
 



 اولو تانری نین آدینان
 

 

ورومو داخلی استعمار و یئنی سومورگه چی لیک دوروموندا آیاقالنان گونئی آذربایجان میللتی نین بو د

ییشدیرمه یی آنجاق بو دورومو تام آنالماق و اونو ده . دوغال حاقی دیر ده ییشدیرمک ایسته مه سی

ت و اریزه بللی دیر کی حاکمیبو آیدینالتما و اونون  آردینجا موب. ایللر چکمیشدیرن تئوریزه ائتمک اوزو

ز غیرمشروع اوستونلویون ؤره ده اؤائله اونا گ. یینجه دئییل ایسته الرین ایندیکی دورومدان یارارالنان

ره وی نی داشییان میللی حرکتی ؤچیخمیش آیدینالتما و موباریزه گ سوردورمک اوچون ، اورتایا

والن موباریزلری سیرادان چیخارماق ، دوستاقالردا رچک یول دا اندیرماق و آزدیرماق ایسته ییر؛ گدایا

یله لرین دن اوزاق ئز عاؤی اوالراق بیر سیرا عزیزلریمیز ابونون نتیجه س. محدودالشدیرماق ایسته ییر

 . یله لری ده اوزون ایللر آغیر دوروم دا یاشامالی اولورالرئدوشور، شیکنجه لره معروض قالیر، عا

 

رو ،انسانالرین آرخاسیندا اولماغی گ استین چوروتمک اوچون ، بو عزیزبیز حاکمیتین بو چیرکین سی

بو ده یرلی انسانالری . بیلیر و اونالرین  یولو گئدرلی اولسون دئیه الیمیزدن گله نی ائتمه یه قرارلی ییق

اراباغلی دوقتور آراز ق. و اونالرین دوشونجه لرین میللتیمیزه تانیتماق ائله بو اینانجیمیزدان قایناقالنیر

الینیزده کی بو کتاب اونون آرا سیرا یازدیغی و . بو ده یر لی اینسانالردان بیری دیر( لطیف حسنی)

 .موصاحیبه ائتدییی اثرلرین توپلوسودور

 

 : بو کیتابی سونوروق  

زللیکله سیاسی ؤنون موباریزلرینه آرخا اوالن و اموباریزه روحونون ده یری نی بیلن، حاق یولو

 .ن عایله لری نی یالقیز بوراخمایان مسئولیتلی و اردملی اینسانالرامحبوسالری
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 زندان یازیالری

 چئشیدلی قونو

http://www.yenigamoh.com/index.php/all-category/2012-11-01-13-34-58/289-2015-03-20-11-47-40
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http://www.yenigamoh.com/index.php/all-category/maqale/305-yenigamoh
http://www.yenigamoh.com/index.php/all-category/2012-11-01-13-34-58/284-44


 

 

 

 

 

 

مبارز فعالالر عباس بی لسانی و  -میللی  “سوچالنمیش سوچسوز  “  ایله  “اؤزگورلوک هارایی  “

سیامک بی میرزایی جنابالری اوچون چیخیش اوزو گؤره ن کتابالریندان سونرا ائلیمیزین موباریز اوغلو 

سیزجه حؤکم جزاسی نی چکن دا عدالت قه سی اوچون رجایی شهر آدلی توستاو بوگون میللی دوشونج

جناب الری اوچون الیزده اوالن کتاب ال سیز اوخوجوالرا ( آراز قاراباغلی)دوکتور لطیف بی حسنی 

 . یئتیرمیش اولموشوق

 

اؤرگوتونون باشقانی اوالن دوکتور حسنی، قارچیچک تکین قارلی و سویوق هاوادا  “یئنی گاموح  “

ماق تکین اورتایا چیخقارچیچک اوالراق گؤسترگه سی سیمبولو ظولمون سازاق لیغین پوزاراق باهارین 

توستاقالماق قرارینا  حاکمییتبو چیچک ین عطیرلی و سئوگی دولوسو قوخوسونو دؤزه بیلمه ین . دادیر

 “او اوزره بیز، آذربایجان میللی حرکت ینین بیر توپلوسو اوالراق بو کتاب ین آدی نی .  گلیب چاتیب

دوزگون  -لطیف بی جناب الرین دوغروگئرچک لره دایاناراق   سئچمک له “یچگی قاندالالنمیش قارچ

بیر آرایا توپالییب سیز اوخوجوالرال .... تانیماق اوچون شعیرلرینی ، یازی الرینی ، مصاحبه لرینی و

 .قناراق بورجوموزو اؤده میش اوالتا کیچیک ده اولموش اولسا اؤز میللی گؤره ویمیزه دایا. پایالشیریق

 

سیراالدیغمیز یوردوموز آذربایجان ین باشقا : ک سیزلره یئتیرمه لی ییک ه اولو تانری دان عؤمور دیله یر

ایگید ائوالدالرینین بیریسینی تانیتدیرماق اوچون یاخین گلجک ده دؤردونجو کتاب ال سیز 

 . اوخوجوالریمیزین قوللوغونا چاتاجاییق

 

الریمیزین ائلیشتری لری بیزی داها بویولدا گلیشدیریب و بیر ایشیق بئله لیک له بونا امینیک سیز اوخوجو

 . ساچان چیراق تکین یول گؤسترگه سی اوالجاق

 

 

 

 اؤن سؤز
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گونش   -یازدان اوچ گون کئچنده  “: کندینده ، اؤزو دئمیشکن “ایبلی  “جو ایل، خالخال ین  -3139

کندلری کیمی ایبلی کندی ده کئچینمه باخیمیندان  گونئی آذربایجان ین بیر چوخ. دوغولور “شاختا بیچنده 

او قدر دالی قالمیشیدیرکی، ارکک لرین چوخونلوغو چؤرک قازانماق اوچون اوجاق شهرلرده ایشله مک 

شهرینده  ”رامسر“آتاسی حسن نئچه ایل . ین آتاسی دا بونالردان بیر دیر -لطیف . مجبورییت ینده یدیلر

سونرا، کند ایچره یاییلمیش قیزیل جا کیمی خسته لیک لری ده گؤزه آلیب، ائو بویاق چیلیغی ائتدیک دن 

ایل  9رامسرده کی . یاشی واریدی 33ین  -رامسره کؤچنده لطیف . ه داشی ییر -عائیله سینی رامسر

فارس دیلین بیلمه دیگی بیر یاندان، . اونون میللتچیلیگین دوغال اوالراق فورماالشماسی ایللریدیر

کله شمیش فارس عیرقچیلیغی، آلتاچالتماالر و توهین لر باشقا یاندان اونون میللی کیملیک اورداکی کؤ

لطیف اوستونه چولالنان آشاغاماالرا اییلمیر، ترسینده کیم اولدوقالری حاقدا . بیلینجی نی جوجردیر

و سوراقالشما او واختی او یاخین دوستو اوالن بیبی سی اوغلو ایله بیرلیکده ب. دوشونور و سوراقالشیر

 . سونوجوندا باکی رادیوسونون ایزینه دوشور

 

(قاندالالنمیش قارچیچگی) یاشام تانیتیمی   
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بؤیوک آرزوالر و اولکولر . ائله بو ایز اونا گلجک سیاسی موباریزه یولونون ایلک چیغیری اولور

بیبی سی اوغلو ایله گلجک ده بوتون تورک لری بیرلشدیرمک، اونا ندجه . اونون ایچینده بسله نیر

 .....یشیلیر، اؤز یانالریندان سیاسی خریطه چیخاریرالر و چاتماق حاقدا هر گون دان

 

. آدینی سئچیر “آراز  “ائله او واختدان . جی ایلده ایکینجی دؤنه اوالراق کؤچمه لی اولورالر -3166

آتاسی ایله بیرلیکده ایشله یرک کرج ین آزاد بیلیم . جیددی تمللی چالیشماالری دا همین ایللردن باشالییر

. یوننیورسته اونون فعالیت لری اوچون یئنی بیر آالن اولور. فلسفه اؤیرنجی سی اولور یوردون دا

جی ایلده یئنی تاپمیش آیدین، ائلیار و سهند آدلی یولداش الری ایله بیرلیکده یونیورسته ده  -3113

نی اوچون آغیرالما تؤره  ”موال دمحم فضولی“ایل سونرا ایسه  2. تورکجه درس کالس الرین قورور

 . کئچیردیرلر

 

ایل سوره سینده داها  6آرازین میللی فعالیت لری سونراالر باکی دا تحصیل آلماق اوچون یاشادیغی 

جی ایلده محمود علی چهره قانلی ، محمود بیلگین، حسین تورک ائللی و  -3163نهایت کی ، . هیزالنیر

 . تشکیالت ین قورورالر “اموح گ “کیمی بیر سیرا گونئی لی میللی حرکت چیلرلره بیرلیکده ... 

 

آراز یوکسک لیسانس و دوکتورلوق سوییه سینده عالی تحصیلینی باکی دؤولت اونیورسته سینده بین 

گاموح ایچ قولونون قورولماسینا قاتیلیر، ایچریده بیر سیرا . ه دؤنور-الخالق حقوق اوزره بیتیریب، گونئی

 3165جی ایل بابک قاالسی توپالنتی الریندا و  - 3162 و 3163سیاسی ائیلم لره او جومله دن  -میللی

ون مرکزی  -جو ایلده ایسه گاموح -3169. ایران قازتئنین ین اهانت ینه قارشی اعتراض الرا قاتیلیر

آی تک آداملیق  9. کمیته سی اویه لرینین توتوقالندیغی زاماندا اونون دوستاقلیق گونلری ده باشالییر

ولدوقدان سونرا وثیقه ایله موقتی آزادلیغا بوراخیلیب و نئچه آی سونرا هوجره لرده ایشکنجه ا

یولداشالری یوروش مهرعلی بیگلو، اکبر آزاد، بهبود قلی زاده، یاشار کریمی، علیرضا عبدالهی، شهرام 

رادمهر، محمود فضلی، سونا فرج زاده، پینار فرج زاده، شوکور قهرمانلی، حسن رحیمی، آیدین خواجه 

آی حبسه  36. م احمدی، آراز سلیمانی ایله بیرلیکده گاموح قوروجوسو اتهامی ایله محاکمه اولوری، نعی

 . یولداشینین عظمین زده لمیر 35محکوم اولماق اونون و باشقا 

 

جی ایلدن باشالیاراق اونالر آچیق مدنی موباریزه نی تشکیالت ین استراتژی سی اوالراق  -3193

ده کی ایستیفایا گئتمیش کئچمیش باشقانی نین ادعاالرینا گؤره تشکیالت ین اؤرگوتون خاریج. سئچیرلر

آراز آچیق موباریزه نین بوتون . آدین ده ییشیب و خاریجده کی بوتون اویه لرین گؤره دن آزاد ائدیرلر

 . ون باشقانی اوالراق سئچیلیر “ یئنی گاموح  “هزینه لرین حاضیر اولور و 
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اؤز میللی مقدراتینی تعیین ائتمه حاقی سوییه سینده ایره لی آپاران اؤرگوته  آچیق مدنی موباریزه نی

بو توتوقالمادا حاکمییت . نهایت حاکمیت دؤزه نمه ییب، یئنی گاموح ون مرکزی کمیته سین توتوقالییر

 . ایل حبس جزاسی وئریر 9میللتچی لری بئله آچیق موباریزه دن چکیندیرمک اوچون اونالرا 
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 (ایل لیک حبس جزاسی نین دادنامه سی  9) 

 

دؤنه لرله آجلیق . آراز زندان دادا اؤز موباریزه سین داوام ائدیر. آنجاق بو آغیر یوکده آرازی ایله بیلمیر

حرکت ین سوییه سین ین دوشمه سینی اؤنله مک آماجی ایله بیانات الر وئریب، آکسیاسینا کئچیب، 

او بوگون تهران ین رجایی . یازیالر یازیب و اؤلدو وار دؤندو یوخ شعارینی حقیقتأ گئرچک له دیب دیر

آرازین حاکمیت اؤنونده . جی ایلینه آیاق قویوب - 6زندان یندا حبس ینین ( گوهردشت کرج ) شهر 

ایانماسی نین دیر و اؤنه مینی آرتیران بیر مسئله ده اونون اؤزونون و عائیله سینین چتین سرت د

حال حاضیردا بوتون بو ایللری آرازین آرخاسیندا داغ کیمی دایانان حایات یولداشی، . دورومالردیر

، آتاسی اعظم خانم پیری، بئل دیسکی اوزره اوپوراسیون یاپدیرمیش، آناسی اوره ک کیریزی کئچیرمیش

جی ایلین ایشکنجه لریندن سونرا  - 3169اوزره اوپوراسیون  کئچیرمیش، اؤزو ده ( سرطان)خرچنگ 

بئله بیر حالدا بو قارانلیق قیشدا قار ایچینده، قاندال الر ایچینده دوستاق، . اوره ک کیریزی یاشامیش دیر

طن و میللت سئوگی سی، بیرده کی آنجاق اومود و موباریزه الهامی بو قارچیچگین، یالنیز و یالنیز و

 .اومود و اینام یاشادا بیلر

 

یاشام تانیتیمی                                          قاندالالنمیش قارچیچگی                                                                                                    6  

 



 

 

 یاشام 

 

 آی کئچدی 

 کئچدی  -آی کئشتی کئچدی

 آی دوالندی ایل کئچدی 

 ایللرین بیر ایلینده 

 قوجا تورک ائلینده  -قوس

 یازدان اوچ گون کئچنده 

 گونش شاختا بیچنده 

 من آنادان دوغولدوم 

 نورا دولدوم  -ایشیغا

 وزالرا بله ندیم آر

 یوردوما سپه لندیم 

 یاواش بوی آتدیم  –یاواش 

 بوی آتدیم، آیا چاتدیم 

 آیدان بیر سوزوب ایچدیم 

 ایچیب یولومو سئچدیم 

 ائل گوجویله دورماغا 

 ائل اوجاغین قوروماغا 

     ***** 

 ددم قورقود قیشقیریر                                           

 آغیزدان آی فیشقیریر                                                   

 کؤنلوم ایشیقدان دولو                                                           

 ایشیق دان آچدیم یولو                                                                   

 بیر یاپراق شعرلردن
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 آز گئتدیم، اؤز گئتدیم 

 تپه دوز گئتدیم  -دره

 بولود اولوب آغالدیم

 چایا دولوب چاغالدیم 

 چاغالییب آراز اولدوم                                             

 آخیب خزره دولدوم                                                     

 خزر دالغالی ایدی                                                              

 کؤنلوم یارالی ایدی                                                                       

 کؤنلومو آچدیم اونا 

 یانا  -سیزالدی یانا

 سیزالییب یاراالندی 

 حسرتیم له قاالندی 

 قاالنیب چالخاالندی 

 چالخاالنیب دایاندی 

                                                        ***** 

 گؤی خزرده سن دئمه

 دؤزه نمه دی دردیمه

 گلدی الیمن جانا

 چیرپدی منی تهرانا

 تهران دئمه بالدی

 مین درده مبتالدی

 تهران دئمه ایالندی

 ایلقارینی یاالندی

 آرازالرین آزاری

یاشام  -قاندالالنمیش قارچیچگی                                          بیر یاپراق شعرلردن                                                                                  33  

 



 آرزیالرین مزاری

 تهران دئمه جنایت

 تاریخ بویو خیانت

 دولدومتهران دا قویا 

 قویودا گؤیرچین اولدوم

***** 

 قانادالندیم اوچماغا 

 حاق قاپی سین آچماغا 

 حاق قاپی سی کیلیتدی 

 امه ییم بوشا گئتدی؟؟ 

 کؤنلومه غم چؤکمه میش 

 گؤز یاشیمی تؤکمه میش 

 قارانقوشالر بیر ته هر 

 گتیردیلر منه خبر 

 آچار ده وه بوینوندا » 

 « ده وه تبریز یولوندا 

     ***** 

 سیریمیزی آنالدی 

 بیر قارغا قاریلدادی 

 او یول، خطردیر خطر 

 اووچوسو واردیر بتر 

 اووچونون کؤپک لری 

 سوله نگن کوچوک لری 

 منی گؤیده ن گؤردولر 
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 گؤره ن کیمی هوردولر 

 اووچو آیاق ساخالدی 

 تفنگینی یوخالدی 

 کؤنلومدن ائله ویردی 

 قانادیمی قیردی  –قول 

 یارالی  یارالی یام

 آی اولدوزدان آرالی 

     ***** 

 چوخ زاماندی قالمیشام 

 سولموشام، سارالمیشام         

 تبریزین دوستاغیندا                  

 اووچونون جایناغیندا                         

 قارا قانچی یارایام                                 

 آییم یوخدور اوالیام                                        

 آنجاق بیر اومودوم وار                                                

 بو گونلرده قورتارار                                                      

 قارانقوشالر اوچارالر                                                             

 حاق قاپیسین آچارالر                                                                     

 آی اولدوزو تبریزه                                                                              

 پای گتیره رلر بیزه                                                                                       

 

 : آچیقالما 

جناب الری نین قلمی ( آراز قاراباغلی) موح باشقانی دوکتور لطیف بی حسنیجی ایلین تیر آی یندا یئنی گا -5267بو شعیر 

وقالندیقالری چاغ باشقا یئنی گاموح اؤرگوتونون اویه لری ایله  بیرلیکده توت تبریز اطالعاتی نین انفرادی سلول  ونداایله 

 . جانالشیب
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 توران 

 

 

 

 اؤز قیلینجیال بؤلونن بو یورد! آی 

 یاخاریر هاردادی بوزقورد –یالواریب 

 بو یوردو ائل دردی یاندیریب  یاخیر

 کهنه یاراسیندان تزه قان آخیر

 

 بؤلونمه ین روحو قاندالالنیبدی

 پارام پارچاالنیبدی -کؤنلو پارام

 یتماق دیلربو اؤز کئچمیشینه قای

 کئچمیشین بو گونه یاشاتماق دیلر

***** 
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 مشرقدن مغربه اوزانان اؤلکه 

 توران آدالندیرمیش عصیرلر اؤنجه 

 سرحددینی قارتالالر قورویاردی 

 ائل، اوباسی آرخایین اویویاردی 

 آلتای داغالریدی دایاق دیره یی 

 خزر دنیزیدی چیرپان اوره یی

 چؤللری دوز -سیخ مئشه لری، دوم -سیخ

 آخان چایالری، دوالن گؤللری 

 چیچک لر بزه ردی –کؤشن لرین گول 

 جیرانالر سوروسو اوردا گزه ردی 

 ائللرین اوخشاییب ازدیره ردی 

 اوره یینده گونشی گزدیره ردی

             ***** 

 قیش گلمه ک هر یانا قار اله ردی 

 شاختا کولک ، ائل اوبانی بله ردی 

 ین جانینی آالردی یاز قونوب شاختان

 توران بویو گوللو خالچا ساالردی 

 یای نفسی یوردو اسیندیریردی 

 میوه لری آغاجدا دنیرلره ردی 

 پاییز گلیب فیرچاسینی فیرالداردی 

 یورددان غملی گؤرونتو یاراداردی 

 هر نه دوزه نلنمیش اؤز قایداسیندا 

 نوت کیمی سله نمیش اؤز هاواسیندا

 اوجاق قورولموش اوبادا  -هر ائلده 

 وجدانالر صافالشیب اوردا دورولموش
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                                                       ***** 

 اوجاق مقدس دیر ، اوجاق عزیزدیر

 او بر بزهک سیزدیر، آنجاق تمیزدیر

 اوجاقدان چیخماییب سویقون تاالنجی

 یاالنچی -نه ده کی، بیر فیریلداقچی 

 نمیش تورک لرین سویواوجاقدا سله 

 اوغوز، قیپچاق، مغول ال تاتار بویو

 هر بوی کی، بیرلیک میوه سین دادیردی

 قالخیب دونیا تاریخ ین یارادیردی

***** 

 

 تاریخده گؤرک تورک لر نئجه یاشارمیش 

 اونالردا نه گؤزه ل اینام واریمیش 

 ظلمتی قارغییب یان کئچیردیلر

 ایشیغا، چیراغا آند ایچیردیلر

 ؤزلرینی ایچ ائل سسله یردیلرا

 اؤزگه لری دئمیش ائل سسله یردیلر 

 بؤیوک لر کیچییه اؤیود وئرردی 

 کیچیک لر بؤیویون یولون گئدردی 

 بوردا قادین الردا کیشی سایاغی 

 کیشی تک دوروردو ائلین دایاغی 

 جینسی آیری سئچکی لیکلردین خبر یوخ 

 تورباندان هئچ بیر اثر یوخ  –چادرادان 

 گؤزلرده اوره ک ده حیا واریدی 

 بیرینه آرخا یارایدی  -هر کس بیر
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             ***** 

 دویون اولور  -گؤره ردین بیر ائلده توی

 قیرخ گئجه ، قیرخ گوندوز شنلیک قورولور

 اله یاپیشیب گلیر  -گلینی ال  -بی 

 موسیقی نغمه سی عرشه یوکسه لیر 

 گلین لر یاللی گئدیرلر  -قادینالر 

 اوشاقالر اویناییب شنلیک ائدیرلر

 داوارالر کسیلیر بیشیر کابابالر 

 سوزولمکده، ایچیلمکده شراب الر 

 اوزدن ایراق یاس خبری گلنده 

 ائل ائشیدیب یاس خبرین بیلنده 

 گؤزون جیرماقالمازدی  -قیشقیریب اوز

 بو داورانیشالر یاس ساخالمازدی 

 چوخ گؤزه ل اوخشاییب آغالیاردیالر 

 خشاییب اوره یی داغالیاردیالر او

       ***** 

 ائل بیریدی ، بیر یئییب بیر ایچریدی 

 ائل بیریدی، بیر اکیب بیر بیچردی 

 بیر دئییب، بیر گولوب آغالیاردالر 

 بیرلیکده جوشاراق چاغالیاردیالر 

 آنجاق بئله بیرلیک اوزون سورمه دی 

 بو بیرلیگی یامان گؤز گؤتورمه دی 

 یفاق توخومو سپیلدی اورتالیغا ن

 اوره کلره اؤزگه اینان تپیلدی 

 او مقدس اوجاغا سو توتدوالر 

 اینام قایناقالرینی قوروتدوالر 
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 تورک بیرلیگی، تورک شنلیگی داغیلدی 

 بیرلیک، شنلیک آرتیق تورکه ناغیلدی 

 قادینالری چادرایا بوروتدولر 

 عؤمورلرین چادرادا چوروتدولر 

 یابانجی اولدو  تورک اؤز اینامی نا

                  اؤزگه بیر انسان ین قیلینجی اولدو 

 بیر اینام کی، قورخو اوسته قورولموش

 خمیری ده، قان ایچینده یوغرولموش

 آدامالری قورخولو کدرلی دیر

 اؤلولری دیری دن دیرلی دیر

 بو اؤزگه اینام دا تورک فیرقه لندی گ

 تورک قیلینجی تورک باشینا اندی

 قدر باش کسیب، قان آخیتدیالرنه 

 نه قدر ائو ییخیب ، ائو داغیتدیالر

 بیرین گوجدن سالدیالر -ساواشیب بیر

 یوردو قوروماغا گوجسوز قالدیالر

 ال آلتی الردا آیاغا دوردوالر

 یاواش باشالییب قودوردوالر -یاواش

 قودوروب سرحدلریندن آشدیالر

 ضبت کیمی یوردوما داراشدیالر

 دشمن کسیلدیلرتورانا ائله 

 یئر کوره سیندن ایزین سیلدیلر

 بودور تورکون اؤزندن اؤگه لشمه سی

 بو اؤزگه له شمه نین سون نتیجه سی

 هر بیر میللتین کی بیری سی یوخدور

 میللت لر ایچینده دیری سی یوخدور
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 من نه ناغیل دئییب، نه اویدورورام 

 بو گونو دونن له توتوشدورورام 

 ه خوش قوخورام دونین عطیریندن ن

 بو گونکو گونومه نعلت اوخویورام 

 یاساغام  -اونونچون ده ائلده یادام

 اؤز آنا یوردومدا بو گون دوستاغام 

 دویتاقدادا یالنیزام، تک قالمیشام 

 یالنیزلیقدان من اؤزومه دالمیشام 

 اولو کئچمیشیمه یوووشماقدایام 

 آتیال روحوما قووشماقدایام 

 ه بیچیمده شامان دوعاالری آی

 کؤز قیزارماقدا منیم ایچیمده  -کؤز

 اوو اوالییرام اولو آیه سینی -اوو

 تالوت ائدیرم بوزقورد سوره سینی 

 

 

 

 

 

 

 

 : آچیقالما 

جناب الری نین  ( آراز قاراباغلی) آی یندا یئنی گاموح باشقانی دوکتور لطیف بی حسنی مردادجی ایلین  -5267بو شعیر 

باشقا یئنی گاموح اؤرگوتونون اویه لری ایله  بیرلیکده توتوقالندیقالری  عاتی نین انفرادی سلول  ونداتبریز اطالقلمی ایله 

 . چاغ جانالشیب
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 : تریبون سیته سی ایله دانیشیغی یئنی گاموح باشقانی دکتر لظیف حسنی نین،

 

 .تقديم ائدين موخاطبلريميزهی ييميز كيم ايلك اٶنجه خواهيش ائديرم اٶزونوزو، ايسته** 

خالقیمیزین بیر چوخ حیصه  ین خالخال شهری نین کندلری نین بیرینده آنادان اولوب، ربایجانذگونئی آ -

سونرا کرج  ،جومله دن رامسر نین باشقا شهرلرینه او لکهؤسی کیمی اقتصادی چتینلیک لر اوجباتیندان ا

بین الخالق  کرج ده لیسانسی آلدیقدان سونرا. امچمک مجبورییتینده اولموشؤبیرلیكده ک ییلم ایلهاشهرلرینه ع

حال . اونیورسیته سیند ه اوخوموشام حقوق ساحه سی اوزره یوکسک لیسانسی و دوکتورلوغو باکی دولت

یاراندیغی گوندن بو تشکیالتدا " گاموح"فعالییتیمه گلدیکده ایسه  سیاسی. حاضیردا کرج ده یاشاییرام

 .ائتدیرمكده دیر داوام یایله فعالیتین یگاموح آدی التیمیز یئنسون زامانالر تشكیو   اولموشام

 

 دئيرسينيز؟ حاقيندا نه یال فرق "گاموح"گاموح ون حاقيندا و خصوصيله اونون  یيئن** 

الری میللی منافع اوغروندا بیر  لی ربایجانزآ دن بیری گونئی  گاموح یاراندیغی گوندن، اونون مقصدلرین -

اوچون،  راق سفربرلیک یاراتماق الر اوغروندا، میللی ایدئولوژیمیزه دایانا حاق میللی .آرایا گتیرمک ایدی

ایچریده اوالن . قالدیرماق ایستییردیک دان الرین آرا الرین و آخسارلیق قاباقکی ایللرین چاتیشمامازلیق

 مصاحبه
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تین او واختکی لری اؤنده توتسا دا، بو حاقدا تشکیال گئدن دییشمه یه دوغرو اؤرگوت مرکزیتی گلیشمه

ین اؤرگوت  قبول ائتمه لری دئموکراتیک دیرلره دایانان یئنی دوزنلمه. لر واریدی دن مانعه  طرفین باشقانی

راق، تشکیالتین رسمی  سینه باخمایا  آی کئچمه 2دان  ایستئفا آنجاق بو. باشقانی، نهایتده ایستئفا وئردی

سونرا، انرژیمیزی  دن راق سویستیفاده ائتدیک گیروو توتاییب، اونالری  اؤرگوته تسلیم ائتمه لرینی امانت

لی توپالنتی نین  بیرلیگی و قورولتای صالحیت نین سس  ایچ مسئله لرله توکتمه یک دئیه، مرکزی کومیته

 .سینه قرار وئریلدی راق فعالیت وئرمه اوال” یئنی گاموح“آدینی دییشیب  ین اونایالماسی ایله، تشکیالت

دن بیر آشاما  مئحورلیک دان، شخص لیق دن، دویقوسال لیک گلیشمه پروسئسینده، تپکیسل سیاسی حرکاتین

حاضیردا، یئنی گاموح . زامان ایچینده قاچینیلمازدیر لی گئدیب، سیستئم مئحورلییه چاتماق اوزون ایره

مرکزی  .دیر تسیاسی موباریزه یؤنتمین اؤنده توتان، آچیق تشکیال -گؤسترن ، مدنی اؤلکه ایچینده فعالیت

بو حاقدا او زامان آچیق . گلمیشدی میز هوجوما معروض قالمادان آیالر اؤنجه آچیق فعالیت قرارینا کومیته

 آنجاق مرکزی. الریمیز اولموشدو الریمیزالدا دانیشیق سیاسی فعال بیر جبهه یاراتماق اوچون، بیر سیرا

میللی حرکتیمیزین اؤز  نیه آچیق موباریز. ینین بیر چوخونون توتوقالنماسی بو ایشی لنگیتد  کومیته

راق  بیز آچیق آیدین اوال. آددیم حساب ائدیریک لرینه اوالشماسی دوغرولتوسوندا، چوخ گرکن بیر هدف

بونون . یی دوشونوروکه لردن ایستیفاده ائتم سیاسی یؤنتم -بوتون مدنی  لریمیز اوغروندا حاق ایستک

لی، داها رئال  ولیتئداها مس لیکله ، بئلهینالریمیز ز اؤنونده توتان یولداشلری اوالجاغینی دا گؤ هزینه آغیر

 .لرینه اینانیریق جک قرارالر وئره

 

ليك و  يئتگين یلشمه، سياسی كوتلو دٶورونو ینين حاضيرك یآذربايجان ميللي قورتولوش حركات** 

 ؟لرده گٶروسوز مرحله یهانس يئتيرمك باخيمالريندان یاٶز كادرالريين

میللی حرکاتی یاراندیغی  ربایجانذباشقا سوزله دئسک، آ. بیری ایله یاناشی گئدیرلر -منجه بونالر بیر  -

. اوز کادرالرینی یئتیرمه یه دوغرو ایره لی له ییر گوندن کوتله ویلشمک لن یاناشی سیاسی یئتکینلیک و

 ر یایقین الشیر، دیگر طرفدنموناسیبت لرده میدان حرکتلری ایله میللی شعو رنک اوالراق میللیؤا

 .تشکیالتالریمیز دا، اونیورسیته لرده بیلگین کادر الر یئتیشمکده دیر

 

درحال  باشا ووراركن، یحركاتا قوشوالن گنجلر، يوكسك تحصيل یمدن -ی كئچميشده سياس** 

بير  یيئنآرتيق بو باخيمدان ی سيزين جاوابدان ائله چيخير ك. كاريئريست و كونسرواتيو اولوردوالر

 ؟یدوزم سيزين جاوابدان بو يوزوم. ييك یدٶورون شاهيد

بیرینجی . یوکسک تحصیلینی باشا وورماقال کئچمیش اؤیرنجی لرده ایکی آچیدان ده ییشمه باش وئریر -

. سی اونالرین یاشالری چوخالیر و بو اوزلویونده کانسئرواتیولییه دوغرو اینسانی آپاران عامیللردندیر

ایسه یوکسک تحصیلینی بیتیرمیش، ایش تاپمیش بیریسی نین موحیطین غالیب ده یرلری ایکینجی سی 

ائولنمک، ایش تاپماق، پول قازانماق، ده یر کیمی بو اینسانالرا . اساسیندا اوماجاقالرا جاواب وئرمه سیدیر

اوزلویونده  الده اوالن یئنی ایمکانالر یعنی ایش، پول و بونا بنزرلر، فردین. باسقی گتیرمک ده دیر

بو کانسئرواتیولیی اؤنله ین عامیل ، گوجلو موباریزه فلسفه سینه دایانان . موحافظه کارلیغی آرتیریر

  . اورقانیک تشکیالتین اولماسیدیر
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اویره نجیلر نه ائده جک لرینی  اورگانیک تشکیالتالرین اولماماسی اوجباتیندان تحصیالتینی باشا ووران

عادی یاشاییشین گونده لیکی گئتدیکجه اونالری . اولوردوالر مک مجبورییتیندهبیلمه یه رک پاسسیولشی

دویاراق بو  حال حاضیردا گنجلریمیز تشکیالتالنماغین ضرورتینی. اوزاقالشدیریردی دن موباریزه

رنک اوچون یئنی گاموح بوتون ؤا. گلیشمه وار ره بو حاقداؤیعنی کئچمیشه گ. استقامتده ایره لی له ییرلر

 توتوقالنان. اویه لرینی انقالبی روحییه ده ساخالماغی باشاریبدیر اوز أتیشمازلیقالرینا رغمچا

 .رمک اوالرؤدوستالریمیزین دورومونا باخساق، بونو راحاتجا گ

 

 

حركاتال  ینين ميلل طبقه تانينان تكنوكراتالر و اورتا یكيم یلر توپلومون كونسرواتيو زومره** 

 ر؟نه يئرده دي یموناسيبت

ی قاتا منسوب اوالن عاجتما مختلیف. ی و مدنی بیر حرکاتدیرعربایجان میللی حرکاتی سیاسی، اجتماذآ

تکنوکراتالرین و اورتا طبقه نین . قولالردا چالیشیرالر اینسانالر، بو حرکاتا قوشولوب ایسته دیکلری

اولمادیغیندان بو  بیر سیستئمین موناسیبتینه گلدیکده ایسه، اونالرا منسوب اوالن اورگانیک میللی حرکاتال

سوسیال پروبلم لرین حللینده باجاریقسیزلیغی  لکه مسئولالرینینؤنجاق اآ. یره نمک چتیندیرؤموناسیبتی ا

طبیعی  چیخارتماغا سووق ائده جک و تئکنوکراتالری آزدا اولسا محافظه کارلیقدان  اورتا طبقه نی و

 .قاتیالجاقالر دوالیی اوستون جریانااوالراق، اونالر محافظه کارلیقالریندان 

 

 

لر،  تجروبه ائدن طبقهی ، عجبا همن حاكيميتين باجاريقسيزليغينیل بودور كاسو یبوردا بير اٶنمل** 

گٶره بيليرلر؟ اساسن  یچٶزه بيلن بير قوه كيمی همن پروبلمر یيعن یآلترناتيو كيم یحركات یميلل

گٶرنونور يا  یكيم یسی ، يالنيز مٶجود وضعيتين تنقيدچحركات یميلل سيزجه ميللتيميزين گٶزونده،

 ؟یقووه كيم یياخيشالشديرا بيلن بير اثبات یوضعيت مٶوجود

سیاسی بیر حرکات،هم موجود دورومو سوال آلتینا آپارمالی، همده اونا آلتئرناتیو اولماقدا  -اجتماعی -

ک بو حرکاتین موخاطب لری ده، بو حاقدا اوسته لی. بئله اولمازسا گوج توپارالیانماز. گؤرونمه لیدیر

بو ایسه . سیاسی بیر حرکات بو ماراقالرا جاواب وئرمک مجبورییتینده دیر -اجتماعی. ماراقلیدیرالر

گئده گوجله نرسه دئمه لی اونون  -میللی حرکات گئت. سؤزو گئده ن حرکاتین ایدئولوژیسنده یانسییر

حال حاضیردا میللی . ه میللتین ایستک لرینه اویغونالشمالیدیرتنقیدی یؤنو ایله یاناشی، اثباتی یؤنو د

میللتیمیزین گوزونده  اونون .رونورؤزونده موجود دورومون تنقیدچیسی کیمی گؤمیللتیمیزین گ حرکات

چئوریلمه سی اوچون گوجله نملی و میللتیمیزین  مووجود وضعیتی یاخشیالشدیرا بیلن بیر اثباتی قووه یه

گوسترن  آیدین دیر کی بونا گرکن، ایچریده یعنی میللت ایچینده فعالیت. کلیدیر ماغی گرهاینامینی قازان

 .اولمالیدیرگوجلو تشکیالت 
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اعتيباريله نه آدالنديرماق  ماهيت یسين مرحله یاينديك ی نينقورتولوش حركات یآذربايجان ميلل** 

 اوالر؟

. دیرمک اوالر دیرلن الردان آچی موختلیفو نین ایندیکی دورومون ربایجان میللی حرکتیزگونئی آ -

سی، گوج قونومو، کوتلویلشمه  موباریزه ایستراتئژی تیمیزین توتدوغوامیللی دئموکراتیک حرکعمومییتله 

 اؤرنک اوچون گوج. دیرمک گرکیر دان بو دورومو دیرلن سین لری آچی هدف داکی سی و اورتا سویه

دن، ائتکین  اویونجو دوزیین تیمیز مونفعیلادان، میللی حرک ینسی باخیم قونومو و ایرانداکی گوج دنگه

یه  سی زامانی و اورمو گؤلو اعتراضالریندا بو گلیشمه له زلزه قاراداغ. دیر کئچمکده مرحله یسنهاویونجو 

لشیب، بین الخالق آالندا  آرتیق کوتلوی و یا خود میللی حرکتین دینامیسمی باخیمیندان داها . اولدوق شاهید

 .یولالر و تشببوثلره جان آتماقدا دیر یئر آچماق اوچون اوزونو تنقید ائدیب، یئنی

 

 یهم گونئ. یساچد لره ايشيق سيرا مسئله ، قاراداغدا باش وئرميش فاجيعه بيریكيم یيی گٶزلنيلد** 

يه  ئتمهحاقيندا قضاوت ا یايشلرده پتانسيل الرين سوسيال فعال یآذربايجانين سيويل توپلومو و هم ميلل

 سوسيال)مسئله  یييز معلومات اساسيندا بو ايكی لريز و الده ائتد موشاهيده سيز اٶز. یاساسالر وئرد

 نه دييه بيلرسيز؟( یالرين پتانسيل فعال یتوپلوم و ميلل

 

آیریجا . اولدوغونو اورتایا قویدو میللی فعالالریمیزین بورادا اشتیراکی اونون گوجلو پوتانسیله مالیک -

روندویو کیمی، قاراداغ زلزله سی بیر داها ثوبوت ائتدی ؤموناسیبتینده گ اوالن اتاین یاشیل حرک بایجانرذآ

اشقا طرفدن ایسه هر نه ب .ربایجان میللی حرکاتی، سیویل توپلومونو تام ایچینه آلمیش دورومدادیرذآ کی

نین قابلیتینی  ز شبکه سیؤهم ا اعتمادینی قازاندی و نملی میللی حرکات بو ایشده هم میللتیمیزینؤدن ا

 .ده ده سینادی کی، تام اوغورلو ایدی اجتماعی بیر مقوله

 

حركات " یياناش"يا  "قونشو" یاوالراق، قادينالرين مساوات طلب ائدن حركاتينی اگر شرط** 

 هم آذربايجان و هم)؟ یموقاييسه ائتمك اوالرم ، اونونالریقورتولوش حركاتين یآدالنديرساق، ميلل

 (.موقاييسه ائده بيلرسيز قادينالر حركاتيال" ايران"

 

ن اد  تیناایله ایران قادین حرک تی ماهیت اعتباریاربایجان میللی حرکذراق باخیلدیقدا، گونئی آ گئنل اوال -

اجتماعی حرکت ساییلیر، میللی حرکت ایسه میللی و سیاسی  وندهیقادین حرکاتی اؤزلو. دیر لی حرکت فرق

 کیشی برابرلیینی الده ائتمک قارشیسیندا سیاسی سیستم -کی، ایراندا قادین دوغرودور. دیر حرکت

. اوزالشماسینا گتیریب چیخاریر لرله نین بعضن باشقا سیاسی ایستک لری دایانیر، بودا قادین ایستک ده 

اونالر . یلیرب دیی زامان موستقیل حرکتده ده بولوناه ایست راق ایران قادین حرکتی آنجاق بونا باخمایا

ربایجان دا ایسه، ذآ .بیلیرلره ائد لیق بیرلری ایله امکداش -راق بیر آسیلی اولمایا  باخیشالریندان سیاسی

 ربایجان قادین آذ (گونئی)یوخسون اولدوغوموزا گؤره،  الریمیزدان الری ایله یاناشی میللی حاق قادین حاق

فعالالری  بو حرکت هله گنج حرکات ساییلیر و بیر سیرا .دیر اولقو اورتایا گلمیش حرکاتی دئیه یئنی بیر
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جکده بو ساحه نین  آنجاق گله. دیرلنیر بو سببدن بعضا میللی حرکتین ایچینده. میللی حرکتله مشترک دیر

 زامان -ربایجان قادین حرکاتی زامانذچوخالدیقجا، بو دوروم دییشه بیلر و آ زل فعالالرینین سایی سیؤا

بوگونکو ایران قادین حرکاتی  یا خود ان موستقیل حرکت ائتمک دورومونا دا گله بیلر والرد سیاسی آخین

ربایجان ذبیردکی گونئی آ. راق بیر آرایا گله بیلرلر اولمایا آسیلی  کیمی، اونالر دا سیاسی باخیشالریندان

لری   اؤز ایستک سینی دا الده ائدیلمه مودئرن بیر جریان اولدوغونا گؤره، قادین حقوقونون میللی حرکاتی

لرینی اؤز  الرین برابرلیک ایستک راق قادین اوال بیز یئنی گاموح لیکله ایچینده یئرلشتیرمیشدیر، اؤزل

هادا اد نیآذربایجان قادین حرکاتی ئیبو مسئله ده، گون. ائدیریک لریمیزدن حساب اساس ایستک

 .دیراقگتیریب چیخاراج یه کوتلویلشمه

 

 یلرين سياس تانينان قوهی كيم یتشكيالتالر یو سياس یآخينالر یسياس( یراسرس" )عموم ايران"** 

 ؟یموقاييسه اوال بيلرم ، بيزيم قورتولوش حركاتيلهیحاضيرليغ یو تشكيالت

اورگانالری و مئدیا  سیاسی یئتکینلیک و کادر یئتیشدیرمک اوسته لیک ماددی رئسورسالری، مطبوع -

آنجاق . و موقایسه اولونماز دره جه ده دیرلر قات گوجلو -کاتیندان قاتربایجان میللی حرآذباخیمیندان 

مسئله نی  سؤیلم باخیمیندان گوندمده اولدوغو بیر طرفدن، او جریانالرین مییللی تیناربایجاندا میللی حرکذآ

کلری اعتمادینین قارشیلیغینی وئرمدی حالدا میللتیمیزین کئچمیشده اوالن یرسمیته تانیمادیقالری و عین

 .یه دوشوب ده کؤلگه موقاییسه الر میللی حرکتله اوچون، بو ایمکان

 

 

مارت دونيا  8پاركيندا  دٶورونده، تهرانين الله" اصالحات"، نئچه ايل اٶنجه یك ياديزا ساليرام ** 

تجمع، خاريجده فعال اوالن  یيی نين رهبرليك ائتدی بهبهان تيله خانيم سيمينبقادينالر گونو موناسي

بير يئره توپاليا ی اوچ نفر -یايك یلرله رئكالم آردينجا، جمع نين ساپورتيال هفتهی مئدياس تون فارسبو

ياشيل حركاتين تئز  یو حت یتشبوثسيزليي هابئله باشقا موناسيبتلرده فارس اوپوزيسيونو نون. یبيلد

 ست اولماغا اساسحاقيندا، اوپتيمي یقورتولوش حركات یآذربايجان ميلل نظره آلساز، یسين سٶنمه

 گٶرمورسوز؟

رئسورسال، یازیلی اورگانالر  قید ائتدییم کیمی، فارسالر سیاسی یئتکینلیک، کادر یئتیشدیرمک، ماددی -

آنجاق اونملی سی بوردادیر کی، . قات گوجلودورلر -حرکاتیندان قات ربایجان میللیذو مئدیا باخیمیندان آ

حاکمییتده اولدوغو  یاشیل حرکاتی لیدرلری نین -یغینا گوره میللت اونالری سیناد أبونالرا رغم بوتون

بو . اونالر میللتین اعتمادینی قازانا بیلمه ییب لر -عملکردلری دورده و باشقا فارس اوپوزیسیونون سیاسی

حرکات میللتیمیزین  ربایجان میللی حرکاتینا گلدیکده ایسه بوزآ. اونالرین چاتیشمایان جهتی دیر ایسه

 -زلزله ده و اورمو گولو پرابلمینده–فعاللییتلرینده  ی قازانماقدا گوجلو پوتانسیله مالیک دیر و اوزاعتمادین

آرادا  بو. بو ایسه حرکاتیمیزین اوستون جهتی سایلمالیدیر. دوغرو ایره لیله ییر بو اعتمادی قازانماغا

 .لنمک آراسیندا فرق وار هدهلرع اونوتمایاق کی بیر اعتراضی فعالیت له، یاپیجی و مسئولیتلی وظیفه
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عرصينده، آذربايجان  ايل 21لرده، خصوصيله سون ی اورقانالرينا كئچيريلن سئچگ یايران رسم** 

سئچيملريله اٶزل بير دوارانيش  یباشينداك قالرينيعيف ايشتيراك و باشقا طرفدن، صاندضبير طرفدن 

 جي ايلين پريزيدنت-2881 یيشتيراك ائتدينين ا زاده یمحسن مهرعل يادينيز ساليرام،. )گٶسترديلر

آردينجا  ننيی لری سئچگ ايلين یج -2888ايل اٶنجه  یين آردينجا، ايك بو پراسئس( لرينهی سئچگ

 ینين آذربايجانلی ايكي ليدريندن بير نحركاتي بو. اولدوق یبير حركاتين شاهيد یآدل" جنبش سبز"

سيزجه ی سبب ينبو رفتار. یياناشيب و قاتيلماد یبير معنال اآذربايجان بو حركات اولماسينا باخماياراق،

، آذربايجان یايد ائتسه جريان دوام یآدل" جنبش سبز"بير وضعيتده اگر  یآيا فرض ؟ ینه ايد

 ؟یم یياق توتا بيلردآآذربايجاندا  "جنبش"نين ايراده سيندن كنار، بو ی قورتولوش حركات

اورقانالرینا كئچیریلن ی دا میللی پروبلم موجوددور،ایران رسمربایجانزوورغوالدیغیم کیمی، گونئی آ -

فارس، اولکه ده یاشایان میللت لرین اوزللیک له  لرده، آداي الرین ایستر تورک اولسون ایستر سئچگي

کی،  میللتی نین میللی حقوقالری نین برپاسینا داییر آیدین یاناشماماالری بیرده ربایجاندا تورکزگونئی آ

ربایجان تورک لری نین ضعیف ذآ ن آداي الرین کئچمیش فعالییت لری، سئچکی لرده گونئیسوزو گئد

الرا  الریمیزدان دانیشان آدای الرین، آزدا اولسا میللی حاق اینسان سئچکییه قاتیالن. ایشتیراکینا سبب اولوب

 .ربایجاندا اساس پروبلئمین نه اولدوغونو گؤستریرذسی ، آ وئرمه سس

 

 .…آلماديم یال جاوابينيزاييم سوی وضعيت حاقيندا وئرد بير یفرض** 

. دیر الردا فعالیتینی سورمکده میدان راق دایانماییب، و موختلیف تام اوال” سبز جنبش“ باخمایاراق کی، -

الر ، مجازی دونیادا  الردادی الری زیندان لی اینسان ائتکی هله اونالرین لیدئرلری و بیر سیرا

ربایجان ذآ ، جاق دورومدا اولسایدی جاق، اوغور قازانا یاشیل حرکت سونوج آال اگر .وار الری چالیشان

طبیعی کی بو مسئله . ائتدیرمه یه جکدی تورک میللتینی و رئال باخساق میللی حرکتی اؤز سوکوتونو دوام

 بیر سیرا. دیاوالجاق ایدی بئله اولمازدیسا، چوخ قیسسا مدتلی اوالجاق میللی ایستکلری ده اؤنده توتاراق

 .ثوبوتودور لریمین الری بو دئدیک الریمیزین او زامانکی توتوم لریمیز و تشکیالت شخص

 

 ؟یدير می نين اتنيك حركات یفارس ميللت" جنبش سبز"عجبا ** 

راق کی  باخمایا. دور یوخ لری ایله یاشیل حرکاتین اوخشارلیغی ائتنیک حرکتین ماهیتی و آنا ایستک -

نین و  لری لیک یؤنتیجی اورتایا چیخمیشدی، اوسته نین بؤیوک شهرلرینده لری ارس بؤلگهیاشیل حرکات ف

ائتنیک حرکت  لردن اولسا دا، بو حرکت شووینیستی و یا آسیمیله اولموش باشقا میللت نین فارس الری فعال

فعینی رهبر یالنیز فارس میللتینین منا لی دئموکراسی حرکتی ساییلیردی کی ناقص آنالییش. ساییلماز

یاشیل . ی عونصورالرا داییر ایستک لر سوز قونوسو اولوریللم اتنیک حرکتلرده داها چوخ. توتوردو

موقعینی اورتایا  لکه ده یاشایان میللت لرین میللی حقوقالرینا داییر آیدینجا و عملدهؤا حرکت نقدر کی،

 .سایلیرالر قویماییب، یالنیز فارس میللتی نه مخصوص بیر حرکات
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دئيركن، اونالرين اٶز اتنيك ی فارسالرين اتنيك حركات. یدليم تام آيدن دئيوالس یك ائله بيل اٶنجه** 

و فارس  یالر يوخ، اتنيك باخيمدان اساسا فارس فعال طلب ائدن حركت ینين ميلل حاقالرينی قوروپالر

ق للترين ايستكلرينيه سويوفار س ميی ها بئله غير. نظرده آليرام یحركت كيم وطنداشالرا دايانان بير

 .يه اساس وئره بيلر گلمه هياناشماقدا بئله بير قناعت

تشکیالتینی چیخماق شرطیله بوتون  لکه ده میللی آزینلیقالرینؤاگر مسئله یه بو آچیدان یاناشساق، ا -

بو  .حرکاتی ساییلیر -فارسالرین ائتنیک تشکیالتی" سبز جنبش"جریانالر او جومله دن  -تشکیالتالر

فارس  -دیل یوزایللیکده پهلوی لرین حاکمییتی قورولدوقدان سونرا بیر میللت و بیر جی -32جریانالردا 

لکه ده ؤا. اوالراق، تبلیغ اولونماقدادیر سینماز بیر تابو ایدئولوژوسو هه له ده  -میللتی و فارس دیلی

لرین  بونا گوره ده غیری فارس میللت محض. ایدئولوژیه دایاناراق فورماالشیبالر یارانان تشکیالتالر بو

فارس یعنی ایرانلی و ایرانلی یعنی  ره کی، بونالرین اینانجینداؤاونا گ. ایستکلرینه سویوق یاناشیرالر

بایجان ذرربایجاندا قوروالن آذجی ایللرده گونئی آ 5233-31 رنکؤبونا تاریخی ا. فارس دئمک دیر

. قارشیالنمادی توده پارتیاسی طرفیندن ائله ده مثبت سی نین حاکمییتی دیر کی، دئموکرات فرقه

بو گون ایسه بو  .داشییجیالریندان ایدیالر باخمایاراق کی، هر ایکیسی سوسیالیست ایدئولوژوسونون

گون دئموکرات حتی دینی تشکیالت  بونالر بو. سویوق یاناشماالرین چوخونون شاهیدی اولموشوق

 .ایستکلرینه بو گونه دک سویوق یاناشیبالر اولساالر دا غیری فارس میللت لرین

 

نين  یفعاليتلر یكقاوندان قابا نينی ، قورتولوش حركاتیفعال ليغ یآيا استاديومالردا گئدن ميلل** 

 ؟یمئيدانا چيخميش بير فعاليت نٶوع یكناريندا يئن و تكامولو گٶرورسوز يا اونالرين یدوام

جی  - 5265اونا گوره کی،  .داوامی دیر آنجاق تکامولو دئیلدیرکی فعالیتلری نین قمیللی حرکاتین قابا -

سیاسي  وئریلن شعارالر ایندکی استادیومدا وئریلن شعارالر دا  ایللرده بز قاالسیندا و باشقا یغینجاقالردا

نی میللی حرکت  غینجاقالرین یئرینی و زامانییکی یقبیرده کی، قابا. ایره لی له مه یوخدور باخیمدان

ره یئری ده زامانی دا دولت طرفیندن ؤگ یغینجاق استادیومالردا قورولدوغونایشدیریردی آنجاق بو معینل

 .یارانان فرصت دن یارارالنیر و حرکاتی کوتله وی لشدیریر میللی حرکات ساده جه. معینلشدیریلیر

 

سي، شهرلردن  مهكئچيريل نين ايلده بير دفعهی موقاييسه ائدركن، بس بابك قاالس ین بو يكي مرحله** 

 ده نئجه ديرلنديريرسيز؟ وضعيتله موقاييسه یاينديك ،یو مئديا نظارتيندن اوزاق كئچيريلمه فاكتالرين

استادیومالردا باش وئره ن  بو گون ایسه. سیاسی بیر حرکات ایدی -بابک قاالسی حرکاتی تام انقالبی -

لکه نین بوتون شهرلرینده سسله ؤک لریمیز امیللی ایست اوالیالرین اوستون جهتی اوندان عبارت دیر کی،

لونون ؤگ باخمایاراق اورمو. حرکاتیمیزی کوتله ایچینده یایلماسینا یاردیم ائدیر بو ایسه. نیلیر

میز گوجلو نومایش ائتدیریلدی، تفعاللیی قورودولماسی و قاراداغ زلزله سی ایله باغلی استادیوم الردا میللی

انقالبی فعالییت حساب  -غینجاغی قده ر تام سیاسییبابک قاالسی ی ییت لرستریلن فعاللؤآنجاق اوردا گ

اودوزماسی ائتکی  -اودوب جمعییتی داها چوخ استادیومالردا تراختور تیمی نین ره کی،ؤاونا گ .ائدیلمز

 .له ندیریر
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ا آزادليقالر اطرافيندی نين فردی نين ايستكلری ، فارس ميللتیفارس فيكير صاحيبلر یبعض** 

بو مودعاال . بير ايستكلر آدالنديرانالر واردير لره مخصوص آزادليقالريين نخبه یو سياس یفيرالنديغ

 یايستكلريله، آذربايجان ميلل نينی س اولماياراق، آذربايجان كوتله یاولماديغينيزدان آسيل -اولوبی راض

 اوالن فرقلر نه لرديرلر؟ آراسيندا ینين شعارالری قورتولوش حركات

قیسا بیر زاماندا  باخمایاراق کی، تاکتیکی شعارالر. شعارالرین بیر چوخ حیصه سی تاکتیکی دیر -

اوزون  ره ؤچوخ آز سیاسی آنالم داشییدیغینا گ فایدالی اولورالر، آنجاق دقت ائتمه لییک کی، بو شعارالر

شعارالر ایسه چوخ بیر سیرا . تبلیغ لره چئوریلیب ضررلی اوال بیلرلر مددت ده حرکات اوچون منفی

كیملیك مسئله سینی اؤنده  حركات یدیگر طرفدن، میلل. قاورایا بیلمیر یكوتله بئله شعارالر. اولوری آشیر

رنك اوچون کوتله ؤا. كوتله نین ایستكلرین منیمسه یه بیلمیر توتدوغو اوچون، عموم ایراندا گوندمده اوالن

. شعارالر یوخدور کاتدا اقتصادی خاراکتئر داشییاندورومدان چوخ سیخینتیدادیر و میللی حر اقتصادی

 .لترناتیوی اولمالی دیرآهم ده میداندا اوالن  حرکتیمیزین بو ایستک لر و شوعارالری تمثیل ائدن، میللی 

 

 ؟یبير نئچه اٶرنكله آرتيق ايضاح بيلرسيزم یحيصه سين یجاوابينيزين بيرينج** 

باشقاالری نین  ستریجی سیدیر و حرکاتیمیزیؤیغین گوئریلن شوعارالرین بیر سیراسی عیرقچیل-

ز تاریخینی ؤآسیمیالیا اوغرامیش هله ا اوزون بیر موددت. ستریرؤزونده عیرقچی حرکات کیمی گؤگ

 بیلمه ین بیر میللته ائله جه تبلیغات واسیطه لریمیز یوخ حدینده اولدوغو تانیمایان و دیلینی دوزگون دانیشا

. مانعه چیلیک توره ده جک ین سسلندیریلمه سی میللتیمیزین بیزه یاخینالشماسینداحالدا آشیری شوعارالر

لره حقارت ایچرمه یرک، دولت چیلییمیزه دوغرو  اولدوقجا چالیشیریق کی شوعارالریمیز باشقا میللت

 .ملموس ایستکلره دایانسین

 

، یاوچون تهران سياست الميث. لردن تأثير آلير آذربايجان توپلومو، چوخ حوزه یگونئ یيقين ك** 

مئديا، قوزئي آذربايجان، توركيه،  یفارس ديل ل داخيلده فعال اوالن فارس موخاليفت، غربدن ياييالن

 سيز بو تأثيرلري نئجه گٶرورسونوز؟. باشقا ميللتلرين سياسي فعاليتلري ، ايراندا ياشايانیعرب بهار

الردان و  الردان ، آخین اوالی لرینده باش وئرن ئورهدن داها چوخ، چ لر کئچمیش ایندیکی دونیادا میللت -

-الری و قازانیب لری، ایمکان لرین ماهیتی، ایستک عامل سایدیغینیز. اویونجوالردان تأثیرلنیرلر

یاخینالشماسینا تأثیر  راق میللی حرکته جک مئییل لرینه و اؤزل اوال میللتیمیزین گله الری اودوزما

لرین اویانیشیندا و سیاسی شعورالری نین  ر دووروده مئدیاالر میللتبیرده كي، معاصی. جک ائده

ربایجان تورک لری ده سوزو گئدن حوزه لردن زگونئی آ. داشییرالر فورماالشماسیندا ان اونملی رولو

شعورونون آرتماسی  ربایجان میللتی نین میللیزآنجاق گونئی آ. نییر و سیاسی شعورونو آرتیریر تاثیرله

اولماماسی میللی حرکاتین کوتله ویلشمه سینی  بونون. لو میللی تئله کانالالرا احتیاجی واراوچون گوج

 .لنگیدیر
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 یبو باخيمدان قوزئ. اولور "موقاييسه"، ینورمال حالدا اينسانالرين ان ياييقين ديرلنديرمه متود** 

الن وضعيتله موقاييسه ده و ايراندان حاكيم اوی گونئ ده،ی گونئ یآذربايجان و توركيه جومهوريت

 ؟اولورمو

اورنک اوچون بو گون اینکیشاف . لندیریر عمومیتله اینسانالری اینکشاف ائتمیش دولتلر ائتکی -

. دولتی هئچ ده اولکه ده یاشایان فارس الرین ماراغینی کسب ائتمیر باخیمیندان گئریه قالمیش افغانستان

اونالرال دیل بیرلیی  .دیلداشالرینا هئچ بیر ماراق یوخدور کوتله سی ایچینده افغانستاندا اوالن حتی فارس

نین اینکیشافی گونئی ده یاشایان میللتیمزه اولوملو  طبیعی کی، تورک دولتلری. اولدوقالرینی بئله دانیرالر

 .باغیشالماقدادیر تاثیر باغیشالیب و

 

و  ینين اوزل بير يئری سی ب یب یرول اوينايان، فارس ديل ل یمئديا آراسيندا خصوص یفارس ديل ل** 

سيزجه بو . عمل ائدير یكيم" فارسيستان"بير  ، مئديالیباشل -یل بو تله كانال، عمل. رولو واردير

تأثيرلر  یشعورالرينا نه كيم یفارس ميللترين سياس یفارس و غيری تأثيرين یتلويزيونون كانال

 بوراخير؟

تئله کانال فارس دیلینی  ینا باخمایاراق، سوزو گئدنگئنل اوالراق دئمک اوالر کی، سیاسی ماراقالر -

شوعورا گلدیکده، بو تئلئویزیانین بو حاقدا جیددی  میللی. دوشونن میللت لرین سیاسی شعورونو آرتیریر

آسیمیله  الر و یا الر فارس آنجاق نورمال حالدا اورادا چالیشان اینسان. اولمامیشیق بیر پروقرامینا شاهید

لیینی  لی فارس میللتچی آنالییش راق ناقص دئموکراسی ر اولورسا، طبیعی اوالل اولموش تورک

 .دیر جک لی کیمی گؤرونه فارسیستان کانا الر و بو تئلئکانال بیر جاق یانسیدا

 

ی شعار" بودن است یهمزبان بودن از یهمكشور"ايراندا : ده بير مقاما ديقت ائدين لوطفا بو مسئله** 

 یاٶزو عكس يول گئدير يعن یايند یلييی ميللتچ ايللر مشغول اولموش فارسنين تبليغيله اوزون 

هم " ی، ايرانداكیالرين"همزبان"تورك جومهوريتلرينده ياشايان ی افغانستان، تاجيكستان و حت

عجبا بيزيم  .دير لرين ترسينه عمل ائتمك بو ايسه بيزه اوخونان موعظه.ترجيح وئريرلر لرينه"كشور

 ؟یتحليل ائده بيليرلرمی گٶريب اوردا ياتان مئساژ یبازليغ بدهعبو شاينسانالريميز 

یاشایان دیلداشالرینا بیگانه  لکه لردهؤنورمال بیر اینسان هئچده باشقا ا. اصلینده ده بئله اولمالیدیر -

ق فارس آنجا. قاراباغدا باش وئرن اوالیالرا بیگانه قالمایبالر نئجه کی، میللی فعالالریمیز. قالمامالیدیر

بو ایسه . وئرمیر زونه بو حاققی وئره رک، گونئی ده یاشایان سویداشالریمیزا بو حاققیؤا حاکمییتی

یعنی اونالر . داواملی اوالراق یئریدیبلر و فارس حاکمییت لری ده بو سیاستی. چیرکین بیر سیاست دیر

 شقا بیر شوعاری تبلیغ ائتمک دهلکه خاریجینده تام باؤبیر شوعار و ا لکه داخیلیندهؤز منافعلرینی اؤا

لکه داخیلینده ؤخالچاسی ا تبریزده توخونان تبریز. بورا دا نظرینیزی بیر مقاما جلب ائدیرم. رورلرؤگ

فارس خالچاسی "لکه دن کنارا چیخدیقدا ایران خالچاسی یوخ ؤآنجاق بو خالچا ا. تبریز خالچاسی آدالنیر

" Persian Carpet" لکه ؤخالچاسینی ا اونالر تبریز. قچیلیین ان باریز نومونه سیدیربو ایسه ایر. آدالنیر

. باش توتا بیلمه یه جه یینی یاخشی بیلیرلر بو سیاستین. آدالندیرا بیلمزلر" فارس خالچاسی"داخیلینده 

 بیز فارس حاکمییتینه بو حاققی وئریریک. سیاست هله ده یئریدیلمک ده دیر لکه خاریجینده بوؤآنجاق ا

قاندالالنمیش قارچیچگی                                                                مصاحبه                                                                                  21  

 



آنجاق اونالر . بیگانه قالماسینالر ز دیلداشالریناؤقا دولتلرده حتی تورک جمهورییتلرینده اوالن اکی، باش

 .بیزلری جاسوسلوقدا اتهامالیب تورمه لره آتیرالراوسته لیک نه اینکی بیزه بو حاققی وئرمیرلر، 

 

. یچوخ اوزاق ايد ليقالردان رئال یشاه دٶورونده خاريجده فعال اوالن اوپوزيسيون، داخيلده ك** 

 لر؟رفعاليتلر نئجه گٶرسني سيزين آچيدان، خاريجده جرياندا اوالن یايند

تام موخالیفم و اومید ائدیرم  ایچری آیریمی ایله -لیک له وورغوالمالیام کی میللی حرکاتدا ائشیک اؤنجه -

ز وظیفه لرینی یئرینه ائشیک داها اویوملو بیر شکیلده اؤ تئزلیکله بونا شاهید اوالق کی، ایچری ایله

چوخ آشیری  سترنلر اکثرا داهاؤسوالینیزا گلدیکده، خاریجده میللی زمینده فعالیت گ .تیرسینلریئ

 اوالنالرین تاثیرینه دوشره ک لکه دن خاریجه چیخانالردان بیر چوخو خاریجدهؤحتی ا. رادیکالدیرالر

ر خاریجده اولموشام و اورادا داها چوخ نئچه ایلل زومؤمن ا. رادیکالالشماغا دوغرو گئدیرلر آشیری

نقدر رئاللیقدان  لکه ایچینده یم بونونؤآنجاق ایندی کی، ا. آتیلماسی نین طرفداری ایدیم آددیمالر آشیری

 .اوزاق اولدوغونو دویورام

 

؟ ديقت یساييال بيلمزمی خاريجده آزادليغين اولماس یاولماغين سبب" راديكال"بو اٶلكه خاريجينده ** 

ده ی ايچر یاگر خاريجه چيخاندا مٶوقع یآذربايجانلی يعن. بير اينديكاتوردور یبو اٶنم یدين كائ

ی توركلر آذربايجان یك ، خاريجدهیبئله ده باشا دوشمك اوالر ك ین اوندا، مسئله اولدوغوندان فرقلنير،

 سفره داها ياخينآتمو یسياس سيز شراييطده، آذربايجاندا ياراناجاقی باسق -سيزی ، تپگینين مٶوقع

 .دير

هئچ بیر چتینلیک چکمه دن اوز  هسیمک  نتیجه سینده اولماسی طبیعی اوالراق، خاریجده آزادلیغین -

 حرکاتدا رادیکال دوشونجه لرین اولماسیندا دا ،باخمایاراق کی  .ره بیلردیله گتیری فیکیرلرینی راحاتجاسینا

دیققت ائتملی ییک کی  . دئمکدیر الوریشلی عمل ائتمکفایدا وار اما سیاسی فعالیت معقول، سوروملو و 

میللی . ه بیگانه اولماق معقول ساییلمازماولوسالرآراسی سؤیل خالقیمیزدان چوخ مسافه آچماق و یا،

. بیر حرکتدیر محیطلرده سورومسوزجا دانیشیقالردان داها جیددی و داها بویوک رئال میکرو حرکاتیمیز،

منجه  .چالیشانالرین سایی سی چوخالماقدادیر جده، بونالرا دیققت ائدرکسئویندیریجی دیر کی خاری

بیرینی باشا  -اوچوروم اونالری بیر بو. کی لرین آراسیندا بیر اوچوروم وار ائشیکدهلرله ایچریده کیلرله 

بو اوچوروم . نیرشالابصحبت لر ، توهمت لر و شانتاژالر  -زؤس اودور کی،. دوشمه یه ایمکان وئرمیر

عکس حالدا . قالدیریلمالیدیر فضادا ایچرینین دورومونو نظره آلماقال دانیشیق یولالریال آرادان یر منطیقیب

 .جک دیر میللی حرکاتین بیر چوخ انرژی سینی هدره وئره

 

مٶوجود اوالنالرين  داخيلده اوالن فيكيرلره خاريجده یدان بر -2991هله  یاگر من سيزه دئسم ك** 

ميشم، نه دئيرسيز؟ ميثال اوچون  ائتمه بير اوچوروم موشاهيده یئديب، چوخ جيددآراسيندا ديقت ا

 ؟ ياخودیبيلمك راحاتم یتانيمادان، اونون داخيلده يا خاريجده يازيلديغينی نين مٶلفين سيزجه بير مقاله

يقال بيلمك خايينلرآ یياشاماسين ده حوزه ینين ايچريده، ديشاريدا يا هر ايكی بير تاخما ايمضانين صاحيب

 مومكونمو؟
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آنجاق . بورادا وورغوالمالییام کی، میللی حرکت اؤزلویونده ، ماهییتینه باخاراق رادیکال بیر حرکت دیر-

بلکه نظری عقالنییت باخیمیندان . اوچوروم دئدیکده، رادیکاللیقدا دئییل آشیریلیقدا عملی عقالنییت ده دیر

آنجاق مسئله .  و هه له ایچریده کیلر داها رادیکال اوالالر داایچری ایله ائشییین چوخ اوخشارلیغی اوال

تاخما آد ایله یازیالن عمل محورلی بیر مقاله ،اوزونو مئیداندا گوسترمیرسه، دئمه . عملی عقالنییت ده دیر

همین تاخما آدالر او زامان گئرچک آنالمدا ایچری نین . لی اونونال ائشیکده اوالنین هئچ فرقی یوخدور

تاخما آدالرال و یا خاریجده . ومون گؤستره بیلر کی، عمل مئیدانیندا اؤزلرین گوسترمیش اولسونالردور

کی بللی آدالرال وئریلن پالنالری بیز نه استادیومالردا، نه ایچریده کی  نشراوالن درگی لرده، نه محکمه 

میللتیمیزین  ر خاریجدهمیللی فعالالریمیز ایستر ایچریده اولسون ایست . ساوونماالردا گؤرموروک

بیرینی  -شماالر بیرالنآ میللی مجادله لرده فرقلی. قایغیسینی چکدیینه گوره هر ایکسی ده تقدیره الیقدیر

او کی، ایمضاسیز و یاخود تاخما آدالرال یازیالن . اولمالیدیرالر بیرینه دستک -تکمیللشدیرمک اوچون بیر

مسئله ایله ی دئمه لییم کی، بیرینه کی میلل گلدیکده ایسه ادیغیناتانینم -لیفلرینین تانینیب ؤلرین م مقاله

دوشمن لر طرفیندن یازیلدیغینی  خودو یا اوزون مدت دریندن ایلگیلنیر، هانسی یازینین ایچریدن، ائشیکدن

 .تخمین ائتمک هئچ ده چتین دئییل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : آچیقالما 

 سینداآراسیته سی  "تریبون"جناب الری ایله  ( آراز قاراباغلی) حسنی بو مصاحبه یئنی گاموح باشقانی دوکتور لطیف بی

 . گونونده باش توتموشدوجو  – 21جی ایلین آذر آیینین  -3193
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                                                                    مصاحبه دکتر، لطیف حسنی

             

کل تشکیالت ردبی      

 

" یئنی گاموح"       

 

با              

 

 "آرازنیوز"     

 

 

 

 چه .دهيم اختصاص شد گاموح يئنی تشکيل به منجر که تحوالتی به بدهيد اجازه اگر را اول سوال **

 شود؟ تاسيس گاموح يئنی که شد سبب عواملی

 

 یک طی که است یدجد نام یک تنها .نیست جدیدی تشکیالت گاموح یئنی که کنیم دقت باید هرچیزی از قبل

 ملی فعاالن اتحاد تاسیس بدو از گاموح مقاصد از یکی  .شدیم آن تغییر به مجبور ناخواسته اتفاقات سری

 در ملی ایدئولوژی بر تکیه با مقصود این به رسیدن برای .بود ملی منافع محور حول جنوبی آزربایجان

 با کشور داخل در گاموح مرکزی کمیته هحالیک در .بودیم گذشته سنوات های کاستی و نواقص رفع صدد

 از گاموح وقت رئیس متاسفانه بود کشیده پیش به را توسعه برای تغییرات روند جدید نظامنامه ی ارائه

 تقدیم را خود استعفای و نمود خودداری بود دموکراتیک ارزشهای بر متکی که جدید ی نظامنامه پذیرش

 تسلیم تشکیالت به را حزب های امانت ایشان استعفایش، از ماه 2 گذشت با اما .کرد مرکزی ی کمیته

 اختالفات سر بر را انرژیمان اینکه برای نیز ما .داد قرار استفاده سوء مورد گرفته گرو را آنها و ننمود

 گاموح یئنی به را تشکیالت نام گاموح پلنوم تایید با و مرکزی کمیته قاطع رای با ندهیم هدر به داخلی

 .یمداد تغییر
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 اجتناب محوری شخص و احساساتی برخورد از است الزم ملی، حرکت سیاسی بعد تکمیل و تکوین در

 در شده ایجاد تغییرات .داد قرار محور را دموکراتیک و جمعی خرد همچنین و تشکیالتی فعالیت و کرده

 تشکیالت یک کشور لداخ در گاموح یئنی حاضر حال در .است بوده راستا این در ماهیتا نیز ما تشکیالت

 تشکیالت ایجاد برای البته .است داده قرار خویش مبارزات اصول را سیاسی– مدنی فعالیت که است علنی

 ی کمیته اکثریت بازداشت با اما .داشتیم مذاکراتی کشور داخل در ملی فعاالن از تعدای با قبال ما علنی

 .افتاد تاخیر به مدتی هدف این گاموح مرکزی

 

 

 می هايی فعاليت چنين مساعد را شرايط آيا داريد؛ را داخل در تشکيالتی آشکار فعاليت قصد که دگفتي **

 بينيد؟

 

 برخورد شرایط این از منظور اگر .دهیم توضیح موجود شرایط از را خود منظور باید هرچیز از بیش

 باید است نظام دمنتق حتی و مخالف سیاسی های جریان قبال در حاکمیت گرانه سرکوب و گیرانه سخت

 مطرح علنی حزبی فعالیت اصلی مانع عنوان به را کشور سیاسی آور خفقان شرایط اگر که کنیم عنوان

 در که چرا .کنیم پوشی چشم تاریخی رسالت این انجام از همیشه برای تا بود خواهیم آن از ناچار کنیم

 هم آن آمده، وجود به سیاسی باز بتانس سیاسی فضای که مدت کوتاه زمانی مقاطع از برخی جز به ایران

 فضای یک هیچوقت قدرت، رانت از برخوردار سیاسی احزاب برخی برای شده کنترل صورت به

 امید به اگر حتی .است نداشته وجود نظام مخالف و منتقد احزاب علنی فعالیت برای دموکراتیک سیاسی

 ترین دموکراتیک در حتی که دارد آن از نشان نقرائ و شواهد تمام بنشینیم نامطمئن و نامعلوم آینده این

 با حال .یافت نخواهند را علنی فعالیت شانس ملی، مسئله به معتقد سیاسی احزاب نیز، ممکن وضعیت

 سرنوشت وظیفه این انجام برای تا اند گرفته تصمیم گاموح یئنی حزب در ما دوستان مسایل این به توجه

 ملی حرکت که داریم اعتقاد خاص، مورد این در ما اتفاقا .اشندنب نامعلوم آینده منتظر خویش ساز

 واهی دلیل و بهانه هر به تا باشد قرار اگر .است شده علنی مبارزات سیاسی فاز وارد دیر خیلی آذربایجان

 این بازندگان ترین اصلی آذربایجان ملت که باشیم مطمئن بیندازیم تاخیر به را تاریخی وظیفه این انجام

 به توجه با اما است آور خفقان کشور سیاسی فضای بر حاکم کلی شرایط اگرچه .بود خواهند میدان

 و علنی فعالیت آغاز اعالم برای را وضعیت این ما منطقه، و کشور بر حاکم بحرانی و حساس اوضاع

 اختپرد از ناگزیر مان ملی های خواسته تحقق برای دانیم می که هرچند .یافتیم مناسب سیاسی آشکار

 تصمیمات و بود خواهند مسئول گذشته از بیش دوستانمان که داریم باور اما هستیم سنگین های هزینه

  .گرفت خواهند واقعی

 

 می چه در را آذربايجانی جامعه برای ملی سعادت گفتيد، سخن ملی سعادت از خود مرامنامه در شما **

 بينيد؟

 

 خوشبختی و سعادت از سیاسی جریان هر تعبیر و تفسیر اقطع که کنم عنوان باید سئوال این به پاسخ در

 احزاب و بشر نوع آزادی در را خوشبختی و سعادت لیبرال احزاب مثال .بود خواهد متفاوت مردم

 نزد در انسان سعادت و خوشبختی از متفاوت تفاسیر این .بینند می بشر نوع برابری در را آن سوسیالیست

 زمانی خصوص به .شود می هم متضادی گاها و متفاوت های گیری تیجهن به منجر عمده فکری مکتب دو
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 اقشار از متشکل ملت یک .شود می دوچندان کار سختی آید، می میان به ملت یک خوشبختی از سخن که

 بنابراین دارد، ای عمده تفاوت هم با سعادت و خوشبختی از آنها تفاسیر که است گوناگونی طبقات و

 سیاسی جریان هر عمل در .است شکست به محکوم ملی سعادت مسئله از گرایانه لتقلی برداشت هرگونه

 ما، نظر به .کند تعریف جامعه مختلف طبقات و اقشار اکثریت منافع با مطابق را ملی سعادت تا است الزم

 شکل جلوی فارس شوونیسم .است استبداد و داخلی استعمار آذربایجان، ملت سعادت مانع ترین اصلی

 نتواند جنوبی آذربایجان ملت زمانیکه تا .گیرد می را جنوبی آذربایجان ملت مستقل سیاسی هویت گیری

 آن خوشبختی درباره توان نمی برساند تثبیت مرحله به کنونی جهان در را خود مستقل سیاسی موجودیت

 در یریگ تصمیم قدرت و باشد محروم خویش سرنوشت تعیین حق از ملت یک وقتی تا یعنی .گفت سخن

 اما .کند می تنزل فریبانه عوام شعار یک حد به ملی سعادت باشد، نداشته را خود سیاسی سرنوشت مورد

 خوشبختی از مانع موثر عامل یک عنوان به نیز استبداد جنوبی، آذربایجان ملت داخلی استعمار کنار در

 ملت دوش روی بر سرنوشت تعیین حق اصل حقوقی های پایه که آنجا از ما نظر به .شود می ما ملت

 نادرست برداشت یک آن دموکراتیک ابعاد به اشاره بدون ملی مبارزه از صحبت هرگونه گیرد می قرار

 .میدانیم جانبه همه توسعه در را آذربایجان ملت سعادت ما مسایل این به توجه با .باشد می اصل این از

 باشد می فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، توسعه جانبه، همه توسعه از ما منظور

 

 

 

 چيست؟ جنوبی آذربايجان برای فراگير ملی جبهه ايجاد در گاموح يئنی تشکيالت راهبرد **

 

 از صحبت فعلی درشرایط دارم اعتقاد بنده کنم صحبت باره این در روراست و صریح خیلی بخواهم اگر

 سیاسی های جریان وجود مستلزم لیم جبهه تشکیل که چرا .است زود خیلی فراگیر ملی جبهه تشکیل

 در تشیکالتی کار به منفی های نگرش برخی وجود علت به متاسفانه .است ملی حرکت قالب در مشخص

 که شرایطی چنین تحت .است برخوردار وار توده و شکل بی ماهیت یک از جنبش این ملی، حرکت

 تعریف در را ما است ضعیف ای و نگرفته شکل حرکت در سیاسی های جریان و سیاسی های گفتمان

 جریان وجود ملی جبهه گیری شکل برای.ساخت خواهد روبرو دشواری با ملی جبهه این ایجاد مکانیسم

 خصیصه این از ملی حرکت که حالی در است ضروری متفاوت فکری های گفتمان با سیاسی شفاف های

 بی از فضایی علنی، و افشف سیاسی های جریان گیری شکل عدم علت به عوض در .است بهره بی

 حزبی فعالیت رویکرد با گاموح یئنی حزب بگویم باید .است افکنده سایه ملی حرکت بر بدبینی و اعتمادی

 ملی جبهه ایجاد از تنها نه ما .است برداشته راستا این در را خود سازنده و مثبت های گام علنی و آشکار

 نظر به اما .هستیم طرح این شدن اجرایی پیگیر شدت هب سیاسی حزب یک عنوان به بلکه کنیم می حمایت

 مقطع این در ما نظر به .شعار نه باشد برنامه و برطرح مبتنی باید راستا این در عملی اقدام هرگونه ما

 تبلیغ راستا این در قدم ترین مهم مطمئنا .باشیم طرح این اجرای برای بسترسازی پیگیر بیشتر باید زمانی

 شکل ملی جبهه نگیرد، شکل ملی حرکت احزاب که زمانی تا .است ملی التیدرحرکتتشکی کار فرهنگ

 .گرفت نخواهد خود به واقعی
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 شمار تحليل باشد، می ملی پرچم مسله آذربايجان ملی حرکت در برانگير بحث موضوعات از يکی **

 چيست؟ باب اين در

 

 نمود ملی پرچم مسئله مورد در موجود الفاتاخت من نظر به .هستم مخالف ادعا این طرح با اساسا من

 جنبه بیشتر متاسفانه که اساسی اختالفات این وجود دلیل به .است ملی حرکت در موجود اساسی اختالفات

 مسایل در سیاسی مشترک مواضع و تصمیم اتخاذ از ناتوان ملی حرکت ایدئولوژیک نه دارد شخصی

 می ظاهر اختالفاتی مواردی چنین در که هستیم آن اهدش خاطر همین به .است ملی پرچم نظیر کالنی

 و بگذارد کناری به را اختالفات این ملی حرکت اگر که حالی در است حل غیرقابل نظر به که شود

 .شد خواهد حل نیز ملی پرچم مسئله طورحتم به شود مشخص آن سیاسی های گیری تصمیم مکانیسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : آچیقالما 

سیته سی  "آراز نیوز"جناب الری ایله  ( آراز قاراباغلی)مصاحبه یئنی گاموح باشقانی دوکتور لطیف بی حسنی بو 

 . حاضیرالنمیشدیجی گونونده  - 35جی ایلین آذر آیینین  -3193سینداآرا
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 - 2811ين  آذربايجان ین الخالق حقوق دا سوی قيريم و بو پيريزمادان گونئبي

 ريمينا باخيشجی ايل سوی قي

 

آیری فیزیکی شخص لرین  –یری جنایت نوع لریندن دیر بورا دا آ بین الخالق –ژئنوسید  –سوی قیریم 

و بیر قوروپونون ؤاهالینین معین ، یاخود بوتره ؤائتنیک و یا خود دینی عالمتلره گدئییل ، ایرقی ، میللی ، 

 . محو ائدیلمه سی نظرده توتولور

اکتیابر تاریخلی  55جی ایل  - 5732باش مجلیسی نین ( ب م ت ) شکیالتینین یش میللت لر تبیرلشم

قطعنامه سینده اعتراف ائدیلدیی کیمی ، سوی قیریم بین الخالق حقوق نقطه نظریندن بوتون مدنی عالمین 

بو قطعنامه ده سوی قیریما قارشی مبارزه اوزره خصوصی بین . حاکمه ائتدیی جنایت حساب اولونورم

  .ق سازیش ترتیب ائدیلمه سی حاققیندا دا قرار چیخاریلمیش دیر الخال

 

دا ب م ت  – 7جی ایل دکابرین  – 5736

باش مجلیسینده سوی قیریم جنایتینین 

قارشیسینی آلماق و بئله جنایتلر اوستونده 

بو . ول ائدیلمیشدیر جزا حاققیندا سازیش قب

جی مادده سینده سوی قیریم  - 55سازیشین 

یین ان ایره نج و دهشتلی فورماسی ایرقچیل

اولماقال ، اینسانلیغا قارشی ان آغیر 

یا  سازیشه اساساً بو و. جنایتلردن بیریدیر 

دیگر میللی ، ائتنیک ، ایرقی و دینی 

 :قوروپو تمامیله و یا قیسماٌ محو ائتمک مقصدی ایله ائدیلن آشاغیداکی حرکتلر سوی قیریم حساب ائدیلیر

 لدورولمه سی ؛پون عضولرینین اؤبئله قورو( الف 

 بئله قوروپون عضولرینه جیددی بدن خسارتی و یا ذهنی پوزغونلوق یئتریلمه سی ؛( ب 

ً فیزیکی محو ائدیلمه سینی نظرده توتان ( پ بئله بیرقوروپ اوچون قصداً اونون تمامیله و یا قیسما

 شرایطین یارادیلماسی ؛

 ومونون قارشیسی نین آلینماسیندا نظرده توتوالن تدبیرلر ؛بئله بیر قوروپ آراسیندا اوشاق دوغ( ت

 .اوشاقالرین زورال بیر اینسان قوروپوندان باشقاسینا وئریلمه سی ( ث

 

یق ، تحریک ، قصد ، جنایتی تؤره تمک و بو ایشده سازیشه گوره سوی قیریم ، سوی قیریما حاضیرل

 .یلیق جزاالندیریلمالی عمللر حساب اولونور اشتیراکچ
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 مدنی سوی قیریم -میللی

 

میللی ، ایرقی ، یا خود دینی قوروپون دیلینی ، دینی نی قاداغان ائتمه ، یاخود مدنییتینی محو ائتمه ، او 

جمله ده ن میللی ، ایرقی ، دینی قوروپا گونده لیک حیاتدا ، مکتب لرده میللی دیلده ن استفاده نی قاداغان 

رلرین چاپ ائدیلمه سینی و یایلماسینی قاداغان ائتمه ، کتابخاناالری ، ائتمه ، بو قوروپون دیلینده نش

مدنی  -للیمی... موزئیلری ، مکتب لری ، تاریخی آبیده لری ، دینی عبادت یئرلرینی قاداغان ائتمه و 

مدنی و  -رونده گونئی آذربایجان تورکلرینین میللیپهلوی لر حاکمییتی دؤ. ساحه ده سوی قیریم ساییلیر 

 :یزیکی سوی قیریما معروض قالماسیف

 

 مدنی سوی قیریمی ؛ -گونئی آذربایجان تورکلرینین میللی( الف

 

قید ائتدییمیز کیمی ، میللی ، ایرقی ، یا خود دینی قوروپون دیلینی ، دینی نی قاداغان ائتمه ، یاخود 

لیک حیاتدا ، مکتب لرده میللی مدنییتینی محو ائتمه ، او جمله ده ن میللی ، ایرقی ، دینی قوروپا گونده 

دیلده ن استفاده نی قاداغان ائتمه ، بو قوروپون دیلینده نشرلرین چاپ ائدیلمه سینی و یایلماسینی قاداغان 

ائتمه ، کتابخاناالری ، موزئیلری ، مکتب لری ، تاریخی آبیده لری ، دینی عبادت یئرلرینی قاداغان ائتمه 

 . مدنی ساحه ده سوی قیریم آدالندیریلیر -لیمیل  بین الخالق حقوق دا... و 

 

باشا یاردیمی ایله   بو گون هر بیر گونئی آذربایجان تورکونه آیدین بیر مسئله دیر کی ، اجنبی لرین بیر

 رونده فارس اولمایان میللت لر شددتلی اوالراقنا اوتوران رضا خانین حاکمییتی دؤسلطنت تاختی  تهراندا

ونئی آیری سئچکیلیک له اوزله شن میللت لرین اون سیراسیندا ایسه گ. له شدیلرآیری سئچکیلیک له اوز

ورده آذربایجان تورکلرینین تاریخی تحریف اولونوب ، دیللری بو دؤ. آذربایجان تورک لری دوروردو

، اوخونماسی و بو دیلده کتابالرین  -ایسه مغولالرین دیلی آدالندیریلیب ، تورک دیلی نین یازیلیب

نیست حاکمییتین ووآذربایجانین تاریخی آبیده لری ش گونئی. لرین نشری قاداغان اولونوبغزئت

ندردیی مستوفی کیمی ایرقچی مامورالر ین آذربایجانا گؤ حاکمییت. ناسیزلیغی اوجباتیندان داغیدیلیباعتی

بئله . ر، خر شماری آدالندیریبال آذربایجان تورک لرینه اهانت ائده رک تبریزین سر شماریسی نی

ره تدیک لری فسادالرین اوجباتیندان آذربایجان خالقی استیثمار ورالرین آذربایجان اراضی سینده تؤمام

اولونوب ، ژاندارماالرین ظولمو ، امک قانونالری نین اولماماسی زاوودالری و فابریکاالری ایفالسا 

 -نهایت بو میللی. رتماغا باشالییب گونده ن آ -اوغرادیب ، تجارتین سوییه سی یئنیب و اینفیالسیا گونو

نین مدنی سوی قیریم گونئی آذربایجاندا کوتله وی اعتراضالرا شراییط یاراداراق میللی آزادلیق حرکاتی

بونونال دا میر جعفر پیشه وری باشدا اولماقال ، پئشه کار تجربه لی . یارانماسینا گتیریب چیخارتدی

نده رلری ، گونئی آذربایجان خالقی دموکراتیک فرقه سی نین اؤربایجان کادرالرین واسیطه سی ایله آذ

ی ، سیاسی و اقتصادی وضعییتی آراشدیراراق ب لرینی دویدوقدان سونرا ، اجتماعنین دموکراتیک طل

اکینچی لر ز و مطبوعات آزادلیغی ، وجدان و عقیده آزادلیغی ، سؤ: ن  دموکراتیک شعارالرال او جمله ده

لوشدورولمه سی ، فهله لر اوچون امک قانونالرینین و سیغورتانین یارادیلماسی ، ن بؤاوچون تورپاقالری

ینین تامین اولونماسی ، میللی صنایع ده ن حیمایه ، آنایاسا چرچیوه سینده میللی  ایشچی لرین رفاه

جمعییت لرین سئچیلمه سی ، تورک دیلی نین گونئی   حقوقالرین اجراسی اوچون ایالتی و والیتی
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ره آذربایجان میللی گؤ... غزئتلرین بو دیلده نشری و  ذربایجاندا رسمی لشدیریلمه سی ، کتاب وآ

 .دموکرات فرقه سینین بینووره سی قویولدو 

 

ده ک گونئی آذربایجاندا  - 33جی ایل آذر آی نین  - 5231ده ن  - 35جو ایل آذر آی نین  - 5233

بایجانین چاغداش تاریخی نین ان ه سی ، ایران و گونئی آذرحاکمییت ده اوالن آذربایجان دموکرات فرق

ونیست سیاست لرینه قارشی دثه لر ایرقچی پهلوی رژیمی نین شوبو حا. نملی حادثه لرینده ن دیراؤ

اتالری نین بو گون ایسه آذربایجانین گنج دموکر. اولدوغو اوچون بو گونه ده ک تانینمامیش قالیب

دیلمه سی اوچون آذربایجان دموکرات فرقه سی نین حقیقت لرینی پرده نه لدوزگون استیقامت ده یؤ

 .آرخاسیندان آیدینلیغا چیخاردیلماسی نین زامانی آرتیق گلیب چاتیب

 

بین الخالق حقوقون نقطه یی نظرینده ن آذربایجان دموکرات فرقه سی نین گونئی آذربایجاندا قوردوغو 

خالقالرین اوز مقدراتینی . ن ائتمه پیرینسیپی حاق قازاندیریرخالقالرین اوز مقدراتینی تعیی"حاکمییته 

بو حاق دونیا اجتماعییتینده ان اؤنملی  ،یر دره جه ده اعتیبار وئریلیب کیتعیین ائتمه حقوقونا دونیادا ائله ب

لرین یین ائتمه حقوقو، آشاغیداکی میللت خالقالرین اؤز مقددراتینی تع. تاندارتالرینداندیرلچو اسحقوقی اؤ

 :مباریزه سینه شامیل ائدیلیر

 

 مستمله که چیلیک سیاست لره قارشی مباریزه آپاران میللت لر؛ -

 اجنبی اشغالچیالرا قارشی مباریزه آپاران میللت لر؛ -

 .ایرقچی رژیملره قارشی مباریزه آپاران میللت لر -

 

حرکاتین گئنیشلنمه سی ایله یاناشی آذربایجاندا میللی دموکراتیک حرکاتین یارانماسی نین سبب لری و بو 

آددیم سرعتله گلیشمه سی، میللی حکومتین یارانماسی و نهایت دینج یولالرال گئریه اوتورماسی -آددیم

 .گئنیش بیر آراشدیرما طلب ائدیر

 

تری بیر نظر ایجان خالقینا ائتدیی خدمت لره اؤآنجاق آذربایجان میللی حکومتی نین بیر ایل مدتینده آذرب

بین الخالق حقوقون رهبر توتدوغو دموکراسیایا، انسان حاقالرینا نه قده ر   بو حکومتین   لماقال،سا

 :اویغون اولماسینی اثباتالنیر

 

سئچکیلرده سس وئرمک و سس   5231/ 2/ 32 قادینالری ایلک دفعه اوالراق،  گونئی آذربایجان -

ایران  جی ایلده شاه رژیمی طرفینده ن- 5232بوکی بو حاق  قازانماق حقوقونو قازاندیالر؛ حال

سینده اؤلكه ده جنسی ه ایل سونرا شاه رژیمی غرب دولتلرینین تضییقی نتیج 51یعنی . قادینالرینا وئریلدی

 .سئچكیلیه سون قویدو آیری

نین بو دیلده  تورك دیلی نین گونئی آذربایجاندا رسمی دولت دیلی كیمی تانینماسی و درسلیك كتابالری -

 .ائدیلمه سی رنش

قید ائتمك الزیم دیر كی، آذربایجان میللی . ونیورسیته سینین تاسیس ائدیلمه سیا آذربایجان میللی -

لكه ده تهران اونیورسیته سینین انحصارینا سون قویدو و انیورسیته لرین اونیورسیته سینین تاسیسی ایله اؤ

 .تاسیس ائدیلمه سینه شرایط یاراتدیباشقا ایالت لرده 
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ییت و مالیك ایله رع  كینچیلر آراسیندا بولوشدورولمه سیتورپاقالرین پولسوز اوالراق كندچیلر و ا -

جی  - 5235بیر حالداكی، شاه رژیمی . آراسیندا اوالن بهره مسئله سی نین بیر دفعه لیك حل ائدیلمه سی

 .ایلده بو ایشه باشالدی

 . ی و قووه یه مینمه سییغورتا قانونونون تصدیق له نمه سامك و فهله س -

شهرینین سویونون تامین ائدیلمه سی اوچون سو لوله لرینین اوالراق تبریز  شهرلرین خصوصی -

ا تهران و بیر نئچه ایلده ن سونر جی ایلده بو اورقانی یاراتدی-5232بیر حالداكی، شاه رژیمی . چكیلیشی

 .سویو لوله لرین واسیطه سی ایله اهالیه چاتدیریلدی

 .ی نین یارادیلماسیاوركستراس ربایجان میللیآذ -

نین  ینین آد یقهرمانالر یشهرلرده خیابانالرین، میدانالرین و پارك الرین اوزه رینده آذربایجان میلل -

 .ایله بزه دیلمه سی الرین هیكل لریقهرمان شهرلرین و پارك الرین میللی قویولماسی و

، یاصالحاتالرین آپاریلماس یو مال ی، اقتصادیین ائدیلمه سمآذربایجاندا تهلوكه سیزلیین تأ یگونئ -

، ی، كند تصررفاتینین آرتماسیفسادالرال مباریزه، ایشسیزلیین آرادان قالدیریلماس یو اخالق یاجتیماع

، یتئاترین برپاس یفعالییت لر او جمله ده ن میلل ی، اینجه صنعت له باغلینین آپاریلماس یآبادلیق ایشلر

 ...و  یو مطبو خدمتلر، سهییه، خیریه مسئله لر ی، مدنینین آچیلیش یو استانسیاستبریز رادی

 

مخالیف لر چاره  یاصالحات الر نتیجه سینده حتی خدمت لر و آپاردیغ ینین ائت یحكومت آذربایجان میللی

ت لر خدم ینین ائتدی یآذربایجاندا آذربایجان دموكرات فرقه س ، گونئییسیز قاالراق اعتراف ائتدیلر ك

 .ایشلرینده ن چوخ اولوب ویوردایل مدتینده گؤ 32رضا خانین 

 

الده ائتدیی نائلییت لرینی قورویوب ساخالتماق اوچون حتی تهرانین ارتجاعی   آذربایجان میللی حكومتی

ه جی ایلده آذربایجان میللی حكومتی نین نمایند- 6/3/5231بئله لیك له . رژیمی ایله ده دانیشیقالرا گئتدی

تهران گؤروشونون مذاكره لرینین داوامی ایسه . باشچیلیغی ایله تهرانا گئتدینین  هئیتی پیشه وری

مظفر فیروزون باشچیلیغی ایله  سیاسی نماینده سی -جی ایل تهران رژیمی نین حربی- 35/2/5231

ونونالدا ب. مادده ده ن عبارت هر ایكی طرف آراسیندا راضیلیق امضاالندی 5تبریزده كئچریلدی و 

له یه ن غرب دولتلرینه ثبوت ائتدی كی، آذربایجان تهران رژیمینه و اونو دستك  لی حكومتیآذربایجان میل

بیر حكومت دئییل، او، تهرانال تبریز آراسیندا یارانمیش مناقشه ( تجزیه طلب) میللی حكومتی سئپاراتچی

بایجانین و ایرانین كراتیك پرینسیپلرله آذردمو  و  .نین دینج یولالرال حلل ائدیلمه سینین طرفداري دیر

رژیم لره هئچ بیر زامان بئل باغالماق  الكین تاریخ ثبوت ائتدی كی، ارتجاعی. چالیشیر اوچون  آزادلیغی

 .اولماز

 

یلده اعالن اولونمامیش ا جی-52/7/5231تهرانین اریتیجاعی رژیمی نین آذربایجان میللی حكومتینه ( ب 

 ؛سوی قیریما معروض قالماسینین  ی آذربایجان خالقیمحاریبه سی و گونئ

 

له لره و سازیش لره مقاوی نهایت همیشه اولدوغو كیمی، تهران رژیمی وئردی یی وعدلره، قول چكدی یی

دره ك آذربایجان بهانه ائ جی مجلیس سئچكیلرینه نظارتی-51مرتجع رژیم قارشیدان گلن . صادیق قالمادی

 باخمایاراق كی، میللی. مامیش محاریبه باشالدیاعالن اولون ی حكومتینه قارشیخالقینا و سئچدی یی میلل
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وب تسلیم یئره قوی  سیالحالرینی ًتاپشیریقالرا اساساحكومتین اوردوسو زنجان شهرینده تبریزده ن گلن 

غارت  له شن تهران اوردوسو زنجان شهرینیسالحالرال ساریلمیش فاشیست  اولموشدمالر، الكین یئنی

 اولمایاراق وحشیجه سینه قتله گناهسیز اهالینی یاشیندان آسیلی دیب، اودا چكدیلر و بیر چوخ مدافعه سیزائ

نین  وش تهران اوردوسو آذربایجان میللی حكومتیجنایت لرده ن قودورم زنجاندا توره تدیكلری. یئتیردیلر

، آذربایجان میللي یم دیر كیقید ائتمك الز) زنجاندا توره دیلمیش جنایتلرده سوسدوغونو گوره ره ك

یند ه ن سونرا سون وضیعت له باغلی یئنی قرار زنجان حادیثه لر متی نین مركزی كومیته سیحكو

تهران  بو توپالنتیدا پیشه وری و بیر نئچه كومیته عضولری. قوردوالر چیخارماق اوچون توپالنتی

ن كولمه سین دئیه تسلیم اولماغیقان تؤ الكین اكثرییت. اولدوالر اوردوسو ایله دویوشمه یین طرفداری

آددیم . ردوسو میانایا دوغرو ایره لیله دیداسلطنت او-57نین  آذر آیی 5231.( طرفداري چیخدیالر

بئله لیك له وئریلن سیاحیه گؤره . لرقتله یئتیردی قویدوغو یئرلری یاندیریب، قارشیالشدیغی اهالی نی

حبس لره  ددتلید ه ك اوزون م 6222كوم اولدوالر، محكمه لرده اعداما مح نفر صحرایی 3122

ایلده ن  22سایالن صفرخان قهرمانیان  ه ن آذربایجانین مقاویمت سیمگه سیاو جمله د). معروض قالدیالر

و  ده ن آرتیق دینج اهالی محكمه سیز شهید ائدیلدی 32222،  (آپارتاید رژیمین زندانیندا قالدی آرتیق

بایجان میللی حكومتی نین مركزی ده آذر-57/7/5231 وبالی. ) ه اوز توتدوده ن آرتیق شوروی-52222

 (.نین بوینونا كومیته سینده قارداش قانی آخیدیلماسین دئیه دویوشه قارشی چیخان كومیته عضولری

روزولت ین یاخینالریندان بیریسی هانری داالس مرتجع شاه رژیمی نین آذربایجاندا توره دی یی جنایت 

 :دا دئییرحاق لری

 

من اوتانج حیسسی كئچیریره م دئیه م كی، ایران اوردوسو آمریكالی سرتیپ شوراتسكوپوفون رهبرلی "

شوراتسكوپوفون رهبرلی . اشالدیالربئله بیر هجوما ب قارشی[ گونئی آذربایجان]هالی سینه ایله ایران ا یی

 قانونی -ن بؤیوك اوپوزیسیون پارتی غیرییی و آمریكانین ایرانداكی سفیری آلن نین امری ایله اؤلكه ده ا

 و مین لرله آیله ب، چوخلو اینسانالر اعدام ائدیلدیحبسه آلینی اعالن ائدیله ره ك، اونون لیدرلری

 ."زوراكیلیقال حبس لره گونده ریلدی

 

 :ویلیام داگالس وورغوالییر آمریكالی قاضی

اوردو قتیللره و غارته باشالدی، اونالر نه . دیجانا داخیل اوالن دا وحشت یاراتایران اوردوسو آذربای"

 شاه اوردوسونون روس اوردوسونون داورانیشالری وحشی. یلرالده ائدیرد ایسته دیك لرینی

زلرینده ن آذربایجاندا ان ایرنج خاطره تهران اوردوسو اؤ. داورانیشالریندان داها چوخ آبرلی ایدی

 یندا آمریكانین راضیلیغی و قوام السلطنه نین تاپشیریغی جی دكابر آی-5732 .یادداشت الردا قویدوالر

یجه سینه هجوم ائده ره ك، ایله ایران اوردوسو آذربایجان دموكراتیك حركاتیندا ایشتیراك ائده نلره وحش

 ."قوروپ یاخاالدیقدان سونرا گوهلل له یب یاخود میدانالردا دارا چكدیلر -قوروپ اونالری

 

 :دا یازیر-32/2/5257 ینین كیهان غزئت ایران اسالم جمهورییتی

ده ن آرتیق - 32222، دمحم دیهم اوندان قانسیز بیر دئوریم یاد ائدیر، پیشه وری نین مهاجره تینده ن كی"

ن ه قاچماسیندااینسانین اؤلومو ایله نتیجه لندی و بو جنایت دموكرات فیرقه سی باشچیالرینین شوروی ی

 ."ی ایله حیاتا كئچریلدیسونرا شاه اوردوسونون واسیطه س
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 بونون اوچون آذربایجان میللی حركاتینا گره ك لیدیر كی، گونئی. تمزبوتون بو جنایت لر یازدیقجا بی

اشتیراكچیالریندان رئپورتاژ  عالییته باشالیب، فاجعه نین جانلیآذربایجاندا بو موضوع حاققیندا ف

دا شئوونیست شاه رژیمی نین وحشی اوردوسونون بیز بو یازیالكین . حاضیرالسین و سندلر توپالسین

 :باخیمیندان آراشدیرمالییق ریمی بین الخالق حقوقون نورماالریقی گونئی آذربایجاندا توره تدی یی سوی

 

 –بین الخالق جنایت نوع لریندن دیر بورا دا آ یری –   ژئنوسید  –سوی قیریم   ،قید ائتدییمیز كیمی – 5

گوره اهالینین معین ،  دئییل ، ایرقی ، میللی، ائتنیک و یا خود دینی عالمتلرهآیری فیزیکی شخص لرین 

 جی ایلده گونئی- 5231بئله بیر شرایط ده . وتولورو بیر قوروپونون محو ائدیلمه سی نظرده تیاخود بوتؤ

الداكی، ی شاه رژیمی نین جنایتلری میللی زمینده باش وئرمه میشدیرمی؟ بیر حآذربایجان اهالیسینه قارش

ر بین الخالق حقوقون معیین ائتدی یی اشغال رژیمینه دایی سلطنت اوردوسونون اشغالچیالری ، حربی

 رینین خالقینا اوجدان توتما قانلیل قایداالری تمامیله پوزاراق، اشغال ائتدی یی گونئی آذربایجان اراضی

جه بیر نایل بوندان اؤ 25. جهد ائتدیلر یهبوش خارابازارلیقالرا چئویرمه  وان توتوب، گونئی آذربایجانیدی

نجه لره معروض قویوب، اوصولالرال قتله یئتیریب، اشك ده ك ضیالی سینی وحشی 522222میللتین 

بین الخالق  ، بواكیقیریم دئیلسه نه دیر؟ بیر حالد اوزون مدتلی حبسه سالیب و سورگونه گؤندرمك سوی

 .بیر جنایت سایلیر و دموكراسیایا قارشی همده بشرییتهقیریم آدالناراق  حقوق دا سوی

 

جی مجلیس سئچكیله رینه -51ده سلطنت اوردوسو  – 57/7/5231، یوخاریدا قید ائتدییمیز كیمی – 3

اولونمامیش محاریبه اعالن  نظارتی بهانه ائده رك آذربایجان میللی حكومتینه و اهالی سینه قارشی

به قانونالرینا دا رعایت ائتمه محاری ال آتدی كی، عنعنه ویانسانی عمللره  -باشالدی و ائله بیر غیری

دا بئله بیر كنوانسیون تصدیق جو ایلده الهه صولح كنفراسین-5677، هله وورغوالماق الزیم دیر كی. دی

. مه لیدیر، محاریبه یه باشالماق بیر اولتیماتوم وئرمك له و یاخود اعالن ائتمك له حیاتا كئچریللندی كی

لق عادت ده ن تصدیق له نه رك تئزلیك له بین الخا جی ایلده یئنی-5725یل كنوانسیونی كی، جو ا-5677

بیر دولت بو كنوانسیونو رعایت ائتمه ده ن محاریبه یه  بونونالدا هر هانسی. و عنعنه حقوقونا چئوریلدی

باشالیان  یبه نیه داخیلدیر و قانونسوز محاره سینیبه قانونسوز محاریبه لر جرگباشالیارسا، او محار

باخمایاراق كی محاریبه نین اعالن ائدیلمه سی . اسیندا سوروملودورطرف بین الخالق بیر قایدانین پوزولم

نماسی نین چونكو محاریبه نین اعالن اولو. بین الخالق مسئولییت ده ن آزاد ائتمیر ده هجوم ائده ن طرفی

 .ومونا داخیلدیرده معاصیر بین الخالق حقوقدا تجاووزكارلیق مفهاؤزو

 

ب . دیر ه لرین دینج یولال حلل ائدیلمه سی پرینسیپیده مناقش خالق حقوقون پرینسیبلرینده ن بیریبین ال -2

جو بندی هر هانسی بین الخالق مباحثه نین حللی اوچون -2جی مادده سی نین -3ام ت نظامنامه سی نین 

 جی ایلده گونئی-5231الكین شاه رژیمینین . رئدیسیالحلی قوووه یه مراجعت ائدیلمه سینی قاداغان ا

 .نا هجوموبو پرینسیپینده پوزولماسی ایله نتیجه لندیآذربایجا

 

آذربایجاندا محاریبه قوربانالرینا و اسیرلره بین الخالق حقوقدا  شاه رژیمی اشغال ائتدی یی گونئی -3

 .بو پرینسیپینه ده رعایت ائتمه دی نكوبودجاسینا تاپداالیاراق، بین الخالق حقوقو وئریلمیش حقوقالری

یما معروض قویماقال سوادسیز آتاسی نین ایرقچی قیر شاه رژیمی آذربایجان میللتی نین نماینده لرینی سوی

، دونیا الكین بیلمیردی كی .سرعتله داوام ائتدیرمه یه باشالدی سیاستی نی  مدنی سوی قیریم -میللی
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سؤزو گئده . یله قارشیالشاجاق، اینسان حاقالری داكتریناسي ایلها اایلده ن سونرا بیر داكترین جی-5731

خود اونالری چتین شرایط ده قویاراق،  یا رژیم لرین جانینا لرزه سالیب و ن داكترینا استبدادی و ایرقچی

نیا ایكینجي دو حقیقتاً، اینسان حاقالری داكتریناسی. انا گتیردیایسه هیج حقوقالری تاپداالنمیش میللت لری

ن سونرا بیر سیرا دولت لرین خارجی سیاستلری نین آماجی اوالراق، ائتكیلی بیر سیالح محاریبه سینده 

و یاخود بیر قطب اولدوزو تك دولت لرین  كیمی دولت لرین جنایتلرینی رسوای ائده ره ك محكوم ائتدی

سیرا مستبد دولت لرین  بیر اینسان حاقالری نظرییه سی. عالمده فعالیت لرینی یونلتدیبین الخالق 

بین الخالق عالمده داورانیشالرینی بیر تره زی كیمی اؤلچوب، كابوسونا چئوریله ره ك، اونالرین 

میتله مستبد رژیملرین كئچمیشده كی داورانیشالری نین اوزه عمو بو داكترینانین آماجی. اینتیقادالر ائتدی

خاناالرینا و ز محكه مه سیستملرینه، حبسی كی، اؤرینده ن اورتویو گؤتوره ره ك، اونالری مجبور ائتد

بو داكترینا دا داخیلی و بین الخالق . اولسونالرره سوروملو همچنین اوز تبعه لری ایله داورانیشالرینا گؤ

ایلده  جی-5722تینی حل ائتمك پرینسیپی اوست اوالراق، میللت لرین اوز مقدرا-اینتیظامی آلت -نظام

ین اساسنامه سینده اینسان حاقالری نین اساسی و بینوره سی اوالراق تعیین ن كیالتیبیرلشمیش میللت لر تش

 .ائدیلدی

 

قیریمین هله ده بین الخالق اجتیماعییته  یسو یو فیزیك یمدن - یمیلل یذربایجان خالقینا قارشگونئی آ

 :ینین سبب لر یچاتدیریلماماس

 

اوستونو اؤرتمك و كوتله وی  نین تدی یی جنایتی ژیمي آذربایجان خالقینا تورهمستبد شاه ر  (الف 

شایعه لر آپاردی كی، حقیقت  چاشدیرماق اوچون ائله بیر گئنیش سوییه ده پراپاقانداالر و دوشونجه نی

ایل مددتینده بو  23و ساواك  آپارتاید رژیمی. آرخاسیندا قویدو لگه ساالراق اونو پردهلرین اوزه رینه كؤ

 :یسوییه ده ال اتد پراپاقانداالرا گئنیش

 

ین قیزیل اوردوسو ایرانین شمالینی اشغال ائتمك اوچون گونئی آذربایجاندا میللی ن شوروی رژیمی – 5

 .یتثبیت لندیرد حكومتی

 .ییاراتد الده ائتمك اوچون آذربایجان میللی حكومتینی شمال نفتینی( شوروی)سویت لر بیرلی یی  – 3

بایجانینا بیرلشدیرمك اوچون گونئی آذربایجانین ن قوپاریب، سووئتلر آذرایراندا ایران آذربایجانینی – 2

یاراتدی و بو حركاتین " مهاجیرلر"یندا بیر سیرا اساس دموكراتیك حركاتی نی سوئت لر بیرلی یی پالنی

 .آذربایجان خالقی آراسیندا هئچ بیر نفوذو یوخ ایدی

 .یبیر حكومت اید( تجزیه طلب)آذربایجان میللی حكومتی سئپاراتچی  – 3

 

ب اوالراق قید ائتمك الزیم دیر كی، سوئتلر بیرلی یی نین ایرانی بوشالدیلماماسی نین بو اتهامالرا جاوا

 سببی بؤیوك بریتانیایا قارشی بیر تضییق ایدی كی، بؤیوك بریتانیا اشغال ائتدی یی اراضی لری

، لبنان، یونان نیا اینگیلتره اوردوسو مصیر...: "یازیر غزئتی" پراوادا"و حاقدا روسیانین ب. بوشالتسین

 ".بوشالتمیر؟ اشغال ائتدی یی اراضی لری... و
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 :شمال نفتی حاققیندا ایسه آمریکانین ماسکوواداکی دیپلوماتی دئییر

 

ایرانین شمال نفتی . صیرف نفتله باغالماق دوزگون دئییل  سوئتلر بیرلیینین ایرانین شمالینداماراغینی"

روسیا اوچون تهلوکه لی اوالن مسئله ساده جه  .نملی دئییلاؤ لی دیر، الکین روسیانین طلباتی قده ر اهمیت

 ".لنمه تهلوکه سی دیره باشقا دولتلرین بو نفت ده ن بهر

 

وذونون لر طرفینده ن یارادیلماسی و حکومتین خالق ایچینده نفآذربایجان میللی حکومت ینین مهاجیر

( 322222)یک ده ایسه، آذربایجان دموکراتیک فرقه سینین عضولرینین سایی ه گلداولماماسی شایعه سین

 .بو ادعانین بوشلوغونا داللت ائدیر  و وئردیی شهیدلرینین سیاحیسی

 

آذربایجان دموکرات فرقه سی نین گونئی آذربایجان خالقی نین ایچینده نفوذونا گلدیکده ایسه آمئریکانین 

 :دا دئییر تبریزده کی کنسولو بو حاق

بئله بیر حرکاتالر عموم طرفیندن گئنیش سوییه ده حیمایه اولونور بو ایسه مرکزی حاکیمیتدن " 

ستریر کی خالق مرکزی حاکیمیتدن حقیقیقتنده ر، شکایت لر و ناراضیلیق الرال اؤزونو گؤاعتراضال

 "ناراضی دیر 

 

ندردییی راپورتوندا قئید شلر ناظرلیینه گؤرجی ایآمئریکانین ایرانداکی سفیری موری ایسه آمئریکانین خا

 :ائدیر 

  ایران رسمی لری دئییرلر کی ، آذربایجان دموکرات فرقه سی نین خالق ایچینده دایاغی یوخدور بیزیم" 

و اینگیلتره نین کونوسولو تاکید له وورغوالییرکی آذربایجاندا دموکراتالرا ماراق چوخدور ، خالق تهران 

 ".ن نیفرت ائدیرحاکیمییتینه دریند

 

یی جنایتلره براعت ی ره تدتجزیه طلب لیکده اتهامالماقال تؤ شاه رژیمی آذربایجان دئموکرات فیرقه سینی

سینده و اوندان ه بیانی شهریور 53جو ایل  -5233بیر حالداکی، فرقه نین . قازاندیرماق ایسته ییب

ً میللی حکومتین لیدرلری دفعه لر له اعالن ائدیب لر کی، بیز ایرانین اراضی سونراکی فاکتالرا اساسا

ایرانین مرکزی . توخونولمازلیغی پیرینسیپی چرچیوه سینده آذربایجانین مدنی مختاریتینی طلب ائدیریک

ده الده اولونان راضیلیق میللی حکومتین -32/2/5231حکومتی ایله آذربایجان نماینده لری آراسیندا 

 .صداقتینه ثبوتدور

 

ا قوردوغو وقون نقطه نظرینده ن آذربایجان دئموکرات فرقه سی نین گونئی آذربایجاندبین الخالق حق

ز مقدراتینی بو گون خالقالرین اؤ. قازاندیریر حقوقو حاق" ز مقدراتینی تعیین ائتمهخالقالرین اؤ" حاکمیته 

لچو ان اؤنملی حقوقی اؤ تعیین ائتمه حقوقونا ائله بیر دره جه ده اعتیبار وئریلیب کی، دونیا اجتیماعییتینده

 :بو حقوق ایسه آشاغیداکی جمعییتلرین مباریزه سینه شامیل ائدیلیر. استاندارتالرینداندیر

 مستمله که چیلیک سیاستینه قارشی مباریزه آپاران میللتلر؛ -

 اجنبی اشغالچیالرا قارشی مباریزه آپاران میللتلر؛ -

 .لرایرقچی رژیملره قارشی مباریزه آپاران میللت-
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ز مقدراتینی تعیین ائتمه مباریزه سینه داخیلی بیرمسئله کیمی باخیرالر و بو مستبد رژیملر خالقالرین اؤ

ز داخیلی مرتجع الری آدالندیریرالر و اونالرال اؤمباریزه یه قاتیالنالری ایسه آنایاسانین جنایتکار

 .قانونالری چرچیوه سینده داورانیرالر

 

زونون داخیلی مسئله سی کیمی باخیردی و ایجان دموکراتیک حرکاتینا اؤبایرقچی شاه رژیمی ده آذر

ژئنوره  5755 -5753الکین . اینسانی داورانیشالرینا براعت قازاندیرماغا جهد ائدیردی-کئچمیش غیری

. کنفرانسالریندا میللی آزادلیق حرکاتالری داخیلی مناقشه لرده ن بین الخالق مناقشه لر سوییه سینه قالخدی

مادده سینه اساساً مستمله که چی حاکمییت لره، خاریجی حربی اشغالچیالرا و  5-3جو کنفرانسین -5753

ایرقچی رژیم لره قارشی میللت لرین میللی آزادلیق مباریزه سی بین الخالق حربی مناقشه لر سیراسیندا 

عنعنه  -لیق بیر عادتبوحاقدا ضیمنی اوالراق عمومی بیر راضیلیق الده اولوندو و بو راضی  .گئدیر

مادده سینه اساساً دولت لر محاربه لرین اداره  5-3بو اصلین . ده تصدیقلندی –اصولو اوالراق ب ام ت 

راسی مناقشه لرده اولدوغو کیمی میللی نالریندان حیمایه ائتمک، دولت لر آاولونماسیندا، محاریبه قوربا

 .آزادلیق محاریبه لرینه ده شامیل ائدیلیر

 

جی ایلده -5755شاه رژیمی یئنه ده انسان حاقالرینا حورمت ائتمک ده ن بویون قاچیریر و   الکین

بیرلشمیش میللت لر تشکیالتی نین عالی کامیسارلیغیندا غرب دولت لری طرفینده ن ایره لی سورولن 

وبا، ک, تکلیفی نین قارشیسینی آلماق اوچون آرژانتین" اینسان حاقالرینا رعایت ائتمه یه نظارت"

نجه ، اینسان حاقالرینا یاناشمادان اؤیوگوسالوی و فیلیپین له بیرلیکده بئله بیر بهانه ایره لی سوردولر کی

 .ی و اقتصادی وضعییتی یاخشیالشدیریلمالیدیراینکشافدا اوالن دولتلرین اجتیماع

 

یریلیی ب سووئت لر( 5235)جي ایلده-5723مهاجرتده اوالن آذربایجان دموكرات فرقه سینین( ب 

 ؛طرفینده ن لغو ائدیلمه سی

 

جی ایل سوی قیریمیندان جانالرینی قورتاران -5231قید ائتمك الزیم دیر كی، گونئی آذربایجاندا 

الكین اورادا ماسكووا رژیمی طرفینده . ووئت لر بیرلیینه سیغیندیالرس دموكرات فرقه سی نین عضولری

قه عضولرین ده ن اوالن ایوب بو تضییق لر حاقدا فر. رزله شدیلن میثلی گؤرونمه ین تضییق لرله اؤ

اثرینین گونئی آذربایجانین گنج میللتچی لر طرفینده ن " مهاجرتده"یازدیغی   نین-(قایا)نمینی 

 جی ایلده مهاجرت حیاتی-(5723)5235نهایت ماسكووا رژیمی . اوخونولماسی مصلحت گؤرونور

 "حزب توده ایران"و اونون  لرینه فرقه نین لغو ائیلمه سیوسوره ن آذربایجان دموكرات فرقه سینین عض

بونونال راضیالشمایان فرقه . بیر گؤستریش وئردی ینین تركیب حیصه سینه كئچمه سینه داییر تشكیالت

سیبر بوزلوقالرینا سورگونو   ...ریا، چشم آذر و ری او جمله ده ن پروفسور دمحم تقی زهتابی، بیعضول

 . جانالرینا آلدیالر

 

ماسكووا سیاستی ایله راضیالشان غالم یحیی دانشیان و امیر علی الهرودی كیمی فرقه عضولری نین الی 

ایسه دبیر  امیر علی الهرودی. ریخین آرشیوینه قوشولدولغو ائدیلیب، تا ایله آذربایجان دموكرات فرقه سی

یجان دموكرات فرقه سی نین ذرباباکیدا آ او زاماندان بری. زب توده ایران سوییه سینه یوكسلدیدوم ح

اوچ ایل عرضینده -البتده سون ایكی" ایرانین سیاسی مهاجرلر جمعییتی"وزه رینده یازیلیب ا قرارگاهی
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ه ده ن آذربایجان دموكرات فرقه دان استعفاء وئرم -هله دبیر دوم حزب توده ایران امیر علی الهرودی

آیدین اولدو كی، بو، قونشو دولت ین گؤستریشی ایله الر ، سونرانین آدیندان دانیشماغا جان آتدی كی سی

آذربایجان جمهوریتی نین امنیت قووه لری بو حاقدا حتی رامین شهامتی فرد آدلی بیر . حیاتا كئچریلیردی

بو . وئردیلرایل مدتینه حبس  55ب ییاخاالی آراسی تشكیالتی یؤنه لدیردی زو گئده ن دیرناقنفری كی، سؤ

ووه لرینده ن گوستریش آلمیشدیر كی، بو لكه نین امنیت قه، منسوب اولدوغو اؤرینا گؤآدامین اعتیراف

 .آلتئرناتیو اوالراق برپا ائتسین قارشی" آذربایجان میللی اویانیش حركاتینا"تشكیالتی 

 

جان آذربای ونیا اجتماعییتینه چاتدیران گونئینین د گونئی آذربایجان سوی قیریمی  جی ایلده-5231 بو ایسه

تاختینا  ایله شاهلیق سوی قیریمی  ایراندا گونئی آذربایجان خالقی نین. نماینده لری نین طالعیدی ی نینخالق

آزادلیق هارایینی ائله بیر شرایط ده بوغدو كی، سلطنت   گونئی آذربایجان خالقی نین دیرماشان دمحم رضا

له مومكون اولمادی و بئله لیك له دا بئ اسیرژیمی دئوریله نه ده ك هر هانسی بیر مدنی جمعییتین یارانم

ونیا اجتماعییتینه چاتدیران گونئی آذربایجان خالقی نین نماینده سی د گونئی آذربایجان سوی قیریمی

 .یارانمادی

 

 ماعییتینه چاتدیریلماسینین زامانینین دونیا اجت مدنی سوی قیریمی-گونئی آذربایجانین فیزیكی و میللی

 ؛آرتیق گلیب چاتیب

 

ایران اسالم جمهوریتی نین یارانماسیندان سونرا گونئی آذربایجاندا مدنی  ،ماق الزیم دیر كیوورغوال

عراق محاربه -اساساً ایران) فعالییت لر گئتدیكجه  فعالیت لرین یارانماسینا نسبی شرایط یارادیلدی و مدنی

سیاسی فعالییته ( ده ن سونرالرین جو ایل میللی مجلیس سئچكی-5253ها دقیق دئسه ك دا سینده ن و

 .چئوریلدی

 

ت اوچون میلل مده بین الخالق قایداالرین اجراسی و اعمالی، بیر میللتین بین الخالق عالنظره آلمالییق كی

باشقا  ،طرفینده ن قبول اولونموش اساسلی بیر تشكیالت چرچیوه سینده قانونی نماینده سی اولمالیدیر كی

یرلشمیش میللت لر تشكیالتی نین باش مجلیسی نین واسیطه سی ب. یاراتسینبین الخالق عضولرله عالقه 

نین –ب ام ت . تاپشیریلیب تشكیالتالرا( منطقه ای)ایله میللی آزادلیق حركاتالری نین تانینماسی رئگیونال 

 باش مجلیس طرفینده ن تصدیق قطعنامه سینده و اوندان سونراكی( XXVII) 3756 ایل جی-5753

 شرطی-تانینماماسی قید -ادلیق حركاتالری نین بین الخالق شخصیت كیمی تانینیبنامه لرده آزلنمیش قطع

"OUA "– 253جو ایل -5752نین –ب ام ت . نا تاپشیریلمیشدی -آقریقا بیرلی یی تشكیالتی 

(XXVIII)  ب  البتده. ترولدوسینه اساساً بو وظیفه عرب بیرلی یی تشكیالتی نین عهده لیینه اؤ قطعنامه

زو گئده ن رئگیونال كی، سؤ  مجلیسی هر هانسی میللی آزادلیق حركاتینی تانینماسینی نین باش–ام ت 

عرب بیرلی یی تشكیالتی و . دالریندان كناردا یئرله شیبلر، اؤز اوزه رینه گؤتوره بیلرتشكیالتالرین حدو

او جمله ده ن  الرینیآزادلیق حركات-آفریقا بیرلی یی تشكیالتی بو گونه ده ك بیر چوخ میللی

"OLP"  رسمیته تانییبالر" .OLP " اظیر ده ن –ب ام ت  كیمی میللی آزادلیق حركاتالری  "سوآپو"و

اورقانالر و چوخلو بین الخالق كنفرانسالردا قبول ( تابع) عضو اوالراق ، بیر چوخ خصوصی

 .اولونوبالر
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 -52جی ایلده آذر آی نین -5231سلطنت اوردوسو  یوخاریدا قید ائتدییمیز کیمی، آپارتاید شاه رژیمی نین

دا گونئی آذربایجانین زنجان ایالتینه باسقین ائتدیکده ن سونرا بین الخالق نورمالری و محاریبه قانونالرینی 

ان خیالینا گلمه ین وحشیلیک لر گونئی آذربایجان خالقینا قارشی انس کوبودجاسینا پوزاراق، مدافعه سیز

اوصولالرال قتله یئتیریب، اشكنجه  ده ك ضیالی سینی وحشی 522222ی آذربایجانین ئگون ره تدی وتؤ

 5231آذر  32بو آزایمیش دئیه . حبسه سالیب و سورگونه گوندردی یوب، اوزون مدتلیلره معروض قو

 ره ن حاضیرالیاراقالن کتابالری تبریزده طنطنه لی تؤجی ایلده گونئی آذربایجاندا تورک دیلینده یازی -

 (.مدنی سوی قیریم-میللی). یاندیریب کوله دونده ردی

 

آذر  گونئی آذربایجان خالقی  32  طرفینده ن یلده تشکیالتیمیزجی ا -3225 بوتون بو گئرچکلره باخاراق 

جی  -5231. نین سوی قیریمی اوالراق تعیین ائدیلدی ، بو تام دوزگون و حقیقته اویغون بیر قراریدی 

جان خالقینا قارشی سوی قیریم توره تمیش و بو گونه ده ک حیاتدا اوالن جنایتکارالری ایلده گونئی آذربای

. واریثینی حقیقی طرف کیمی بین الخالق محکمه یه وئریلمه لیدیر  خصوصی اوالراق آپارتاید رژیمین و

 لر ودا مورور زامانین حربی جانی  -2جی ایل نویابرین  -5726  نظره آالق کی، ب ام ت باش مجلیسی

ره تمیش جنایتکارالرا تطبیق ائدیلمه مه سی حاققیندا سازیش قبول ائتمیش بشرییته قارشی جنایت لر تؤ

 . دیر

 

ً حربی جان ره تمیش شخصلر باره سینده هئچ بیر ی لر و بشرییته قارشی جنایت لر تؤسازیشه اساسا

دولت لرده بو کاتئقوریالی جانی بوتون سازیش اشتیراکچیالری اوالن . مورور زامان تطبیق ائدیله بیلمز

همچنین آپارتایدی حیاتا . رمه یه مجبوردورالرالندیریلماسی اوزره الزیمی تدبیرلر گؤلرین جزا

کئچیرمکده تقصیرلندیریلن شخصلر کنوانسیون اشتراکچیسی اوالن هر بیر دولتین محکمه سینه، یاخود 

 .لر تریبوناالرینا وئریله بیلر دولت لرین راضیلیغی ایله یارادیالن بین الخالق جنایت

  

 لطیف حسنلی

 باشقانی" یئنی گاموح"بین الخالق حقوق اوزره دوکتور و

 

 :قایناقالر

 5265گل دمحمی و دمحم ابراهیم فتاحی، نشر نی؛.آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقالب، ترجمه ل-   5       

 گذشته چراغ راه آینده است-   3       

 5231تبریز 5231-5233شهریورین اون ایکی سی -   2       

 

 

جی  -3193 وریندن جناب الری ( آراز قاراباغلی)یئنی گاموح باشقانی دوکتور لطیف بی حسنی  یازیبو : آچیقالما 

 . جو گونونده قلمه آلینمیشدی - 33ایلین آذر آیینین 
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  یحركات یآذربايجان ميلل یدموكراسيا و گونئ

 گیریش 

ده ییشیك لرین  یرونمه میش سیاسؤگ یایلینده اینسانلیق ، تاریخده میثل 12یوز ایللیین سون  یج - 32

 یسیستملر، یا بوسبوتون یوخ اوالراق ماراقل یدموكراسیایا آلتئرناتیو اوالن سیاس. اولوب یشاهید

ترك  یمیدان یاسایله سی یز سون سیغیناجاقالریندا دوروش گتیرمك امیدؤقازینتیالرا چئوریلیب، یادا ا

 یدموكراتیك رژیملرین اساس نوع لر ییوز ایللیكده موجود اوالن آنت یج - 32باشا ویردیغیمیز . ائدیبلر

 یكیم ینوب، یادا شوروؤمحاربه لرین تونقالیندا یاناراق كوله د یكومونیزم، فاشیزم و نازیسم داغیدیج –

 یاوالراق التین آمریكادا، دائم یورالر، خصوصدیكتات یحرب. ز ایچینده ن چورویه رك پارچاالنیبالرؤا

زونو همیشه گؤزده ن سالیب، ساالمات قاالنالر ایسه چوخ واخت ؤایله ا یاوغورسوزلوقالر زؤا

 . دونونا گیریبلر یدموكراس

 ی، دموكراسیبونونال بئله چتین دئیه بیلریك كالكین 

 بوتون دونیادا اینسانالردان دستك آلماق اوغروندا

چوخ واخت ان آزغین و مرتجع . ه ده غلبه چالیبمباریز

تملچیلیك له قوووشان مختلف  یشؤوونیزم یاخود دین

له ده و حركت لر ه یدموكراتیك ایدئولوژ ییؤنلو آنت

اوزوده )دموكراتیك حكومت لر . یاشاماقدا داوام ائدیرلر

 یهئچ ده عین یدره جه س" دموكراتیك لیك" بونالرین

ه لرینین یالنیز یاریسیندان آزیندا دونیا اؤلك.( دئیلدیر

ایسه  یبو اؤلكه لرین وطنداشالر. حاكمییت باشیندادیر

 . تشكیل ائدیرلر ینین گؤجله یاریسین یساكینلر ینین جمع یسایجا یئر كوره س

عرضینده  یو بو اؤلكه اؤز دؤرد مین ایللیك تاریخ چین ده یاشاییر ینین بئشده بیر یدونیا اهالیس

دفعه ده اولسون دادمایب و تئزلیك له دموكراتیك اؤلكه  داره ائتمه نین مزییت لرینده ن بیردموكراتیك ا

آسیا، یاخین شرق و  یآفریقا، جنوب شرق -دونیانین باشقا حیّصه لرینده . اوالجاغینا چوخ آز امید وار

ن بؤیوك بیر حیّصه بو اؤلكه لری .دموكراتیك رژیم لر قالماقدادیر یلرینده هه له ده غیر یجمهور یشورو

بونا گؤره آیدین دئییل كي، اونالر . اولمایان وضعییت یارانیب یسینده دموكراسیا اوچون چوخ دا الوئریشل

؟ حتي قدیم و كؤكلو دموكراتیك عنعنه یو عمومییت له كئچه جك لرم نه واخت دموكراسیایا كئچه جك لر

اونا  یرین فیكرینجه بحران كئچیریر و یا آز، بیر چوخ مشاهیده چیلیاوالن اؤلكه لرده دموكراس یلر

پارتیاالرا، دولت  یلیدئرلره، سیاس یلر اؤز سئچدیك لر ی، سئچیجیگؤره چوخلو زیان چكیب ك

ایشسیزلیك، یوخسوللوق،  ی، اونالر دائمیمامورالرینا گئتدیكجه داها آز اینانیر و بئله حساب ائدیرلر ك

وئرگي قویما و روشوت كیمي مسئله لر له  مهاجرت، ناتي،تامی كاسیب الرین سوسیال جنایتكارلیق،

 . یا اوغورال مباریزه آپارا بیلمیرلر الییقینجه و

 دموكراسي نه دئمكدیر؟  

دموكراتیا ایسه . زونون اوزودورؤس" ترانسلیتراسیون"یونانجا دموكراتیا ، (  democracy)  یدموكراس

. نین بیرلشمه سیدیر یقدرت ، سؤزلر ییعن( kratos)  "كراتوس"خالق و  ییعن( demos) "دموس"

آنالمدا غرب  یسؤزو عموم یالكین دموكراس. دئمكدیر" یخالق حكومت" ایسه ساده اوالراق  یمعناس

ً دموكراس. اؤلكه لرینده بوندان دا آرتیق معنا داشییر پارتیادان، آرتیق  یبیر سیاس یبو معنایا اساسا
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، قان تؤكولمه دن حكومت ده یبئله ك. دیر یبیر نوع حكومت سیستم جایز بیلن پارتیاالرین موجودلوغونو

 . ییشیله بیلسین

بو سؤزو عادتاَ . گونده لیك حیاتا گتیردیلر( چوخ گومان آفینالیالر)سؤزونو یونانلیالر  یدموكراس

َ او، رعییت و یا حتؤبوت ترمك گؤس ییالنیز كاسیبالر یولوكده شهر اهالیسینه عایید ائدیلسه ده، بعضا

لقب  یسؤزو بیر هیجانل یچاالر داشییان دموكراس یگؤرونور، غرضل. یاوچون ایشله دیلیرد

(Emotional Epithet) آریستوكراتالر طرفیندن ایشله دیلیر و دولت اداره ائتمه سیندن یكیم ،

ر و باشقا یونان الكین، هر نئجه اولسادا، آفینالیال. یایفاده ائدیرد یاوزاقالشدیریلمیش ساده آدامالرا حقارت

 یایله باغل یحاكیمییت سیستم دولت لرده  -سؤزونو آفینادا و باشقا بیر چوخ شهر ی، دموكراسیطایفاالر

 . اوالراق ایشله دیردیلر

، ی، بیر حالداكینین چاغداش آنالمینا گلدیكده ایسه بئله بیر سورغو اورتایا چیخیر ك یدموكراس

 یبیلدیریرمیش سه، اونون چاغداش آنالم یآنالیشالر یچئشیدلورلرده ؤد یسؤزو چئشیدل" یدموكراس"

 راضیلیغا نئجه گلمك اوالر؟  یحاققیندا عموم

آنجاق الده . ان پیس حكومت نووعودور یدموكراس: "ین فیكرینجه  -"چئرچیل " یمشهور سیاستچ

، یگؤرونن دموكراسده گؤزل  یتئور: "ایسه دئییر" آلن دوبنوا." "ائتدییمیز حكومتلرین ان یاخشیسیدیر

. دیر یآلن دوبنوانین دوشونجه سینه ثبوت بویوك فرانسا انقالب." عملده ان قورخونج بیر شئیه چئوریله بیلر

و ی ور باشالندؤبویوك فرانسا انقالبیندا، اینسان حاقالرینا داییر بیلدیریش یاییلدیقدان سونرا بیر قورخونج د

 . یه قتله یئتریلددهشتجه سین ینین اهالیس یایالت" وانده"

چوخونلوغون ظولمو، آزینلیغین : "نین فیكرینجه -"یت یفرانچیسكون"آنجاق بوتون بونالرا باخمایاراق، 

 ." ظولموندن یاخشیدیر

به لیرسیز  یدموكراس"، یده نظره آلمالییق ك یحاققیندا بو مالحیظه ن ینین چاغداش آنالم یدموكراس

، كیمده نه وارسا، اؤزه یبیر مئتوددور و ائله بیر قورلوشدور ك یالده ائتمك اوچون به لل یسونوجالر

 . " چیخیر

 یگئدیشات ینین تاریخ یدموكراس 

ایل بوندان  322اوره كدن اینانیرالر كي، دموكراسیا  -اؤزوده تكجه اونالر یوخ  -الرین چوخو  یآمریكال

بیلن لر ایسه بئش یوز ایل میالددان  یبیر آز یاخش یتاریخ. اؤنجه آمریكا بیرلشمیش دولتلرینده دوغولوب

دموكراسیانین  یالكین عالیم لرین آراشدیرماالر. اؤنجه قدیم یونانیستان و قدیم رومانین آدیني چكیرلر

 یسومئر تورك لرینین تاریخینده راستالشدیغین ییوناندا و رومادا یوخ، دؤرد مین ایل میالددان اؤنجه اسك

 . گؤستریر

 سومئرلر؛ 

سومئر دموكراسیاسیندا : "آدلي اثرینده یازیر"  ینین اؤنجه س یفلسفه عصر( "Yacobsen)یاكوبسن 

گؤنده لیك ایشلرین . یشهر توپالنتیسیندا اید یگؤج، ، یئتگین و آزاد اینسانالردان سئچیلمیش عموم یسیاس

ایشلر و بوتون یوكسك ...نین اؤزه رینه دوشوردو -"یالرینین شوراس یشهر یاشل" یاداره اولونماس

 ." یتوپالنتیسیندان قایناقالنیرد ی، بوتون تبعه لرین عمومییوكسك قرارالرین چیخاریلماس
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"  یسومئر شهر توپالنتیس"سون زامانالر آشكارالنان : " یازیر یآدلي بیر آراشدیریج( Speiser)اسپیزر

شدیریلماسینا داللت گؤجون محدودال یبو ایسه سیاس... اساسیندا قویولموشدو" مشورت"، ینین اهمیت –

تصدیق لنمه میشدن اؤنجه قوووه یه  یقرار، توپالنت یعبیر اهمیت داشیان اجتما یبورادا هرهانس. ائدیر

، فرد ین ینین مستقیلل ی، شهر توپالنتیسیاونا گؤره ائدیردیلر ك یسومئر لر بو تدبیرلر. یمینمزد

 ." قارشیسیندا قوروموش اولسونالر یحاكمیت

و اونون  یآدالنان یاشام طرز یدموكراس: "ایسه دئییر یباشقا بیر آراشدیریج یر آدلساموئل كرامئ

 یبشر تاریخینده ان قدیم سیاس. نین محصولو دئیلدیر یغرب مدنیت" یتوپالنت یسیاس"اساسیندا دوران 

بو نتیجه  یسندلرین اؤیره نیلمه س یبئله لیك له، تاریخ ." مستقیل سومئر شهرلرینده یارانیب دیر یتوپالنت

 . ، دموكراسیا اؤز سایلماسینا گؤره سومئر تورك لرینه بورجلودورییه گتیریب چیخاریر ك

 یونانیستان؛ 

معین  ینین یاشادیغ یلونان واحید دولتین بوتون اهالیسچاغداش آنالمدا ، واحید حكومت طرفیندن اداره او

 ی، او، كند تصرفاتیبئله ك. ایید اولونا بیلمزتانا عقدیم یونانیس یآنالیش" اؤلكه"احتوا ائده ن  یاراضین

یلن و دولتلر دئی -میللت. یبارت ایددولتلریندن ع -ایله احاطه اولونموش بیر نئچه یوز مستقیل شهر ییئرلر

یاپونیا و دیگر اؤلكه  ، فرانسا،یل ائده ن آمریكا بیرلشمیش دولتلرتشكی یچاغداش دونیانین محك داشین

اونالرین . یاید یدولتلر -ه شن سووئرن دولتلر، شهرسینده یئرل ییونانیستان اراضاوالراق،  یلردن فرقل

 .یاید" آفینا" یدؤرولرین ان مشهور دولت یه سونراكآراسیندا كالسیك دؤورون، ائله جه د

 

ائتدیلر و بو قبول  ین یسیستم" یخالق حكومت لر" یجي ایلده آفینا وطنداشالر - 125میالددان اؤنجه 

طرفیندن فتح " مقدونیه " ینا اؤز شمال قونشوسو، داها قدرتلیوز ایل، آفی ی، ایكیئمك اوالر كسیستم د

بیر نئچه نسیل عرضینده  یایلدن سونرا آفینا حكومت یج - 235میالددان اؤنجه ) .یائدیله نه قدر یاشاد

 (. یندن فتح ائدیلدعه رومالیالر طرفیدن ، بو دف ی؛ الكین یئنیونیه حاكمیتیندن خالص اوال بیلردمقد

 روما ؛ 

زامانالرا یاخین دؤرلرده بو جور اداره ائتمه  ینین یاراندیغ یسیستم" یخالق حاكمیتلر"یونانیستان دا 

بو اداره ائتمه اصولونو  یالكین روما وطنداشالر. ورماالشیبیارماداسیندا، رومادا دا ف" آپئنین"  اصولو

اوسستون توتورالر؛ بو  یآدالندیرماغ( یعموم - pub-licus ؛یایش، شئ -res  التینجا" )رئسپوبلیكا"

ایلك چاغالردا رئسپوبلیكانین . داشییر ینالمینآ" ینه سه بیر شئ"خالقا منسوب اوالن ایسه گئنیش معنادا، 

الكین جمعیتین . یمنسوب اید( اشرافالرا)وكراتالرا اداره اولونماسیندا ایشتیراك ائتمك حقوقو یالنیز آریست

 plebs رومادا اونالری)آدامالردا  یده، قیزغین مباریزه دن سونرا عادگئدیشین ییشافاینك

 . بئله بیر حقوقا نائیل اولدو( .آدالندیریردیالر

كراسیا و بو محدودیت دمو یه حقوقو یالنیز كیشیلره وئریلیردرومادا دا ایشتیراك ائتم یآفینادا اولدوغو كیم

 . ییوزایللیه قدر قوووه ده قالمیشد یج - 32نوع لرینده  بوتون یو رئسپوبلیكاالرین سونراك

ادا تخمیناً آفینا دموكراسیاسیندان دا ، ایسته نیلن چاغداش دموكراسیادان دا چوخ یاشاس یروما جمهوریت

رومالیالرین و روشوت اوللر  یونرا وطنداش چكیشمه و محاریبه لرجو ایلده ن س - 522میالددان اؤنجه 

سئزارین  ییول. یاونو ایچینده ن داغیتماغا باشالدوطنداش روحونون دوشكونلویو،  یدیكلربو قدر فخر ائت

بو اصول ائداره دن دئمك اوالر هئچ نه . دموكراتیك قایداالرا سون قویدو یقوردوغو دیكتاتورا حقیق
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 یاشالرایله اؤز وطند یسئزارین قتلیندن سونرا ایسه واختجو ایلده  - 33میالددان اؤنجه . یقالماد

روما  . ینه تابع اوالن ایمپریایا چئوریلدطرفیندن اداره اولونان رئسپوبلیكا اؤز حكمدارالرینین اداره سی

دموكراسیانین . یآوروپا میدانیندان سیلیند یجنوب" یخالق حكومت لر"ایله  یپوبلیكاسینین داغیلماسرئس

نظره  یاوالراق قالدیغین یسیستم یاسطایفاالرین سی یآز سایل یسینه سپه لنمیش بعض یایتالیا اراض

 . ، مین ایل مدتینه تام محو اولوندویآلماساق، او، دئمك اوالر ك

 سوئد؛ 

 یج – 51 یائتمه عنعنه س خالقین اشتراك" یغینجاقالردا -قایدا"قویولموش  یدؤورونده اساس" وینك لر"

لرینین نین مختلیف سیلك  یسوئد جمعیتشاه، . ییاراتد یچاغداش پارالمئنتین بینؤوره سین عصرده سوئد ده

توپالنتیا دعوت ائتمه یه  یمتیازسیز صینف لرین نماینده لرینلرین و ا یاریستوكراتالرین، روحان –

ً دئییل، سئچك یتاج -اوالراق، داها شاه تاخت یبونون نتیجه س. یباشالد لر نتیجه سینده الده ائده  یایرثا

 . یتؤره د یویا پارالمئنت ییغینجاقالردان سؤئد ریكسداغا بو بیر نئچه عصردن سونر. یبیلرد

 نیوزیلند؛ 

اورادا صنایع نین، پئشه نین، تجارتین، بانك . یامیله باشقا بیر شرایط ده گئدیردنیوزیلندده بو گئدیشات تام

ینده و بو طبقه نما یین یارانماسینا گتیریب چیخارمیشدشهرلرده اورتا طبقه ن ینین گؤر گلیشمه س یسیستم

دائم پوال كسكین احتیاج دویان . یقایناقالر توپالیا بیلمیشد یاللرینده چوخلو مقداردا اقتیصاد یلر

اولمادان  یین راضیلیغمقاویمته گؤره اهالین دیاهمیت وئرمه یه بیلر، نه ده جید حكمدارالرنه بو ثروته

ن ون حاكیم طبقه شهرلرین و جمعیتیچآلماق او یاهالینین راضیلیغین. یقویا بیلرد یاونون اؤزه رینه وئرگ

ایللرده ، اؤلكه نین اساس جو  - 5522. اولوردو ییغینجاغا چاغیرمال یاساس صینف لرینین نماینده لرین

و حاكمیت بؤلگوسونو تنظیم له ین و ایلك باخشیدا  یلر مناسیبت یآراسیندا قارشیلیقل یقوووه لر عیاجتما

حیران  یبوتون آوروپان یسیستم( checks and balanses)باالنس مكمل قایدایا سالینمیش ایله جلر و 

و آمریكا " نتسكیومو"بیلدیرنلر آراسیندا مشهور فرانسیز فیلوسوفو  یاؤز حیرانلیغین. یائتمیشد

همین   فورماالشمیش رئسپوبلیكا سونراالر بو اینسانالرین سعي ایله. یردده وا یلف لرؤآنایاساسینین م

ونونالدا آوروپادا یارانمیش ب. ینوع مدل، اؤرنك رولونو اوینامیشدولت لر اوچون بیر ورده بیر سیرا دؤد

 . ییاراتد یبازان یه گئدیشاتینین باشالنا بیله جه یایدیاالر، دموكراتیك لشم یسیاس

 یدموكراسیانین نوع لر:    

( Angagee)و آنقاژه ( Dirigee)  وورغوالماقدان اؤنجه ، دیریژه یدموكراسیانین نوع لرین

 حاققیندا دانیشماق مجبوریتینده ییك؛  یدموكراسیاس

 ی، یعنیآنقاژه دموكراسیاس    - 3    یا؛، یعني یونلدیلمیش دموكراس یدیریژه دموكراسیاس    - 5    

 .دموكراسیا یتعهدل

 یا ده واؤلكه اینكیشاف ائتسه . دیریژه دموكراسیاسیندا ساده جه سس چوخلوغونو قازانماق اهمیت داشییر

آنجاق آنقاژه . خود گئریله سه ده، مالك آنجاق سس چوخلوغونو قازانماق و اونو قوروماق دیر

سقوطا اوغرادا  یلیر، الكین سس چوخلوغو بو حاكمیتدموكراسیاسیندا حاكمیت سس چوخلوغو ایله سئچی

خود  یا ماسینا، لیبرالیسم والرینین الده اولون بورادا، حاكمیت تعیین ائدیلمیش ایدئولوژوسونون آماج. بیلمز

، آنقاژه یوورغوالماق گركلیدیر ك. روملودورلیبرالیسم پروقرامالرینین اجراء ائدیلمه سینده سو یآنت

بونا اؤرنك . اینكیشاف ائتدیرمه یه یؤنه لیب یمكتبین ییالنیز اؤزونون ایدئولوژ یدموكراسیاسینین آماج
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بو . كیمي شخص لرین حاكمیته گلمه سیدیر" سوكارنو"و " مارشال تیتو"كنفرانسیندان سونرا " باندوگ"

 . مورلوك حكمرانلیق ائتدیلرؤسس چوخلوغو ایله حاكمیته گلیب، عشخصلر 

 : وورغوالماق اوالر یلرینه گلدیكده ایسه آشاغیداكیالردموكراسیانین نوع 

 دوغرو،واسیطه سیز و یاخود مطلق دموكراسیا؛   – 5

 ً ، یحاقق یقرارالرین الده ائدیلمه س ی، اورادا سیاسیاسیا بیر حكومت نوعودور كدموكر بو آنالیشا اساسا

 . بیر باشا اهالینین چوخونلوغو اساسیندا الده اولونور

 اساسیندا یارانمیش دموكراسیا؛  یتمثیلچیلیك و قوروپالرین منافع – 3

 یآنجاق بورادا اهال. دیرقا مالیك برابر حقو یهال، بو حكومت ده ایبو ایسه بیر حكومت نوعودور ك

. قازانیر یایله بو حاقق ینماینده لرین واسیطه س یسئچدیكلر یاهال. الده ائتمیر یشخص اوالراق بو حاقق

 . نین قارشیسیندا مسئولیت داشییرالر یسئچمیش اهال یایسه، اونالر سئچیلمیش نماینده لر

 : حیصه یه بؤلؤنؤر یاؤزو ایك یتمثیلچیلیك دموكراسیاس

 ، بورادا بیر نئچه قوروپ، ائتنیك،یسیستم دیر ك یدموكراسیا؛ بو ائله بیر سیاس یبیر نئچه ائتنیكل ( الف

قرارالرین چیخاریلماسیندا ایشتیراك  یگؤجده پایالشیالراق، سیاس یمذهب و كولتوره ل اوالراق، سیاس

 : واردیر ییكلربو نؤع دموكراسیانین اساساً دؤرد اؤزلل. ائدیرلر

 ؛ یچیخاریلماسیندا ایشتیراك ائتمه سقرارالرین  یقوروپالرین نماینده لرینین سیاس یكائتن – 5

 ؛ یمختاریت یقوروپالرین یوكسك سوییه ده داخیلسؤزو گئدن  – 3

 ؛ یتینه اویغون اوالراق پایالنیلماسگوجون، قوروپالرین اهمی یسیاس – 2

 . ینظرده توتولماسنین  یحاقق" وتو"اوچون  قوروپالر( اقلیت)آزینلیق  – 3

جمعیتین اساس ، اورادا، ینؤوعودور ك یدموكراسیا ائله بیر دموكراس یدموكراسیا؛ صینف یصینف( ب

بو درنك لر دولت . اوالراق، دولت طرفیندن تانینیبالر یدرنك لر اساسیندا رسم یقوروپالرینین منافع

 . ه یه مینمه سینده مداخیله ائدیرلرقرارالرین ایشله نیب حاضیرالنماسیندا و قوو یسویه سینده سیاس

 دموكراسیا؛  یخود قانون یا لیبرال و – 2

بو محدودیت . بو دموكراسیادا چوخونلوقالرین گؤجو، قانوني محدودیت لر چرچیوه سینده اعمال اولونور

 . حقوقالرینا بیر ضمانت دیر یكیم یزینلیقالرین سؤز و عقیده آزادلیغلر ایسه آ

 كراسیا؛ دمو عیاجتیما – 3

اولماماسیندان  -راتیك اولوبقورلوشو، دموك عیخود اجتما و یا یدموكراسیا اساساً ، هر بیر سیاس بورادا،

آراسیندا  ی، اؤزللیكله ثروتین اهالی ییسئچكیل یآیر عیتماجبو ایسه ا. اولمایاراق وصف ائدیر یآسیل

 . ود اونو مینیموم حدده چاتدیریرآرادان قالدیریرو یاخ ی ییسئچكیل یآیر یپایالنیلماس یعدالتل
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 دموكراسیا؛  یصنعت – 1

 ییوه سینه دموكراسیانین اساسالریننین یاشایش و پئشه ش ینفدموكراسیادان مقصد ، فهله صی یصنعت

 یاو، همده اقتصاد .یاشاما محدودالشمیر یه اساساً دموكراسیا ساده جه سیاسبو گؤرنوش. اعمال ائتمك دیر

و  عینو تشكیل ائدن فهله لرین اجتیمااوالراق، اهالینین چوخونلوغو یخصوص. ونوریاشاما تطبیق اول

 . حیاتینا تطبیق ائدیلیر یاقتصاد

      h؛یخیریستیان دموكراسیاس – 2

 یاساسالرین یدموكراسیایا اوالن اؤز اعتقاد یاً، دموكرات خیریستیان پارتیاالربو نوع دموكراسیایا اساس

 یدموكرات خیریستیان حركات. ئدیرلرنین اساسالریندان استخراج ا یخیریستیان دین یفلسفه لرین یو سیاس

قوروپالرا اؤزللیك له كاتولیك مذهبیندن اوالن  یسیاس یرا، بیرلیك لره ، اورقانالرا و چئشیدلپارتیاال

دونیا  یئننین ی یراسیاسینین كؤكو، كاتولیك كلیساسخیریستیان دموك. آوروپا اؤلكه لرینه شامیل ائدیلیر

آوروپانین بیر . مسئله لرینه او جمله دن لیبرالیسم، ناسیونالیسم و سوسیالیزمه داییر نئجه باخیشالرینا قایدیر

 عیاجتما یللیین سونوندان كاتولیك كلیساسینجو یوز ای - 57 یو اصالحاتچیالر سیرا لیبرال، سوسیالیست

و  عیاؤزونون اجتیما یاواب اوالراق، كاتولیك كلیساسا جبون. بیرلییه مانع بیلیردیلر یاینكیشافا و میلل

شهور خیریستیان دموكراسیاسینین ان م. یمدافعه ائتمه یه قالخد یموقع لرینه داییر تئوریسین یسیاس

تیانلیق خیریس"او، . یاید( 5663 – 5752" )ژاك مارتین" كاتولیك فیلوسوف یتئوریسین لریندن فرانسال

، خیریستیان یینسان آزادلیغاپلورالیزم و  ی، سیاسیك یاثرینده استیدالل ائتد یآدل( 5733" )و دموكراسیا

 . نین اساس اصولالرینا دایانیر یدین

 

 ؛یدموكراسیانین اوستونلوكلر 

 : الردان عبارتدیر یآشاغیداك یدموكراسیانین اوستون جهت لر

 ئدیر؛ حاكمیته بوراخماماغا كومك ا یموكراسیا قدار و اخالق سیز شخصلرد – 5

و هئچ واخت وئره  ی ییدموكراتیك سیستم لرین وئرمه د یاوچون غیر یدموكراسیا اؤز وطنداشالر – 3

 حقوق و آزادلیقالرا ضمانت ائدیر؛  ی ییبیلمه د

ه ییندن سیستئمین وئره بیله ج یبیر ایسته نیلن سیاس یاوچون هر هانس یدموكراسیا اؤز وطنداشالر – 2

 تامین ائدیر؛  یآزادلیقالر یصداها گئنیش دایره ده شخ

 وئریر؛  یمدافعه ائتمك ایمكان یا اینسانالرا اؤز تمل منافع لریندموكراسی – 3

 تامین ائتمه سینه داییر شرایط یارادیر؛  یمقدراتین یالنیز دموكراتیك حكومت شخصیته اؤز – 1

 یموم ایمكانالر آچیر؛ اوچون ماكس یمسئولیتین اؤزه چیخماس ییالنیز دموكراتیك حكومت معنو – 2

 باشقا ایسته نیلن سیستئمدن داها چوخ تامین ائدیر؛  یدموكراسیا اینسانین اینكیشافین – 5

 تعمین ائتمه یه قادیردیر؛  یرابرلیین نسبتاً یوكسك سوییه سینب ییالنیز دموكراتیك حكومت سیاس – 6
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 ه ائتمیرلر؛ ایله محاریب یبیر -دموكراسیاالر بیر یله چاغداش نمایند – 7

 . دموكراتیك اؤلكه لرله مقایسه ده رفاها داها چوخ مئیللیدیرلر یدموكراتیك اؤلكه لر، غیر – 52

اوالن  یچون دموكراسیا، اونون آلتئرناتیونظره آلماقال، اینسانالرین چوخو او یبوتون بو اوستونلوكلر

 یقارشیسیندا آشاغیداك یر و اؤز وطنداشالریغون واریانتدیمقایسه ده داها او  سیستئم له ینیلن سیاس ایسته

 : ایمكانالر آچیر یو چئشیدل یلی، چوخ ساییكیم

 شكیلده مدافعه اولونور؛  یوطنداشالر مستبد حكمدارالردان اعتیبارل   -   

 و اوسته لیك اونالرا ان گئنیش دایره ده آزادلیقالر وئریلیر؛  حقوقالرا مالیك دیرلر یاونالر اساس سیاس - 

ایسه اؤز  یماراقالر یق اصولالرینا ییه له نیر، بو شخصقوروما یماراقالرین یاونالر اؤز شخص - 

نماسیندا قانونالرین ایشله نیب حاضیرال یائتمك له، اساسیندا یاشایاجاقالرسیراسینا داخیل  یمنطق لر

 قازانیرالر؛  یایشتیراك ائتمك ایمكان

 رینجه گئنیشله نیر؛  یئته یآزادلیق داییره س یاونالرین شخص -

 . ایمكانالرا صاحیب اولورالر یعاد یاوچون غیر یاونالر شخصیتین گلیشمه س

 اینستوتالر؛  یموكراسیا اوچون طلب اولونان سیاسد

 : اینستوتالر طلب اولونور یسیاس یبیر اؤلكه اؤلچوسونده دموكراسیا اؤچون آشاغیداك

 .  یشخصلرین سئچیلمه س یوظیفه ل – 5

 . و آردیجیل كئچریلن سئچكیلر ید، عدالتلآزا -3

 . یایفاده ائتمه آزادلیغ – 2

 . یلتئرناتیو اینفارماسیا قایناقالرآ – 3

 . یباغیمسیزلیغ( بیرلیك لرین) آسوسیاسیاالرین – 1

 . وطنداشلیق حقوقو یعموم – 2

ن شرایط اوچو ی ییت لدموكراتیك اینستوتالرین ثابی بیر اؤلكه ده ی، هر هانسیوورغوالماق گركلیدیر ك

بو شرط لر ضعیف ایفاده اولونموشسا و یا عمومیتله . دیر یضرور ییارادان شرط لرین اولماس

بو شرط . اولمورحكم ؤم یاو، میدانا گلسه بئله، موقع. لیریوخدورسا، دموكراسیانین یاراناجاغینا امید آزا

 : الردان عبارت دیر یلر ایسه آشاغیداك

 . شخص لر طرفیندن حیاتا كئچریلن نظارت یاوزه رینده سئچیلمیش وظیفه ل لیساوردو و پو -  5

 . مدنیت یدموكراتیك عقیده و سیاس  - 3
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 . ینین اولماماس یدولت لردن گوج آسیلیلیغ یموكراسیایا دوشمن كسیلمیش یابانجد – 2

 . و چاغداش جمعیت یچاغداش بازار اقتصادیات – 3

 

 آچیدان یدموكراس یحركات یآذربایجان میلل یگؤنئ  : 

 ییراركن ایلك اوالراق، تورك میللتدموكراسیا آچئسیندان آراشد یآذربایجان میللي حركاتین یگونئ

 یو یاشام طرزین ینی ییتلرین ایدئولوژوسوندان ائتگیلندایدئولوژوسونو، تاریخ بویو باشقا میلل  نین

 یآذربایجان تورك لر یحركاتینین نوطفه س یلمیل آذربایجان ی، گؤنئیره كؤاونا گ. یرنمك زورونداییقؤا

وخ قیسا ونونو بو كیچیك یازیدا آراشدیرماق مومكون اولمادیغیندان، چقآنجاق بئله بیر . طنینده یارانیبنین ب

اورتا آسیا، اورتا شرق و  -، تورك لر توپلوم اوالراق اساساً آسیا قطعه سیندهیاوالراق وورغوالمالییق ك

ا یارانان ایدئولوژیاالردان ، بو رئگیوندیكیم یره ، رئگیونون باشقا میللت لرؤرینا گیقالیاشاد -قافقاز

ز ؤیاشام طرزینه و دونیا گؤروشونه اگئده تورك میللتي نین -بو ائتگیلنمه ایسه گئت. له نیب لر یائتگ

رئگیوندا  یولوژیاساسالم ایدئ. دورور یرین اساسیندا اسالم ایدئولوژیاسبو ایدئولوژیاال. نفوذونو ائدیبدیر

اینانجیندان گلن حاكیم  یركون اسكتو. اوغور قازاندیقدان سونرا، توركلرین حاكیم ایدئولوژیاسینا چئوریلیر

یر و اسالمدان اؤنجه اولدوغو عربلرین الیندن آل یقیسا زاماندا رئگیوندا حكمرانلیغلیك روحو ایسه ان 

قید  یاسالم ایدئولوژیاس. قورولور ین آردینجا حكمرانلیغبیرینی-ن بیرنی یرئگیوندا تورك سوالله لر یكیم

مفكوره  یقویاراق، اونو اسك یروشونه، داورانیشینا اؤز تاثیرینؤدونیا گنین  ی، تورك میللتیائتدییمیز كیم

دن تمامیله مناسیبت لرین یاسك یونالرین قادینالرا اوالن مناسیبتاؤرنك اوالراق، ا. سیندن اوزاقالشدیریر

 .ید توركلردن یان كئچمه یریندا آوروپادان آخان غرب مدنییتجو یوزایللیین سونال- 57آنجاق . نیرفرقله 

اوالراق  یسوركل یسببه گوره غرب مدنییتین یایله مقایسه ده ایك یتوركلر رئگیونون باشقا میللت لر

ً توركرین آوروپایا اراضسب یبیرینج. قاورادیالر سبب ایسه  یایكینج ،یباخیمیندان یاخینلغ یبه اساسا

ؤزله دئسك تورك لر غرب باشقا س. دیر ییللتینه یاد بیر مدنییت اولمادیغنین تورك م یغرب مدنییت

رمت، اینسان ؤغرب مدنییتینده قادینالرا ح ییعن. اینانجالرینا قایدیردیالر یقبول ائتدیكده اؤز اسك یمدنییتین

 . یدئمك اید یاینانجالرینا قایدیش یوركلرین اسكت... و ینا رعایت ، سؤز و ویجدان آزادلیغحاقالری

شرقین ایلك . ساییلیر ی، رئگیونون ان گلیشمیش میللتیسببه گؤره بو گؤن آنادولو توركلرمحض بو 

ن عصرده اؤزونون تؤا یآذربایجان تورك لر یگؤنئ. آذربایجاندا قورولوب یقوزئ یدموكراتیك جمهورییت

للت لرین اؤن لكه ده دموكراسیا اوغروندا مباریزه آپاران میؤالنان اایران آد  ایله یمشهور انقالبالر

نین آزادلیق و  یآذربایجان تورك لر یایسه بو گؤن گؤنئ یحركات یذربایجان میللآ یگؤنئ. سیراسیندادیر

 . دموكراسیا اوغروندا گئدن چاغداش مباریزه سیدیر

   

 یضرورت ینین یارانماس یحركات یآذربایجان میلل یگؤنئ  

نین بیر باشا یاردیمیال ایران  -(  یكشفیات یاؤلكه خارج)  M.I.2 SERVICE نین  یاینگیلتره دولت

 یحاكمییت یه سون قویولدو و رضا خانین عیرقچآدالنان اؤلكه ده تورك لرین مین ایللیك حاكمییتین

 یو پراكتیك یئورنین ت یان میللت لرینه آسیمیالسیا سیاستدؤوروندن سونرا اؤلكه نین فارس اولمای

نه دك داوام ائتمك ده دونالرا گیره رك بو گو یویولوب و بو چیركین سیاست چئشیدلق یاوالراق بینؤوره س

 یعیرقچ یكیم... ، سید ضیاء وی، اقبال آشتیانیحاكمیت محمود افشار، احمد كسرو یعیرقچ. دیر
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ین نئچه للت لرین، اؤزللیكله توركلرفارس می -یایله اؤلكه ده یاشایان غیر ینین كؤمه ی یتئوریسین لر

 یطبیع. یالر اوچون قوندارما تاریخ یازیلددانیلدیقدان سونرا، اون ی ییو كیمل یمین ایللیك پارالق تاریخ

و كولتورو دانیلیب و او میللت آسیمیالسیایا اوغرایارسا، او میللت  یدیل اوالراق، بیر میللتین تاریخي،

. دوشونه بیلر یاطیرالیا بیلر، نه ده گه له جه یخ یلت اوالراق، نه كئچمیشینبیر میل كؤكوندن قوپوب، اولو

بیلمه ین،  یق چالیب چاباالر و اعدام تاریخینآیا -او میللت یالنیز موجود دورومون اصطرابالریندا ال

ین نیزمیننین ایسه بئله بیر دورومو فارس شووو یتورك میللت. نموش بیر آداما بنزراؤلومه محكوم اولو

جلو ، شوونیزم سایجا اؤلكه ده چوخونلوغو تشكیل ائدن و گؤیاونا گؤره ك. یاؤره یینجه اوال بیلمزد

 یكولتورونو قوروماق، اقتصادیاتین و معنوي پتانسیللرله دولو اوالن تورك لرین گوجوندن فارس یمادد

 یورك لره قوندارما آذرك اوالراق تمحض بونا گؤره ده او، ایل. یاید یبركیتمه ل یقورماق و سیاستین

نین  ی ییكیمل یایآپاریب باشقا بیر قوندارما آری ی ییوئریب، سونرا بو قوندارما كیمل ی ییكیمل

: ،یدولدوردو ك ین یسفربرائدرك توركلرین بئین یسونرا ایسه بوتون ایمكانالرین. یقویروغونا باغالد

ً وحش"  یلرله هئچ بیر عیرق یآنجاق سنین بو وحش. یلت اولوبالر، مدنییت سیز بیر میتورك لر تاریخا

 .قولوندان سان"یآذر"عیرقینین "یآریای"ن و پارالق تاریخه منسوب اوال یباغالنتین اولماییب، سن مدنییتل

 

اونون .دن اوجاتمالیسان ییئن یاونون باشین. چكمه لیسن یقایغیسین ینفارسالر–بونونالدا سن آریایي لرین 

مدنیتسیز . ایلن دویوشمه لییسن یئتمه لیسن و نهایت اونون دوشمنلرتورونه قوللوق اتاریخینه، دیلینه و كول

لیك  بئله." همیشه لیك اونودمالیسان یسن ایسه بو دیل. دیر یسنه میراث قاالن آنجاق تورك دیل تورك لردن

دییه نین الیم میرزا حسن روشع ینتیجه سینده، آذربایجانل ینین سیاستلر یرضاخان حاكمیت یله عیرقچ

درسلیك  یآدل" یوطن دیل"تورك دیلینده  -وروندنؤناصرالدین شاهین د -جو ایلیندن  - 5352ایله  یتشبث

مكتبین فعالییتینه سون  یآدل" وشدییهر"اساسیندا اویره دیلن اؤلكه نین و اسالم دونیاسینین ایلك مدرن  یكتاب

 یآدالر...چایالرین و ین، كندلرین، داغالرین،اوسته لیك تورك دیلینده اوالن اؤلكه ده شهرلر. قویولدو

 یسیاست لرین یبو چیركین و عیرقچ ی، فارس شوونیزمیسؤزسوز ك. یایله دیشدیریلد یفارس آدالر

انیا هه له ، بو كامپیو تاسف لر اولسون ك یآپاریرد یایره ل یناشایله یا یچالتما كامپانیاسینین یارادیلماسآل

نین  یالبته فارس شوونیزم. لونماقدادیرفارماسیا واسیطه لرینده مشاهیده اواین یده اؤلكه نین كوتله و

تاریخ . بیگانه قالمادیالر یآذربایجان تورك لر یسیاست لرینه، گؤنئ ییئریدیلن عیرقچ یتوركلره قارش

ر یا آنجاق بو مباریزه ل. اولوب یرله آمانسیز مباریزه سینین شاهیدایله دفعه ل یین تهران حاكمیتتورك لر

 . دییشدیرمه یه قادیر اولوب یتكجه فورماسین  ، دیكتاتورالرینیقان ایچینده بوغولوب، یاداك

دونالرا  یچئشیدلدییشیلمه ین آنجاق . یییشدیكجه، دیكتاتورالردا دییشیلدبئله لیك له ، انقالبچیالر د

اؤز  یذربایجان تورك لرآ ییوزایللیك ده هه له ده گؤنئ یج -35بو گؤن . یاید یگیرمیش فارس شوونیزم

بو میللت بیر عصر دموكراسیا اوغروندا مباریزه . حقوقالریندان محروم دورالر یدوغال و ابتدای

چیخماق  ینین حاكمیتین یت فرقه سبیر ایللیك آذربایجان دموكرا - یپارساالردا دموكراسیانین دادینآ

 . له ده دادمایبالرایله ه یشرط

اوغروندا باش قالدیران قیامالرین  یران آدالنان اؤلكه نین آزادلیغاییوز ایللیك ده  یج -  32

دولت لرین اؤلكه نین  یگلن یابانج یو اوغورسوزلوغون سبب لریندن ایرلاوغورسوزلوغو و ب

آذربایجاندا دموكراتیك حكومتین قورولماسینین  ی، گؤنئییدروژن رئسورسالرینا اوالن ماراغكاربوه

نین  یآذربایجان جمهورییت ینتیجه سینده قوزئ ییمپئریاسینین داغیلماسا یو شورو ییخي بازاستار

 یو اؤیرنجي لر  نین یآذربایجان اؤیرتمنلر یایللیینده گؤنئ 52وز ایللین سون ی یج- 32 یباغیمسیزلیغ

 یذربایجان اؤیرتمنلرآ یگؤنئ. قویولدو ینین بینؤوره س" یحركات یآذربایجان میلل یگؤنئ"ایله  ینین تشبث

ی كیمل یآذر" یو اونون بیج باالس" ینظریه س یعیرق یاوستون آریای"ایلك اوالراق،  یو اؤیرنجي لر
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،  یاو الباراتورالردا پروفسور ذهتاببیلیوردالرین الباراتورالرینا سورودوب،  ینین جنازه لرین "یی

ارما كیمي قوند یرو آذ یایله آریای ینین منطق و بیلیك پیچاغ یعالیم لر یسور جواد هیئت كیمپروف

بیریندن قوپاریب، اونالرین ایرنج قوخوسونو  -بیر ی یینی، سومویونو و ایلیكیملیك لرین جسدلرینین اتین

یندن فارس شوونیزمیندن قونان اوزه ر یو مدنییت یسونرا توركون تاریخ. دینالتدیالرتورك میللتینه آی

بئله . رالتدیالرتورك میللتینه آشكا یین مدنییتینو زنگ یتاریخین توركون پارالق و غورورلو ،سیلیب یپاس

ن سیناقالردان زوؤبو حركات یاراندیقدان سونرا ا. ییاراند یحركات یآذربایجان میلل یگؤنئ  لیك له ده

نین سارسیلماز  یحركاتین و اونون باشچیس یمیلل. یسئچد یحركاتین باشچیسین یشرفله چیخمیش میلل

اویانیش  یآذربایجان میلل یگؤنئ قولو یحركاتینین سیاس یآذربایجان میلل ییجه سینده گؤنئنت یاراده س

سوییه سینده تمثیل  دونیا یآذربایجان یایسه گؤنئ یاویانیش حركات یآذربایجان میلل یگؤنئ. ییاراند یحركات

والماق البتده وورغ. بایراغیني قازاندیردي یآذربایجانین میلل یآذربایجان میللتینه گؤنئ یائده رك گؤنئ

گركلیدیر كي، گؤنئي آذربایجانین میللي بایراغي و میللي لیدري اؤلكه ده دموكراتیك شرایطین اولمادیغي 

بو ضرورت ایسه دونیا میللي . اوجباتیندان، دموكراتیك شرایط ده یوخ، ضروري شرایط ده سئچیلیب دیر

هئچ بیر حركات باشسیزو نیا كي، دونیادا . آزادلیق حركاتالرینین تجروبه سیندن ایرلي گلیر

. بایراقسیزاولمایب و گؤنئي آذربایجان میللي حركاتي دا دونیا میللي آزادلیق حركاتالریندان استثناء دئییلدیر

میللي حركاتین لیدئري طرفیندن گؤنئي آذربایجان میللتینه سونوالن بایراق، بو گؤن اؤزلرینه دموكرات 

 1اونا گؤره عنادچیالرو گئریچي لر دئییرم كي، بونالر )لر  ژئستي توتوب بیرسیرا عنادچیالرو گئریچي

طرفیندن قوزئي آذربایجانین مقدس بایراغینین پارالق آي   .(ایدن سونرا آنالدیالر حركاتا بایراق گركدیر

قوروپالریندا، بلیرسیز عضولري طرفیندن سئچیلمه  emailاولدوزونو قاراال ییب ،اؤزلرینین بلیرسیز  –

جي ایل بابك  – 5263آذربایجانین میللي بایراغي ،گؤنئي آذربایجان میللي حركاتي نین  گؤنئي. ییب

ایسه میللي  52قاالسي قورولتایندا گؤنئي آذربایجانین میللي بایراغي كیمي تصدیق له نیب وتیر آیي نین 

نین میللي بایراغي، گؤنئي آذربایجا. تاریخینده ابدي اوالراق حك اولونوب بایراق گؤنو گؤنئي آذربایجانین 

تكجه گؤنئي آذربایجان دولتي قورولدوقدان سونرا، گؤني آذربایجان پارالمئنتینین سس چوخلوغو ایله 

 . رئفراندوما قویولوب، گؤنئي آذربایجان میللتي نین سس چوخلوغو ایله ده ییشدیریله بیلر

 

آذربایجان میللي حركاتي ، میللي حركاتیمیزي پارچاالماق مقصدي ایله اؤزلرینه دموكرات  یبو گؤن گونئ

اولدوزونو لكه له ینلره -ژئستي توتوب مقدس قوزئي آذربایجانین بایراغیني تحقیر ائدیب اونون پارالق آي

چینینه  ایمكان وئرمه یه جك كي، سونونجو یاراماز حركتلري ایله گؤنئي آذربایجان میللتي نین

ساده جه میللي حركاتي داخیلي مناقشه لردن . بو، نه دیكتاتورلوقدور، نه ده اینحصارچیلیق. دیرماشسینالر

 . قوروماقدیر

گؤنئي آذربایجان میللي حركاتي، بو گؤن چئشیدلي ندنلره گؤره قونشو دولتیمیزین آنتي میللي جیلیز 

یازیقالر اولسون كي، . داشالریمیزدان دا قورونمالیدیرحاكمیت ماراقالریني داشییان بیر سیرا گؤنئیلي سوی

اساساً  -هه له ده میللي حركاتیمیزي سوروكله ییب اونو قونشو حاكمییت لردن آسیلي ائتمك ایسته ینلرین

آذربایجان دموكرات فرقه سینین طالعیندن عبرت درسي   اونالر هه له ده. سایي آز دئییلدیر -اؤلكه دیشیندا

جي ایلده فرقه عضولري نین مهاجرتدن سونرا استالین و میرجعفر باقراف  – 5732  نئجه آلمایبالركي،

جي ایلده  – 5723كیمي دیكتاتورالرا اینامي آذربایجان دموكرات فرقه سیني اوچوروما آپاردي و نهایت 

 . ون قویولدودا اریدیب اونون حیاتینا بیردفعه لیك اوالراق س -"حزب توده ایران" ماسكوانین امري ایله 

البتده میللي حركاتیمیزدا باكي حاكمییتینین حاكمیت ماراقالریني داشییان سویداشالریمیزین اصل ماهیتي 

او زامان بیلیندي كي، علي یئو سوالله سینین گؤنئي آذربایجانال باغلي آنتي میللي سیاستلري میللي 

جي ایلین یاییندا باش  – 3225بو ایسه  .حركاتیمیزین لیدري طرفیندن كسكین اعتراضالرال قارشیالندي
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قوزئي آذربایجان حاكمییتینین بیرلشمیش میللتلرتشكیالتینداكي نمایندسي موجود فارس رژیمینه . وئردي

ده ایران دا اینسان حاقالریال باغلي مذاكره ده ایرانین شوونیستي سیاستلریني –یالتاقالنماق اوچون ب ام ت 

، روسیه وبیر سیرا فارس رژیمي نین غیري انساني سیاستلریني دستك له ین ارمنستان، كوبا، وینیزوئیال

نین –بو آزمیش دئیه باكي حاكمیتي بنگالدشال بیرلیكده ب ام ت . بیرلیكده دستك له دي  باشقا دولت لرله

ندا انسان حاقالري گؤزه تچیسي كمیسیونوندا بئله بیر اوتانج وئریجي مسئله قالدیردي كي، ایندي كي، ایرا

قوزئي آذربایجان . ب ام ت ایرانین اؤزریندن ایللیك نظارتیني گؤتورسون! انسان حاقالري تاپداالنمیر

حاكمیتي نین بو یاراماز آددیمي بیر قارا لكه كیمي ابدي اوالراق علي یئو سوالله سي حاكمیتي نین 

طبعي كي، بو مسئله . مایاجاقاؤزرینده قاالجاق و گؤنئي آذربایجان توركلري بو خیانتي هئچ زامان اونوت

جي – 5261اونا گؤره كي ، ان آزي. گؤنئي آذربایجانال باغلي چالیشانالرین اعتراضینا سبب اولمالي ایدي

ایلن خرداد آییندا ،گؤنئي آذربایجاندا فارس شوونیستي طرفیندن شرف و لیاقتلري تحقیر اولدوغونا گؤره 

آنجاق باكي رژیمي . ي تهران حاکمیتی طرفیندن آخیدیلمیشدياعتراض ائدن گؤنئیلي سویداشالریمیزین قان

قابیقدان چیخیردي  –ه دریدن –فارس شوونیستینه یالتاقالنماق اوچون ب ام ت  بونالري گؤرمور دئیه 

باكي رژیمینه قارشي  میللي لیدئریمیزین . كي، تهران رژیمینین آنتي تورك سیاستلریني قوروسون

آنجاق خارجده میللي حركاتیمیزدا چالیشان . و مسئله ایدي اعتراضالرینین ندني صرف ب

لرینین دوردانه سینه حاقلي "عمومي میللي لیدر"سویداشالریمیزبللی ندنلره گؤره میللي لیدریمیزین 

   . اعتراضالریني گؤتورمه دیلر

اونا گؤره . رطبعي كي، بئله شخص لرین میللي حركاتدا یئرلري یوخدور و حركاتیمیزدان قوولمالي ایدیال

گؤندن گؤجله نن میللي حركاتیمیز اویونجاق دئییل كي، اونو آپاریب  -كي، شهیدلریمیزین قاني ایله گؤنو

   .باكي حاكمیتیندن آسیلي ائتسینلر فارس شوونیستي نین موقعیینی دستک له ین 

میللي . دور نه ده انحصارچیلیقیوخاریدا قید ائتدییم كیمي، میللي لیدریمیزین آتدیغي بو آددیم نه دیكتاتورلوق

اونا گؤره كي، بشریت هه . حركاتیمیز و میللي لیدئریمیزانحصارچیلیغادا، دیكتاتوالرادا دریندن نفرت ائدیر

كیمي دیكتاتورالرین جنایت لریني ... ون و  -(pol pot)له ده ژوزئف استالین، آدولف هیتلر، پول پوت 

جي یوزایللیك ده شوروي ده ژوزئف  – 32خاطیرالمالییق كي،  . قاونودمایب و دونیا واركن اونوتمایاجا

بونالرین بیر . استالینین حاكمییتي دورونده سیاسي سبب لره گؤره میلیونالرال اینسان حبسخاناالرا سالیندي

حبس  –استالینین گؤزونه هر یئرده سوء قصد گؤروندویونه گؤره  –حیصسه سي یالنیز بیر سببه گؤره 

ً . یا گوهلل لنمیشدیر ائدیلمیش و میلیون اینسان حبس دوشرگه له رینده هالك اولموش ، سیاسي  32تخمینا

جو ایللرده استالینین زورال كالخوز سیستئمیني قبول  -5722اتهامالر اوزره اعدام ائدیلمیش دیر و 

میلیون آدام ساغ  32اولوم دوشرگه له رینده داها . ائتدیردیي دوورده باش قالدیران آجلیقدان قیریلمیشدي

 . الكین اونالردا جهنم عذابالریندان كئچمه لي اولموشدوالر. قاال بیلمیشدي

اونون باشالدیغي ایكینجي . باشقا بیر اؤرنك نازیست آلمانیاسیندا آدولف هیتلرین دیكتاتوراسینا عاییددیر

 2، او، حبس دوشرگه له رینده میلیونالرال اینسان قوربانالریندان عالوه 52دونیا ساواشیندا هالك اولموش 

حسابسیز دوشمنلري نین تامامیله كوكونو كسمك  -میلیون یهودینین محوینه، هابئله اؤز رژیمي نین سایسیز

 . نیتینده اولدوغو دیگر سوسیال و ائتنیك قوروپالرین قیرغینینا گؤره سوروملودور

اؤلكه " قیرمیزي خئمئرلر( "5751-5757)كامبوجدا ایسه پول پوتون استبدادي حاكمیتي دورونده 

پول پوت . بو ایسه اؤز خالقینا قارشي اصل سوي قیریم ایدي. اهالیسي نین دورتده بیریني محو ائتمیشدیرلر

جمعیتین ساوادلي طبقه سیندن او قدر قورخوردو كي، اونالرین نماینده لرینین ، دئمك اوالر كوكونو 

بوتون . لده قابارین اولماماسي اولوم حوكمونه برابر ایديكسمیشدي؛ گؤزده گؤزلویون اولماسي ویاخود ا

بو اؤرنك لري وورغوالماقال قید ائتمك ایسته ییریك كي، گؤنئي آذربایجان میللي حركاتي و اونون 

باشچیسي دیكتاتورلوغو سئومه ییب ، سئومه یه جك دیر و بیر عصردن آرتیق دموكراسیا اوغروندا 
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 یآذربایجان میلل یگؤنئ. سونماغا چالیشیر یلتینه دموكراتیك بیر دولتجان میلآذربای یساواشان گؤنئ

بو . كمیت له مباریزه آپاریرو ایران آدالنان اؤلكه ده دیكتاتور حا اؤركدن دموكراسیایا اینانیر یحركات

آذربایجان حاكمیتیندن  یقارداش قوزئ یایلك اوالراق باشقا دولت لردن حتیئرینه یئتیرمك اوچون  یآماج

اوالن حاكمیتین  یدولتدن آسیل قونشو یآذربایجان میللت یگؤنئ. اوالراق حركت ائتمه لیدیر ده باغیمسز

حرکاتیمیز قونشو بونونالدا مقدس . بیر دفعه دادیب و داها آرتیق بونا ایمكان وئرمه یه جك یزهرین

ائله بركیتمه  ینوزاقالشدیرماقال اؤز بینووره سیحرکاتدان ا یاوالن شخص لر یحاكمیتلردن آسیل

 . یخیلماسینیدره ییب  ، بویلیدیرك

نجاق باشا چاتماسینا سون اوالراق قید ائتمک الزیمدیر کی، دونیادا دموکراتیک لشمه پروسئسی باشالنیب آ

و دئییل، او، همده حقوقالر اداره ائتمك اصول یبیرده کی، دموكراسیا یالنیز دولت. له چوخ زامان واره

حقوق و . اینیستوتالرین آیریلماز حیصه سیدیر ی، حقوقالر دموكراتیك سیاسیك بئله. دیر یسیستم

حقوقالر و   باشقا سؤزله. ، اوندان دموكراتیك اداره ائتمه مئتودو یاپیلیریآزادلیقالر ائله بیر كرپیچ دیر ك

دئوریمین سونو جي  - 5215، ایران آدالنان اؤلكه ده یا، دموكراسیادا یارانماز؛ نئجه كایمكانالر اولماس

 یدموكراتیك حاكمیت باشقا بیر غیر -یو غیر یاولماد یاؤلكه ده دموكراسیانین باشالنقیجهئچ ده 

حاكمییتین حاكمییتینه  یدموكراتیك پهلو ی، غیریاونا گؤره ك. یدییشد یریندموكراتیك حاكمیت له یئ

 . یدئییلید یعامیللر یانین یارانماسسون قویان عامیللر، دموكراسی

 :ایناقالرق

5-Demokratıya haqqında,  Robert Dahl ,FAR CENTER , Bakı  ,Azarbaycan 3223؛ 

 ناصر خسرو -منوچهر کیا، انتشارات گنجینه: ی، ترجمهعژان ژاک روسو، قرارداد اجتما - 3
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 " مرگ هست، بازگشت نيست "

 

 3123 آذر 23 سالگرد مناسبت به جانیآذربا دموکرات فرقه شعار

 

 ششگالن محله در 3266 سال در هیرشد حسن را مدرسه نیا– کشور نینو مدرسه نینخست که یزمان

 دهیبرچ یپهلو خاندان توسط بود؛ یترک زبان به آن در آموزش که علت نیا به تنها -نمود سیتأس زیتبر

 تا که یتفکر. است نهاده بنا ینژادپرست تفکر با را شیخو حکومت اساس میرژ نیا که شد مشخص شد،

 حق که خود حقوق نیتر ییابتدا از را آنها و زده رقم کشور در را رفارسیغ ملل یکش نسل امروز به

 .است کرده محروم است، یمادر زبان به آموزش

 را خود مبارزات جانیآذربا ملت شده، اجرا یرانیا یها دولت طرف از یاستیس نیچن نکهیا رغمیعل

 یم را ملت نیا مبارزات از یدرخشان نمونه. است نکرده متوقف هم روز کی یحت یآزاد کسب یبرا

 جانیآذربا دموکرات فرقه. افتی تبلور جانیذرباآ دموکرات فرقه در که کرد مشاهده 3123 سال در توان

 و دهیعق یآزاد چون خود کیدموکرات یشعارها با موجود تیوضع یاجتماع و یاسیس لیتحل از پس

 یبزرگ یها تیموفق خود کوتاه عمر طول در و گذاشت عرصه به پا مطبوعات و انیب یآزاد ، وجدان

 :جمله آن از نمود، جانیآذربا ملت بینص را

 نیا که یحال در  ،21/1/3125 مورخه در جانیآذربا زنان به( شدن انتخاب و کردن انتخاب) یرأ حق-

 .شد داده رانیا زنان به تهران حکومت توسط 3133 سال در حق

 جانیآذربا مردم یبرا زبان نیا با یدرس کتب نشر و یترک زبان به دنیبخش تیرسم-

 .بود تهران شهر انحصار در تنها دانشگاه سیتأس زمان نآ تا که زیتبر در جانیآذربا دانشگاه سیتاس-

 میرژ کهیحال در. مالک و تیرع نیب بهره مشکل یقطع فصل و حل و انییروستا نیب یاراض میتقس-

 .نمود اقدام امر نیا به 3133 سال در یپهلو

 تهران شهر از زودتر سال چند یکش لوله قیطر از زیتبر شرب آب نیتأم-

 جانیآذربا یلم ارکستر جادیا-

 مشکل حل ،یاجتماع و یاخالق فساد با مبارزه ،یمال و یاقتصاد اصالحات جان،یآذربا در تیامن جادیا-

 ،یمل تأتر جادیا جمله از یفرهنگ یها تیفعال ،یآبادان ،یکشاورز محصوالت شیافزا ،یکاریب

 ... و زیتبر ییویراد ستگاهیا ییبازگشا

 یخواه یدموکراس حرکت دشمنان یحت که بود ریچشمگ یحد به انجیآذربا دموکرات فرقه یها تیموفق

 رضاشاه کرد، جانیآذربا به سال کی عرض در یور شهیپ که یخدمت: "که نمودند اعتراف جانیآذربا

 ".بود ننموده سال 23 طول در
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 به وابسته عناصر توسط جانیآذربا یمل حکومت که دارند یم اعالن امروز به تا که ییها ستیشئون

 نکته نیا ذکر خصوص نیا در. ندارد یمردم گاهیجا گونه چیه و شده جادیا سابق یشورو ریجماه اتحاد

 با جانیآذربا یاهال طرف از جنبش نیا: "دیگو یم زیتبر در کایآمر وقت یکنسولگر که است یکاف

 یمرکز تحکوم از جانیآذربا یاهال که است علت نیا به هم نیا و است شده روبرو یا گسترده تیحما

 وزارت به خود گزارش در رانیا در کایآمر وقت ریسف" یمور" ای و." هستند یناراحت و یشاک قتا  یحق

 نیب در جانیآذربا دموکرات فرقه که ندیگو یم رانیا یرسم مقامات: "دیگو یم کشورش خارجه امور

 به کامال جانیآذربا یاهال که دارد یم اعالن دیتأک با انگلستان و ما یکنسولگر. ندارد یگاه هیتک مردم

 ".ورزند یم نفرت تهران حکومت به قا  یعم و دارند مانیا جانیآذربا دموکرات فرقه

 در" سرنوشت نییتع حق" اصل از را خود تیمشروع جانیآذربا یمل حکومت که است ذکر به الزم

 نژادپرست یها میرژ با که ییها ملت یبرا را حق نیا الملل نیب حقوق. بود گرفته الملل نیب حقوق

 سرنوشت نییتع حق. است شناخته تیرسم به" یمل بخش یآزاد نهضت" عنوان تحت ند،ینما یم مبارزه

 ژهیو گاهیجا از ایدن در حاضر حال در و شود یم محسوب یحقوق استاندارد یارهایمع نیمهمتر از یمل

 .است برخوردار یا

 یشورا به 3936 هیژانو 26 مورخه در" یمل سرنوشت نییتع حق" به توجه با جانیآذربا یمل حکومت

 یجانیآدربا ونیلیم پنج:  "... کند یم دیتأک آن در و نموده ارسال یا نامه مراجعت متحد ملل یعال

 درک معاصر یملت عنوان به را خود ، یمل فرهنگ و خیتار ات،یادب زبان، بر هیتک با اند توانسته امروز

 ادامه رانیا ملل یها زبان ریسا بر یفارس زبان ییآقا و ها فارس لمظ هیسا ریز در یزندگ به لذا و کنند

. کند یقربان خود یمل حکومت و یآزاد حفظ راه در را خود یزندگ است حاضر ملت نیا. داد نخواهند

 طیشرا در یزندگ است شده استعمار استعمارگران، چکمه ریز در یمتماد یقرنها که جانیآذربا ملت

 و یمل دولت حفظ در را خود یواقع قدرت لذا و است کرده شروع یتازگ به را خود یانسان و یعاد

 منشور با موافق و جانیآذربا ملت اراده و خواست با که حکومت نیا. دهد یم نشان آن کردن ییاجرا

 نامه مراجعت نیا با جانیآذربا ملت. است ریانکارناپذ یقتیحق است، گذاشته وجود عرصه به پا کیآتالنت

 نیا توسط جانیآذربا یمل حکومت تیموجود موضوع خواهد یم متحد ملل سازمان یعال یراشو از

 به گرانید دخالت بدون توانست خواهد ملت نیا صورت نیا در تنها. شود شناخته تیرسم به سازمان

 ."دینما اقدام خود یمل سرنوشت نییتع

– غرب و شرق قدرتمند یدولتها که برد یپ تلخ قتیحق نیا به جانیآذربا یمل حکومت که یزمان اما 

 خود، مدت بلند و کوتاه یاقتصاد منافع خاطر به -کایآمر متحده ااالتی و سابق یشورو ریجماه اتحاد

 با کنند، یم تیحما یپهلو کتاتورید میرژ از و نداده نشان جانیآذربا ملت سرنوشت نییتع حق به یاقیاشت

 یم محسوب الملل نیب حقوق یاساس اصول از یکی که اختالفات زیآم مصالمت فصل و حل اصل اتخاذ

 روزیف مظفر ، تهران میرژ ینظام-یاسیس ندهینما با یا نامه موافقت 21/1/3125 مورخه در شود،

 جان،یآذربا هیعال و متوسطه مدارس در یفارس و یترک زبان: سیتدر آن مواد اهم از که نمود منعقد

 .بود...  و رانیا ارتش جزء جانیآذربا ارتش شدن محسوب

 و یقوم یها تیاقل حقوق به نسبت یحت نامه موافقت نیا در جانیآذربا یمل حکومت که است ذکر انیشا

 که بود شده دهیگنجان 31 ماده در خصوص نیا در نبوده تفاوت یب زین جانیآذربا در موجود یمذهب

 نامه موافقت نیا یایمزا از جانیآذربا میمق یها یارمن و یآسور اکراد، که دارد موافقت دولت
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 در اما. ندینما لیتحص خود زبان به ییابتدا پنجم کالس تا دولت هیابالغ 1 ماده طبق و بوده برخوردار

 حاتیتسل و سابق یشورو ریجماه اتحاد سبز چراغ با و کرده وعده خلف زین بار نیا تهران میرژ مقابل

 نیب یها نرم نقض با پانزدهم، مجلس انتخابات بر تنظار بهانه به کایآمر متحده االتیا از یارسال مدرن

 که یملت برابر در یرقانونیغ یجنگ. نمود آغاز جانیآذربا ملت بر را نشده اعالم شیپ از جنگ یالملل

 .شد یم محسوب رانیا ارتش جزء و شده میتسل آن ینظام یروهاین

 امروز به تا که یا یکش نسل. زد مرق را کردستان و جانیآذربا ملت یکش نسل جنگ نیا با رانیا ارتش

 جهینت در. اند گرفته شیپ در انهیگرا منفعت اخالق و کرده سکوت آن مقابل در خواه تیتمام روشنفکران

 :یکش نسل نیا

 شدند، اعالم و محکوم ییصحرا یها دادگاه در نفر 2533-

 صفرخان انیزندان نیا زمره در که شدند محکوم المدت لیطو یها زندان به نفر هزار ستیب از شیب-

 لیتبد جانیآذربا یمل مقاومت سمبل به و دیخر جان به را حبس سال 12 که یشخص. است انیقهرمان

 شد؛

 .شدند سابق یشورو ریجماه اتحاد آواره نفر هزار هفتاد از شیب-

 قیتحق به اجیاحت که است یگرید یتراژد خود سابق یشورو ریجماه اتحاد به پناهندگان تیحکا اما

 فرقه انحالل با ن،یکرمل فرمان تحت نخواستند چون پناهندگان نیا از یریکث تعداد. دارد یا جداگانه

 یتیامن مأموران آزار و تیاذ مورد مختلف انحاء به وندندیبپ رانیا توده حزب به جانیآذربا دموکرات

 کی در یور شهیپ جعفر دیس جان،یآذربا یمل حکومت رهبر و شدند دیتبع یبریس به و گرفته قرار

 .شد دیشه یساختگ تصادف در" ب گ ک" توسط شده نییتع شیپ از برنامه

 راه به جانیآذربا در یشورو یضمن دییتأ با و کایآمر میمستق دخالت با یپهلو میرژ که ینیخون هیتسو در

 نییتع حق خواهان نکهیا لیدل به تنها جانیآذربا ملت روشنفکر طبقه از نفر هزار کصدی از شیب انداخت،

 .دندیگرد آواره و یزندان د،یشه بودند، یمل سرنوشت

 که است یشرمندگ اسباب از نیا: "دیگو یم باره نیا در" رزولت" کانینزد از یکی" داالس یهانر"

 دست جانیآذربا در یا انهیوحش حمله به ییکایآمر شوارتسکوپوف پیسرت یرهبر به رانیا ارتش میبگو

 ونیاوپوزس حزب نیبزرگتر شوارتسکوپوف یرهبر به و" آلئن" کایآمر ریسف دستور به است، زده

 یها انسان و افتادند زندان به آن رهبران. شد اعالم یرقانونیغ[ جانیآذربا دموکرات فرقه] کشور

 نیچن زین ییکایآمر یقاض" داگالس امیلیو". "دندیگرد آواره یادیز یها خانواده و شدند اعدام یشماریب

. پرداخت ها غارت و ها قتل به نمود، برپا وحشت شد جانیآذربا وارد که یزمان رانیا شارت: "دیگو یم

 آبرومندانه یلیخ رانیا ارتش انهیوحش رفتار از روس انینظام رفتار. دادند انجام خواستند یم هرآنچه

 با 3936 سال در. گذاشت یبرجا یزیانگ نفرت خاطرات انیجانیآذربا اذهان در رانیا ارتش. بود

 در که یکسان طرف به انهیوحش صورت به رانیا ارتش ، السلطنه قوام دستور به و کایآمر تیحما

 گروه گروه ،یریدستگ از پس را آنها و برد یم هجوم بودند، کرده شرکت جانیآذربا یمل حکومت

 ."دندیکش یم دار به شهر نیادیم در ای و ربارانیت
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 به آن از همید دمحم که یور شهیپ مهاجرت از پس: "سدینو یم 23/6/3119 مورخه در هانیک روزنامه

 نیا. شود یم منتج نفر هزار 23 از شیب شدن کشته به کند، یم ادی یزیخونر بدون انقالب کی عنوان

 ."ونددیپ یم وقوع به زند،یگر یم دموکرات فرقه رهبران نکهیا از پس یشاهنشاه ارتش توسط تیجنا

 کی در آنها. دینگرد محدود جانیآذربا روشنفکر طبقه یکیزیف حذف به تنها یپهلو میرژ اتیجنا البته

 جانیآذربا یمل حکومت زمان در که ییکتابها زیتبر شهر در 3125 آذر 26 مورخه یضدفرهنگ اقدام

 نهیک تا دندیکش آتش به پرطمطراق مراسم کی با را یدرس کتب جمله از بود، افتهی انتشار یترک زبان به

 .دهند نشان آن فرهنگ و جانیآذربا ملت به شتریب هرچه را خود نفرت و

 آذر 26 سالروز جانیآذربا یمل حرکت اکنون هم و شد نخواهد پاک اذهان از هرگز روز نیا خاطره

 .است دهینام جانیآذربا یفرهنگ یکش نسل روز را 3125

 کرد فرض خود یداخل مسئله کی را کردستان و جانیآدربا مسئله خود اتیجنا هیتوج یبرا یپهلو میرژ

 و کرده ادی یاساس قانون تکارانیجنا عنوان با بودند، کرده شرکت مبارزات نیا در که یکسان به نسبت و

 زیآم مصالحت فصل و حل اصل خاطر نیهم به. نمود مقابله آنها با خود، یارتجاع نیقوان چارچوب در

 به متحد ملل منشور دو ماده سوم بند در و باشد یم الملل نیب حقوق یاساس اصول از یکی که اختالفات

 سال در که 3699 سال ونیکنوانس نکهیا از غافل. نمود نقض را آن و گرفت دهیناد را است شده دیتاک آن

 ونیکنوانس نیا تیرعا بدون یدولت هر که شد لیتبد یعرف حقوق به سرعت به و قیتصد مجددا   3931

 ناقض عنوان به آن آغازگر و شود یم محسوب یرقانونیغ جنگ آن ورزد، مبادرت نشده اعالم جنگ به

 3911 و 3913 یها سال ژنو یها کنفرانس در نیهمچن. داشت خواهد تیمسئول یالملل نیب قواعد

 مناقشات سطح از اند، گرفته شکل نژادپرست یها میرژ با مقابله یبرا که یمل بخشیآزاد یها جنبش

 دهیرس هم یکل توافق کی به یحت خصوص نیا در و اند افتهی ءارتقا یالملل نیب مناقشات سطح به یداخل

 اصول نیا به استناد با. است شده قیتصد متحد ملل سازمان در یعرف اصول عنوان به توافق نیا که اند

 رفتار و است یالملل نیب مناقشات جرگه در نژادپرست یها میرژ با یمل بخشیآزاد یها جنبش مبارزات

 .بود خواهد یجنگ انیقربان با رفتار همچون ها شجنب نیا انیقربان با

 روشنفکران م،یا گرفته قرار کردستان و جانیآذربا یها ملت یکش نسل یسالگ 66 آستانه در که اکنون

 یجمهور دولتمردان و کشور خارج و داخل یسراسر یها ونیسیاپوز ها، طلب سلطنت خواه، تیتمام

 کرده کتمان را یانسان فاجعه نیا که است قرن مین از شیب انه،یگرا منفعت اخالق اتخاذ با رانیا یاسالم

 به نسبت را ملت نیا یابد نینفر و شد نخواهد پاک جانیآذربا ملت اذهان از وقت چیه که یا فاجعه. اند

 .داشت خواهد یپ در کنندگان کتمان و فوق اتیجنا نیمرتکب

 ،یاسیس یها ضیتبع رفع خصوص در یعمل اماقد گونه چیه تنها نه یاسالم یجمهور دولتمردان امروز

 نیا دهنده ادامه که اند کرده ثابت عمل در بلکه اند، ننموده فارس ریغ اقوام و ملل یفرهنگ و یاقتصاد

 .ستین هم اقوام یمحل یحت و یمل ازین زبان، آموزش که اند کرده اعالم و هستند یپهلو منحوس پروژه

 رفع یبرا رانیا یاسالم یجمهور دولتمردان که ندارند یتقاداع گرید جانیآذربا یمل حرکت نیفعال

 از که هیاورم اچهیدر خود تیریمد سوء با یحت دولتمردان نیا. بردارند یعمل یها گام فوق یها ضیتبع

 که نمودند ثابت عمال   و خشکاندند د،یدرخش یم جانیآذربا تارک بر ینینگ همچون شیپ سال هزاران
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 دستان به فقط و فقط ها ضیتبع نیا یتمام رفع که میدار باور قایعم ما. دارندن بیتخر دانش جز یدانش

 چنانکه. شد خواهد سریم یمل سرنوشت نییتع حق کسب و بشر حقوق احراز با کشور اقوام و ملل توامند

 فعاالن زین اکنون هم. کردند تجربه مدت کوتاه صورت به را آن بار کی کردستان و جانیآذربا یها ملت

 مبارزه در یالملل نیب نیقوان و اصول براساس" گاموح یئنی" الخصوص یعل جانیآذربا یمل کتحر

 با و یعلن صورت به داده، قرار مدنظر را آن بشر حقوق هیانیب و متحد ملل سازمان یجهان ثاقیم خود،

 .کنند یم مبارزه یجنوب جانیآذربا ملت حقوق احقاق یبرا خشونت عدم کردیرو

 گفته، تیتسل فیشر ملت دو هر به را کردستان و یجنوب جانیآذربا ملل یکش نسل لگردسا انتها در

 .دارد را دربند اقوام و ملل یتمام یآزاد یآرزو

 

 یحسن فیلط

 گاموح یئنی حزب کل ریدب
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 !ایران پرئزیدنتی حسن روحانی یه آچیق مکتوب
 

 

 
 

 !وحانیر دوکتور جناب پرئزيئت ايران سايين
  

 ایله، سایغی و ساالم

 

 بیلدیرمک میننتدارلیغیمی ائتدیینیزدن دیققت دورومونا اوزوجو گؤلونون اورمو اؤنجه دن شی هر

 بوحرانینی گؤلو اورمو باغالمادان، لره مسئله امنیتی سورونو دوولتینیز، سیزین اومورام .ایستیرم

 ایله مسئله میللی اوالن ایراندا کامپانیاسیندا، سئچکی سیزین حالدا عینی .چالیشاجاقدیر یه ائتمه کونترول

 ایجرا لرینین اصل جو-57 و جی-51 آنایاسینین شهرینده تبریز .دیر الییق تقدیره نیسبتا سؤزلرینیز باغلی

 وئرمه سؤز یارادیلماسینا قورومو دیل سینه تورکجه آزربایجان هابئله و لرینیز وعده کیمی اولونماسی

 سس آرتیق داها اورتاالما شهرلرینده آذربایجان سیزی ده موقاییسه ایله لری بؤلگه باشقا ایرانین یینیز،

 یینیزده سئچیلمه لییه پزئزیدنت دؤورده بیرینجی سیزین لیکله بئله و چیخاردی گتیریب قازانماغینیزا

 بیر یلیشیناآچ مکتبلرین پرئزیدنت، جناب ایندیسه .اوینادی رول اساس سس آلدیغینیز شهرلریندن تورک

 وریندن حاکمیت مرکزی اوچون لر ملیت یاشایان ایراندا گونو بیرینجی آیینین مهر .قالیر گون نئچه

 ائیتیم بو .آنیمسادیر سیستمی بیر ائدن مجبور آلماغا ائییتیم دیلده بیر باشقا یوخ، دیللرینده آنا اوشاقالرینین

 یاخشی اوالراق، حقوقچو سیز .رشیالشیرالرقا جزاالرال آغیر ائدنلر اعتراض بونا و زورونلودور

 آلماق تحصیل دیلده بیر باشقا ائدیلیب، محروم آلماقدان تحصیل دیلینده آنا ائتنیکین هانسیسا کی، بیلیرسینیز

 زندان یازیالری

قاندالالنمیش قارچیچگی                                                         زندان یازیالری                                                                                62  

 



 آنا کی بیلیرسینیز حالدا عئینی .دیر سی گؤسترگه شوونیزم مودئرن و ایرقچیلیق قالماسی مجبوریتینده

 فارس باشقا و تورکلر بیز باخمایاراق بونالرا .ساییلیر تمللریندن حاقالرینین نانسا حاققی تحصیل دیلده

  بیرینجی آیینین مهر ...( و بلوچ کورد، عرب،) میللتلر اولمایان

 تحقیر کیملیکلرینین یولالرال چشیتلی اونالرین تاپشیرماقال سیستئمینه ائیتیم حاکیم ائوالدالریمیزی گونونده

 سونونا یاشاییشالرینین انسانالرین بو ائتکیلری (منفی) اولومسوز تحقیرلرین بو .ولوروقا شاهید اولماسینا

 .سورور قدر

  

 !پرئزيدنت جناب

 

 حاققینی تحصیل دیلده آنا دن جومله او حاقالری اینسانی و ایلکین اؤز بویو ایللر وطنداشالر آذربایجانلی

 متودالرال اوزاق خشونتدن و یوموشاق ریمیزیاعتراضال چالیشیب، یولالرال مدنی اوچون ائتمک الده

 وئرمدن اؤنم ایستکلره، بو سوروملوالری سیاسی و قضایی– امنیتی نین اؤلکه تاسوفله اما .گؤسترمیشیک

 کیمی ... و یاراتما قروپ قانونسوز تشببوث، قارشی سیزلییه تهلوکه میللی آپارماق، تبلیغات قارشی رژیمه

 .ائدیبلر محکوم زیندانا ائدیب، یشکنجها توتوقالییب، اتهامالرال

 امنیت آرتیق دونیادا مودئرن کیمی، وورغوالدیغی بیلمینین یؤنتیمی سیزلیک تهلوکه و گلیشیم گونوموزده

 چوخلو بیر .امکانسیزدیر ائتمک محروم حاقالریندان ایلکین انسانی میلیونالر اینکارال و باسقی آدینا،

 دوشونجه آیدین آذربایجان کی بیلیرسینیز یاخشی آالراق نظرده نیزی بیقهسا مسئولیت اورقانالردا امنیتی

 الرین باسقی سیستئماتیک بو .دیرلر مکده اؤده لر هزینه آلتیندا الرین باسقی بو ایللردیر ضیالیالری و لی

 دنگون گونو ترسینه هئچ، کل اولماییب سبب یینه چکیلمه گئری فعالالرینین میللی آذربایجان بیری هئچ

 سیستئمینه ائیتیم نین دهاؤلکه بیری اعتراضالردان بو .نیبدیر گئنیشله اعتیراضالری آرتیب، ساییالری

 گؤندرمه مکتبلره ائوالدالرینی اؤز آذربایجانلیالرین بیرینده نین آیی مهر اوالراق، سیمبولیک قارشی

 بو دا فعالالری میللی نآذربایجا اوالن دوستاقدا باشقا و حزب اولدوغوم باغلی منیم .مکلریدیر

 کومیته مرکزی اوالراق باشقانی حزبینین گاموح یئنی کی، باخمایاراق .دیر پارچاسی بیر اعتراضالرین

 سورگون حالن اولموشوق، محکوم حؤکمونه زیندان ایل 7 سینه عدالتسیزجه بیرلیکده ایله لری اویه

 طلب ایصرارال حاققینی ائییتیم دیلینده آنا اوشاقالرینین تورک دوستاغیندان، شهر رجایی ائدیلدیییمیز

 .ایستیرم آتماغینیزی آددیمالر عملی و جیددی یولدا بو سیزدن .ائدیرم

 

 آچیقجاسینا ژئنوسایدا کولتورل بو اعتراضیمی اؤز کی بیلیرم ویم گؤره کیمی آذربایجانلی بیر هابئله

 وورغوالییم دا بونو .باشالیاجاغام آکسیاسینا سکوت کیمی گونه 2 بیریندن آیینین مهر آماجال بو .بیلدیرم

 و دوستاقلیالر اوالن دوستاقدا جه ساده اوچون، اولدوغوموز محروم تلفوندان دوستاغیندا شهر رجایی کی

 انسانی میللتلرین یاشایان ایراندا اعتراضالر مدنی بو اومورام .اوالجاقالر شاهد آکسیایا بو  مسئولالر

 منیم کی بودور نتیم بکله سیزدن منیم .اولسون سبب اویانماسینا اینسانالرین قاالن سایماز حاقالرینا

 سس قارشی حاقالرینا میللتلرین یاشایان ایراندا دوولتین، مرکزی سیز راغمن، سکوتوما

 الده حاقالرینین تاپداالنمیش و آیاقالنمیش میلیتلرین دانمادان، گئرچکلری آچیق .سیندیراسینیز  سیزلییی

 .قویاسینیز اورتایا پیالنالر زامانلی و دقیق ایستیقامتده سی ائدیلمه

 .ائدیرم آرزو اسنلیکلر و سیزهاوغورالر دن اؤنجه

 

 : آچیقالما 

جناب الری رجایی شهر دوستاغیندا اولدوغوندا  ( آراز قاراباغلی) بو یازی یئنی گاموح باشقانی دوکتور لطیف بی حسنی
 دیلینده آنا اوشاقالرینین تورک موناسیبتینه، گونو آچیلیش اوخولالرین جی گونونده - 25جی ایلین زومار آیینین  -3192

 پرئزیدنتی ایران ائدرک، مالاع باشالماسینی آکسیاسینا سوکوت اوچون، اعتراض ائدیلدیکرینه محروم حاققیندان تحصیل

 .عنوانی ایله قلمه آلینمیشدی !مکتوب آچیق یه روحانی حسن
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 بيلديريسی تبريک موناسبتينه بايرامی ايل
 

 
 

 !لّتیم تورک آذربايجان سئوگيلی

 

 فصلینین یاز یعنی دؤورانی، شن طبیعتین !چاتدی سونا گونلری سویوق سرت قیشین !کئچدی ایل بیر

 باشالماسینا بـیرتاریخین یـئنی و فصلین بـیر یـئنی گونون، بـیر شانلی و طرواتلی بو، !باشالنقیجینداییق

 .بیلر اوال عالمت بیر

 اوالن اقتداردا ده اؤلکه نی،بایرامی  (یاز ) گون یئنی ایل هر ،ملّتی تورک آذربایجان اوُلو لردیر ایل اوزون

 اولوسالر  بری، ایلدن یوز حاکمیتلر مرتجع بو .کئچیریر لتینداآ اسارتی لرین حاکمیت دئموکراتیک غیر

 ،قاچیراراق بویون آچیقجاسینا لردن وظیفه دوکلریگؤتور ینهلر عهده اؤز سیندا   قارشی تشکیالتالر آراسی

 .لردیر سوردورمکده و سوردوروب حاکمیتلرینی تیونیسشو اؤز

 . ائدیر مبارزه یورلمادان علیهینه اسارت بو دیرایل یوز ملّتیمیز شرفلی اساسیندا شهادتی تاریخین

 لره حاکمیت تاالیان چاپیب ثروتلریمیزی ملی ،یاساقالیان  کولتوروموزو ،دیلیمیزی دیر؛ایل یوز ملّتیمیز

 .ائتمیشدیر جهد همیشه یه ائتمه تعیین ایله الی اؤز مقدراتینی اؤز و آپاریب رزهمبا سارسیلمادان قارشی

 -ملّی بوتون دا،یول توتدوغو اوغروندا آزادلیق ملّی ملّتمیز، (متمدن) اویقار ده ایلده یئنی اینانیریق،

 داوام ال الیشقانلیقچ دا داها سینه مبارزه دئموکراتیک و مدنی اؤز قدر، نه ائده الده ینیحاقالر دئموکراتیک

 نه فعالالری ُمدریک و جسور آذربایجانین آرتیق، داها زاماندان هر گون، بو سیز شبهه .ائتدیرجکدیر

 اله -ال ده ایله لری قوه دئموکرات ملّـتلرین باشقا بلکه لر، بیرلشجک آلتیندا سیمگه اورتاق اؤزلری اینکی

 .جکلر وئره

 اؤز مقدراتینی اؤز ایل، جو-5273 ائدیریک آرزو آدیندان  حرکاتی اویانیش ملّی آذربایجان گونئی یئنی

 !اولسون ایل بیر اوغورلو اوچون ملّتی تورک آذربایجان ده، ائتمه تعیین ایله الی

 !اولسون ایلی آزادلیق و برکت خیر، سعادت، اوچون ملّتیمیز مظلوم ایل بو ائدیریک آرزو

 و باریش آزادلیق، اوچون لر ملت یاشایان  ده بؤلگه و ده اؤلکه ایل، یئنی بو ائدیریک آرزو هابئله

 !اولسون ایلی ریفاه
 حسنی لطيف                                                                                 
 باشقانی نین تشکیالتی گاموح یئنی                                                                                 

 )باشقانی نین حرکاتی اویانیش یللیم آذربایجان گونئی یئنی)                                                                                 

 )زیندانی)سی تورمه شهر رجایی - شهری کرج                                                                                 

 5272 -گونو سون نینآیی اسفند                                                                                 
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 "رانیا در انیبهائ زندان و آزار به نه" نیکمپ از تیحما

 

 رانیا ساکن محترم یتهایمل آزاده، یانسانها

  اراتیس و کهکشانها یتکنولوژ و علم شرفتیپ برکت به انسان که یعصر در که است تاسف یبس یجا

 ثاقیم عنوان به" یدموکراس و بشر حقوق" یبشر جامعه بلوغ برکت به که ییایدن در  نوردد، یدرم را

 قرون  و یبدو یها نهیک جنگ آتش در ما منطقه است، مدرن انسان  احترام و قبول مورد  مشترک

 چقدر دارند تسلط منطقه یملتها سرنوشت به که یکسان دهد، یم نشان که ییجنگها. سوزد یم ییوسطا

 بدست که است" اخالق" اناتیجر نیا یاصل یقربان شک یب. دارند فاصله معاصر تمدن و شعور از

 .شود یم ذبح روزه هر استثمار و قدرت بازار در مقدسات و اخالق یمدع حاکمان

 را توسعه و یآزاد ت،یامن جنگ یاصل یطرفها عنوان هب یاسالم یجمهور و یسعود و داعش اگرچه

 یطلب جاه به یده تیمشروع در یسع"  یسن و عهیش" جنگ عنوان با و کرده حرام منطقه مردمان بر

 مورد  که هستند هم یاعتقادات و مذاهب انیم نیا در اما هستند، شیخو خوردگان بیفر نیب در خود

 یکی رانیا انیبهائ. طلب جنگ نه و اند یسن نه و عهیش نه کهیحال در رندیگ یم قرار ها ظلم  نیدتریشد

 روانیپ و گرفته قرار سرکوب مورد شدت به یاسالم یجمهور دوران طول در که است یمذاهب نیا از

 رهبران یبرا زندان حکم  سال ستیب. اند بوده محروم زین خود ییابتدا حقوق نیکوچکتر از مذهب نیا

 .ظلمهاست نیا از یکوچک نهنمو تنها یبهائ جامعه

 در و بوده آن یاساس اصول جزو دهیعق یآزاد و سمیسکوالر که گاموح یئنی حزب کل ریدب عنوان به

 سبب به که یاسیس یزندان عنوان به نیهمچن و است، شده متبلور سبز رنگ با یجنوب جانیآذربا پرچم

 از یندگینما به هستم، آشنا آنها آالم و دهادر با کینزد از ییبها زانیعز با یسلول هم و یبند هم سالها

 تمام از و نموده تیحما اعالن" رانیا در انییبها زندان و آزار به نه"  نیکمپ از خود متبوع حزب

 .وندندیبپ نیکمپ نیا به خواهشمندم کیدموکرات و آزاده یانسانها

 .است سمیراس و عارتجا بر غلبه راه تنها کیدموکرات و یمترق یروهاین یهمکار و اتحاد 

 

 یحسن فیلط دکتر

 (گاموح یئنی) یجنوب جانیآذربا یمل یدارینوب حزب کل ریدب

 چهار و نود بهشتیارد 26/ شهر ییرجا زندان
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 جمهوری سيمای و صدا اهانت با رابطه در حسنی لطيف دکتر تحليلی بيانيه

 تورک ملت به اسالمی
 

 

 

 این و داده قرار ها اهانت ترین قبیح و ترین شنیع مورد را تورک ملت دیگر یکبار ایران سیمای و صدا

 و ستیز دیگر رویکرد شود، می پخش نوجوانان و کودکان برای که "فیتیله" بنام ای برنامه  ظاهر در  بار

 مخصوصا فارس غیر ملیتهای تحقیر و تمسخر .نمود عریان تر سخیف شکلی به را خود ی تانهنژادپرس

 مفاد طبق بلعد، می را کشور فرهنگی بودجه از سهم بیشترین که ایران تلویزیون های برنامه در تورکها

 ریجمهو نظام و بوده نژادپرستانه عمل بارز مصداق ،"نژادی تبعیض اشکال تمام منع کنوانسیون"

 .دارد عهده بر را آن منع و مبارزه مسئولیت کنوانسیون این کنندگان امضا از یکی عنوان به ایران اسالمی

 دارند، مذهبی یا و ملی اقلیتهای با اسالمی جمهوری نظام رویکرد با اندکی آشنایی حتی که کسانی برای

 دلیل همین به .آید می نظر به نانهبی خوش و عبث انتظاری نژادپرستانه تبلیغات چنین با مقابله انتظار

 بسیار حاکم  نژادپرستی با مبارزه و روشنگری در مدنی فعاالن دیگر و تورک مدنی جامعه مسئولیت

 برنامه به نسبت ایران جامعه مختلف قشرهای واکنش به توجه با رابطه همین در .شود می تر سنگین

 :دانم می توضیح به الزم را نکاتی اخیر موهن

 و فرهنگی بنگاههای که است ای نژادپرستانه تبلیغات منطقی نتیجه بودیم، شاهد فتیله برنامه در که هآنچ- 

 مستمر طور به ها روزنامه و درسی کتابهای تا گرفته تلویزیون-رادیو از اسالمی جمهوری آموزشی

 و آسیمیالسیون هدف با که تبلیغاتی سیاستهای این اصلی منشا .کنند می مسموم آن با را ایران مردم اذهان

 نظر از .است ایران در ملی مسئله به اشتباه رویکرد آید، می در اجرا به غیرفارس ملیتهای سازی فارسی

 توسعه و حفظ شود می دنبال اسالمی جمهوری در و آغاز پهلوی رژیم سوی از که مرکزگرایانه رویکرد

 .یابد می تحقق آنها حذف و سازی یکسان در بلکه ملیتها دیگر به دهی رسمیت و دموکراسی در نه کشور،

 برای سراسری کانالی تنها نه اسالمی جمهوری نظام که است نژادپرستانه رویکرد همین راستای در

 شبکه در نوجوانان و کودکان برای تورکی های برنامه پخش از بلکه ندارد ایران در تورک عظیم جمعیت

 دست خطای به مربوط عمال ها برنامه این بودن سهوی ادعای بنابراین .کند می خودداری هم استانی های

 اذهان تدریجی شستشوی و حقارت حس ضمنی تلقین بجای که ست سیاستها این اجرای در اندرکاران
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 یک توبیخ ویا توقیف اوال، طریق به .است زده بیرون عریان و زننده صورت به سهوا تورک، مخاطبان

 احتمالی شدن عملی  صورت در بلکه کند، نمی درمان را دردی تنها نه آن اندرکاران دست یا و برنامه

 در ستیزی ترک سیستماتیک ماهیت کردن پنهان برای که است تاکتیکی تکراری نمایش حقیقت در آن،

 . شود می انجام ایران

 ما ایران رد آنچه اما .افتد مي اتفاق غربي پیشرفته كشورهاي در حتي دیني و اتنیكي گروههاي به اهانت- 

 كشورهاي در .است متفاوت دمكراتیك جوامع در موجود هاي نمونه با بن و بیخ از هستیم آن شاهد

 رفتار این و ندارند اهانتها این تبلیغ و تولید در نقشي دولتي و رسمي سراسري، نهادهاي هرگز دمكراتیك

 در .میگیرد صورت امضا و امن بي بزهكار گروههاي یا جامعه حاشیه افراطي جریانهاي سوي از مذموم

 حكومت، انحصار در تلویزیوني سراسري كانال دولت، رسمي ارگان روزنامه كه شاهدیم ما ایران

 این در دولتي سازمانهاي رسمي مراسم حكومتي، ارگانهاي كنترل تحت سینمایي و تلویزیوني تولیدات

 فاقد و فرهنگ ابتذال نوعي یا اهانتها اینگونه پیشرفته كشورهاي در .میكنند نقش ایفاي پراكني نفرت

 كه است مرتبط افراطي سیاسي گروههاي ایدئولوژیكي گرایشات با یا است سیاسي خاص سمتگیري

 آن شاهد دولتي رسمي تریبونهاي از ما آنچه .است كوتاه تبلیغاتي امكانات و عمومي بودجه از دستشان

 سیستم بر حاكم قوانین و ایدئولوژي دولتي، اكمح دكترین با شده مطالعه و دقیق همخواني در هستیم

 گذشته دهه نه در جاري ملتسازي پروژه و دولتي رسمي پردازان نظریه مدعیات و عمومي تحصیالت

 .است

 .است تقدیر و توجه خور در بخصوص مورد این در مجلس نمایندگان و ای منطقه مسئوالن واکنش- 

 داشته دقت باید دارند، حضور دیگری نهاد هر یا و مجلس در جانآذربای مردم از نمایندگی به که دوستانی

 در آن تدریس و ترکی زبان رسمیت نژادپرستانه های تبعیض و تحقیرها پایدار رفع اصلی شرط که باشند

 این سکوت .است کشور مختلف مناطق بین ثروت و قدرت عادالنه تقسیم و زبان تورک مناطق مدارس

 شده، آشکار سهوا اهانتهای قبال در  آنها موقتی و موضعی واکنش و ها عدالتی بی این قبال در دوستان

 .است نزدیک نیز ایران مجلس انتخابات  که خاصه .میبرد سوال زیر را آنها واکنش صمیمیت و صداقت

 حمایت تحت دولتي هاي رسانه و مطبوعات از نژادپرستي ایران در مترقی، کشورهای برخالف- 

 این به معترضین و میشود بلند حاكم فرهنگ روشنفكران آمیز سكوت همراهي و حصیالتيت نظام قوانین،

 . آفتد مي در زندان و قضائي نظام پلیس، نیروي با كارشان و سر ملتها، حقوق به خشن تعدي

 حاکم نژادپرستی عموما اما است، بوده تورک معصوم کودکان و تورکها برنامه این اصلی هدف اینکه با

 به رسیدن و کشور توسعه در موانع ترین اصلی از مردم عمومی افکار نیز و حاکمیت تارساخ در

 خالصه ملیتها دیگر و تورکها به نباید ها سیاست این به اعتراض دلیل همین به .است بوده دموکراسی

 هرسید آن وقت .است ایران در ملی مسئله حل ی گمشده حلقه فارس مدنی جامعه حمایت و همکاری .شود

 .بکنند مسئولیت احساس خود تاریخی وظیفه این قبال در  زبان فارس روشنفکران که است

 برایند امیدوارم وسیما صدا تبلیغاتی -انحصاری بنگاه راسیستی های برنامه نمودن محکوم ضمن پایان در

 جنبش جوانان واکنش مهم، این برای .باشد مشکل این ای ریشه حل راستای در ها واکنش و اعتراضها

 و افراطی عناصر سواستفاده از جلوگیری و دوراندیشی و درایت با همیشه همچون آذربایجان مدنی

 . باشد آذربایجان دشمنان

 

 

 

 : آچیقالما 

 آبانجی ایلین  -3193 وریندن جناب الری( قاراباغلی -آراز)یئنی گاموح باشقانی دوکتور لطیف بی حسنی  یازیبو 

فتیله آدلی اوشاق پروقرامیندان تورک لره شوونیستی دوشونجه ایله ایرنج و انسان لیقدان اوزاق  گونونده جی - 31آیینین 

 . قلمه آلینمیشدیاوالن یاییمالنان اهانت حاقدا 

دالالنمیش قارچیچگی                                                         زندان یازیالریقان                                                                                61  

 



 مورد در ايران اسالمی جمهوری رهبر به گاموح يئنی ندب در رهبران نامه

 آذربايجان اخير اتفاقات

 

 
 

 ای خامنه آقای جناب ایران، اسالمی جمهوری رهبر

 

 سالم با

 

 :رساند می عرض به اخیر مردمی اعتراضات سرکوب و تورک ملت به توهین کردن محکوم ضمن

 

 و اختالس قالب در مختلف های رده مسوالن های دزدی و سیستمی فساد از بخشی که روزگاری در

 بیداد اجتماعی ناهنجاریهای و رکود بیکاری، تورم، وجودیکه با و است شده رو متعارف نا های حقوق

 اخیر اقدام .میتازد شدت به شوونیسم اسب است؛هنوز پاشیده هم از را ها خانواده بنیان اعتیاد و میکند؛

 مخصوصا و تورکها تحقیر قصد با که نیست موردی ،اولین هاتورک به توهین در نو طرح روزنامه

 مخصوصا و مندرجات ها، سیاست اقدامات، که ای روزنامه .گیرد می انجام تورک نوجوانان و کودکان

 بر پرده امنیتی نهادهای به آن وابستگی از وضوح به آذربایجان ملی فعاالن علیه آن های پراکنی لجن

 جمله از مختلف نهادهای توسط مختلف های دولت در اقدامات نوع این ستمرارا و تکرار شک بی .میدارد
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 های سیاست عالوه به .نیست هدف بی ... و مدارس تاریخی کتابهای ایران، دولتی روزنامه سیما، و صدا

 در جنوبی آذربایجان مختلف مناطق از گرا هویت کاندیداهای صالحیت رد جمله از رژیم دیگر تکمیلی

 صدور عدم گرایانه، هویت و مردمی آمیز مسالمت اعتراضات شدید سرکوب کشور، مختلف تانتخابا

 فعاالن دستگیری آنها، موسسان غیرعادالنه و غیرعلنی محاکمه و آذربایجان ملی احزاب برای مجوز

 نامگذاری در محدودیت اعمال آنها، بر فشار اعمال و مختلف های دولت در آذربایجان مدنی سیاسی

 مختلف، شهرهای در تجاری و تولیدی بنگاههای و ها مغازه اسامی و ترکی نامهای به آذربایجان دانفرزن

 های سیاست جدید، استانهای ایجاد بهانه به ...و آستارا زنجان، اردبیل، مناطق از آذربایجان نام برداشتن

 نوع این که است این بیانگر همگی ... و آذربایجان شهرهای از برخی جمعیت ترکیب تغییر به منجر

 .میباشد نظام کلی سیاست بلکه نیست، طلب اصالح و گرا اصول از خاصی جناح مخصوص ها سیاست

 و آن ملی هویت و آذربایجان تهدیدانگاری سیاستی، چنین اتخاذ برای ممکن فرض ترین بینانه خوش

 واقعیت آن، اولیه مفروضات و سیاست این اتخاذ چرایی از گذشته .میباشد آن مدیریت و مهار برای تالش

 نشان وضوح به را سیاست این شکست جنوبی آذربایجان ملی جنبش رویش باالخص و جدید دنیای های

 و فجایع و منابع اتالف جز سرنوشتی نیز کارشناسان ترین خبره استخدام با حتی که سیاستی .دهد می

 از روشنی انداز چشم سیاست، این یفعل نتایج ظهور رغم علی اما .داشت نخواهد انسانی بحرانهای

 ایران در فارس اقتدارگرای و مرکزگرا شووینسم که چرا .شود نمی مشاهده آن در اساسی تغییر احتمال

 .است شده نهادینه

 

 قبول به حاضر اقناعی های سیاست با کنونی شده نهادینه شوونیزم که است داده نشان زمان گذشت

 امید دادن و اغفال تحریف، سرکوب، سیاست با تواند نمی ولی نیست ایران بودن ملیتی چند واقعیت

-ملی مشروع های جنبش قانونی ظاهر به گیری گروگان حتی و تبلیغاتی و نمایشی صرفا اقدامات واهی،

 تغییر .بیاورد دوام این از بیش کنونی شرایط در تواند نمی روند این و دارد؛ باز حرکت از را اتنیکی

 اصالح حرکت یک با یا ها سیاست نوع این تغییر نیز جهانی تجارب به توجه با است ذیرگریزناپ اساسی

 .رسد می سرانجام به پایین از مردمی عصیان توسط یا و گیرد می انجام باال از گرایانه

 

 ایران اسالمی جمهوری رهبر عنوان به شما از تورک سیاسی زندانیان و ملی فعاالن عنوان به اینجانبان

 که قومی های ناآرامی و اعتراضات به مربوط انسانی فاجعه نوع هر از جلوگیری جهت واهیمخ می

 تعیین اول مسئول عنوان به و دهند، می نسبت کشورها دیگر دخالت به را آن اکنون هم از مسوالن

 .باشید اتنیکی -ملی مسایل زمینه در واقعی اصالحات دار سکان نظام کلی های سیاست

 

 و گذاری سرپوش عدم و موجود های واقعیت پذیرش آن شرط پیش که رسالت این رشپذی صورت در

 کلیه آزادی دستور تواند می مورد این در اقدام اولین است، خودی نهادهای و اشخاص انگاری مصون

 تورک ملت به  توهین پرده پشت و ظاهری عامالن محاکمه و اخیر مردمی اعتراضات شدگان دستگیر

 غیرعادالنه گان کننده محاکمه و بازجویان، گران، سرکوب محاکمه تواند می تر وسیع سطح در و باشد

 می تکمیل زمانی زمینه این در واقعی اصالحات شک بی .شود شامل نیز را قبل سالهای در ملی فعاالم

 تنشناخ رسمیت به و جدید اساسی قانون تدوین فعلی، اساسی قانون مورد در پرسی همه فرمان به که شود

 ملل دیگر و جنوبی آذربایجان تورک ملت برای سرنوشت تعیین حق و سیاسی شخصیت و ملی هویت

 .است تنگ بسیار زمان کار این برای .بینجامد ایران در موجود

قاندالالنمیش قارچیچگی                                                         زندان یازیالری                                                                                69  

 



 

 و واقعی اصالحات کردن پیاده در الزم اراده و خواست نبود یا و توانایی عدم صورت در است بدیهی

 نسل عصیان ها؛ ملت عصیان بود؛ خواهد ناپذیر گریز تغییر نهائی و دوم راه ، فعلی های سیاست تغییر

 ما شاید .آورد در زانو به را آن سپاهی هیچ بر تکیه با توان نمی کشوری هیچ در که عصیانی ، جدید

 و آمیز مسالمت مبارزه ، آن از گذشت عدم و ملی حقوق به راسخ اعتقاد ضمن که باشیم نسلی آخرین

 .ایم گرفته پیش در را مدنی

 

 تشکر با

 

 شهر رجائی زندان --- حسنی لطیف

 

  تبریز زندان -- بیگلو مهرعلی (یوروش)آیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : آچیقالما 

ایله  جناب الری( آراز قاراباغلی) دوکتور لطیف بی حسنی باشقانالری اوالن ساییناؤرگوتونون یئنی گاموح  یازیبو 

وریندن فتیله آدلی اوشاق پروقرامیندان تورک لره شوونیستی دوشونجه ایله ایرنج و انسان یوروش بی مهر علی بیگلو 

لیقدان اوزاق اوالن یاییمالنان اهانت حاقدا توتساق دان  ایران اسالم رئسپوبلیکاسی نین لیدرینه آچیق مکتوب حالدا قلمه 

بریز توتساغی و لطیف بی رجایی شهر توتساغی ندا آرتیرمالی ییق بو مکتوب یازیلدیغی دؤنمده یوروش بی ت. آلینمیشدی

 . ایل حبس جزاسی نی چکمه ک ده یدیرلر 9عدالت سیزجه یارقان وریندن 
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 موراجيعت الراداش اؤلکه ديللی فارس له موناسيبتی گونو ديلی آنا
 

 

 

  داشالر اؤلکه حورمتلی

 

 نئچه دا ایران ؛ اویقوالنماقدادیر سئچگیلیک آیری بیر دوزولمز ده اولکه دئییلن ایران ایللردیر اوزون

 دیللرینده آنا اوز لر میللت قاالن و اولوب اعالن دیل رسمی دیلی میللتین بیر یالنیز حالدا یاشادیغی میللت

 .لر ائدیلیب روممح آلماقدان تحصیل

 

 چئشیتلی لرله دونه قارشی اویقوالمایا بو اوالن حایقیری آچیقجا حاقالرینا بشر و دئموکراسی ، عدالت

 بو بوتون له تاسسوف .باسدیریلمیشدیر سینه دئموکراتیکجه غئیر آنجاق ، قالخمیش آیاغا لر میللت

 حاکیمیت ده گلدیک یئری لیک اوسته دیر، شقالمامی توتولماقال تکجه لر دیللی فارس قارشی باسدیرماالرا

 آلقیشالمیشالر حاقدا بو لری

. 

 دیلینده اوز لرین میللت یاشایان ده اولکه بو سانیب مقدس بوتوولویون اراضی ایرانین لر دیللی فارس

 همین آیاقالنان حاققی یاناشی بونونال .سانمیشالر تهلوکه بوتولویو بو بئله سین مه ایسته آلماق تحصیل

 کی طبیعی بوچلیشگی.لر میش دیله قهرمانلیق همیشه اوچون قوروماق بوتوولویونو ایرانین لردن میللت

 . دی بیلمه سوره اوزون

 

 یین ایسته میللی هانسی هر گوستررک اورنک ساواشالری ن وئره باش میزده بولگه ایسه ایللرده سون

 دئیه اولسون باریش جه بئله اونالر لر ئتمیشا حساب کیمی باشالماسی ساواشین داخیلی سی گلمه اورتایا

 .چکیندیریبرلر دن لرین ایستک حاق اوز میللتلری

 

زندان یازیالری               قاندالالنمیش قارچیچگی                                                                                                                          13  

 

http://www.yenigamoh.com/index.php/all-category/bildirishler/301-2016-02-20-13-41-58
http://www.yenigamoh.com/index.php/all-category/bildirishler/301-2016-02-20-13-41-58


 آنجاق ، اینسانالر بو ن سوره لی ایره کیمی یر ده ظولمو سیز اعتیراض دوغروسو داها باریشی عدالتسیز

 ساواش داخیلی دونیادا کی احالد بیر . آتمامیشالر دا آددیم بیر اوچون ائتمک ایثبات قارداشلیقالرینی اوز

 دا آمریکا گونئی و دا آمریکا . وار یی اورنه ده لرین میللت ین ایسته بیرگه عدالتی ال باریش ین مه ایسته

 گوزل ان حاقدا بو اولماالری دستک لرینه ایستک حاق اونالرین قوشولوب لره دریلی قارا لرین دریلی آغ

 فداکار بو الری یارقی اون اوالن گوره لره دریلی آغ لرین دریلی قارا اوالراق طبیعی .دیر اورنک

 یرلی ده بئله کی یازیق نه . سونوکموشدور نیفرت اوالن اونالرا و لنمیش ائتگی له ائتدیکلری اینسانالرین

 دن جومله او اینسانالر، یرلی ده تاپیالن آزاراق بو البتته .آزدیر چوخ سایی قوشوالنالرین ایراندا ایشه

 گره مک لندیر یر ده آددیمالری آتدیغی اینسانالرین جسارتلی کیمی صدر شادی خانیم و نراقی رشآ دکتر

  .کیر

 

  :داشالر اولکه دیللی فارس حورمتلی

 و قارداش دا اولمایانالری دیللی فارس ده اولکه بو اگر ، سه سینیز ایستییر گورمک بوتون ایرانی اگر

 گله هانسی هر اگر و ائدیرسینیزسه حساب میلللت مدنی نوزواوزو اگر ، سه گورورسونوز داش اولکه

 .چالیشمالیسیز ده سیز آلماغا قاباغین ظولمون آچیقجا بو ایستییرسینیزسه مک اونله ساواشالری جک

 ائیله چئشیتلی الر آزربایجانلی دن جومله او الر فارس غیر موناسیبتیله گونو دیلی آنا فئوریه 35 گونلر بو

 یه مه ایسته لندیرمک یر ده گونون دیلی آنا دن حاکیمیت سیراسی بیر اونالرین . ییرلر ایسته یاپماق لر م

 حاق بو سیزلریده من آنجاق. دوشونورلر اعتیراضالرا مدنی باشقاالریدا حالدا دیی ایسته آلماق موجوویز

  . ائدیرم دعوت قوشولماغا آیریجا اعتیراضالرا

 

 غیری یادا کامپانی بو و یاپماق کامپانیا بیر جا آیری گونونه دیلی آنا اوالراق دیللی فارس سیزلرین

 .اوالر آددیم بیر بویوک تاریخینده ایران نیز مه ایسته حاققی تحصیل دیللرینده آنا اوز فارسالرا

 .قایتارمایاسیز گئری اومورام. دئییل ایستک بیر بؤیوک چوخ بو

 

 

 

 

 

 

 

 

 : آچیقالما 

جی ایلین بایرام  -3193 وریندن جناب الری( آراز قاراباغلی) انی دوکتور لطیف بی حسنیموح باشقیئنی گا یازیبو 

آرتیرمالی . قلمه آلینمیشدیفارس دیللی اؤلکه داشالر اوچون جی گونونده دونیا آنا دیلی گونو مناسبتی اوچون  - 3آیینین 

 . ییق بو یازینی نین کؤکو فارسجادیر
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 تبعیض سخنان به گاموح یئنی حزب دبیر حسنی، لطیف دکتر اعتراضی ی نامه

 بهایی هموطنان به نسبت رسمی مقامات آمیز

 

 
 

 

 هشت از بعد که کشور، بهایی جامعه رهبران از یکی آبادی کمال فریبا خانم با هاشمی فائزه خانم دیدار

 تبعیض و سخیف های گیری موضع با چنان آن است، آمده روزه چند مرخصی به بار اولین برای سال

 رویکرد سال 26 از بعد تنها نه که باشد تلخ واقعیت این بیانگر تا شد مواجه کشور رسمی مقامات آمیز

 تبعیض نگاه در بلکه است نکرده تغییر دینی اقلیت این به نسبت آمیز تبعیض رفتارهای در رسمی مقامات

 . است نشده حاصل تغییری هم آمیز
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البته حاکمان وقت با بسیج تمامی امکانات مادی و معنوی خود از بدو حاکمیت خویش در صدد القاء نگاه 

 تحقیر آمیز خود در بین افراد جامعه هستند تا شرایط زندگی را برای این اقلیت بی گناه هرچه بیشتر سخت

اینجانب هم مانند خانم هاشمی مدتی است که با همکاران خانم فریبا کمال آبادی هم بند . و سخت تر نمایند

هستم و در طول این مدت با مراوداتی که با این عزیزان داشتم به تجربه دریافتم که تبلیغات شکل گرفته 

خویش با آنها چه در داخل و  پیرامون این هم وطنان چقدر واهی و بی اساس است و در روابط دوستانه

چه در بیرون از زندان نه تنها هیچ گونه مشکلی را نمی بینم بلکه برایم بسیار سازنده و ارزشمند نیز می 

  .باشد

الزم به ذکر است اهمیت منع تبعیض در حقوق بین الملل به قدری است که تمامی اسناد حقوق بشر حاوی 

واقع با توجه به اینکه جهان شمولی حقوق بشر بر این مقدمه  قیدی در در خصوص عدم تبعیض هستند در

، ممنوعیت تبعیض «لحاظ کرامت و حقوق برابر هستند»متولد شده و از « آزاد»مبتنی است که تمام افراد 

در بهره مندی از آن حقوق اجتناب ناپذیر می باشد و اقدام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین بدون 

 .عده زیربنایی حقوق بین المللی بشر استهرگونه تبعیض، قا

 

باید توجه داشت که برخورد تبعیض آمیز با اقلیت های ملی و قومی و مذهبی موجود در کشور و تالش 

در جهت محدود و نابودی زبان، فرهنگ، آثار تاریخی و اماکن مدهبی و همچنین شکنجه و حبس فعاالن 

ون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی مصوب منتسب به این گروه ها طبق قوانین کنوانسی

از مصادیق بارز نسل کشی فرهنگی محسوب می شود و از طرف دیگر، هر نوع موضع  5721 دسامبر 

گیری تحقیرآمیز، غیرمنصفانه، نامعقول و غیرقابل توجیه و خودسرانه مقامات رسمی و غیررسمی نسبت 

به محرومیت، تبعیض و کینه ای رسوب شده در جامعه  به اقلیت های قومی و مذهبی موجود در کشور،

بدل شده، وحدت ملی را از بین برده و در نهایت باعث فروپاشی جامعه می شود و یا در دوران فترت 

دولت یا حاکم شدن اقلیت های مورد تبعیض شده، جامعه را به سوی خشونت و از جمله نسل کشی سوق 

ن تمامی مجامع حقوق بشری تاکید دارند که برابری میان اعضای برای اجتناب از ان هم اکنو. می دهد

گروه های اکثریت و اقلیت در جوامع باید یک برابری موثر و واقعی باشد و بدین منظور دولت ها 

موظف هستند که در قوانین داخلی خود برای تحقق این امر مقررات الزم را وضع نموده و حکومت 

ازمان ملل متحد نه تنها مکلف به تبعیت از منشور حقوق بشر است، بلکه ایران نیز به عنوان یک عضو س

 .می باشد« و حقوق اجتماعی و اقتصادی« حقوق مدنی و سیاسی»موظف به اجرای میثاقین 

 

 

 

 

 : آچیقالما 

لن جی ایلین گو -3195 وریندن جناب الری( آراز قاراباغلی) موح باشقانی دوکتور لطیف بی حسنییئنی گا یازیبو 

ایران اؤلکه سینین رسمی مسئول الری وریندن بهایی دینی اقلیت لری نین دوغال حاقالرینا جی گونونده  - 26آیینین 

 .قلمه آلینمیشدیندا رجایی شهر توتساغیقارشی داورانماقالرینا اعتراض اوالراق 
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 ملی های اقليت مساله حل بر راهکاری و ايران در نژادپرستی بر تاملی
 

 

 نهایت در و سازی پرونده عقاید، و باورها گرفتن سخره به شتم، و ضرب ایراد غیرقانونی، های بازداشت

 به سوممو نیروهای فعالیتی سوابق که هستند اقداماتی جمله از غیرقانونی احکام صدور به قضات اجبار

 ادبیات همان با آیند می کنند، اراده که هربار هم زندان در .دهند می تشکیل را زمان امام گمنام سربازان

 .گذارند می نمایش به کشیده بند به زندانی مقابل در را بالمنازعشان قدرت ادبی بی

 

 موضوع، .نیست ما بحث موضوع مقال این در که است اطالعاتی نیروهای اکثریت معمول یشیوه این

 که است برخوردی آن موارد از یکی که است قومی و ملی اقلیت با عناصر این نژادپرستانه برخورد

 از بیش سماجت به اعتراض در چنانکه .نمود من با شهر رجایی زندان 6 بند در ام پرونده کارشناس

 هویت یک با را او یکس دارد خوش آیا که پرسیدم که وقتی «آذری» مجعول یواژه استعمال در حدش

 نژاد به گویی .گشود ناسزاگویی و اهانت به دهان بالفاصله دهد، قرار خطاب مورد «افغانی» مثال دیگری

 !بود برخورده اش آریایی پاک

 

 و دارد دیگر نژادی های گروه از آدم نژادی گروه یک برتری به باور اصل در (racism) پرستی نژاد»

 قوانین رسومو و آداب که است (racism Institutional) نهادی رستینژادپ نیز آن نوع مخربترین

 می منعکس کند، می ایجاد را جامعه در نژادی های نابرابری سیستماتیک طور به که ای شده تصویب

 سیاسی و اقتصادی  آموزشی، های سیستم نظیر متفاوت اجتماعی نهادهای داخل در نهادی نژادپرستی .کند
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 نژادی های گروه سمت به افراد شده هدایت رفتارهای و شخصی نگرشهای دادن سوق با و گیرد می شکل

 ]i[«آورد می وجود به را ( racism individual) فردی پرستی نژاد مشخص، قومی یا

 

 نشانده دست رژیم .پهلوی خاندان رسیدن قدرت به با است مصادف ایران در پرستی نژاد نامیمون یپدیده

 یک از تا نمود بسیج را خود معنوی و مادی امکانات تمامی خویش سلطنت تاسیس بدو از که مستبدی و

 یپایه بر را ملی سازی یکسان یپروژه دیگر طرف از و سرکوب را کشور در موجود اقوام و ملل طرف

 به اش زده حلقه های نوچه و کسروی احمد روشنفکرانه شیادی با .نماید پیاده آریایی نژاد و فارسی زبان

 .شود می تحمیل «آذری» مجعول یواژه آن جای به و انکار کشور در ترکی زبان  پهلوی، دودمان دور

 درحالیکه .رسید سرانجام به قیتموف با شوراها حکومت توسط شمالی آذربایجان در همزمان که ای پروژه

 اهالی بین منحوس یواژه این استعمال بر مبنی سندی هیچ پهلوی و بلشویک های حکومت ایجاد از قبل تا

 .نداشت وجود آنها به نسبت همسایگانشان جانب از حتی و ارس سوی دو

 ملل آزادیبخش ایه جنبش وحشیانه عام قتل با ملی سازی یکسان سیاست بر را خود عزم پهلوی رژیم

 به که کتابهایی آن متعاقب و رساند می ظهور منعصه به خوزستان و کردستان  آذربایجان، ی ستمدیده

 دولتی مراکز در ترکی زبان استعمال  شده، کشیده آتش به تبریز شهر میادین در بود شده نوشته ترکی زبان

 جریمه های صندوق کردند می صحبت یمادر زبان به مدارس در که آموزانی دانش برای حتی و ممنوع

 جغرافیایی مناطق نام حتی و شود می آغاز تمام شدت با زبانی آسیمیالسیون سان بدین .شود می تعبیه

 .ماند نمی مصون فارسی زبان گزند از جنوبی آذربایجان

 لژ عنیی معروف لژ پنج یعهده به فراوان امکانات با وسیع ایگستره در «زدایی ترک و ستیزی ترک»

 و شده گذاشته 5235 اصفهان لژ و 5235 صفا لژ ،5235 خیام لژ ،5227 آریا لژ ،5227 کوروش

 نفی .شوند می منصوب لژها این سردمداری به شهمیرزادی صفا ...ا ذبیح نظیر بدنامی و ستیز ترک افراد

 و توهین  زبانان، کتر در کمتری احساس ایجاد ، ایران در ترکان دانستن بیگانه  ترکی، زبان انکار و

 امحاء  خویش، فاسداالخالق شاهان سیمای دادن جلوه موجه و ترک ملت آفرین حکومت بزرگان به اهانت

 ]ii[«شود می ایشان وظایف اهم از ها کتابخانه در ترکی مکتوب متون ساختن نابود و

 

 بلکه کند نمی تغییر تنها نه ملل و اقوام به نسبت نژادپرستانه و تحجرآمیز دیدگاههای پهلوی رژیم تغییر با

 به و دانشگاهها در .دهد می ادامه خویش ننگین حیات به امروز به تا خود به تشیع مذهب کردن ضمیمه با

 و اجتماعی علوم  شناسی، جامعه  تاریخ، درسی کتب تدوین و تالیف کزمرا و ادبیات های دانشکده ویژه

 آن نظیر بنیادهایی و المعارف دایرة تالیف مراکز و فارسی ادب و زبان فرهنگستان نظیر نهادهایی آن جز

 دیگر های ملت فرهنگ به خائن های فرهنگستان .پردازند می فارسیسم پان و آریایی های خرافه تبلیغ به

 دارند را ... و ترکی عربی، اصطالحات و کلمات از فارسی زبان رفتن و شستن وظیفه طرف یک از که

 شوند؛ می احیاء بوق عهد از همه که درآوردی من و قالبی کلمات کردن بخشنامه با دیگر طرف از و

 .نمایند می فعالیت هم هنوز

 

 آن جامعه های الیه تمام در پرستی نژاد که مای شده مواجه ملتی با امروز ها، فعالیت گونه این ی نتیجه در

 .پندارد می خود آن از را بشری تاریخ دستاوردهای تمام که ملتی .است شده گذاری رسوب و کرده نفوذ

 فرش .است نداشته دستاوردی هیچ تاریخ طول در دیگری ملت (فارس) ایران ملت از غیر به انگار

 ، «قیمه» ،«سبزی قورمه» ، «بوزباش» و پارسی فرش (carpet Persian) عنوان به تبریز دستباف
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 می عرضه جهان به پارسی غذای (food Persian) غذایی منوی در ... و «تبریزی کوفته» ،«دلمه»

 از خود فرهنگی تاریخی، های داشته از حفاظت برای شمالی آذربایجان دولت که زمانی مقابل در .شود

 نژاد ملت از اجماعی ساند؛ می جهانی ثبت به را آذربایجانی تار و چوگان ، راهزنان و دزدان دست

 آذربایجان علیه شان ای رسانه اصحاب و مخالف اوپوزیسیونهای تا گرفته رسمی مقامات از ایران پرست

 !!ببین و بیا که گیرد می شکل

 .شود می نامیده «فارس همیشه خلیج» لجاجت با شده واقع زبان عرب های سرزمین دل در که خلیجی

 وصف ولع خزر دریای تاریخی نام به «مازندران» نام اطالق با و «رود اروند» را «العرب شط»

 فردوسی ضدانسانی و پرستانه نژاد اشعار که ملتی از البته .دارند دریا این درصد پنجاه بلعیدن در ناپذیری

 صلح ادبیات فاقد ملتی چنین .شتدا نباید این از بیش انتظاری نماید قلمداد خویش ادبی مفاخر عنوان به را

 بوده ... و عبدی اکبر نوذری، و آذری منوچهران چون هایی دلقک لودگی در نیز هنرش .است آشتی و

 از جمعی نگرانی یا و کند می پوزش اخیراَ  و توهین مشق تاسیس بدو از نیز سیمایش و صدا بس؛ و است

 نمایندگان از فراکسیونی تشکیل از دانان تاریخ و استادان محققان، پوشش تحت آریایی پرستان خرافه

 عاملی را اخیر فراکسیون است؛ ناکارآمد های فراکسیون از کلکسیونی که مجلسی در کشور ترک مناطق

 قیمت به فارسی زبان تحمیل با که نمادین وحدتی .دانند می کشور در ملی وحدت تضعیف جهت در

 قصار جمالت این با نیز روحانیت کسوت در مکتوم پرستی نژاد .است شده تمام دیگر فرهنگهای نابودی

 باطن از است؛ ایرانیان وحدت عامل تنها فارسی زبان یا و است اسالمی ایرانی تمدن وامدار بشریت که

 ایجاد عزم اش رفورمیست ارشاد وزیر یا و شود می متبلور گرایش اصالح نوع از هم آن دولتی رئیس

 که دلیل این به تنها دارد؛ را پورپیرار ناصر استاد مرحوم کتابهای اندنسوز و آوری جمع برای کمپین

 داد خرج به که تدابیری از پس هم اخیر دولت .است داشته آقایان باستانی تاریخ به نسبت متفاوتی نگاه

 سمت در بوده کشور ملل و اقوام حقوق سرکوبگر اطالعات وزیر سمت در سالها که را االسالمی حجت

 اظهاراتی سمت این به انتصاب از پس که کسی .دهد می قرار اقوام امور در خویش یویژه ینماینده

 قومی و ملی های اقلیت زبان به همانقدر ایشان .دارد کسوت این در خویش وجودی فلسفه با مغایر کامال

 نیست، هم اماقو محلی نیاز بلکه نیست ملی نیاز تنها نه  زبان» :گوید می که است قائل ارزش کشور در

 ]iii[.«است سیاسی و روشنفکری محدود نیاز یک

 

 جغرافیای یک یا خاص قومی زبان فارسی» ؛ دارد می ابراز چنین فارسی زبان به را خود ارادت اما

 اظهارات با و ]iv[«است «ایرانشهر» زبان تر کامل بیان به و ایرانی اقوام همه زبان .نیست محدود

 فرهنگی حوزه در را عراق بخشیده، وسعت عراق سرزمین به تا را اش زبانی جغرافیای اش جنجالی

 !دهد می قرار ایران

 

 فرقه الخصوص علی آذربایجانیها مبارزات به نسبت اوپوزیسیون احزاب گیریهای موضع نوع با همچنین

 می راحتی به باشد؛ می جنوبی آذربایجان ملت معاصر تاریخ در عطفی نقطه که آذربایجان دموکرات

 اینان .زند می موج گیریهایشان موضع پس در هچگون نژادپرستی که برد احزاب این ماهیت به پی توان

 ارتش توسط آذربایجانی زنان و مردان از نفر هزار سی از بیش آن در که را 5231 آذر 35 هم هنوز

 تایید مهر امروز به تا خویش سکوت با یا نامند می « آذربایجان نجات روز» یا شدند عام قتل شاهنشاهی

 .اند زده پهلوی جنایت بر
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 دکتر .کنم می بسنده زیباکالم صادق دکتر سخنان به هستند نژادپرست ملتی ایرانیان که نظر این اتاثب در

 که ام رسیده نتیجه این به و ام دیده را ویژگی چند من» گوید؛ می خصوص این در زیباکالم صادق

 و کند می پیدا ام رسمی نظام که ساختاری بینیم، می دیگران از برتر را خود ما اینکه اول .نژادپرستیم

 دیگر های ملیت و اقوام از تنفر همچنین .دهد می نشان را این است جاری مردم میان در که رسمی وجهي

 در که است مهمی جایگاه دیگر ویژگی .داریم افاغنه و اعراب از که است نفرتی آن ترین برجسته که

 در وقتی مثال یا  ... داریم دیگر یکشورها به که برانگیزی شک نگاه و هستیم قائل ایران برای تاریخ

 پشت و اصرار این من .زد زانو ما برابر در جهان کنیم می اعالم بلند شویم، می برنده ورزشی مسابقات

 ]v[.«است نژادپرستی آن معنای که دانم می دیگران از خود تربینی بزرگ از را آن پرده

 

 فرهنگ به نیاز بلکه .شود برطرف مدت کوتاه در و سادگی به که نیست معضلی نژادپرستی معضل

 با حتی  نگرفته، صورت خصوص این در اقدامی گونه هیچ تنها نه متاسفانه که دارد مدت بلند سازی

 .اند نموده فراهم جامعه در را تفکر این پیش از بیش شدن یرفراگ موجبات غلط های ریزی برنامه

 ستمدیده های ملت خودمختاری برای ای برنامه حال به تا سراسری احزاب از کدام هیچ اینکه به توجه با

 .خورد را آنان خواهی دموکراسی رویایی و توخالی تصنعی، شعارهای فریب نباید اند؛ نداده ارائه کشور

 سکوت کشور در موجود ملل سرنوشت تعیین حق مقابل در اما کنند می صحبت موکراسید از که احزابی

 شدن احزاب این نظام پیاده امروزه .دموکراتیک غیر است حقی سرنوشت تعیین حق که گویی .اند کرده

 صحبت که وقتی است؛ ایران توده حزب آن بارز مصداق .کرد نخواهد حل را ملی های اقلیت مشکالت

 و نشست عقب (ستمدیده ملل آزادی) خود آرمان از آمد میان به ایران ستمدیده ملل سرنوشت یینتع حق از

 .نگزید هم ککش اصال کردستان و آذربایجان آزادیخواهان عام قتل یبحبوحه در

 

 آنکه بدون است کرده پیدا خویش مبارزات طی که گرانسنگی تجربه با جنوبی آذربایجان ملی حرکت

 داده قرار اش برنامه صدر در را خود ملی حقوق  کند، دراز احزاب این صدقات و التص به تکدی دست

 می مبارزه جنوبی آذربایجان ملت عمومی رفاه و پیشرفت شدن، دموکراتیک ملی، آزادی  وحدت، برای و

 با خویش ملت حقوق مورد در دارد، تاریخی تجارب از که باری کوله با مبارزه این در البته صد و نماید

 .داشت نخواهد معامله و مسالحه احدی

 ملت سیاسی سرنوشت در محتوم است موقعیتی و تاپذیر اجتناب است کاری راه سرنوشت تعیین حق

 تاریخی بدیهیات انکار آن، ضرورت انکار .کشور در موجود ملی های اقلیت سایر و جنوبی آذربایجان

 .است

 

 21/9/2891 شهر رجايی زندان حسنی، لطيف

 
]i[-575 ص . 5265بهینه، نشر:تهران .اجتماعی علوم در اساسی مفاهیم .مرتضی گلپایگانی، نوربخش-

572 

]ii[- 51-52 ص .صدیق دمحمزاده حسین دکتر باستان، ترکی های یادمان 

]iii[- 33 ص .دارم نگه روشن را چراغ خواهم می یونسی؛ های دغدغه شرق، روزنامه ،5272 سالنامه. 

]iv[- 33ص .حال و گذشته ایرانی؛ های گویش و زبان همایش ،5271 آبان  32ایران، روزنامه 

]v[- 3ص ،5271 مرداد 3 شرق، روزنامه 
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 مبارزه مدنی و فرصت انتخابات

 

 مقدمه 

انتخاباتی که حدود یک ماه تا زمان ثبت . بهانه نوشتن این مقاله انتخابات ریاست جمهوری آینده می باشد

شاید برای یک جریان . ماه دیگر به صورت رسمی برگزار خواهد شد 3نام کاندیداها فرصت هست و 

اما برای جریانی خارج حکومتی مثل . درون حکومتی این مدت برای تصمیم گیری بسیار تنگ باشد

هرچند که فعاالن و تشکلهای حرکت ملی . جنبش ملی آذربایجان جنوبی معیارها متفاوت می باشد

اما در صورت .بایجان جنوبی باید از ماهها قبل به تصمیم نهایی رسیده و برنامه ریزی کرده باشنداذر

گیری تا این لحظه، باز به لحاظ ماهیت و استراتژی غالب جنبش ملی آذربایجان می توان در  عدم نتیجه

 .فرصت باقیمانده نیز اقدامات مفیدی انجام داد

در مورد انتخابات ریاست جمهوری باید پنج فاکتور اساسی به نظر من برای تصمیم گیری درست 

 :مدنظر قرار گیرد

و (جمهوری اسالمی ایران)ساختار سیاسی سیستم حاکم  -2 ماهیت حرکت ملی آذربایجان جنوبی-3

استراتژی سیستم حاکم در رابطه با -3 استراتژی غالب جنبش ملی آذربایجان -1جمهور  جایگاه رئیس

 ط کنونی کشور و مسائل جهانی مرتبط با آنشرای-5 جنبش ملی 
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فاکتور مذکور ، در مورد انتخابات پیش رو نظر خودم را  5با توضیح مختصری در مورد هر یک از 

 .برای فعاالن جنبش ملی آذربایجان جنوبی ارائه خواهم نمود

 ماهیت جنبش ملی آذربایجان جنوبی-3

نتشر شده است به تفصیل توضیح داده ام که مردم در مقاله دیگری که قبال به تحریر درآمده و م

آذربایجان به لحاظ داشتن شاخصه هایی چون زبان متفاوت، سرزمین واحد به هم پیوسته، فرهنگ خاص 

خود و تاریخ مخصوص خود هویت جداگانه ای از دیگر ملل ساکن در ایران دارند و به این هویت 

ملت ،در اد بیات -داشتن جریان سیاسی با گفتمان دولتاحساس تعلق می کنند؛ از طرف دیگر به لحاظ 

متی که به لحاظ عدم . سیاسی معاصر جهان به عنوان یک ملت بدون دولت شناخته می شوند

برخورداری از حق تعیین سرنوشت ملی خود ، رسمی نبودن زبان ملی خود و عدم تحصیل به زبان 

جمله آذربایجانی ها به رشد زبان و فرهنگ  مادری، تخصیص مالیات و سایر درآمدهای مملکت و از

، عدم لحاظ هویت ملی آذربایجانی ها در سیاست خارجی ایران مخصوصا در مورد ( فارس)ملتی دیگر 

. عمال تحت استعمار داخلی می باشد... همسایه ها، عدم داشتن کنترل ملی بر منابع زیرزمینی و  

عصاره این جنبش . آذربایجان جنوبی گشته استاستعمار نوینی که منجر به پیدایش جنبش ملی 

ناسیونالیزم می باشد که تمامی ابعاد ناسیونالیزم مثبت از جمله حفظ هویت ملی و دوست داشتن آن، 

حاکمیت ملی و عدم قبول سلطه خارجی ، حاکمیت ملت و به تعبیری دموکراسی، اولویت منافع ملی به 

. زم عدالت طلبی که با شوونیزم، راسیزم و فاشیزم متفاوت استناسیونالی. منافع فردی را شامل می باشد

اما ناسیونالیزم آذربایجان به لحاظ عدم جامعیت آن و شرایط فعلی کشور با عنصر دیگری به نام مدرنیته 

نیز ادغام گشته و در کل می توان گفت ماهیت جنبش ملی آذربایجان جنوبی ناسییونالیزم مدرن می باشد 

آزادی، برابری حقوقی انسانها، . اریخی برخی عناصر پست مدرن را نیز شامل می شودکه به لحاظ ت

فرهنگی، حقوق بشر ، حفظ -سیاسی-حکومت قانون ، اومانیسم، دموکراسی، سکوالریسم، پلورالیسم دینی

نشدنی  عناصری جدا... محیط زیست ، برابری حقوقی زن و مرد و تالش برای احقاق حقوق زنان و 

 . حرکت ملی آذربایجان جنوبی می باشند از هویت

چنین جنبشی قطعا یک جنبش خارج حکومتی است و تالش برای قرار گرفتن در حوزه درون حکومتی 

سیستم حاکم از اول هم جریان حرکت ملی آذربایجان را یک جریان خارج . صرفا خودفریبی می باشد

 . را به ان داده است" زیه طلبجریان تج"حکومتی و اپوزیسیونی ارزیابی کرده و عنوان 

 ساختار سیاسی سیستم حاکم و جایگاه رئیس جمهور در آن-2

درست است که جمهوری اسالمی ایران عنوان جمهوریت را یدک می کشد، اما رئیس جمهور آن 

شخص اول مملکت محسوب نمی شود و درست است که مردم رئیس جمهور را با رای خود انتخاب می 

رئیس جمهور را صرفا از بین کسانی انتخاب می کنند که قبال توسط نهاد دیگری انتخاب کنند اما مردم 

شده اند که اگر با ادبیات جمهوری اسالمی گفته شود، شورای نگهبان آنها را تایید صالحیت کرده است؛ 

یط در واقع در شرا" . شورای نگهبان صالحیت کاندیداها را احراز نموده است"اخیرا هم می گویند 

شاید در آینده ای نزدیک برای ثبت نام هم محدودیت .کنونی صرفا می توان در انتخابات ثبت نام نمود

. قائل شوند؛ چرا که شورای نگهبان در انتخابات گذشته مدام از زیاد بودن تعداد کاندیداها گالیه می کرد

کاندیدا معرفی کنند؛ اما نمی احزاب رد شوند، صرفا می توانند  33احزاب اگر بتوانند از فیلتر ماده 
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رئیس جمهور منتخب . توانند مطمئن شوند که کاندیدای آنها به مرحله رای گیری خواهد رسید یا نه

فرض بر این است که اجازه اجرای قانون را دارد و گالیه های رئیس جمهور . مجری قانون می باشد

رئیس جمهور مسئول . نادیده می گیریم" نمی گذارند"فعلی و رئیس دولت اصالحات را مبنی بر اینکه 

اجرای قانون اساسی است؛ قانونی که رد آن هویت ملی و حق تعیین سرنوشت ملی ملت آذربایجان 

جنوبی به رسمیت شناخته نشده است؛ زبان مادری آذربایجانیها و دیگر ملل غیرفارس به رسمیت 

تغییر این قوانین در اختیار رئیس . داردشناخته نشده است؛ تحصیل به زبان مادری در آن جایگاهی ن

اعالم همه پرسی در اختیار رهبر . جمهور نمی باشد و حتی نمی تواند برای تغییر اعالم همه پرسی کند

جمهور می تواند  قوانین فرعی نیز که رئیس. جمهور صرفا مجری همه پرسی می باشد رئیس. می باشد

. شد ، باید پس از تصویب مجلس به تایید شورای نگهبان برسدبا ارائه الیحه به تصویب آنها امیدوار با

یعنی بدون تایید شورای نگهبان نه شخصی می تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود و نه می تواند 

 .الیحه ای را به قانون تبدیل کند

 استراتژی غالب جنبش ملی آذربایجان جنوبی -1

ن تحول طلب در کشورهای دموکراتیک ، همانا مبارزه کم هزینه ترین و معقول ترین راه برای جریا

جریانات تحول طلب می توانند با تشکیل احزاب، شرکت در انتخابات و استفاده . پارلمانتاریستی می باشد

به مراکز قانون گذاری و اجرایی کشور وارد و اصالحات مورد نظر خود ... از رسانه های جمعی و 

. شان می دهد که سیستم حاکم راه را برای اصالحات اساسی بسته است اما مستندات ن. را اعمال کنند

حتی اجازه مبارزه پارلمانتاریستی برای جریانات، افراد و گروههایی داده می شود که در محدوده تحمل 

مبارزه پارلمانتاریستی در ایران فعلی مبارزه ای عقیم می باشد که چیزی جز سرخوردگی و . نظام باشند

آنها با وجود تصرف . تجربه اصالح طلبان گویای عینی این ادعا می باشد. ت و انرژی ندارداتالف وق

مجلس و دولت نتوانستند حتی قانون مطبوعات را هم اصالح کنند؛ احزابشان غیرقانونی و منحل اعالم 

 . شد؛ نمایندگانشان در انتخابات بعد رد صالحیت شدند

ز و مسلحانه نیز به لحاظ عواقب و عوارض کوتاه مدت و بلند استراتژی دوم یعنی مبارزه خشونت آمی

لذا فعاالن ملی علی رغم امتحان گاه و بیگاه . مدت آن، مطلوب فعاالن حرکت ملی اذزبایجان نبوده است

مبارزه پارلمانتاریستی، به صورت غالب پذیرای استراتژی مبارزه مدنی بوده اند؛ هرچند که برای اکثر 

، این استراتژی به صورت کامل تعریف نشده است؛ و هرچند که توده های سرکوب گروهها و فعاالن

 .شده هرآن ممکن است به طرف مبارزه خشونت آمیز کشیده شوند

. مبارزه بدون خشونت و یا مبارزه مدنی استراتژییی است که اکثر جنبشهای نوین به آن متوسل می شوند

کالسیک خشونت آمیز و پارلمانتاریستی در رویکرد آن به  تفاوت بارز این نوع از مبارزه با مبارزات

در این نوع از مبارزه، هدف کسب قدرت سیاسی نیست؛ هدف تسلط بر قدرت سیاسی . قدرت می باشد

هرچند که قبول این . است؛ مجبور کردن حاکمان و صاحب منصبان به قبول تغییرات موردنظر 

و ملموس نباشد؛هرچند که زمان اعمال فشار و پذیرش آن  تغییرات ، تدریجی و مرحله ای انجام پذیرد

مبارزه بدون خشونت جنگ گفتمان . همپوشانی نداشته باشد و یا حاکمیت اعتراف به عقب نشینی نکند

سمبل ها و . گفتمان سازی و ارائه ارزشهای نوین و معانی جدید ، غایت این نوع مبارزات است.هاست

جنبش های نوین به دنبال دادن پیام می باشند؛ . وع مبارزات می باشندحرکات سمبلیک میدان دار این ن

موفقیت در این نوع از مبارزات . پیامی که مخاطب آن مردم، حاکمان و یا افکار عمومی جهان باشد
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ملمومس نیست و شاید به همین خاطر هر لحظه احساس بی نتیجه بودن فعالیتها بر مبارزان مستولی 

ن است که این نوع از مبارزه، جاذبه افسونگری دارد که توده های سرخورده را به اما واقعیت ای.شود

حاکمان با دیدن قدرت ارعاب کننده مردم عقب نشینی می کنند و این عقب . شور و هیجان می اورد

نشینی تنها گزینه عقالنی آنهاست چرا که در غیر این صورت مبارزه هر آن ممکن است به خشونت و 

ترس حکومتگران دقیقا از اینجاست و اال برای آنها خواسته مردم مالک . ان کشیده شودسقوط حاکم

 . نیست

. فهم فلسفه این نوع از مبارزه و تاکتیکهای آن برای فعاالن جنبش ملی آذربایجان جنوبی ضروری است

هر لحظه چرا که در صورت عدم نهادینه شدن این نوع از مبارزه و عدم شناخت درست از ماهیت آن، 

ممکن است اهداف کم ارزش اما ملموس مبارزه پارلمانتاریستی ، ما را به سوی محافظه کاری و در 

منشامه  ظاهر فعالیت پارلمانتاریستی بکشاند و نفرت از برخوردهای عامالن سیستم حاکم و رفتارهای دد

 .آنها، ما را به سوی مبارزه خشونت آمیز سوق دهد

 طه با جنبش ملی آذربایجان جنوبیاستراتژی حاکم در راب-3

. سیستم حاکم، جنبش ملی آذربایجان جنوبی را به عنوان جنبشی غیرخودی و دشمن درون خانه می بیند

جنبشی که مشروعیت و حقانیت آن را نمی تواند منصفانه زیر سوال ببرد، اما چشم دیدن آن را هم 

استفاده از آنند بلکه خودی های نظام نیز هر جنبشی که نه تنها دشمنان خارجی نظام در صدد . ندارد

سپاهی، فرزند شهید، کمونیست ، آخوند، کارگر، مهندس، زن . لحظه ممکن است توسط آن بلعیده شوند

جنبشی که قبل از پیدایش آن در عرصه سیاسی ، . می توانند هر لحظه جذب این جنبش شوند... ومرد و 

اشت و علیرغم داشتن سازمان های متعدد برای سرکوب آن ، سیستم حاکم برای آن آمادگی و برنامه د

در برخورد با جنبش ملی آذربایجان جنوبی ، . نتوانسته است این جنبش نیمه سازمان یافته را کنترل کند 

این استراتژی شامل . حکومت فعلی استراتژی فرسایش و اضمحالل حرکت ملی را در پیش گرفته است 

ن اعمال می شوند و در صورت عدم آگاهی از آن، منجر به فرسایش تدریجی تاکتیکهایی است که همزما

 :تاکتیکهای این استراتژی عبارتند از . حرکت ملی و مضمحل شدن آن خواهد شد 

 .سرکوب؛ که همواره بوده و خواهد بود-الف

سپاه،  انگ وابستگی به بیگانگان ؛ که بیشتر برای واکسینه کردن نیروهای خودی از جمله اعضای-ب

 . است... بسیج و

ایجاد شکاف و دودستگی و همچنین فعال کردن چنددستگیهای ناشی از ناپختگی در جنبش ملی -ج

نمونه بارز آن سخنان مدیرکل اداره اطالعات آذربایجان شرقی است که گفته بود ما .آذربایجان جنوبی

. هویت طلبی از نظر ما آزاد استمرز بین هویت طلبی و تجزیه طلبی را روشن خواهیم نمود ؛ فعالیت 

تاکتیکی که هدف از آن سرکوب بخشی از جنبش و بی خاصیت کردن بخش دیگر می باشد؛ چیزی که 

 .شکاف در جنبش جنگل نمونه بارز این تاکتیک می باشد. در تاریخ ایران بارها دیده شده است

بدین طریق . نسیل ان وجود داردبه راه انداختنن نزاع و رقابت قومی مخصوصا در شهرهایی که پتا-د

 .انرژی جنبش صرف تنشهای غیرمفیدد خواهد شد و از این اختالفها حاکمیت بیشترین نفع را خواهد برد
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تقلیل خواسته های جنبش در فضای انتخاباتی به سطح خواسته های مناطقی که مسئله ملی ندارند و -ه

ه ها توسط وعده های ظاهرا عملی کاندیداها که در همچنین تقلیل خواست.استفاده از حس رقابت عوامانه

 .شاهد آن بودیم 92انتخابات ریاست جمهوری 

ریزش فردی نیروهای فعال که همواره بوده و با ابزارهایی همچون تهدید، تطمیع و فشار شدت می -و

 .گیرد

ن فضای اصول گرا سعی در دو قطبی کرد-قطبی سازی حکومتی که با عناوینی همچون اصالح طلب-ز

قطبی سازی و . سیاسی جامعه می کنند که هر دوی این قطبها متعلق به حکومت و تحت کنترل می باشند

کانالیزه کردن فضای سیاسی جامعه منجر به هدایت جریانات ضعیف و نیم بند به درون این قطبهای 

طبی سازی و هرچند که این ق. اصلی می شود و در نتیجه آن هویت مستقل خود را از دست می دهد

کانالیزه کردن فضای سیاسی در انتخابات مجلس و شورای شهر و روستا تا به حال بطور کامل جواب 

 .نداده است اما در انتخابات ریاست جمهوری شانس موفقیت آن به مراتب بیشتر است

 شرایط کنونی کشور و مسائل جهانی مرتبط -5

فرهنگی –ه شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی برای تصمیم گیری درست در مورد انتخابات توجه ب

رژیم .سال پیش نیست 23چرا که وضعیت فعلی کشور قابل قیاس با وضعیت . کشور نیز ضروری است

نه رهبر کاریزماتیکی همچون آیت هللا خمینی وجود . حاکم با بحران مشروعیت دست و پنجه نرم می کند

به عالوه رژیم در عرصه های مختلف نتوانسته است . دارنددارد و نه روحانیون اعتبار اوایل انقالب را 

تورم، گرانی، رکود و بیکاری گریبان اقتصاد کشور را گرفته؛ اعتیاد، . کارامدی الزم را نشان دهد

رسانه های جمعی گسترش یافته و اکثریت جمعیت .طالق، فساد اداری و رانت خواری بیداد می کند

همراه، دیگر معطل شبکه های تلویزیونی دولتی و روزنامه های رسمی  ایران با داشتن ماهواره و تلفن

فیس بوک، تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی گوی سبقت را از رسانه های معمول قبلی . کشور نیستند

هرچند که در عرصه خارجی بحران هسته ای به صورت نیم بند حل شده است اما حکومت با . گرفته اند

رتهای خارجی با بحران اقتدار نیز روبرو شده است که برای جبران آن دست به تسلیم در برابر قد

مسائلی همچون مسئله موشکی و حمایت از . کارهایی زده که مسائل دیگری را نیز برجسته کرده است

رژیم در مسئله حقوق بشر نیز مجبور به عقب نشینی است ؛ هرچند که آن را آخرین سنگر . تروریسم

اما قراین و شواهد نشان می دهد که مسئوالن رژیم سعی می کنند به نوعی مسئله را حساب می کند 

واقعیت این است که زمان انکار و رد حقوق بشر و . مدیریت کنند که کمترین هزینه را داشته باشد

حتی با ترفند حقوق بشر اسالمی نیز نمی توان مسئله حقوق بشر را دور . لیبرالی خواندن آن گذشته است

 . زد

دولت جدید آمریکا، عربستان و اتحادیه اروپا هرکدام با اهداف خاص خود روی ایران و تغییر رژیم و 

شاید در چنین شرایطی بحث ورود یا عدم ورود به انتخابات برای جریان . فروپای آن متمرکز شده اند

 اما آیا برای جنبش ملی آذربایجان نیز چنین است؟ . اپوزیسیون مضحک باشد
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  و گزینه مناسب جنبش ملی آذربایجانانتخابات ریاست جمهوری 

در یک سیستم دموکراتیک انتخابات منعکس کننده افکار . انتخابات از ارکان اساسی دموکراسی می باشد

برای یک جریان با استراتژی مبارزه . عمومی و تعیین کننده تغییرات احتمالی آینده می باشد

تنها راه رسیدن به قدرت و اعمال اصالحات وو تنها گذرگاه گردنه صعب  پارلمانتاریستی ، انتخابات

در صورت انسداد این گذرگاه نیز جریان اصالح طلب چاره ای جز انتخاب . العبور  اقتدارگرایی است

بزک و توجیه می کند؛ اتخاذ « انتخاب بد از بدتر»انتخاب نامطلوب و بد که آن را با شعار . نمی بیند

راهبانان و اقتدارگرایان و در واقع فریب خود که آن را با بهانه پرهیز از مبارزه مسلحانه و  روش اقناع

سیاست فعالیت در عرصه "آنها مدام تاکید می کنند که . تئسل به مبارزه مصلحانه توجیه می کنند

برای آن  تبدیل و صرفا به اقداماتی دست می زنند که" مجاز" ولی در عمل ممکن را به " ممکنات است

 . از طرف حکومت اجازه صادر شده است

اما برای جنبشی با مختصات حرکت ملی آذربایجان با رویکرد مبارزه مدنی، عرصه مبارزه صرفا 

مبارزه مدنی به دنبال قدرت سیاسی نیست که مجبور به عبور ملتمسانه از . محدوده تنگ مجوزدار نیست

الن جنبش ملی آذربایجان نه توسط شورای نگهبان ، بلکه صالحیت فعا. گذرگاه تایید صالحیتها باشد

قطعا در صورت . البته این به معنای فرار از انتخابات نیست. توسط ملت آذربایجان صادر می شود

برگزاری یک انتخابات واقعی، در محدوده ی جغرافیای آذربایجان پیروزی با مبارزان ملی گرای 

ها اثبات شده است و کاندیداهای انتخابات مختلف مخصوصا در این مسئله بار.آذربایجان خواهد بود

با  93-95، انتخابات مجلس سال  63، انتخابات ریاست جمهوری سال  13-15انتخابات مجلس سال 

طرح خواسته های حداقلی ملت آذربایجان توانسته اند به پیروزی دست یابند و به راحتی دوقطبی های 

 .حکومتی را زیر سوال ببرند

نتخابات برای جنبش ملی آذربایجان مانند دیگر جنبشهای اجتماعی نوین صرفا فرصتی است برای ا

طرح خواسته ها و اهداف خود، برای ارائه ارزشهای خود و باال بردن سطح مطالبات مردم؛ انتخابات 

دادن فرصتی است برای تقویت همبستگی ملی و تقویت اعتماد به نفس از دست رفته؛ زمانی است برای 

. پیام، پیام به ملت آذربایجان و دیگر ملل غیرفارس، پیام برای حکومتگران و افکار عمومی دنیا

انتخابات می تواند عاملی برای تغییر معادالت تصمیم گیرندگان مختلف گردد و آنها را به پذیرش هویت 

 . ملی و خواسته های ملی وادار کند

نیازی به . بات شویم و می توانیم با حداقل امکانات نتیجه بگیریمما با این دیدگاه می توانیم وارد انتخا

به شرطی که . نیازی به پولهای کثیف دزدان و اختالس گران فعلی و قبلی نیست. دالالن انتخاباتی نیست

فاکتورهایی همچون ماهیت جنبش ملی آذربایجان، ساختار سیاسی حکومت ، استراتژی حکومت بر علیه 

واال شرکت در انتخابات چیزی نیست . ت کنونی کشور و جهان را درک کرده باشیمجنبش ملی و وضعی

نباید فراموش کرد در انتخابات . جز همراهی و همقدم شدن با حکومتگران و کمک به مشروعیت آن

گذشته سخنان شخص اول مملکت آقای خامنه ای را ؛ زمانی که همگان را به شرکت در انتخابات 

حتی کسانی که نظام را قبول ندارند به خاطر ایران در انتخابات شرکت " در جمله با دقت . دعوت کرد

نیاز رژیم به انتخابات به خاطر انتخاب اصلح . می توان اوج نیاز سیستم به انتخابات را درک کرد" کنند

ننده هشت چرا که نهادی که می تواند از بین هزاران ثبت نام ک. از بین کاندیداها برای اداره کشور نیست

انتخابات وسیله ای .نفر صاحب صالحیت را انتخاب کند، حتما توانایی انتخاب اصلح آنها را نیز داراست
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حاصل انتخابات برای نظام فعلی چیزی جز تقویت . برای جبران و ترمیم بحران مشروعیت می باشد

 .خورد 66مشروعیت مشارکتی نیست ؛ مشروعیتی که ضربه نهایی خود را انتخابات سال 

مسائلی که بحث و جدال . معیشتی برجسته خواهند شد-در این انتخابات به احتمال زیاد مسائل اقتصادی 

سیاست کالن رژیم با طرح و برجسته کردن این مسائل ، .حول آنها در محدوده تولرانس رژیم می باشد

زمانی که . باشد صرفا حل آنها نیست چرا که خود این مسائل زاییده دیگر سیاستهای حکومت می

دوستداران واقعی ملت رد صالحیت، زندانی و طرد می شوند؛ قطعا ریاکاران و فرصت طلبان جای 

برای . آنها را خواهند گرفت و نمی توان از این مزرعه چیزی جز اختالس و دروغ و دزدی درو کرد

و آن بیماری پنهان تصمیم گیری درباره انتخابات باید مسئله اساسی دیگری را نیز در نظر گرفت 

استعمار می باشد از خصوصیات مهم این بیماری نداشتن  اعتماد به نفس و اسیر کلیشه ها بودن می 

در حالی که . نگاهمان همیشه به غیرخودی هلست. ما به مبارزان خودمان اعتماد و ایمان نداریم . باشد

ام کاندیداهای مطرح شده در انتخابات ما زنان و مردان میهن پرست و ملت دوست زیادی داریم که از تم

در انتخاب کاندیدای مطلوب همیشه دنبال . سال اخیر شایستگی بیشتری برای ریاست جمهوری دارند 33

در حالی که این . را دارند... کسانی هستیم که حتما باید سابقه وزارت، استانداری، نمایندگی مجلس و 

همیشه اولین سوالی که در مورد معرفی . نمان خطور می کنندافراد باید آخرین نفراتی باشند که به ذه

به راستی چرا ما باید " . آیا صالحیت می دهند؟" کاندیداهای واقعا ملی گرا مطرح می شود این است که 

به دنبال گرفتن صالحیت باشیم؟ کانیدای ما باید کسی باشد که بتواند خواسته های واقعی ما را بدون 

کاندیدای ما باید خواستار . رس مطرح کند نه کاندیدایی که بتواند صالحیت بگیردسانسور و داشتن ت

 . تغییر وضع موجود باشد ، نه بزک کردن آن و نه گرفتن پتانسیل مردمی تغییر و خنثی کردن آن

تغییر قانون اساسی و اصالح آن بر اساس موازین حقوق بشر و به رسمیت شناختن هویت و حق تعیین 

 .تهای ساکن در ایران هرچند که در اختیار رئیس جمهور نیست قطعا در اختیار ملت استسرنوشت مل

انتخابات معطوف به ملت و . نقطه شروع انتخابات برای جنبش ملی آذربایجان باید دقیقا همین جا باشد

دیگر آذربایجان امید . فتح قلوب مردم ، نه انتخابات معطوف به پستهای رسمی و امتیازات حاشیه ای 

جنبش ملی آذربایجان . ملل  ایران می باشد، کاندیدای واقعی آذربایجان می تواند کامدیدای آنها نیز باشد

باید نماینده واقعی خود را وارد میدان کند و این نماینده نباید سیر کلیشه ها و جریانات حکومتی گردد؛ 

ایی به سوی شورای تایید صالحیت نباید برای جلب نظر حاکمان گریم و آرایش کند و نباید دست گد

برای کاندیدای آذربایجان نافرمانی از دستورات و سیاستهای ناعادالنه و ظالمانه حقی است . دراز کند

حتی رای دادن فعاالن . غیرقابل گذشت و فعالیت انتخاباتی اش باید تا روز رای گیری ادامه داشته باشد

ن پیام نباید همانند اصالح طلبان به شکل انتخاب دشمن بد و ملی نیز باید حاوی معنا و پیلم باشد و ای

مقاومت در برابر شکنجه ، زندان ، . مقاومت تا آخر باید ادامه داشته باشد. طرد دشمن بدتر باشد

 ...امتیزات کوچک، رقابتهای ناپخته و 

 

 : آچیقالما 

جی ایلین گولن  -3196 وریندن جناب الری( آراز قاراباغلی)یئنی گاموح باشقانی دوکتور لطیف بی حسنی  یازیبو 

 .جی گونونده ایران پیرزئدنت لیک سئچگی لری عرفه سینده رجایی شهر توتساقیندا اوالراق قلمه آلینمیشدی - 6آیینین 
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به همراه )  در مقابل رأی ناعادالنه ی دادگاه فرمايشی« گاموح يئنی»دفاعيات سرگشاده ی 

 (متن تورکی 

 

 

 !ازمانها و مردم محترم آذربایجان که در راه آزادی، دموکراسی و حقوق بشر مبارزه می نماییداشخاص، س

آزاد آفریده شدن بشر و صاحب عقل وفکر بودن او و به موازات آنحق تعیین سرنوشت خود، دیگر در تمدن بشری 

تحزب و تغییر . و دموکراسی می باشد های توسعه عنصری غیر قابل بحث بوده، آزادی عقیده،اندیشه و بیان نیز از بنیان

. حاکمیت ازراههای مسالمت آمیز، نشانگر دموکراسی حقیقی بوده، مانع از زد و خوردهای داخلی دریک کشور می گردد

های اجتماعی و ملی تنها در چارچوب  ها و هستی عظیم بشری وتمامی هویت ها و فرهنگ حفاظت از موجودیت تمامی زبان

اگرچه . اما همچنان در کشورایران، استبداد، استعمار نو و شوونیسم ادامه دارد. ممکن می باشد  (رگراییتکث)  پلورالیسم

در قانون اساسی ایران بر آزادی بیان تاکید شده است، لیکن در قوانین جزایی این کشوراز طرق مختلف و به شکلی 

به عبارتی در . تبلیغات علیه نظام جرم محسوب می شود چنان که در قوانین جزا. خشونت بار این آزادی از بین رفته است

با توجه به . این کشور هرکس از موضع مخالف حاکمیت صحبت یا هرگونه انتقادی نماید، مجازات قانونی در انتظار اوست

ر، زمانی که همین اتهامات نیز فعاالن سیاسی در ایران از جمله فعاالن ترک آذربایجانی و دیگر ملتها و قومیتهای این کشو

 .خواستار حقوق اولیه و ملی خود می گردد با اتهام تبلیغات علیه نظام رو به رو گردیده، زندانی می شوند

  

اگر چه در سخن کشور جمهوری می باشد و برای انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و روستا 

و " شورای نگهبان . " ن به طرق مختلف از آنها سلب می شودانتخابات برگزار می شود، حق انتخاب واقعی شهروندا

بدین وسیله . از سوی آن، شیوه ای برای حذف نیروهای مخالف از پروسه ی انتخابات میباشد" تاییدصالحیت" الگوی 

 چئشیدلی قونو
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الفان سالهای طوالنی نیروهای سیاسی مخالف خود را از حیطه ی انتخابات به دور نگه داشته و حذف و زندانی نمودن مخ

عدم اجازه به ترکهای آذربایجان برای . با عنوان گروههای غیر قانونی، به اصلیترین شیوه های حکومت تبدیل گردیده است

بدین ترتیب حکومتی که به . تاسیس یک حزب برای دستیابی به حقوق ملی خود، از همین شیوه ی حکومت نشات می گیرد

دهد، با ممنوع نمودن آزادی بیان و عقیده و همچنین تحزب، که از  شکلی واضح و روشن بر استبداد خودادامه می

آزادترین کشور دنیا . ضروریات دموکراسی است، در برابر تفکرات برتر عصر با ادعاهای دروغین قد علم کرده است

موج حقوق نامیدن این کشور، ادعای عدم وجود فعاالن سیاسی در بند و سخن راندن از حقوق بشر محلی برای فرار از 

همچنین فراخواندن مردم برای شرکت در انتخابات وسیله ای . بشر، از دیگر ادعاهای مضحک مسئوالن کشور می باشد

حکومتی که بر وجود آزادی در کشور و عدم وجود زندانیان . برای کسب مشروعیت خود، از دیگراقدامات آنها می باشد

، کاندیداهای اصلی انتخابات را حبس خانگی کرده، 5266وری سال سیاسی تاکید می نماید، در انتخابات ریاست جمه

بدنبال آن چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، رهبر تشکیالت . صدها زندانی سیاسی را در بند نموده است

. گیر گردیدندو اعضای کمیته مرکزی آن از طرف نیروهای اطالعاتی حکومت دست« گاموح یئنی»نو بیداری آذربایجان 

علی رغم اینکه . اتهام وارده بر آنها نیز باز هم تبلیغات علیه نظام و ایجاد تشکیالت غیر قانونی علیه حکومت بود

یک تشکیالت درون کشوری می باشد و بر اساس اصول ( یئنی گونئی آذربایجان میللی اویانیش حرکاتی)«گاموح یئنی»

حقوق ملی مردم آذربایجان جنوبی، مبارزه ی باز سیاسی و مدنی وبدون خشونت را پذیرفته شده ی بین المللی، در راستای 

استراتژی خود تعیین نموده است، آشکار است که حکومت به طرق مختلف ازاعطای حتی ابتدایی ترین حقوق مردم 

 .نمایدآذربایجان سر باز می زند و به بدترین شکل فعاالن راه آزادی، عدالت و دموکراسی را سرکوب می 

با تکیه بر برخی ویژگیهای مشترک مردم ساکن درآذربایجان جنوبی، از جمله زبان، فرهنگ، تاریخ و « گاموح یئنی»

سیاسی ، بر ملت بودن آن اعتقاد دارد و این کشور را به عنوان یک کشور کثیرالمله در نظر  –خواسته های مشترک ملی 

در حالی که . وبی عضوتشکیالت ملتهای بدون دولت گردیده استآذربایجان جن5261چنان که از سال . می گیرد

حق تعیین سرنوشت خود را برای ملت آذربایجان در صدر اهدافش قرار داده، خواسته ی حق تعیین « گاموح یئنی»

زبان  اما حکومت حتی به. سرنوشت ملت آذربایجان را باتکیه بر قوانین بین المللی به شکلی روشن و مدنی مطرح می نماید

در حالی که ایران باعضویت در سازمان ملل متحد، در رابطه با . راندن خواسته های بر حق ملت آذربایجان را برنمی تابد

ولی با تمام این احوال، . حقوق ملی پذیرفته شده در کنوانسیونها، قطعنامه ها و کمیسیونهای حقوق بشری مسئول می باشد

حق تعیین  –از سوی ارگان امنیتی کشور و دادگاه، تاکید آن برقوانین بین المللی « گاموح یئنی»علت تجزیه طلب بودن 

مسئوالن کشور در حالی که از آزادی بیان و انتخابات آزاد سخن به میان می آورند، در دادگاه . بوده است -سرنوشت

ای اعضای این تشکیالت ارائه از سوی اداره ی اطالعات و در گزارش دادستان، درخواست اشد مجازات بر« گاموح یئنی»

گردیده است و سبب آن نیز عدم قبول والیت فقیه از سوی این اعضا و به دلیل تبعیض های موجود بر علیه آذربایجانیان 

بر اساس رای دادگاه ساختگی ذکر شده، رهبر و . تصمیم آنها به عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری می باشد

در حالی که همین افراد در سال . سال از آزادی محروم گردیدند 7تشکیالت هر کدام به مدت  اعضای کمیته ی مرکزی این

، به علت عضویت در کمیته مرکزی به 5پس از طی مدت طوالنی در اداره ی اطالعات و تحمل شکنجه های بسیار 5267

ا اتهام تشکیل گروه بار دیگر محاکمه این بار نیز به دلیل ایجاد اصالحات در تشکیالتشان ب. حبس محکوم گردیده بودند

این حکم که به شکلی واضح و آشکار از سوی اداره ی اطالعات و با توصیه ی دادستان صادر گردیده، نشانگر . گردیدند

نشان داد که در این " من درمقابل عمل انجام شده قرار گرفتم" قاضی با عنوان نمودن . بی طرف نبودن قاضی می باشد

 .دادگستری تاچه حد مستقل استکشور سیستم 

رأی صادره برای اعضای کمیته ی مرکزی و رهبر تشکیالت را تمامایک حکم سیاسی اعالم « یئنی گاموح»ما اعضای 

کرده و تمامی انسان دوستان و فعاالن راه آزادی، دموکراسی وحقوق بشر ، به خصوص ملت آذربایجان و فعاالن ملی را 

 :در پایان خطاب به ملت خود می گوییم. و اجباری می نماییم ی ناعادالنهاعتراض به این رأ دعوت به

این عکس العمل حکومت در حالی که نشانگر غیر دموکراتیک و غیرمنطقی بودن آن است،همچنین نشان می دهد که  

ای بر حق و ما تا آخریننفس بر مبارزه برای دستیابی به خواسته ه. حکومت تا چه حد از حرکت ملی ما در هراساست

همانطور که در برابر شکنجه ها ایستادگی کردیم، زندانها را هم تحملکرده ، احقاق حق .سعادت ملتمان قسم می خوریم

 .مینماییم
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 25/2/5273-زندان مرکزی تبریز -« گاموح یئنی»ی مرکزی تشکیالت  کومیته

 :متن تركي

  رشی آچیق مودافیعه سیون قوندارما محکمه نین عدالت سیز قرارینا قا-یئنی گاموح

بو بیانات تبریز مرکزی زیندانیندا حبسده اوالن یئنی گاموح لیدرلریطرفیندن حاضیرالنیب و : ایضاح دومان رادمهر 

یئنی گاموح تشکیالتینین رسمی وب سیته سیتکنیکی سببلردن دوالیی ایشلمه دیینه گوره بوردا . دیشارییا گونده ریلیب

 .یایینالنیر

  **** 

الری، آزادلیق و دئموکراسی  حاق ون قوندارما محکمه نین عدالت سیز قرارینا قارشی آچیق مودافیعه سیبشر-گاموح یئنی

 !الر وسئویملی آذربایجان میللتی  لر، اورقان اوغروندا چالیشان دیرلی شخص

تعیین ائتمه حاققی، آرتیق  بشرین آزاد دوغولدوغو، عاغیل و دوشونجه صاحیبی اولدوغو و اونون آردینجا اوز مقدراتینی 

دونیا مدنیتی نین دارتیشیلمازعنصری اولوب، دوشونجه، اینانج و سؤز آزادلیغی ایسه اینکشاف و دئموکراسی نین بینووره 

لرین دییشیلمه سی ، حقیقی دئموکراسی نین گؤسترگه سی  الرال حاکیمیت و دینج یول( تحزب)پارتییاالشماق . سی دیر

لر، کولتورلر، بشریتین  بوتون دیل. که ایچی توققوشماالرین قارشی سینی آالبیله جک اؤنلم لردن ساییلیراولوب، هابئله اؤل

نین قورونماسی دا یالنیز پلورالیسم چرچیوه سینده  لرین حیاتی و بوتون سوسیال و میللی کیملیک  زنگین وارلیغی

نین آنایاساسیندا  اؤلکه. دیر یئنی استعمار وشوونیسم سورمکده ده، استبداد، ده ایران آدالنان اؤلکه آنجاق هله. دور مومکون

بئله . الرال سؤزو گئدن آزادلیق کوبودجاسینا تاپداالنماقدادیر الریندا موختلیف یول سؤز آزادلیغی وورغوالنسا دا، جزا قانون

ده کیمسه حاکیمیته  قا سؤزله بو اؤلکهباش. الریندا حاکیمیته قارشی تبلیغات آپارماق گوناه ساییلیر نین جزا قانون کی اؤلکه

بئله . قارشی موخالیفت مووقعیندن دانیشارسا یا هر هانسی بیر اینتیقاددا گؤرونورسه، قانون جزاسینا معروض قالمالیدیر

ائتنیک لری و اؤلکه نین باشقا میللت و  الر، اوجمله دن آذربایجان تورک ده سیاسی فعال الرین اوجباتیندان ایسه اؤلکه ایتهام

الرا  لری زامان، حاکیمیته قارشی تبلیغات ایتیهامی ایله اوزله شیب زیندان دیک الرینی ایسته لری اؤز ایلکین و میللی حقوق

کند شوراسی اوچون -ده ، جومهور باشقانلیغی، مجلس و شهر ده جومهوریت حؤکم سورسه ده سؤز اؤلکه. سالینیرالر

و اونون " شورای نگهبان. "الرال الیندن آلینیر حقیقی سئچیم حاققی موختلیف یولدا ، اهالی نین   لر آپاریلسا سئچکی

بو واسیطه ایله، اؤز . لری سئچکی سیراسیندان چیخاران عامیل دیر صالحیت وئرمه اولقوسو ، اصلینده موخالیف قووه

( حاکیمیتین تأیید ائتمه دیی)ونسوز لر بویو، سئچکی لره قاتیلماغا ایمکان وئرمه دن قان لرینه اوزون ایل سیاسی موخالیف

لری دوستاقالماق و سیرادان چیخارماق، حاکیمیتین اَن باشلیجا مئتودونا  قوروپالشماق آدیال ، فورماالشان موخالیف

الرینی اَلده ائتمه یه داییر هر هانسی بیر قورومون یارادیلماسینا ایمکان  لرینه میللی حقوق آذربایجان تورک. چئوریلیب

له، آچیق آیدین استبداد یئریدن حاکیمیت، هم  لیک بئله. لمه مه سی ، حاکیمیتین، بو توتدوغو مئتودون دوغرولتوسوندادیروئری

نین ضرورتی ساییالن پارتیالشمانی یاساقالیاراق؛ گونوموزون اوستون  ده دئموکراسی عقیده، سؤز آزادلیغینی ، هم

سی آدالندیرماق،  اؤلکه نی دونیانیناَن آزاد اؤلکه. دیر ال گورونمکده ددیعاالریلری قارشیسیندا اوتانمادان یاالنچی ای سؤیلم

بشر ( محلی)الری دالغاسیندان یایینماق اوچون یئرلی  الرین اولمادیغینی وورغوالماق و بشرحاق ده سیاسی دوستاق اؤلکه

لر زامانی  بو ایددیعاالرین آردینجاسئچکی .نین گولونج ایددیعاالرینداندیر  الری الریندان دانیشماق، اؤلکه مسئول حاق

الرین آتدیغی آلدادیجی  لره قاتیلماغا چاغیرماق ایسه اون اؤزلرینه مشروعیت قازاندیرماق اوچون اهالینی ساختا سئچکی

یمیت ، نین اولمادیغینی وورغوالیان حاک الری ده آزادلیغین اولدوغونو و سیاسی دوستاق بیر طرفدن اؤلکه. دیر الردان آددیم

نین باشلیجا آدای الرینی ائودوستاغی ائده رک یوزلرجه سیاسی فعالی  لری جی ایل پرئزیدنت سئچگی – 5266باشقا طرفدن 

 .الردا دوستاقالییبدیر زیندان

« گاموح یئنی»لرینه بیر نئچه آی قالمیش آذربایجان میللی حرکاتینا باغلی اوالن  بونون آردینجا اؤتن پرئزیدنت سئچگی 

الرا وئریلن  اون. لری طرفیندن توتوقالندی لری حاکیمیتین اطالعات قووه نین اویه سی نین باشقانی و مرکزی کومیته کیالتیتش

. ده حاکیمیته قارشی تبلیغات آپارماق و بو حاکیمیته قارشی قانونسوز تشکیالت یاراتماق ایدی  ایتتیهام ایسه یئنه

ی بیر تشکیالت دیر و قبول اولونموش میللتلر آراسی قانونالر چرچیوه سینده گونئی اؤلکه ایچ« گاموح یئنی»کی،  باخمایاراق

سی تعیین  الری اوغروندا مدنی، خشونت سیز و آچیق سیاسی موباریزه نی اؤز استراتژی نین میللی حاق آذربایجان میللتی
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نین اَن ابتدایی حقوقونو  لری ن تورکائدیب، آنجاق گؤرونن بودور کی،حاکیمیت هر هانسی بیر یولال گونئی آذربایجانی

 .دیر ده وئرمک ایسته میر و اَن کوبودجاسینا اَن یوموشاق سیاست آپارانالری اَزمک

 !آزادلیق، عدالت و دئموکراسی اوغروندا چالیشانالر

کولتور، تاریخ و  دن دیل، الرا او جمله لرین داشیدیغی بیر سیرا اورتاقلیق گاموح گونئی آذربایجاندا یاشایان تورک یئنی

نی ایسه نئچه میللتلی بیر اؤلکه کیمی  لره دایاناراق، اونون بیر میللت اولدوغونا اینانیر و اؤلکه سیاسی ایستک -اورتاق میللی

اؤز . لر تشکیالت نین عوضوودور جی ایلدن بری گونئی آذربایجان دولت سیز میللت -5261بئله کی . دیرلندیریر

نین اؤز  لری ، گونئی آذربایجان تورک«گاموح یئنی»مه حقوقونو باشلیجا هدفی اوالراق دیرلندیرن موقددراتینی تعیین ائت

ده اورتایا  الرا دایاناراق آچیق و مدنی شکیل یی دونیانین قبول ائتدییی بین الخالق قانون موقددراتینا حاکیم اولماسی ایسته

بیر حالداکی . سینه بئله دؤزومو یوخدور نین دیله گتیریلمه لری کقویوب، آنجاق اؤلکه حاکیمیتی ، میللتیمیزین حاق ایست

الری ،  لرله باغلی کنوانسیون نین عوضوو اولدوغو اوچون میللت لر تشکیالتی ایران آدالنان اؤلکه بیرلشمیش میللت

آنجاق بوتون بونالرا . الرین تانینماسیندا مسئول دور الری کمیسیونونون قبول ائتدییی میللی حاق لری و بشر حاق قطعنامه

ون تجزیه طلب اولماغینا ثبوت، بوتشکیالتین بین -«یئنی گاموح»سینده،  باخمایاراق، حاکیمیتین امنیت اورقانی و محکمه

الری سؤز آزادلیغی و  اؤلکه مسئول. مراجعتی اولوب –الرین اؤز موقددراتینی تعیین ائتمه حقوقو  خالق–الرا  الخالق قانون

سی نین و دادستانین گؤندردییی  سینده اطالعات ایداره ون محکمه-«گاموح یئنی»ردن دانیشدیقالری حالدا، ل آزاد سئچکی

چوالرین والیت فقیهی -«گاموح یئنی»سی طلب اولونوب، سبب ایسه  راپورتدا تشکیالت عوضولرینه اَن آغیر جزا وئریلمه

لرینه قاتیلماق ایسته  لییی اؤنده توتاراق پرئزیدنت سئچگی سئچکی الرا قارشی آیری دیکلری و گونئی آذربایجانلی قبول ائتمه

 .دیکلری دئییلیب

ایل  7لری هر بیری  نین اویه ون باشقانی و مرکزی کومیته-«گاموح یئنی»نین قرارینا اساسا  سؤزو گئدن قوندارما محکمه

ده اوزون موددتلی اطالعات ایداره سینده جو ایل– 5267الر  بیر حالداکی ، همین اینسان. آزادلیقدان محروم ائدیلدیلر

بو دؤنه . لری اولدوقالرینا گؤره حبس جزاسی آلمیشدیالر نین اویه معروض قالدیقدان سونرا، مرکزی کومیته 5لره ایشکنجه

رفسیز نین ط قاضی. دن موحاکیمه اولدوالر ایسه تشکیالتدا رئفورم آپاردیقالرینا گؤره تشکیالت قورماق ایتتیهامی ایله یئنی

آیدین –نین آچیق سی ایله حیاتا کئچیریلمه سی و دادستانین تاپشیریغی اولماماسی بو حؤکمون تمامی ایله ایطالعات ایداره

قدر  نین نه دئین قاضی بئله لیکله اؤلکه ده محکمه سیستمی" منی گؤرولموش ایشین قارشیسیندا قویوبالر. "دیر سی گوستریجی

 .ویدوموستقیل اولدوغونو اورتایا ق

  

ایله بیر سیاسی  لری و تشکیالت باشقانینا وئریلمیش اوالنحؤکمو تمامی نین اویه اوالراق مرکزی کومیته« گاموح یئنی»بیز  

الری، اؤزل  الری اوغروندا چالیشان حؤکم کیمی دیرلندیریب بوتون اینسان سئورلری، آزادلیق،دئموکراسی و بشر حاق

! الری بو عدالت سیز و زوراکی حؤکمه قارشی اعتیراض ائتمه یه چاغیریریق للیفعالاوالراق آذربایجان میللتینی و می

دن اوزاق  سی، اونون غیر دئموکراتیک ومنطق حاکیمیتین بو تپکی: سوناوالراق میللتیمیزه اوز توتاراق دئییریک 

بیز میللتیمیزین حاق . یرد اولدوغونو گؤستردییی حالدا، میللی حرکتیمیزدن نه قدر قورخویا دوشدویونوگؤسترمکده

لره دؤزدویوموز کیمی،  ایشکنجه. لری و اونون سعادتی اوغروندا سونونا قدرموباریزه آپارماغا سؤز وئریریک ایستک

 .الریمیزی آالجاییق الرا دا دؤزوب و آلیناسیمیللی حاق زیندان

 35/2/3252 –تبریزین مرکزی دوستاغی  -سی نین مرکزی کومیته تشکیالتی« گاموح یئنی»

 

 : آچیقالما 

ایل توتساق چکمک  9 عدالت سیزجه نین جهدی ایله  اؤروگوتونون اویه لری وریندن تبریز یارقانییئنی گاموح  یازیبو 

ون مرکزی کمیته سینین –آرتیرمالی ییق بو یازی یئنی گاموح . حؤکمونه جزاالندیقالری اوچون چیخیش اوزو گؤرموشدو

 . هامی سی تبریز توتساقیندایدیالر وریندن قلمه آلیندیغی دؤنم
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 غذا اعتصاب روز مين11 در حسنی لطيف بحرانی وضعيت
 

 

 

 

 غذا اعتصاب روز ومین ۴۴ در گاموح یئنی تشکیالت دبیرکل حسنی، لطیف دکتر جسمی وضعیت

 36 شنبه یک روز حسنی لطیف آذربایجان، سیاسی زندانی این خانواده گفته به .است شده گزارش حرانیب

 و ها زندان در جرایم تفکیک اصل رعایت عدم سیاسی زندانیان حقوق نقض به اعتراض در ماه اردیبهشت

 و مرخصی از هاستفاد و سکونت محل شهر به انتقال حق جمله از سیاسی زندانیان قانونی حقوق احقاق

 اعتصاب به دست تبریز مرکزی زندان در سیاسی زندانیان های خانواده اذیت و آزار به اعتراض چنین هم

 .زد غذا

 

 بند به که زمانی تا نشد حاضر ولی شد منتقل اوین زندان قرنطینه به غذا اعتصاب روز 25 از پس وی

 .بکشد خود غذای اعتصاب از دست شود اجرا موردش در جرایم تفکیک اصل و منتقل سیاسی زندانیان

 

 :نویسد می ای سرگشاده ی نامه طی سیاسی زندانی این همسر پیری اعظم

 

 تدابیر با داده دستور دادستان که است بحرانی و وخیم قدری به حسنی لطیف همسرم جسمی وضعیت

 را او مشاهده و یشانا به شدن نزدیک حق کس هیچ که کرده شدید تاکید و کنند منتقل را ایشان امنیتی

 .بگیرد عکسی او از کسی مبادا و ندارد
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 قرنطینه وارد وقتی از که کرده می استفاده قند و نمک چای، آب، فقط ایشان گذشته روز ۴2 مدت در

 از و دهند می ایشان به قند حبه 2 و چای لیوان 2 فقط روزی (گذشته روز ۵ طی) شده «اوین» زندان

 .اند کرده قطع هم آنرا مضانر ماه شروع با و امروز

 همسرم صورتیکه در است، نشده ثبت سیستمی هیچ در ایشان اسم شدم متوجه اوین زندان به مراجعه در

 .بودند زده زنگ من به اوین زندان داخل از

 رجایی زندان به که شخصی عنوان به ایشان اسم تهران زندانهای کل اداره از من های پیگیری به توجه با

 به شخصی همچین کنند می اعالن شهر رجایی زندان مسئولین اما .دارد وجود است شده داده تقالان شهر

 توان دیگر که گفت داشت من با همسرم که تلفنی تماس درطی !کنم چه ام مانده !است نشده داده انتقال اینجا

 و برود کما حالت به و دهآم پائین ایشان خون قند لحظه هر که هستم این نگران من و ندارد ایستادن پا سر

 مالقاتی حق هیچگونه ولی شود می نگهداری «اوین» زندان اطالعات توسط همسرم که است حالی در این

 زندان مسئولین بیاید پیش همسرم سالمتی با ارتباط در که ای منتظره غیر مسئله وهرگونه .دهند نمی من به

 بود خواهند آن مسبب اوین

  

 همگی رادمهر شهرام و فضلی محمود قلیزاده، بهبود بیگلو علی مهر آیت مراهه به حسنی، لطیف دکتر

 و بازداشت آذربایجان مختلف شهرهای در 5275 سال ماه دی  گاموح یئنی حزب مرکزی کمیته عضو

 و نظام علیه تبلیغ تبریز انقالب دادگاه سوی از آنها اتهام .شدند محکوم تعزیری حبس سال 7 به هرکدام

 .شد عنوان قانونی غیر وهگر تشکیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : آچیقالما 

ندا آجلیق ائیله مینه تبریز توتساغی( قاراباغلی-آراز)ی اؤروگوتونون باشقانی دوکتور لطیف بی حسنیئنی گاموح  راپوربو 

 . کئچدیگی دؤنم باش توتموشدو
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 باش ایمه ز باشدان کئچه ر  

 الده بایراق اؤنده ار                                         

 اؤنده ر آنجاق یول آچار                                                                 

 ائل یوکونو ائل چکر                                                                                              

 (یوروش مهر علی بیگلو) 
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