار بـر اعضـای
آنهـا از ایـن ویژگـی هـا مـی کننـد .ناسیونالیسـم و نژادپرسـتی در احتمال دارد کـه اثـرات آن در دراز مـدت حفـظ شـود.
همـه ی وجـوه فاشیسـم سـازی و جـاری اسـت .از خدمـات رفاهی و
در طـول حاکمیـت خانـدان پهلـوی ،پـروژه آسمیالسـیون زبانـی
سیاسـت هـای مربـوط به خانـواده گرفته تا سیاسـت خارجی و روابط و هضـم ملیتهـای غیـر فـارس در زبـان وفرهنـگ فارسـی از راههـای
بیـن امللـل .کسـانی کـه از دیـد فاشیسـت ها بیـرون از دایـره ی ملت مختلـف و غیـر انسـانی و نوشتن تاریـخ سـاختگی ،زبـان و فرهنـگ
قـرار دارنـد بـا آینـده ی نامعلـوم و در بدتریـن حالـت خطـر نابـودی سـازی جعلـی بـرای ایـن ملیت هـا ،به خصوص بـرای ترک هـا آنچنان
رو بـه رو هسـتند.
شـدت گرفـت کـه آثـار شـوم آن بـا گذشـت بیش از سـی و نه سـال از
ناسیونالیسـم افراطـی فارسـی کـه هدیـه انگلیسـی ها بـه رضاخان
بـود ،علاوه بر تحریـف تاریخ تـرکان ،تحقیر زبان ،تخریـب فرهنگ و
شـخصیت رشوع بـه هویـت زدایـی ترکان ایـران کرد.

انقلاب اسلامی هنـوز هـم وجـدان جامعـه را آزار مـی دهـد وهنـوز
هسـتند افـرادی کـه همچنـان بـر طبل برتـری نـژاد موهـوم آریایی ،و
حاکمیـت مطلـق و بـی چـون و چرای زبان فارسـی در ایـران و تحقیر
زبانهـا و فرهنـگ های غیر فارسـی بخصوص ترکی در کشـور کثیراملله
و چنـد زبانـه ایـران مـی کوبنـد و زبـان  ،ادبیـات و فرهنـگ هـای
موجـود در کشـور را بـه درجه یک و درجـه دو  ،یعنی کالن فرهنگ و
خـرده فرهنـگ تقسـیم کـرده انـد .هنوز هم کـه هنوز اسـت خانواده
هایـی هسـتند کـه فرزندان خـود را از زبـان مادری محروم کـرده و با
ترویـج فرهنـگ بیگانـه بـه فکـر خود مدرن شـده هسـتند.

همگونسـازی فرهنگـی یـا آسیمیالسـیون فرهنگـی در لغـت بـه
معنـای متشابهسـازی اسـت؛ و در علـوم انسـانی پروسـهای اسـت که
موجب مسـتحیل شـدن افـراد یا گروههایـی از میراث قومـی متفاوت
در فرهنـگ حاکـم جامعه میشـود .آسمیالسـیون در واقع شـدیدترین
حالـت فرهنگپذیـری اسـت؛ و اکتسـاب ویژگیهای فرهنـگ حاکم را
تـا حـدی کـه گـروه آسـمیله شـده غیرقابـل تشـخیص از دیگـر اعضای
جامعـه شـوند ،شـامل میشـود .بـا اینکه همگونسـازی ممکن اسـت
از طریـق اِعمال زور یـا داوطلبانـه انجـام گیـرد ،بـه نـدرت موجـب
جایگزینـی کامـل فرهنـگ قومـی و نـژادی حاکـم میشـود .و بـه
شـخصی کـه همگونسـازی فرهنگی شـده باشـد آسـیمیله یـا همگون

در واقـع زبـان ،پدیـدهای منحصر بـه فـرد اسـت کـه رونـد تکامل
انسـان در جامعـه توسـط آن بـه نسـلهای بعـد منتقـل میشـود .اگر
زبـان از جامعـه انسـانی گرفتـه شـود ،چرخـه اجتامعـی از حرکـت
میایسـتد؛ جامعـه انسـانی از هـم گسسـته ،فرهنـگ و متـدن بشری
هـم نابـود میشـود.

گنجلـیگی حـال بـا توجـه بـه ناسیونالیسـم افراطـی دوره پهلـوی و فاشیسـت
هـای بعـد از انقلاب جمهـوری اسلامی و تبعیـض هـای زبانـی و
فرهنگـی بـرای تـرکان آزربایجـان جنوبـی و هویـت خـود سـاخته آنها
بـرای تـرکان ،بدسـت بـه اصطلاح روشـنفکران خـود باختـه و خـود
فروختـه مثـل احمـد کسروی کـه در دوران ستمشـاهی پهلوی پشـت
بـه هویـت خـود کـرده و هضـم شـدن در زبـان و فرهنـگ حاکـم
«زبـان» بلندتریـن پرچمـی اسـت کـه بـر تـارک فرهنـگ هـر ملتی
افتخـاری بـزرگ بـرای خود دانسـت و بـا حامیت رضا خـان مهر آذری
بـر تـرکان ایـران زد .بـا ذوب فرهنگـی اسـتعامر و حـل کـردن ملتهـای اسـتوار نشسـته اسـت و منـاد هویـت هـر تباری اسـت که بـه گوهری
غیـر فـارس در داخـل ملـت فـارس و با هـدف قـرار دادن زبـان ترکان بـودن اصالـت خـود بـاور داشـته باشـد .خانـم «سـیلویا وارنر» شـاعر
بـر نابـود کـردن ادبیـات و تاریخ آنها قدم برداشـتند و زمانـی که زبان و داسـتان نویـس انگلیسـی در ایـن خصـوص مینویسـد« :ملتـی کـه
پشـتوانه نوشـتاری نداشـته باشـد و حـوزه اسـتفاده ی آن از مکاملـات ققنـوس خـود را آتـش میزنـد خـود را میسـوزاند ».و ایـن قنقنـوس
روزمـره تجـاوز نکنـد کلمـه هـا فرامـوش شـده بـه فقـر زبانـی دچار چیـزی نیسـت مگـر فرهنـگ و هویت کـه بارزترین جلـوه ی آن زبان
اسـت ،نادیـدن هویـت یعنـی نابـودی خود.
خواهد شـد.

از زبـان بـه عنـوان کلیـد شـبکههای ارتباطـی و گاهی نیـز ،رسمایه
فرهنگـی یـاد میشـود کـه افـراد بـا تسـلط بـر آن میتواننـد علاوه
بـر برقـراری روابـط اجتامعـی ،نوعـی هویت ویـژه کسـب کنند .پس
هویـت فـرد چـه در سـطح قومـیو در سـطح ملـی ،تا حـدود زیادی

بسـتگی بـه زبانـی دارد کـه او فـرا میگیـرد.
وقتـی کـه از حفـظ ،تقویـت و توسـعه فرهنـگ یک جامعه سـخن
بـه میـان میآیـد ،زبـان نیـز ،بـه عنـوان یـک عامـل اساسـی مطـرح
میشـود؛ چـرا کـه زبـان در حکـم رشـته ای اسـت که فرهنگ گذشـته
و حـال را بـه هـم پیونـد میدهـد.

در آنجـا میباشـد .بـی عدالتـی وجـود دارد زیـرا در آنجـا زبانـی بـر
دیگـر زبانهـا و یـک گـروه انسـانی بـر دیگـر گروههـای انسـانی در
موضعـی برتـر و حاکـم قـرار دارد .ایـن بـه معنـی آن اسـت کـه در
آن جامعـه اسـتثامر انسـانهای غیـر حاکـم و محو شدنشـان از صحنه
تاریـخ از پیـش طـرح ریزی گشـته اسـت.

زبـان نخسـت یـا مـادری بـه زبـان یـا زبـان هایـی گفتـه می شـود
کـه کـودک از بـدو تولـد در محیـط خانـه در معـرض آنهـا قرارگرفته
و آنهـا را از والدینـش فـرا میگیـرد و در واقـع زبـان بومـی و اصلـی
والدیـن کـودک اسـت .بیـداری زبانـی و لـزوم توجـه بـه زبـان مادری
و پـی بـردن بـه اهمیـت و رضورت فراگیـری و یادگیـری آن بهجایـی
رسـید کـه در آخریـن روزهـا و ماه های قرن بیسـتم روزی بـه نام روز
جهانـی زبـان مادری از سـوی سـازمان یونسـکو نامگذاری شـد .هدف
یونسـکو ،کمـک بـه تنـوع زبانـی و فرهنگـی و جلوگیـری از مـرگ و
نابـودی زبـان هـا بود.
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هـدف از ایـن کار کمـک بـه تنـوع زبانـی و فرهنگـی و جلوگیـری
از مـرگ و نابـودی زبـان هـا عنوانشـده اسـت چراکـه اعتقـاد بـر این
اسـت کـه زبان بازتـاب فرهنگ ،حامـل هویت و انعـکاس دنیای افراد
اسـت و مـرگ هـر زبانـی بـه معنای مـرگ گویـش هایـی از فرهنگ و
تاریـخ بشری و رسگردانـی و بی¬هویتـی زبانـی افراد اسـت.
کـودک بـا گذشـت زمان و شـنیدن مکـرر ،زبان مادریـش را آموخته
آغـاز بـه ادای آن میکنـد .کـم کـم بـا سـاخنت جملات کوتـاه آغـاز
بـه سـخن گفتن بـه زبـان مادریـش میکنـد .در طـول زمـان کوتاهـی
مـی آمـوزد تـا بـه زبـان مادریـش احساسـات و خواسـته هایـش را به
اطرافیـان خـود تفهیـم مناید .با زبـان مادریش با دیگـران رابطه برقرار
کنـد .بـا همیـن زبـان بـازی میکنـد ،مـی خنـدد ،مـی گریـد و وارد
مشـاجره و بگـو مگـو مـی شـود.
اگـر بخواهـم یـک توضیـح علمـی بدهـم ،خواهـم گفت که سـخن
گفتن خـود تفکـری آهنگیـن (مصـ ّوت) اسـت .مـا هنـگام تفکـر
خاموشـانه بـا خـود سـخن مـی گوییـم .و آنـگاه کـه لـب بـه سـخن
مـی گشـائیم ،در حقیقـت بـا صـدا مـی اندیشـیم .هنگامیکـه مـا بـه
زبـان مـادری سـخن مـی گوییـم ،بیـن ذهـن و دهـان (زبـان) رابطـه
ای مسـتقیم برقـرار مـی شـود .درسـت به همیـن جهـت هنگامی که
مـا بـه زبـان مادریمان سـخن مـی گوییـم ،مکانیـزم سـه گانـه ای بین
دهـان و قلـب و ذهنمان نظم و شـکل میگیرد که با طبیعت انسـانی
سـازگاری کامـل و متـام دارد .لـذا زبان مـادری همچون کلیدیسـت که
دنیـای درونـی مـا آنـرا گشـوده بـه منایش میگـذارد.
احسـاس هویتـی را کـه کـودک در آغـوش خانواده اش کـرده بود و
نیـز پیونـد او را بـه خانـواده و خلقش تقویت مینامیـد و در عین حال
وی را از مسـئولیتهائی که در قبال جامعه اش دارد آگاه میسـازد .در
هـر جامعـه ای کـه انسـانها از تعلیـم و تربیـت بـه زبان مـادری خود
محرومنـد ،معنـی اش حاکمیـت ظلـم و اسـتبداد سیاسـی و اجتامعی
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زبان مادری
ایلقار اَفندی

زبان قلب و ذهن

دیرنیش
گنجلـیگی

بیر اوشاغین آنادیلینی الیندن آلماق و اونو بیر باشقا دیل ده دانیشماغا مجبور ائتمك جینایت دیر.

(میرجعفر پیشه وری)

چكیده:
هــدف از نــگارش ایــن مقالــه مطالعــه تاثیــر آمــوزش بــه زبــان مــادری بــر افزایــش انگیــزه دانــش آمــوزان
مــی باشــد كــه بــا اســتفاده از روش هــای اســتنادی انجــام گرفتــه اســت .كــه نتایــج زیــر بــه دســت آمــده:
 .دادن اعتماد به نفس
 .تسهیل در امر یادگیری
 .ازبین بردن از خود بیگانگی افراد
كلید واژه ها:
آموزش به زبان مادری ،انگیزه ،تسهیل در یادگیری و اعتماد به نفس

مقدمه:
هـر ملتـی بـا فرهنـگ اصیـل و قومـی خـود شـناخته
میشـود .درطـول تاریـخ ملـت هایـی پایـدار مانـده انـد كه
توانسـته باشـند اصالـت هـای فرهنگـی و ریشـه دار قومی،
ملـی و دینـی خـود را حفـظ كنند .زبـان نیز یكی ازشـاخه
هـای درخـت تنومنـد فرهنگ اسـت كـه فرهنـگ مكتوب
هـر جامعـه ای به وسـیله آن نوشـته و به نسـل هـای دیگر
انتقـال مییابـد .بیـان احساسـات و خواسـته هـا و عواطـف
در هرزبانـی ،شـیرینی خـاص خـود را دارد كـه وقتـی بـه
زبـان دیگـری بـه گفتار یا بـه نوشـتار در می آیـد جذابیت
واقعـی خود را ازدسـت خواهـد داد .هرزبـان دارای گنجینه
ای از مفاهیـم ،نمادهـا ،ادبیـات  ،موسـیقی و ...مـی باشـد
كـه بخـش بـا ارزشـی از میـراث فرهنـگ وتمـدن بشـری
را تشـكیل میدهـد .بـا نابـودی یـك زبان نـه تنهـا فرزندان
آن ملـت ،كـه سـایر افـراد بشـری نیز ازآشـنایی واسـتفاده
ازمیـراث و تجـارب گرانبهـا محـروم میماننـد .در همیـن
رابطـه یونسـكو اهمیـت زیـادی بـرای زبـان مـادری قائـل
اسـت كـه مهـم ترین اهـداف ایـن توجه ویـژه عبارتنـد از:
الـف) شناسـایی ضـرورت حفـظ و توسـعه تنـوع زبانی و
فرهنگـی جوامع و پاسداشـت و ارتقـاء هویت وفرهنگ های
مختلـف بـه عنـوان بخشـی ازتلاش بـرای حفـظ و اشـاعه
میـراث جهانـی فرهنـگ و تمدن بشـری.
ب) جلوگیـری از تاثیـرات منفـی آموزشـی ،روانـی و
اجتماعـی ناشـی از آمـوزش بـه زبـان غیـر مادری(ماننـد
تـرك تحصیـل ،كاهـش پیشـرفت تحصیلی ،سـرخوردگی،
ازدسـت دادن اعتمـاد بـه نفـس و در نهایـت افزایش درصد
بـی سـوادی در ایـن جوامـع)
از ایـن رو یونسـكو  21فوریـه (2اسـفند) را بـه عنـوان
روز جهانـی زبـان مـادری اتخاب كـرده و ازطریـق برگزاری
كنفرانـس هـا و كارگاه هـای آموزشـی متعـدد ،بارهـا وبـا
قاطعیـت تمـام بـر نیازبـه ارتقـاء آمـوزش بـه زبـان مادری
و همچنیـن حـق هـر كـودك برای كسـب آموزش بـا زبان
مـادری خویـش تاكیـد كرده اسـت.
پرواضـح اسـت كـه زبانـی كـه زبـان آمـوزش و پـرورش
نباشـد دیـر یـا زود نابـود شـده و یـا حداقـل ضعیـف و
شكسـت خـورده و مهجـور باقـی خواهـد مانـد.
گاهـی ناآشـنایی یـا عـدم تسـلط كـودك ،بـه زبانـی كه
در مهـد كـودك یا مدرسـه با آن صحبت می شـود ،سـبب
مـی گـردد كـه او نتوانـد افـكار و اسـتدالل هـای خـود را
بـا اسـتفاده ازآن زبـان بیـان نمایـد و همیـن امـر ،نوعـی
تعـارض را در كـودك ایجـاد میكنـد و سـبب میشـود كـه

او فاقداعتمـاد بـه نفـس كافی بـرای بیان افـكار و نظریات
خـود باشـد (علـوی.)114 ،1389،
یافتـه هـا و پژوهـش هـای علمـی نشـان میدهـد یكـی
ازبهتریـن شـاخص هـا و پیشـبینی كننـده هـای توانایـی
درزبـان دوم تسـلط درزبـان مـادری اسـت (قوامـی
الهیـج.)387 ،1387،
درایـران برنامـه مـدون ونظـام منـدی بـرای دادن نقش
بـه زبـان هـای بومـی و تدریس آنهـا در آمـوزش و پرورش
و آمـوزش عالـی وجـود نـدارد .تمـام كتاب های درسـی به
زبـان فارسـی اسـت و هیـچ كتابـی بـه گـروه هـای زبانـی
دیگـر در ایـران وجـود نـدارد (طالـب زاده.)385 ،1390،
پژوهـش حاضـر درآمـدی اسـت بـر مطالعـه و بررسـی
تاثیـر آمـوزش به زبـان مادری بـر افزایش انگیـزه تحصیلی
دانـش آمـوزان در ایـران .در ایـن مقاله منظـور از دوزبانگی
تفـاوت میـان زبـان توركـی و زبـان آمـوزش اسـت و لـذا
دانـش آمـوزی دو زبانـه نامیـده می شـود كه زبـان تكلمی
خانـواده او توركـی اسـت .بـه طوری كـه تمامـی ارتباطات
او در محیـط زندگـی خـود از طریق زبان توركی می باشـد
در حالـی كه در مدرسـه با زبان فارسـی آمـوزش می بیند.
مبانی و چهارچوب نظری

آمـوزش بـه زبـان مـادری دروازه ورودی موفقیت آمیزی
بـرای زبـان های دیگـر خواهد بـود .چرا كه تسـلط بر زبان
مـادری در پیشـرفت و یادگیـری زبـان هـای دیگر نـه تنها
مانعـی ایجـاد نخواهـد كرد بلكـه موثر هـم خواهد بود.
در نظریـه لـذت جویـی هـر عاملـی كـه بـه انسـان لذت
دهـد یـا از رنـج او بكاهـد انسـان بـه آن پاسـخ مثبـت می
دهـد (پارسـا .)28 ،1389،بدیهـی اسـت كـه اگـر تحصیل
بـه زبان مـادری باشـد ،برای دانـش آموزان لذت بیشـتری
خواهـد داشـت ،در نتیجه پاسـخ بـه آن هم مثبـت خواهد
بود.
برنشـتاین معتقـد اسـت كه ،در رشـد كودك ،بـه عنوان
یـك موجـود اجتماعی ،زبان نقشـی اساسـی دارد .از طریق
زبـان اسـت كه كـودك به عنوان عضـوی از جامعـه ،اعم از
گـروه اجتماعی ،خانواده ،همسـایه و مانند این ها ،فرهنگ،
عقایـد و ارزش هـای اجتماعـی را فـرا مـی گیـرد .در واقع،
پایـه طـرف داران نظریه رفتارگریان اسـت كـه زبان را یك
مهـارت آموختنـی از محیط اجتماعی به حسـاب می آورد،
از سـویی اریـك لنـه بـرگ طرفـدار نظریـه فطـری نگـری
معتقـد اسـت كه كـودك نمی توانـد زبان بیامـوزد مگر این
كـه در میـان مردمـی بـزرگ شـود كـه بـا او یا بـا یكدیگر
صحبـت میكننـد .در ایـن صـورت زبـان را بایـد آموخـت
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ولـی ایـن مطلـب با ایـن كـه بگوییم زبـان را بایـد آموزش
داد یكـی نیسـت .اگـر كـودك اسـتعداد زیسـتی فراگیـری
زبان مادری پیش نیاز رشد هیجانی و ذهنی
زبـان را نداشـته باشـد از علـم هیـچ كاری سـاخته نیسـت.
زبـان مـادری و یادگیری آن توامان آثار پرباری بر شـكل
شـرایط بلـوغ مغـزی ،آغاز زبـان آمـوزی را تنظیـم میكند.
بین سـنین  2تـا  12سـالگی در مغزانسـان تغییراتی اتفاق گیـری چگونگـی هر شـخص دارند .زبان شناسـان ،زیسـت
مـی افتـد كـه اگـر تـا آن موقـع زبـان را نیاموختـه باشـد ،شناسـان و زیسـت روان شناسـان بـر ایـن باور هسـتند كه
فراگرفتـن زبان بسـیار مشـكل و یـا غیرممكـن خواهد بود .آهنـگ و زیبایـی صدایـی مـادری از زمانـی كه كـودك در
32
رحـم مـادر هسـت بـه او انتقـال می یابـد .به دیگر سـخن،
آنچـه ازایـن نظریـه هـا برمـی آیـد ،فـارغ از پـاره ای بخشـی از میراثـی كـه نـوزاد بـا خـود بـه دنیـا مـی آورد
اختالفـات و تفـاوت نظرهـا ،تاكیـد بـر ایـن نكته اسـت كه اندوختـه هایـی از زبـان مـادری اسـت .بـر این اسـاس كه،
نظـام آموزشـی بایـد مبتنـی بـر رابطـه ای دوسـویه باشـد نـوزاد بـه صـدای مـادر و پـدر زودتـر و بیـش از هـر كـس
كـه مهـم ترین ابـزارش همان زبان اسـت .داشـان ارتباطی دیگـر واكنش نشـان می دهـد .توصیه عمومـی و تخصصی
سـالم و پویـا بیـن معلم و دانش آموز كه سرمنشـاء توسـعه بـه همه كسـانی كـه از كـودكان مراقبت میكنند آن اسـت
ادراكات و رهایـی از خودبیگانگـی دانـش آموزان می باشـد كـه بـرای ارتباط بـا كـودكان به جای زبـان آمرانـه از زبان
در گـرو آشـنایی و تسـلط بر زبـان مادری اسـت كه كودك مادرانـه اسـتفاده كنند.
در بـدو ورود بـه مدرسـه بـا خـود دارد .بـا توجه بـه نظریه
زبـان كودك زبان سـاده و پیـش پاافتاه ای نیسـت .زبان
طرفـداران ذاتـی بـودن زبـان ،سـن دو تـا دوازده سـالگی
بهتریـن زمـان بـرای یادگیـری زبـان اسـت واگـر دانـش كـودك آكنـده از هیجان ،احساسـات ،تصویرهـا و تخیالت
آمـوز تـا آن موقع زبـان را نیاموخته باشـد ،آمـوزش آن در اسـت .بنابرایـن وقتـی بیـان مـی شـود شایسـته اسـت بـا
مقاطـع باالتـر بسـیار دشـوار خواهـد بـود كـه ایـن ناتوانی كـودك بـه زبان خـود سـخن گفت ،بـدان معنا نیسـت كه
دیرنیش در تسـلط بـر زبـان مـادری وتـرس از مواجهـه بـا تحقیـر بـه سـاده ترین شـكل ممكـن با او سـخن گفته شـود .زبان
گنجلـیگی
در داشـتن لهجـه و در اختیـار نداشـتن مفاهیـم كافـی و كـودك همانـا زبـان مـادر اوسـت .رشـد مغـزی ،عاطفی و
الزم بـرای یادگیـری دروس تدریـس شـده به زبان رسـمی هیجانـی كـودك در سـال هـای اولیـه زندگـی ،یعنـی تـا
سـبب كاهـش انگیـزه تحصیلـی و گاهـی تاخیـر و افت در پایـان دوره ابتدایـی مرهـون بهـره منـدی از زبـان مـادری
یادگیـری خواهـد بـود .علاوه بـر آن ،آمـوزش و یادگیـری ا ست .
زبـان نیـاز بـه تعامل و ارتباط مسـتمر با دیگـران دارد و در
مـردم سراسـر دنیـا از هـر تیـره و قبیلـه ای كـه باشـند
ایـن ارتبـاط و تعامـل اسـت كـه كودك قـادر بـه یادگیری و بـه هـر چنـد زبـان سـخن بگوینـد ،زبـان مـادری بـرای
كامـل زبـان و شـناخت قواعـد و قوانیـن حاكـم بـر آن بـه آنـان در درجه نخسـت اهمیت قـرار دارد .كسـانی كه نمی
مثابـه دسـتور زبـان خواهدبـود .لـذا عـدم بـه كارگیـری و تواننـد بـه زبـان مـادری صحبـت كننـد ،بنویسـند و ابـراز
آمـوزش زبـان مـادری در محیـط آمـوزش و اداری ،عملا عقیـده كننـد همیشـه در حسـرت بهـره جسـتن از زبـان
ازیـك طرف فـرد را ازیادگیـری و درك صحیـح زبانمادری مـادری هسـتند .تجربـه نیایشـگری و برگـزاری مراسـم
بـاز داشـته و ازطـرف دیگـر باعـث ضعـف و جلوگیـری از عبـادی و آیینـی در هـر كجـای جهـان مؤید آن اسـت كه
بالندگـی و پویندگـی زبـان مـادری او خواهـد شـد كـه هر مـردم ترجیـح می دهند عمیـق ترین عواطف و احساسـات
دوی اینهـا هـم بـر فـرد اثـرات نامطلـوب روحـی و روانی و و برداشـت هـای خـو را به زبـان مادری خود شـكل بدهند.
اجتماعـی داشـته و هـم سـبب تضعیـف یكی از زبـان های بـر ایـن اسـاس ،بـرای مـردم ،بهترین ترانـه هـا ،الالیی ها،
جامعـه بشـری بـه عنـوان هویـت و میـراث مشـترك یـك سـوگ نامـه هـا و اندرزنامـه هـا آن هایـی هسـتند كـه به
ملـت و بخشـی از اجتمـاع انسـانی خواهـد شـد .بنابرایـن زبـان مـادری ایشـان فراهـم آمده اسـت.
الگـوی نظـری و تحلیلـی موضـوع پژوهـش بـه ایـن طریق
وقتـی شـخص بـه زبـان مـاری اش سـخن مـی گویـد
ا ست :
ارتبـاط مسـقیمی بیـن قلـب ،مغـز و زبـان او برقـرار مـی
آموزش به زبان مادری
شـود .سـخن گفتن بـه زبان مادری به شـخص جـرات می
بخشـد .مـردم بـه آن مقـدار كه از بی سـوادی می ترسـند،
افزایش اعتماد به نفس
از سـخن گفتـن بـه زبـان دیگـر هم میترسـند.
كاستن احساس از خود بیگانگی
زبان مادری شاخصی برای هویت فرهنگی
تسهیل در روند یادگیری

كـودك بـا اسـتفاده از زبـان مـادری اش بـا والدیـن،
خانـواده ،نزدیـكان  ،فرهنـگ ،تاریـخ ،هویـت و دیـن اش
ارتبـاط برقـرار مـی كنـد .زبـان مـادری ،كـودك را بـا
فرهنـگ جامعـه ای كـه از آن برآمـده اسـت و هویـت اش
در آن شـكل گرفتـه اسـت پیونـد مـی دهـد .كودكـی كه
زبـان مـادری اش را ندانـد از اثرگذارتریـن و كارآمدتریـن
ابـزاری كـه می تواند بـا اسـتفاده از آن در دامـان فرهنگ
تربیـت یابـد ،محـروم مـی مانـد .بریـده مانـدن كـودك از
زبـان مـادری اش بـه گلـی مـی مانـد كـه بدون ریشـه در
داخـل گلـدان آبی گذاشـته شـده اسـت.
غفلـت رسـمی و غیـر رسـمی ،عمـدی و غیـر عمـدی
خانـواده هـا و دولـت ها از ایجـاد زمینه برای رشـد كودك
بـا زبـان مادری اش ،جفا در حق كـودك ،فرهنگ و جامعه
اسـت .نادیـده گرفتـن زبان مـادری كـودكان و تحمل یك
زبـان بـه مثابـه زبـان ملـی كـه بـه غایت نادرسـت اسـت
حاصلـی جـز سسـت كـردن هویـت فـردی ،قومـی و ملی
نخواهـد داشـت .زبـان رسـمی یـا زبـان مدرسـه ای ،زبان
ملـی نیسـت .زبـان مـادری هـر كـس زبـان ملـی اوسـت.
چـون زبـان متعلـق بـه آب و خاكـی اسـت كه كـودك در
آن زندگـی میكنـد .زبـان انگلیسـی در هنـد و پاكسـتان
زبـان رسـمی هسـت ولـی زبـان ملـی نیسـت .در مقابـل،
زبـان هـای هندی ،سـندی ،پنجابی و اردو زبـان های ملی
هسـتند .ایـن زبـان هـا زاییـده هند و پاكسـتان هسـتند.
در ایـران هـم زبـان فارسـی بـه هیـچ وجـه زبـان ملـی
ایـن كشـور نمـی توانـد باشـد .تمامی زبـان هـای رایج در
كشـور ایـران از جملـه زبان توركـی آزربایجانـی زبان ملی
مردمـان تـورك سـاكن در جغرافیـای آزربایجان هسـتند.
زبـان هـای موجـود در هـر كشـوری پرچمـی بـرای
نمایانـدن فرهنـگ آن كشـور هسـتند.
زبان مادری بنیانی برای یادگیری زبان های دیگر

جیـم كامینـز بـر ایـن بـاور اسـت كـه كودكانـی كـه با
پیشـینه قـوی اززبـان مـادری وارد مدرسـه مـی شـوند،
غنـای زبـان مـادری آنـان سـبب میشـود مهـارت هـای
زبانـی زبـان مدرسـه را بهتر و سـریع تـر بیاموزنـد .توصیه
بـه آن نیسـت كه كـودكان پیـش از ورود به مدرسـه زبان
مدرسـه را بیاموزنـد ،بلكـه اصـرار بـر آن اسـت والدیـن و
نزدیـكان كـودك پیـش از ورود او بـه مدرسـه بـرای او
داسـتان هایـی بـه زبان مـادری بگوینـد و بخواننـد .از این
رو ،وجـود منابـع گوناگـون چاپی بـه زبان مـادری كودك
حیاتی اسـت .كودكانی كه دارای پیشـینه غنـی ای اززبان
مـادری هسـتند پیشـرفت تحصیلـی بیشـتری نسـبت بـه
همتایـان خـود نشـان میدهند.

توانایـی صحبـت كـردن بـه زبانـی دیگـر مدیـون زبـان
مـادری اسـت .كودكـی كـه بـا ظرافـت هایزبـان مـادری
خـود آشـنا باشـد ،بـا مهـارت هـای فراشـناختی باالتـری
بـرای یافتـن راهـی بـرای آموختن زبـان دیگر می كوشـد.
چنیـن كوشـش آگاهانـه نتایـج شایسـته تـری را بـرای
یادگیرنـده زبانـی به جز زبان مـادری به ارمغـان می آورد.
برخلاف نظـر كسـانی كه زبـان مـادری را مخـل آموختن
زبـان مدرسـه مـی داننـد و اصـرار دارنـد كـه كـودك باید
زبـان مدرسـه را پیـش از مدرسـه بیامـوزد ،مهـارت هـای
زبانـی قابـل انتقـال هسـتند .ایـن بـدان معنا اسـت كه اگر
یادگیرنـده ای در زبـان اول توانا باشـد بـرای یادگیری زبان
دوم از آموختـه هـای زبـان اول بهـره خواهـد جسـت.
تجربـه و پژوهـش كشـورهای مهاجرپذیـر اروپایـی و
آمریكایـی نشـان مـی دهند كـه كـودكان در آموختن زبان
مدرسـه ،زبـان عمومـی و زبـان درسـی ،دچـار دشـواری
اساسـی نمیشـوند .در ایـن كشـورها تاكیـد بیـش از آن
كـه بـه آموختـن زبـان مدرسـه باشـد تمركـز بـر فراموش
نشـدن زبـان مـادری اسـت .دلیـل اساسـی ایـن اسـت كه
آنهـا بـه تجربـه دریافتـه انـد كـودكان از ناحیـه یادگیـری
زبان مدرسـه آسـیب نمی بینند ،بلكه آسـیب جدی از سـر
گسسـته شـدن ارتباط زبانی كـودك با فرهنـگ خانوادگی
و ملـی خود اسـت.
نظام های آموزشی دو یا چند زبانه

در نظـام هـای آموزشـی دویـا چنـد زبانـه بایـد چهـار
مسـئله را بـه خاطـر داشـت:
 .1ضـروری اسـت كـه كـودكان از بـدو تولـد تا سـن 12
سـالگی زبـان مادری را تـا حد پیشـرفته فراگیرنـد كه این
خـود در یادگیـری بعـدی آنها را كمـك میكند.
 .2كـودكان معمـوال بـه 5تا 7سـال زمان بـرای یادگیری
زبـان دوم نیـاز دارنـد و پـس از آن میتـوان انتظـار داشـت
كـه موضوعـات مختلف را منحصـرا در قالب ایـن زبان دوم
یـاد بگیرند.
 .3یادگیـری زبـان اول مبنا و اسـاس یادگیـری اصولی و
نظـام مند زبان دوم اسـت.
 .4كارآمدتـری نظـام هـای هـای آموزشـی دو زبانـه در
دنیـا همـواره سـعی دارنـد كـه زبـان مـادری تا هر سـن و
سـطحی كـه امكان داشـته باشـد زبـان اول آموزش باشـد.
نظام آموزشی زبان مادری -محور

نظـام آموزشـی زبان مـادری -محور شـیوه ای از آموزش
اسـت كـه زبان مـادری همچـون زبـان آموزش بـه كار می
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رود و در یـك گـذار تدریجی و برنامه ریزی شـده زبان دوم
و یـا زبـان خارجـه جایگزیـن زبـان مـادری مـی شـود و یا
همـگام بـا آن پیـش مـی رود .در برخـی مـوارد ایـن نظـام
آموزشـی ممكـن اسـت در قالب نظـام آموزشـی دوزبانه و
یـا چند زبانـه بگنجـد .نظام آموزشـی زبان مـادری -محور
بـه ویـژه در برنامه هـای آموزشـی اولیه ،پیش دبسـتانی ،و
مقاطـع اولیـه تحصیل( پایه اول تا ششـم ابتدایـی) كارآمد
و تاثیرگذار اسـت.

دانـش قبلـی فـرد  ،یادگیـری مهـارت خوانـدن و درك
متـن را تسـهیل مـی كنـد و ایـن بـه نوبـه خـود یادگیری
نظـام منـد راتسـهیل میكنـد .بـه طـور مثـال بـر اسـاس
یـك پژوهـش كـه در یـك نظـام زبـان مـادر -محـور در
كامـرون مشـخص شـد كـه كودكانـی كه بـه زبـان مادری
شـان آمـوزش دیـده اند(زبـان كـوم) ،از كودكانی كـه زبان
آمـوزش بـرای آنهـا زبان انگلیسـی بـود عملكرد بـه مراتب
بهتـری در دروسـی همچـون ریاضی ،بان انگلیسـی داشـته
اند(چائـو و والتـر.)2011 ،

زمانـی كـه محتـوای آموزشـی جدیـد در قالـب زبانـی
ناآشـنا ارائـه مـی گـردد ،بخشـش اعظمـی اززمـان صـرف
بـر اسـاس پژوهـش بانـك جهانی هزینـه نظام آموزشـی
تفهیـم همـان محتـوا در قالب زبانی آشـنا می گـررد امری زبـان مـادر -محـور به میـزان 28درصد كمتـر از نظام های
كـه باعـث اتلاف بخـش اعظمـی از زمان كالس می شـود .آموزشـی اسـت كـه در آنها زبانـی غیر از زبان مـادری زبان
افـزون برایـن آن دسـته از دانـش آموزانی كه قـادر به فهم آمـوزش اسـت(بندر و دیگران.)2005 ،
و تكلـم به زبان دوم نیسـتند ازپرسـیدن سـوال ومشـاركت
بـا یادگیـری زبـان مـادری ،فرهنـگ بومـی كـودكان و
در بحـث هـای كالس عاجـز مـی مانند.
سـنت هـای آنهـا ارزشـمند تلقی شـده و تقویت می شـود.
پیشرفت و ارتقای بازدهی آموزش و اعتمادبه
كـودكان اعتمـاد بـه نفـس بیشـتری داشـته و احسـاس
نفس
خوشـایندی نسـبت بـه هویـت خـود خواهند داشـت و در
در قیـاس بـا كودكانـی كه زبان آموزشـی آنهـا زبان دوم نهایـت عملكـرد بهتـری در یادگیـری خواهنـد داشـت(بال
دیرنیش یـا زبـان خارجـه اسـت احتمـال اینكـه كودكانی كـه زبان و دیگـران.)2010 ،
گنجلـیگی
آمـوزش آنهـا زبان مـادری اسـت در زمان مقرر به مدرسـه
یادگیری زبان مادری و اسـتفاده از آن در نظام آموزشـی
برونـد و در مـدارس بـه طـور منظـم حضـور یابنـد بسـیار همچنیـن باعـث اعتلای فرهنـگ بومی شـده و مناسـبات
بیشـتر اسـت .همچنیـن احتمـال اینكه این دانـش آموزان میـان نظـام آموزشـی ،خانـواده و جامعـه را تحكیـم مـی
مدرسـه را بـه طـور دائـم و یـا به طور همیشـه تـرك كنند بخشند .
بسـیار كمتر اسـت.
بحث و نتیجه گیری
تجزیـه و تحلیـل داده هـا در  22كشـور و  160گـروه
بـدون شـك فراهم كـردن نظـام آموزشـی آزاد وانعطاف
زبانـی نشـان می دهد كـه كودكانـی كه زبان مادری شـان
زبـان آمـوزش بـوده تمایل بیشـتری بـه ثبت نـام و حضور پذیـر ،كـه دانش آموزان را با نیازهای جامعه آشـنا سـاخته
در مـدارس داشـته انـد و در همیـن حـال عـدم اسـتفاده تا بتوانند در آینده در رفع مشـكالت جامعه سـهیم باشـند،
اززبـان مـادری در نظـام آموزشـی یكـی از بارزترین دالیل یكی از راههای پیشـرفت و توسـعه جامعه بشـری در دنیای
تـرك تحصیـل بـوده است(اسـمیتس و دیگـران .)2008،كنونـی محسـوب میشـود .در ایـن میـان حـق آمـوزش به
پژوهـش دیگـری كـه در مالی انجـام گرفته نتایجی مشـابه زبـان مادری برای همه شـهروندان و به رسـمیت شـناختن
را به همراه داشـته اسـت(بندر و دیگـران .)2005،از این رو همـه زبـان هـا ،و حـق تحصیـل بـه زبـان مـادری ،جـزو
مـی تـوان گفـت كـه احتمـال حضور و مشـاركت كـودكان ابتدایـی تریـن حقـوق انسـان ها اسـت ،كه نظام آموزشـی
در مـدارس تاحـد زیادی متاثـر از درك و فهـم آنها از زبان هـر كشـوری موظف بـه تدریـس و ترویـج آن در مدارس و
رسـانه هـای جمعی می باشـد.
آمـوزش و زبـان متون درسـی دارد.
اهمیـت نهـاد آمـوزش و پـرورش در وجـود مخاطبانـش
بـر اسـاس پژوهـش هـای انجـام گرفتـه توانایی فـرد در
زبـان مـادری تـا حـد زیـادی بـر توانـش زبانی و پیشـرفت اسـت .مخاطبان این نهاد انسـان ها هسـتند و اصـول اولیه
یادگیـری فـرد كمـك مـی كنـد( بـال و دیگـران .)2010،آموزش نیز ارج نهادن به مقام شـامخ انسـان و خواسـته ها
كـودكان وقتـی كـه به زبان آمـوزش تكلم می كنند سـریع و توانایـی های اوسـت .كـه ارج نهادن به زبـان مادری یكی
تـر یـاد میگیرنـد ،چراكه آنهـا از قبـل دارای گنجینه ای از از اصـول مهـم در نظام آموزشـی اسـت .پسـران و دخترانی
واژگان ،سـاختارهای زبانـی ،و همچنین قـادر به ادا و تلفظ كـه در مدرسـه از تحصیـل بـه زبـان مـادری خـود محروم
هسـتند ،در ایفـای نقـش تربیتـی خـود در آینـده ،دچار از
هستند .

خـود بیگانگـی و بـی اعتمـادی فرهنگـی شـده ،تبدیـل به
پـدران و مـادران بـی هویتـی مـی شـوند كـه احسـاس بی
ریشـه گـی و بی هویتـی را به جای فرهنگ و اندیشـه های
ارزشـمند بشـری بـه نسـل بعـد انتقـال خواهنـد داد .زبان
خـواه اكتسـابی باشـد خـواه ذاتـی ،عنصـر اساسـی ارتباط
بشـری است.
تمـام كـودكان كشـور كـه دارای زبـان هـای مختلفـی
میباشـند بـه محـض ورود بـه مدرسـه خـود را بـا زبـان
رسـمی آمـوزش و پـرورش مواجـه مـی بینند .در مدرسـه،
بـدون توجـه بـه اینكـه تاچه حـد با زبان رسـمی آشـنایی
دارنـد مجبور میشـوند به زبان فارسـی بخوانند و بنویسـند.
صحبـت و حتی مفهوم سـازی و فكر كننـد .وضعیت جدید
وغریبـی كـه كـودك در آن قـرار میگیـرد تاثیر ویـژه ای بر
وی میگـذارد .گذشـته ازایـن ،قسـمتی از هویـت درزبـان
متبلـور شـده اسـت و بـا نادیـده گرفتـن حقـوق زبانی یك
گـروه ،عملا هویـت و حقـوق انسـانی آنهـا نادیـده گرفتـه
مـی شـود .زمانـی كـه كـودك در ابتـدای تحصیـل ،بیـن
زبـان گفتـاری ،در محیـط تربیتـی خـود و محیط مدرسـه
تفاوتـی احسـاس نمیكنـد ،مسـلما انگیزه تحصیـل برای او
بیشـتر خواهـد بـود .چراكـه از همـان ابتدا با آمـوزش های
جدیـد و دلنـواز بـدون قطع روابـط او با خویشـان اطرافیان
مواجـه مـی شـود .او نـه تنها چیـزی را از دسـت نمی دهد
بلكـه بـه اندوختـه هایش افـزوده خواهـد شـد .و حتی اگر
زبانش هم زبان رسـمی كشـور نباشـد زبانی دیگـر در كنار
زبـان مـادری خـود مـی آمـوزد و این بـه او احسـاس غرور
مـی دهـد و او را تشـویق بـه انتخـاب خواهد كـرد ،انتخابی
آگاهانـه نـه از روی اجبـار و در آینـده ای نـه چنـدان دور
ایـن كـودك بـزرگ میشـود و خود تصمیـم میگیـرد كه از
تمـام زبـان ها به تناسـب زمـان و مكان خاص آن اسـتفاده
نماید.
دانـش آمـوز وقتـی بتواند به زبـان مادری خـود بخواند و
بنویسـد نیـازی نیسـت زمانی كه میخواهـد در مورد اطراف
خـود بـه تفكـر بپـردازد زبـان مـادری خـود را به پسـتوی
ذهـن خـود بفرسـتد و بـه زبانی كـه در كتاب های درسـی
اش بـا آن آشـنا شـده فكـر كنـد .مسـلما او دوسـت نـدارد
وقتـی بـرای اولیـن بـار دسـتان مـادر را رها میكنـد زبانش
را هـم بـا مـادرش به خانـه بفرسـتد .ارزش یادگیـری زبان
مادری بر كسـی پوشـیده نیسـت ولـی در عـوض جایگزین
كـردن آن بـه جـای زبـان مـادری كـودك ،باعث می شـود
كـودك از فرهنـگ ،خویشـان و حتی پدر و مـادر خود دور
شـود .اعتمـاد بـه نفـس ،غـرور و هویـت خـود را از او مـی
گیـرد و او را بـرای همیشـه از خـود و توانایی ها و خواسـته
هـای برحق خـود بیگانـه میكند.
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اصل  15قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران سند آشکار وجود
تاتار بایات

تبعیض نژادی

چکیده

دیرنیش
گنجلـیگی

اصل  15قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،که می توان آن را از جنجالی ترین و پر حاشیه ترین اصول قانون اساسی
چند سال اخیر دانست ،چندین سال است که مورد مطالبه ملل غیر فارس زبان می باشد .حرکت ملی آزربایجان به عنوان
پیشگام در مطالبه اصل  15در کشور ایران شناخته شده است که مطالبه خود را با اشکال مختلف تا به حال بیان نموده است.
ولی آیا واقعا خواست حرکت ملی آزربایجان اجرای اصل  15قانون اساسی می باشد ،یا باید خواستی فراتر از این اصل داشته
باشد؟
با نگاهی به اصل 15قانون اساسی ،با تبعیضات فراوانی روبه رو می شویم که این اصل با خود به همراه دارد و حتی به
تناقضاتی با سایر اصول قانون اساسی برخورد می کنیم که در این نوشته کوتاه نویسنده سعی برآن دارد تا بدین تبعیضات و
تناقضات نگاهی اجمالی داشته باشد.
واژگان کلیدی
اصل  15قانون اساسی ،آموزش به زبان مادری ،برابری ،تبعیض ،تناقض
قانــون اساســی هردولــت -کشــوری در جامعــه بیــن
الملــل ،مخصوصــا در برابــر ســازمان هــا و اشــخاص فعــال
در حــوزه حقــوق بشــر نوعــی ویتریــن آن دولت-کشــور
بــه حســاب مــی آیــد و بــا مراجعــه بــه قانــون اساســی
مــی تــوان تــا حــدودی بــه ارزش نهــادن دولت-کشــور
مربوطــه بــه حقــوق بشــر پــی بــرد .

مهمتریــن و بنیــادی تریــن حقــوق بشــری بشــمار مــی
رود و در اســناد متعــدد بیــن المللــی بــار هــا مــورد اشــاره
قــرار گرفتــه اســت ولــی  ،درفصــل ســوم قانــون اساســی
جمهــوری اســامی ایــران بــدان اشــاره ای نشــده اســت و
ایــن قانــون در مــورد زبــان مــادری بــه اصــل  15بســنده
کــرده اســت.
اصل  15قانون اساسی ایران چه می گوید؟

جمهــوری اســامی ایــران نیــز در فصــل ســوم قانــون
اساســی خــود بــا عنــوان فصــل ملــت بــه مســائل حقــوق
اصــل  15بیــان مــی دارد « :زبــان و خــط رســمی و
بشــر و حقــوق شــهروندی پرداختــه و تــا حــدودی ایــن مشــترک مــردم ایــران فارســی اســت .اســناد و مکاتبــات و
حقــوق را مــورد شناســایی قــرار داده اســت هرچنــد زیــاد متــون رســمی و کتــب درســی بایــد بــا ایــن زبــان وخــط
تمایلــی بــه احتــرام گذاشــتن بــه چنیــن اصولــی تــا بــه باشــد ولــی اســتفاده از زبــان هــای محلــی و قومــی در
حــال از طــرف حافظیــن قانــون اساســی مشــاهده نشــده مطبوعــات و رســانه هــای گروهــی و تدریــس ادبیــات آنهــا
اســت.
در مــدارس ،در کنــار زبــان فارســی آزاد اســت».
زبــان مــادری و حــق آمــوزش بدیــن زبــان از جملــه
قبل از این که به تناقضات اصل  15با سایر اصول

قانون اساسی بپردازیم  ،با خواندن اصل مذکور
سواالتی ذهن خواننده را به خود مشغول می کند.
سواالتی از قبیل:
 -1چــه معیــار هایــی ســبب رســمی ومشــترک بــودن
زبــان فارســی شــده اســت؟
 -2آیــا زبــان فارســی زبــان اکثریــت اســت؟ تــا بــه حال
کــه بــه دالیــل سیاســت هــای تبعیــض نــژادی همچیــن
آمــاری در ایــران مبنــی بــر مشــخص شــدن جمعیــت ملل
مختلــف در ایــران منتشــر نشــده اســت.
 -3آیــا بــا رســمی بــودن زبــان فارســی ،شــهروندان
بــه دو بخــش فــارس زبــان
و غیــر فــارس زبــان تقســیم
نشــده انــد؟ یعنــی شــهروندان
درجــه یــک و شــهروندان
درجــه دو؟!
 -4تدریــس ادبیــات ســایر
زبــان هــا در کنار فارســی آزاد
اســت ،برخــی معتقدندکلمــه
ی آزاد اســت  ،تکلیفــی بــر
عهــده دولــت ایجــاد نمــی
کنــد و دولــت اختیــار آموزش
یــا عــدم آمــوزش ســایر زبــان
هــا را دارد .ســوال اینجاســت
کــه آیــا در صــورت مطالبــه
مــردم ،بــاز تکلیــف بــرای
دولــت ایجــاد نمــی شــود؟

بــا وضــع قوانیــن و مقــررات ســلب کنــد.
حــق آمــوزش بــه زبــان مــادری یــک حــق کامــا
مشــروع مــی باشــد و در اکثــر اســناد حقــوق بشــر بیــن
المللــی از جملــه میثــاق بیــن المللــی حقــوق مدنــی و
سیاســی  ،کنوانســیون حقــوق کــودک ،اعالمیــه جهانــی
حقــوق زبانــی ،منشــور زبــان مــادری مصــوب 1996
یونســکو و ...مــورد شناســایی قــرار گرفتــه اســت و ایــن
آزادی مشــروع توســط اصــل  15نقــض شــده و مطالبــه
گــران آمــوزش بــه زبــان مــادری بــا اتهامــات تعــارض بــه
اســتقالل و تمامیــت ارضــی مواجــه مــی شــوند.
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 -5چــرا اصــل  15آمــوزش بــه زبــان مــادری را قبــول
نــدارد و فقــط بــه تدریــس ادبیــات زبــان هــای غیــر
فارســی آن هــم در کنــار زبــان فارســی بســنده نمــوده
اســت؟
بــا اندکــی تفکــر مــی تــوان بــه تبعیــض آمیــز بــودن
اصــل  15پــی بــرد آن هــم از نــوع تبعیــض نــژادی کــه در
ایــن اصــل کامــا قــوم فــارس بــر ســایر ملــل موجــود در
ایــران برتــر دانســته شــده اســت.

تناقضات اصل  15با سایر اصول قانون اساسی
اصل نهم

در اصــل نهــم قانــون اساســی ایــران اشــاره مــی شــود
کــه هیــچ مقامــی حــق نــدارد بــه نــام حفــظ اســتقالل و
تمامیــت ارضــی کشــور آزادی هــای مشــروع را ،هــر چنــد

اصل سوم

بنــد نهــم اصــل ســوم
بــه رفــع تبعیضــات
نــاروا اشــاره دارد کــه
بــه تبعیــض علیــه غیــر
فــارس زبانــان در اصــل
 15بــه راحتــی مــی تــوان
پــی بــرد.

بنــد  14اصــل ســوم بــه
تســاوی عمــوم در برابــر
قانــون اشــاره دارد کــه بــاز
هــم بــا مراجعــه بــه اصــل
 15مــی بینیــم کــه عمــوم
در برابــر قانــون برابــر
نیســتند .قومــی زبانــش
رســمی شناســایی شــده و
ایــن قــوم نســبت بــه ســایرین در برابــر قانــون از امتیــاز
ویــژه ای برخــوردار شــده اســت.
اصل نوزدهم

اصــل نــوزده بیــان مــی دارد کــه مــردم ایــران از هــر
قــوم و قبیلــه کــه باشــند از حقــوق مســاوی برخوردارنــد
و رنــگ ،نــژاد ،زبــان و ماننــد ایــن هــا ســبب امتیــاز
نخواهــد بــود.
پــس بــا مقایســه اصــل 15و  19مــی بینیــم کــه در
اصــل  15نــژاد و زبــان باعــث امتیــاز قــوم فــارس زبــان
شــده و بــه برکــت ایــن امتیــاز مــی تواننــد از حــق آموزش
بــه زبــان مــادری خــود بهــره منــد باشــند و ســایرین از
ایــن حــق مشــروع بشــری بــی بهــره مانــده انــد.
نتیجه گیری

نتیجــه گیــری کــه مــی تــوان از مطالــب فــوق گرفــت
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اوال اصــل  15تناقــض آشــکاری بــا اصــول ســوم ،نهــم و  19قانــون اساســی ایــران دارد و از همــه مهمتــر تبعیــض آمیــز
بــودن ایــن اصــل مــی باشــد کــه خــود ایــن اصــل ســندی بــر وجــود تبعیــض نــژادی در جمهــوری اســامی ایــران مــی
باشــد .مصادیقــی چــون عــدم آمــوزش بــه زبــان مــادری و رســمی بــودن تنهــا یــک زبــان در دولــت -کشــور و ارجحیــت
آن بــه ســایر زبــان هــا همگــی از مصادیــق تبیعــض نــژادی مــی باشــند.
38

بــه نظــر نویســنده مــا بــه عنــوان فعالیــن حرکــت ملــی آزربایجــان نمــی توانیــم در قالــب اصــل  15قانــون اساســی
کــه ســندی بــر تبعیــض نــژادی در ایــران اســت بــه خواســته خــود کــه تحصیــل بــه زبــان مــادری مــی باشــد برســیم .

دیرنیش
گنجلـیگی

بــه امیــد روزی کــه همــه آحــاد بشــر بتواننــد در جــای
جــای کــره خاکــی بــه حقــوق و آزادی هــای مشــروع خــود
برســند و بــه امیــد ریشــه کــن شــدن تمامــی حکومــت های
کــه تبعیــض نــژادی را خــط مــش خــود قــرار داده انــد.

Dil ilə Əlifba(yazı) ilgisi və ilkin Türk dili alfabəsi
H.Aydın
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Yazı çıxandan bəri birinci növbədə insan bu olayı ələ gətirdi ki, zehnindən eşikdə bilgi
saxlaya bilsin. Yazı ikinci olayı dilə qazandı və özüylə yeni bir dünya insan oğluna yaratdı.
Xət yaranıb təkmilləşdikcə kiçik toplumlar böyüyərək, hesab-kitabları düzənləyib saxlamaq
gücü ilə dövlət-hökümətlər yaranır və ardıca dövlət-şəhərlər genişlənmə gücünə gələrələk
İlkin impraturluqları da yaradır.
Yazı öncəsi işarələr:
Yazıya qədər qədim insanlar fikirlərini başqasına çatdırmaq üçün informasiyanın(bilginin)
simvolik işarələrlə saxlanmasında qayaüstü rəsimlərdən, Piktoqramlardan1 (şəkil çəkmə)
yararlanmış, bunların əsasında damğalar, daha sonra isə yazı yaranmışdır. Damğa-yazı
il-ayından daha qədim bəlgə(sənəd)lər göstərir ki, yazıdan öncə insanlar ”əşya-məktub”
və “şəkil məktub” üslubundan istifadə etmiş, ideoqram və lpqoqram vasitəsi ilə istəklərini
yazabilmişdilər.
Damğalar:
Kür-Araz kültürü çağlarından Türk toplumunda etnik bəlgə olan soy-boy damğaları
Azərbaycanda son illərə qədər işlənirdi, dəmir, dulus, kilim vs ustaların düzəltdiyi nəsnələrə
öz damğasını vurmaqla adını yaşadırdı. Türkmənistanda buna oxşar yurdlardan birisidir.
Türkmənistanda 2-3 min il əvvəl bənnalar kərpiclərə beləcə damğalar vururdular2 . Davarçı və
ılxıçı boyları başqa boya özəl atlara qarışıq düşməməsi və yetişdirilən cins atların tanınması
üşün onlara damğa(dəriyə dağbasma ilə)vururdular və Uzmanlar damğanın yaranmasını
kollektiv mülkiyyət dövrünə bilir və çox atçılıqla bağlayırlar.
Yazı və necə yaranması:
İlkin yazını şəkil xətti(farscada xətte təsviri oxumuşuq) bilirlər və başlanışının 27000 il öncəyə
də aparıb çıxadanlar vardır və bəlgələrini mağaralarda olan ya çəkilən-qazılan insan izləri
bilirlər3. Bunlara xət yox, şəkil bağlantıları deyilir və mağaralarda çox tapılır, 300-400 min il
yaşayış izi görünən Azərbaycanda olan Azıq mağarası da onlardan biridir4. Ama doğrusu
şəkil yazıları 5200 öncə çağlarına qayıdır ki, ən önəmlisi və yaxşı saxlanmışı Misirdə görümür
və buna da, xət-yazı deyəbilməsək onda mixi xətti ki ilk dönə 5300 ildən bəri Sumerlər əli ilə
yarandı,ilk alfabe hasablanar.
Protosumer yazılarına bənzəyən və qədim dünya tarixçilərini şoka salan üzəri loqoqramla
yazılı üç gil löhə Rumıniyanın Tərtər (terteri) bölgəsində yaşı 5-6 min il olan arxeoloji qatda üzə
1 -saxsı və metal qablar üzırində çəkilən və qədim çağlardan qayaüstü rəsmlər sırasında gördüyümüz”şəkilli
yazılar”piktoqram və ya loqoqram adlanər.
مهری از:زیر تصویریک مهر. آخر کتاب232اندرو رابینسون چاپ سوم مترجو یلدا بالرک ص، تاریخچه پیدایش خط ونوشتار--2
...و.م.اواسط هزاره سوم ق،ترکمنستان،)anaev(آناؤ
97 وص21یوال نوح هراوی ص، 12 انسان خردمند تاریخ مختصر بشرچاپ////20ص، تاریخچه پیدایش خط ونوشتار چاپ سوم نوشته اندرو رابینسون--3
4 -ATA YURDY Azərbaycan cuhurisi -5ci sinifin dərs kitabı sa.310.
 بایرام آیی/ 1397 - ایکینجی سایی- بیرینجی ایل

çıxdı. Dunay(çayı)yaxasında tapılan bu loqoqramların məhz yerli kültür üçün xarakterik
olmayan gil tabletlərdə yazılması, həm də analoji Sumer yazılarından min il qədim olması
ortaya çoxlu sorğular çıxartdı5. Arxaeologiya bölməsində həmin çağlara aid prototürk
dilinin parçalanması, prototürk boylarının Azərbaycandan quzey və doğu yönlərdə daha
əvvəl böyük miqrasiyalara(köçüş) başlaması haqqında deyilənləri nəzərdə alsaq, onda
Terter loqoqramlarının Sumerdən çox, Azərbaycan damğalarına oxşamasının səbəbi
aydınlaşar. Maraqlıdır ki, belə damğalı piktoqramlar Sumerdə deyil, daha çox qonşu
Elam, Türkmənistan və Azərbaycan ərazilərində tapılır. Bu isə protosumer adlanan yazı
dövrünün sumer ərazisində formalaşması fikrinə quşqu yaradır. Lakin Sumer yazısının
yaranmasında son mərhələ olan simvolların mixi işarələrə çevrilməsini məhz Sumerlərin
gerçəkləşdirdiyi quşqu doğurmur. Azərbaycan və digər Türk damğaları ilə tipoloji
yaxınlığı olmayan Sumer damğaları yalnız şəxsi möhür kimi məhdud sahədə işləndiyi
üçün mixi yazının formalaşmasında onların yeri görünmür. Ancaq Sumer yazı sistemində
mixi işarələrdən öncə ki mərhələdə görünən işarələrin damğa və simvolik işarələrinə
bənzəməsi diqqəti çəkir, çün ki bu işarələr hələ Sumerlərdən öncə neolit çağında bu
regiyonda işlənirdi. Yazının yarandığı dövrdə Sumer dili monosillabik olduğundan və
eyni loqoqramla bir neçə omonim söz yaza bilmək imkanı olduğundan bu ideo-loqoqram
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yazı sistemi asan yarandı. Həmin çağda prototürk boylarının dili isə təkhecalı dövrü
çoxdan geridə buraxmışdı. Ona görə də,mixi yazını Türk dilinə uyğunlaşdırmaq çətin
idi. Mixi yazısının 8)9) sait(səslisi)ni bildirmək imkanı yoxdur,buna görə,mixi yazılarda
işlənən Türk sözləri çox ağır oxunur6. Ön Asiyada m.ö.3-2 min illərin qovuşuğunda mixi
yazı sistemindən fərqli olaraq, başqa bir yazı sistemi də formalaşırdı. Bu sistem də mixi
yazı kimi loqoqramlar əsasında yaranıb get-gedə sillaboqram(hecalı yazı) xarakteri
alırdı, lakin söz-heca xarakterini dəyişə bilməyən mixi yazıdan fərqli olaraq, burada kı
loqoqramlar tam və yarıheca bildirən işarələrə çevrilirdi. Artıq 2 min illiyin ortalarında
Araləq(Ağ)dənizinin doğu bölgələrində hecalı yazılar yayılır, onların az saitli sami dilləri
üçün münasib olan samit hərfli variantları ortaya çıxırdı. Bunlarla paralel olaraq, sait
səsləri də bildirən Türk runik əlifbası abc tipində müxtəlif dillər üçün əlifbaları yaradırdı7.
Türk runik əlifbasının daxili strukturu, qrafik fondu onun mənşəyi və genetik əlaqəsini orta
Asiya, Türküstan və Güney Sibirdə deyil, Aralıq(ağ)dənizi yaxalarında yaranan hecalı
yazılar içində axtarmağı zəruri edir. Bu yöndə A.S.Amanjolovun tədqiqatı və apardığı
müqayisələr aydın göstərir ki, Türk runikasının yaranması birbaşa aralıqdənizi əlifbaları
ilə bağlıdır. Bu regionda yaranıb yayılan hecalı əlifbalar haqqında yazı uzmanlarının
verdiyi məlumat diqqətə alınsa, kiçik Asiyanın batı, Suriyanın quzey bölgələrində və
Bibl, Finikiya, Krit, Kipr, Mikən, Yunan, İtaliya ərazilərində tapılan qədim yazı örnəklərinin
Orxon-yenisey yazıları ilə eyni mənşəli olub, qarşılıqlı təsirlə formalaşdığını görmək olar.
Lakin bu yazıların bir qismi yalnız samit(səssiz)hərfli, bir qismi də əlavə sait işarələri olan
fonetik əlifba istiqamətində inkişaf etmişdir 8. sa 152 dəki cədvəli.
Runik alfabesindən Latin yazısının yaranması:
Miladdan 800-900 il öncə Azərbaycanın batı ölkələri ilə ön Asiya(indiki Türkiyə) yurdlarından
nədəni hələ də bəlli olmayan bir böyük köç bosfor su yolu ilə ağ dənizə sarı baş tutdu və
sonucda bu gün ki İtalya yerlərinin güneylərində yer tutaraq düşüb qaldılar. Bu köçərilər
Atrusk adı ilə tarixdə tanınırlar 9 . Atrusklar italyanın mərkəzinə doğru dövlət-şəhər
qurub yürüməklə,yeni yurdlarında gəlişməyə və öz dili ilə alfabelərini ki ona Atrusk runik
alfabesi10 deyirlər Avrupada yaymağa başlayırlar. Bu köçmənin ardı olmadan get-gedə
quzeydən gələn yerli nifusun içində ki, sonralar latin adı ilə tanındılar zəifləyərək, əriyib
latin soylularda həll olmağa başladılar və miladdan sonra 500 illərində tarixdən fiziki
varlıqları görünmədi, ama gətirdiyi runik alfabeləri sonralar Rum impraturluğun yaradan
latin təbrlarla doğrulub-təkmilləşib Rum imperyasının dövlət yazısı olaraq qaldı və bu
gün ki “latin alfabesini” yaratdı.
Runik alfabesi Türk tayfaları ilə quzey və doğuya gedərək Türklərin ”Göy Türk”
impratorluğunda dövlət dili olaraq çox böyük tutumda(həcm) yazılar buraxdı ki, dövlət
adı ilə ”Göy Türk” alfabəsi də adlanıbdır.
5 - Firydin Ağasıoğlu,Azərbaycan Türklərinin islamaqədər -9cildlik tarixi,-1ci cild sa.146.
6 -Haman sa.148-147-146.
7 -Haman sa.149.
8 -Haman sa.149.
-137تاریخ خط های جهان یوهانس فریریش صص// 12 -8صص،ترجمه دکتر اردشیر خدادادیان،کرونولوژی تاریخ جهان پروفسور خانم اشپانگبرگ-- 9
...و-144-138
10 - Azərbaycan türklərinin islamaqədər tarixi sa.172.
تاریخچه پیدایش خط ونوشتاراندرو رابینسون مترجم///.59تاریخچه مصور الفبا وخط ژرژ ژان مترجم اکبر تبریزی ص، 139 تاریخ خط های جهان ص-- 10
. 230-228 .186-185-184یلدا بالرک صص
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Yirminci yüz illərin(1920-1918)də Azərbaycan vətənimizin quzey bölümü “Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti” dövlətini quranda yeni dünyaya layıq və siyasət dünyasının dahisi
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və becərdiyi Müsavat hizbi əli ilə bu alfabe yenidən əsli
tarixi maliklərinə qayıdaraq mənimsəndi və onda dilimizə uyğun olaraq azca dəyişikliklər
yaratmaqla ən gözəl və Azərbaycan Türkcəsinə yaraşan yazımız seçilib, təsbitləşdi.
Türklər -5min il öncədən alfabe yaradıb gəlişdirmədə olan alfabeni cəhani edərək özləri
də İslam dövründən ondan uzaqlaşaraq yeni dünya Sənət-sərmaya dövrü dövlət-millətlər
zamanında ona qayıdaraq dillərinə uyğun yazını işlətməyə üz qoydular.
Dil ilə alfabenin indi ki dünyamızda dəyəri:
Dil əsas-binövrədir və yazı onun yaxşı ilənid dərərli-dəri-dolu işlənməsinə bir aracdır.
Yazı yaranandan dilin gəcəyə işlədilməsi də artırılaraq onun bir bölümündən oldu və
getdikcə də görəvi artırılır. Dok.Məhəmməd Riza Bateni, Dil ilə Təfəkkür adı ilə yazılarını
bir kitaba toplayaraq,dil ilə alfabe yoxlaşdırmasında yığcam nəzərini deyiblər ki, burda
özətini gətiririk:

وقتی درباره زبان سخن به میان می آید ،اکثرمردم به طور ناخود آگاه به خط ونوشته فکر می کنند .ولی باید همواره
دیرنیش به خاطرداشت که زبان اصل وخط فرع است .تفوق زبان برخط با دالیل فراوانی می توان نشان داد که ما در زیر به بعضی
گنجلـیگی از آنها اشاره می کنیم.
-1امروز هیچ جامعه انسانی وجود ندارد که زبان نداشته باشد ،ولی همه این جوامع دارای خط نیستند.
-2حتی در جوامعی که خط وجود دارد (امروزه)نیزهمه مردم خواندن ونوشتن را نمی دانند در حالی که همه بدون
استثنا زبان می دانند.
-3تاریخ پیدایش زبان را بین پانصد هزار تا یک میلیون سال پیش حدس می زنند ولی پیدایش خط حتی به ده هزار
هم نمی رسد.
-4درطول حیات فرد نیز همین قدمت مشاهده می شود وکودک اول درخانه زبان یاد گرفته بعد در مدرسه خط می
آموزد.
باوجود این ما اغلب خط را مهمتر از زبان می دانیم که برخی دالیل آن راچنین می توان شمرد:
الف-نوشته صورتی ثابت وچشمگیردارد ،درحالی که گفتارگذرا بوده پس ازچند ثانیه ناپدید می شود.
ب-نوشته سنجیدهتر است؛ درهنگام نوشتن امکان فکر ،سنجش وتجدیدنظر وجود دارد .در نتیجه نوشته محکمتر،
زیباترودرستتر جلوه می کند.
ج-آثار ادبی و میراث فرهنگی جوامعی که خط دارند از طریق نوشته در دسترس قرار می گیرد و اهمیت فرهنگی می
آفریند.
د-در دنیای امروز ،و فراوانی کتاب ،مجله ،روزنامه(واخیرا ً دنیای مجازی وغیره) با ارزش نوشته وتاثیر آن بسیار افزوده
است.
خط در کل (اصل)سه نوع است :یکی خط اندیشه نگار( )ideographکه درآن هر عالمت برای نمایاندن یک شی،
پدیده ویا تصور بهکار می رود(نمونه خط مصریان قدیم) .دیگری خط واژه نگار( )logographکه درآن هر عالمت

درمقابل یک واژه یا یک واحد کوچک دستوری قرار میگیرد(نمونه خط چینی) .سوم خط الفبایی که عالیم یا حروف
( )səslikکه درمقابل صداها قرارمیگیرند و اکثر خطهای امروزی از این نوع هست(پایان نقل قول صص.)77-76-75
هرچه آوانگاری ک ً
ال ویا در مورد هر زبانی دقیقتر باشند آن نوشتار بهتر وراحتتر می تواند زبان را در نوشتن وخواندن
یاری نماید .در رسم الخط عربی از طرفی نبود عالیم متعدد برای حروف صدادار و از طرف دیگر نه نوشتن آنها مشکالتی
را پدید میآورد وهر زبانی هرقدر حروف صدادار بیشتری داشته باشد مشکالت نوشتاری آن با خط عربی زیادتر خواهدشد.
عربی خودش سه تا حرف صدادار آن هم خیلی خفیف ونزدیک به هم و فارسی  4تا حرف صدادار دارد ،ولی زبان تورکی
آزربایجانی  9مورد حروف صدادار دارد که در عمل چندین برابر فارسی از خط عربی متضررمی شود .آقای دکترمحمدرضا
باطنی در همان کتاب فوق میگوید به نظرمن الفبای فارسی حتما باید تغییر یابد تا آینده زبان فارسی حفظ شود.

Artıq araşdırma üçün Qaynaqlar:
-1Azərbaycan Türklərinin İslama qədər tarixi(Doqquz bitik)-İnternetdən
)endirmə(danlud
کرونولوژی تاریخ جهان ،پروفسور خانم اشپانگنبرگ آلمانی ترجمه دکتر اردشیر خدادایان انتشارات موسسهمطالعات وانتشارات تاریخی میراث ملل
-2تاریخچه پیدایش خط ونوشتار ،اندرو رابینسون مترجم یلدا بالرک،انتشارات سبزان تهران چاپ سوم .1393
-3تاریخچه مصور الفبا وخط ،ژرژ ژان مترجم اکبر تبریزی شرکت انتشارات علمی وفرهنگی تهران،چاپ
سوم. 1393
-4زبان های مردم جهان ،میشل مالرب ،مترجم عفت مالنظرانتشارات علمی وفرهنگی تهران چاپ دوم .1376
-5دونیا افشارالری(افشارالرین تاریخی،اولوالری،شیوه تری) ،سیامک حسین زاده(ارگین) ،انتشارات نباتی
تبریز،چاپ اول .1389
-6شجرة التراکمه ،ابوالغازی بهادرخان ،تدوین وترجمه ترکی وفارسی م.کریمی ،انتشاران پینار ،چاپ اول
.1390
-6زبان ترکی قشقایی وشیوه نگارش آن اسداهلل مردانی رحیمی ،انتشارات راهگشا ،چاپ اول .1380
-7یادمانهای ترکی باستان ،دکتر حسین محمد زاده صدیق( ،)Düzgünانتشارات ستاد آثاردکتر
صدیق ،چاپ سوم.1383
-8سه سنگ یاد باستانی ،دکتر حسین محمدزاده صدیق( ،)Düzgünانتشارات اختر تبریز ،چاپ اول .1387
-9تاریخ خط های جهان وسیر تحوالت آنها از آغاز تا امروز ،یوهانس فریدریش آلمانی ،انتشارات دنیای تهران،
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İranda Fars istimarının pərdə
arxasında görünən Ermənistan
H.Aydın
Türkün -12 heyvanlı tarixi təqvimində balıqlar ayının(İsfəndi) 7- si(miladi tarixlə1992-3-2( .26
il öncə Rus-Erməni əlilə Xocalıda üzverən qırqın-soyqırımın il dönümüdür. Belə bir gündə
Ermənistanın bugünkü başnaziri “paşiniyan”ın İrana gəlməsi, İran dövlətinin ovcunu açıb,
pərdəsin yırtıb arxadakı TÜRKLƏRƏ olan pılanların üzə çıxartdı. İran bu faciyənin 26-cı
ildönümü günündə “Paşiniyan”nı çağırması özü zatən bir açıq-gözdağı dır. Hakimiyyətin
başçıları Ermənistan başnaziri ilə görüşündə, 4 milyonluq didərgin durumuda olan erməni
dövləti önündə iradəsiz-ixtiyarsız kimi göründü. Gönü suva verən Fars istimarı, əl-ayağa
düşüb elimizi yozdurmaq istəyib, belə yasaladı:
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 اقدامــی خودســرانه، نصــب بنــر بــه زبــان ارمنــی درمــورد قارابــاغ در باشــگاه آرارات: ســخن گــوی وزارت خارجــه
.وغیرقابــل پذیــرش بــود و بــه هیــچ وجــه مــورد تاییــد تهــران نیســت
“Türkcəyə çevirmə” Eşik işlər naziri aparıcısı: Ararat başgahında erməni dilicə Qarabağ
qonusuna asılmış bener, özbaşınalıq və alınmazdır, Tehrana da heç qəbulluğu yoxdur.
Orda erməni dilicə asılan bener yazısı deyirdi ”Artsaq(qarabağ) Ermənistanındır, tamam.”
İran hukumətinin bu və bunatay feli-qurqusuna aldanmamalıyıq. Əyər bu iş İran nəzəricə دیرنیش
olmasaydı, onda İran gərək ermənistanı məcbur edydi onu dünya boyu diplomasi orfunda گنجلـیگی
yanlış və yersiz müdaxilə sayıb üzür istəyerdi və İrana söz-qovl vererdi ki, daha belə
işlər İran içərisində olmamalıdır. Biz bunu iran hukumətindən görmürük və görməyəciyik
də. O görüşdə Ermənistanın baş naziri hərnə istədi İran çevrəsində gördü, İsfəhana
da gedib culfa məhəlləsində olan ermənilərlə görüsüb və bütün erməni kilisaların da
sevdiyi kimi gəzdi. İranın birinci başçıları, hətta istifa vermiş “eşik işləri baxanı” Zərif də
əcələ ilə istifasını geri alıb təpə-marallaq özünü onun qulluğuna yetirdi ki, qafilədən dalı
qalmasın. Önəmli burasıdır ki, İranın rəhbər deyilən birinci qudrəti “xamneyi” süvəri də
olsa dedilərki, ”Qarabağ məsələsi barış yolu ilə çözülməlidir” ama icra qovvəsinin başçısı
”prezident Ruhani” ilə vəziri(Zərif) əslən-əbədən Qarabağın sözün də salmadılar. Bu
işin baraları geçmişdən də görünməyə başlamışdır. Neçə gün öncə Tehranda keçirilən
Tıraktor-İstiqlal yarışında Ermənistan bayrağı dövlətin yönüylə farslar tərəfindən qaldırıldı
və onunla yanaşı “Artsaq ermənistanındır” yazı parçası da göründü və kimsəyə təzəkkür
verilməsi də qörünmədi, qalsın hələ tutulması. Tərsinə bir həftə sonra Təbrizdəki futbal
yarışında hukimiyyətin hərcür qəzəbli-qorxuducu davranışını həməşəki kimi görünürdü.
Bu görüşün arxasıca içəridə-eşikdə olan eytirazlar hukuməti sarsıdıb cırılmış pərdəsini
yamamağa başladı. İran dövlətinin bu rəftarını ki, heç də təsadufi deyil nədənlərini
Azərbaycan türk milləti bilməlidir.
İranın islamçılıq daşıyan hukuməti niyə, nədən belə davranır!?
Ermənistanın nəyi var ki, İran ona belə bir poənlər-imtiyazlar verir?
Ermənistan Rusiyə əlilə Azərbaycan topraqlarında zorla qurulmuş və din baxımından
başqa məsihiyyət dünyasının böyük güclü dövlətləriylə də himayət olan bir bağlı(vabəstə)
dövlətdir. Ernəmilərin indi olduğu yerə yığılması ən artıq -250 ildən çox deyil və Rus-Qacar
türkləri ilə Rus-Usmani türkləri impraturluqları arasında gedən dava-döyüşlərdə Rusların
üstünlük qazanmasılan yavaş-yavaş zaman sürəcində yarandı. Şurəvi impraturluğu
dağılanda, milli hissi olan bu ipraturluq ərtəşi, siyasətçilərdın çox şurəvidən qurtulub
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qalmış rüsiyənin gəcəyinin firində idi. Ona görə də bir sıra həssas yerlərdə millətlər
arasında ikicəlik-ixtilaf yaratmaq istəyirdi ki, onun birisi də Azərbaycanın Qarabağında
yaradan böhran oldu. Onlar bu dolaşıq günlərdə Qarabağ ermənilərin qızdırıb-qudurdub
ayağa qalxızdılar, əvəzində Ermənitanın zahirdə müstəqil batində hərnəyi yeni Rus
dölətinə bağlı olmaqla bir qərara gəldilər. İndi 26- ildir ki Ermənistan Rusiyaya bağlıdır və
onun toqraqlarında olan Rusiyə qoşunları və çeşidli nizami duraq(paygah)ları bunu yaxşı
bildirir. İran 40 il öncədən Amerika sifarətxanası olayından bəri Rusyaya bağlı oldu və
qaldı və get-gedə bu bağlılıq artmadadır. İran çox xoşudur ki, İran-Ermənistan-Rusiyə ilə
Cumhuri Azərbaycan və türkyəni kontrol edəbiləcəkdir və müstəqil olmuş Azərbaycanın
etkisinin “hələlik İrana bağlı qalmış Azərbaycan”a qarşısını alabiləcəkdir. keçmişdə
Çeçenin qanlı istiqlalından himayət etməməsi və Tacikestanda(oranı farsdilli ölkə
bilərək) Rusiyə xeyrinə iddiyalarından əl çəkməsi bu yöndədir. Ama indi durum dəyişilir.
Rusiyə Gürcüstan-Okrain topraqlarına göz tikib və kırımə yarım adasını almaqla batı
gücləri ilə qarşıya gəldi və güclü bir iqtisadiyat təhrimlərinə məruz qaldı və ən azı iqtisad
baxımından yavalamaqdadır. Çinin də iqtisadı yavalamadadır və bir sıra bağlılıqlara
görə İrana sazmanimillədə veto baxımından yeri gələndə geri çəkilməsi çoxalacaqdır.
Ermənistanın özü də bu gün hərtəfli pis durumdadır və Rusiyadan azca da olmuş batıya
sarı dönməsi ehtmalı çoxalıbdır. Başqa yöndən baxaraq görünür İran içərisində milli
gəlişmələr və istəklər ortaya çıxır və farsçılıqdan haqlarını isyəyirlər. Cumhuri Acərbaycan
da güclənmədədir və -2il öncə bir mədud döyüşmədə topraqlarının bir az bölümünü üzüzə döyüşlə ələ keçirib və saxlaya bildi. Amerika dövlətinin də İrana siyasəti dəyişməsi
və güclü hər yönlü təhrimləri də onun boğazını sıxır. kürd terorismi də Türkiyə əlilə
yığcamlaşdı və noxtası çəkildi. İndi bu ideolojik hukumətin təpəsinə hər tərəfdən qapaz
yağır və hər bir tutduğu movze öz ziyanına tamam olubdur. Örnəkcə 40 il öncə Amərika
sifarətinə hucumunun içəri işlətməsi(məsrəfi) varıdı və o güney Azərbaycanda yaranan
hizbi “Xəlqi müsəlman”ı (ayətulla Şəriyətmədarı mənəvi himayətiylə) aradan qaldırma
hədəfi idi ki, gün hesabı yerninə qoyabildilər, ama uzun sürədə sifarıt məsələsi başına bir
bəla olararaq, onun qorxusundan özünü nizami baxımdan Rusiyaya və iqtisadi baxımdan
Çinə bağladıbdır. Görürük Çinə də Uyqur türk-müsəlmanlarının ziddinə olan siyasətlərə
heçnə eytiraz etmir və edəbiləməz də.
Şiyəçilik qonusu da İran dövləti ilə “Azərbaycan cumhurisi” arasında hər tərəfli önəm
daşıyır və bu qonuya da bağlıdır. Bunu burada azca açıqlayıram:
İran dövləti özünü şiyəçiliyin özəyi-mərkəzi-mehvəri bilir və inamı var ki, bugünkü İran
çevrəsindən eşikdə qalan şiyə()شیعهlər və şiyəçilik toplumları da İrana bu gözdə baxsınlar
və əmələ geçsinlər. Önəmlidirki, İranda olmayan başqa şiyələr də İranı belə tayıyırlar
və movze tuturlar. Bunun birinci nədəni(dəlili) şiyələrin bütünlükdə İslam dünyasında
”əqəlliyətdə” olması-%10-olur və ikinci durumda olan nədəni şiyələrin parça-parça olması,
3-cüsü də uzun sürə dövlətçilik təcrübələri olmamasıdır. Şiyə aləmində təkcə İran ölkəsidir
ki, həm yığcamlıq(mütəmərkizlik), həm dövlətçilikdə sürəcli sabiqəsi varıdır. İran dövləti
bunu bilərəkdən bu dağınıq şiyə cəmiyətlərin sünnülükdən qorxudaraq özünə bağlı və
işə almalarını bərnaməsinə qoyubdur və bir sıra sonuclara da(nəticələrə) əl tapıbdır.
Azərbaycan cumhuri şiyə toplumunda başqa bütün şiyə toplumları İslam dünyasının
sınırlarında yox ortalarındadırlar. Bu qonuda quzey Azərbaycan(indi Azərbaycan
cumhurisi) istisna bir durumu vardır. biri ki islam dünyasının sınırındadır, ikincisi bir dönə,
yüz ilə yaxın islam dünyasından ayrılıb və onun da bir azı dinə qarşı bir hukumətdə
geçibdir. Artıq bunu da artıra bilərik ki, Azərbaycan 100 il öncə istiqlal mücadiləsində sünnü
toplumundan(Usmanlıdan)da yararlanıb və xoş xatirəsi vardır. Bunlar hamısı indi səbəb
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olubdur ki, İran dövləti quzey Azərbaycan şiyə toplumuna heç bir təsir-etki qoyabilməsin
və bu dərd onu içdın yandırır yaxır və çıxış yolu da yoxudur. Elə buna görədir də bu
əskik və avara Ermənistana dayanır-güvənir ki, Azərbaycan cumhurisinə acıq versin və
onu bir ağıldan uzaq və ehsaslı hərəkətə məcbur etsin,hələ buradək heç bir üstünlük ələ
gətirəbilməyibdir və azca “Nadaran”kəndindən artıq bir yerində nifuzu yoxdur. Tərsinə
güney Azərbaycan türkləri toplumu Müstəqil Azərbaycanla özünü yoxlaşdırmada milli
mənafeyini gündən-günə tanıyıb istəməkdədir və bu olay axar sutək İran hukumətin istəristəməz özünə yol açıb getməkdədir, umaram bir gün nəhayi nəticəsinə çatsın. Qayıdaq
əls qonuya: indi Ermənistan da rusyanın durumundan bir az Rusiyanın durumundan 46
çəkinir və təkcə ona bağlı olmasından diksinir, ama bağlılığı artıq olduğundan ap-aydın
RUSİYƏDƏN uzaqlaşmasını ortaya qoyabilmir ama “Paşiniyanın” gündəm siyasətləri
bunu göstərir. Amerika da bu yöndə çox sevir ki, belə bir zayıf və sözə baxan möhrəni
tamamən bağlılığına keçirtsin və həm İranın həm Rusiyınin ziddinə işlətsin. Bu olay
tam və bir gecədə olabilməz oma bir neçə dərəcədə də olsa qərbi dövlətlərə daha artıq
Amerikaya İrana qarşı böyük nemət olabilər. İndi İran bu Zayif Ermənistanın qoltuğuna
girməklə Rusyaya deyir: Trix boyu dostunun dostuyan, əldən getməmək üçün mənə artıq
yetişməlisən, Amerikaya da göstərir ki, Ermənistan İranla vardır və biz ona artıq İxtiyarat
verməklə bir imtiyaz olaraq onu və rusyanı əldə saxlayabilərik. Azərbaycana da deyir ki,
səndə Yəmən, libnan, Pakistan, əfqanistan şiyələri kimi məni mərkəz bilməli və məndən
söz eşidib xət almalısan yoxa ermənistanı boynuma mindirib güney və quzey Azərbaycan
türklərinin sınırını qataram və nəticəsiz şurişlər yaradaram. Huquq bəşər müdəyilərinə də
deyir ki, görürsünüz necə dini Əqəlliyətlərə yetişirəm daha mənə bir belə huquq bəşəri دیرنیش
گنجلـیگی
iradlar tutmayın, bəsdir.
Fars İstimarının məzhəbi qolu ”cumhuri islamı hukuməti” bu xiyalda qalsın, biz güney
Azərbaycan türk milləti ağlımızı bir yerə toplamalıyıq ki, keçmişdəki yanlış yolu “İran
bütövlüyü hiləsinə” aldanmayıb Güney Azərbaycanımızın istiqlalına çalışaq və onu yerinə
yetirməkən sonra Azərbaycanın birliyinə davamlı və ağıllı dünyü sevər addımlar atabilək.

