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و به  آذربایجانیمایرانی نیستم....ایرانی نیستم... و 

 آذربایجانی بودنم افتخار میکنم.

من یک تركم و آذربایجانی هستم، ایرانی نیستم، اگر ایرانی 

 بودم . . .

میلیوني ما تدزیس مي شد و تحقیر  53زبان وادبیات تركي ملت 

 !نمي شد

میلیون فارس بر ملت مظلوم ما تحمیل نمي  53زبان و ادبیات 

 !شد

 !میلیوني آذربایجان تحریف نمي شد 53ساله ملت  0777تاریخ 

 !شیادانه آذري خطاب نمي كردندمرا تعمدا و 

 !تبار و نژاد مرا به دروغ آریایي نمي خواندند

 !پارسي ها را نجیب و آریائي ها را حامل خون پاک نمي خواندند

 !شخصیتها و قهرمانهاي ملي آذربایجان نیز تکریم مي شد

در تقویمهاي رسمي تاریخ ملت بزرگ آذربایجان را نیز درج 

 !میکردند

 !ند تا نامهاي تركي براي فرزندانمان انتخاب كنیماجازه مي داد

 !نمي كشتد 1325دهها هزار تن را در آذربایجان در آذر 

 !آذر نمي سوزاندند 62صدها هزار جلد كتاب تركي را در 

این نسل كشیهاي فیزیکي و فرهنگي را بر آذربایجان روا 

 !نمیدانستند

 !نمي كردندفراموش  30حقوق ترک ها را بعد از انقالب عظیم 

میلیون آذربایجاني ترجیح  53چند هزار داشناک ارمني را بر 

 !نمیدادند

 !به اشغالگران ایروان، سالح، انرژي و غذا نمي دادند

ریشه هاي اقتصادي آذربایجان را اینگونه بي رحمانه نمي 

 !سوزاندند

 !روستاها و شهرهاي مارا ویرانه نمي كردند

 !طاعون بیکاري و فقر را در آذربایجان اشاعه نمي دادند

 !سبب مهاجرت میلیونها ترک به مناطق كویري نمي شدند

جهنم ایران مركزي را جنت و جنت آذربایجان را جهنم نمي 

 !كردند

مواد معدني آذربایجان را استخراج و راهي كرمان و اصفهان 

 !نمیکردند

 !صاص نمي دادندكمترین بودجه را به آذربایجان اخت

 !اشیاء تاریخي و آثار باستاني ما را غارت نمي كردند

 !تاریخ عظیم ملت ترک آذربایجان را مصادره به مطلوب نمي كردند

 !مواد مخدر را راهي آذربایجان نمي كردند

 !آذربایجان را از صنایع مادر و مهم تهي نمي كردند

 !محیط زیست آذربایجان را به باد فنا نمیدادند

 !ارامنه، كردها و فارسها را در آذربایجان مستقر نمیکردند

 !منتشر نمیکردند 07پرسشنامه متعفن فاصله اجتماعي را در سال 

 !پیکر آذربایجان عزیز را قطعه قطعه نمي كردند

اسامي تاریخي تركي شهرها و مناطق جغرافیائي را فارسي نمي 

 !كردند

 !دندایران را فقط كشور فارسها معرفي نمي كر

ترک ها را وحشي، بیابانگرد، فاقد تمدن و خونریز معرفي 

 !نمیکردند

بخاطر عالقه به زبان مادریم، تجزیه طلب و جاسوس خطابم 

 !نمیکردند

 !در كتابهاي درسي و نشریات به تركها دشنام و فحش نمي دادند

 !اطفال ترک را در مهد كودكهاي آذربایجان بزور فارس نمیکردند

 !ا زبان مقدس مرا به لجن نمي كشیدنددر صدا و سیم

 !مقامات ایران، نوروز را فقط به فارسها تبریک نمي گفتند

كنگره ها و سمینارهاي ضد تورک و ضد آذربایجاني برگزار 

 !نمیکردند

 !روزنامه هاي تركي را یکي بعد از دیگري توقیف نمي كردند

 !مودندخبرنگاران و سردبیران آذربایجاني را راهي زندان نمي ن

شوونیستهاي فارس را میدان دار عرصه فرهنگي ایران نمي 

 !ساختند

معلمین تورک رابه خاطر دفاع از زبان و فرهنگشان زنداني 

 !نمیکردند

روحانیت مترقي و مدافع آذربایجان را خلع لباس و زنداني نمي 

 !كردند

بخاطر نوشتن جمله من تركم، محصل را از مدرسه اخراج 

 !نمیکردند

 !ما را با این همه غناي فرهنگي ترک خر خطاب نمي كردندملت 

ترک ها را به سوسکهاي مدفوع خوار توالتهاي فارس تشبیه 

 !نمیکردند

مطابق قانون حق اعتراض مدني ترک ها را به رسمیت مي 

 !شناختند

دهها فرزند رشید آذربایجان را بخاطر اعتراضات برحقشان نمي 

 !كشتند

 !راه نمي انداختنددر سولدوز سیالب خون ب

 !اخبار مظلومیتهاي ملت آذربایجان را بایکوت نمي كردند

 !یک ملت بزرگ را اراذل و اوباش لقب نمي دادند

 !آخوند درباري قم، انقالبیون ترک را مفسد في االرض نمي خواند

 !دانشگاهیان ترک را به صورت فله اي بازداشت نمي كردند

 !سراسر آذربایجان را به پادگان نظامي تبدیل نمي كردند

 قطعا من یک تركم،

 یقینا یک آذربایجانی هستم،

 ...  مگر اینکه هرگز ایرانی نیستم،
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 م، سیل انبوهیسال به عقب باز مي گرد هفتنگاهي به تقویم مي اندازم، ماه خرداد را نشان مي دهد، ناخود آگاه 

قرار مي گیرند؛  انجماعت معترض، ماشینهاي یگان ویژه، گازهاي اشک آور و ... همه و همه در مقابل چشمانم

را از یاد نخواهند برد.  5533مگر مي شود آن روزها را فراموش كرد؟! نه، ملت آذربایجان هرگز خرداد ماه سال 

سال پیش در چنین روزهایي آذربایجان آبستن حوادثي بود كه شاید به علت بایکوت شدید خبري كسي هفت 

د حوادث بودند( و دیگر تركها )از طریق آنان(، از این جز آذربایجانیهاي ساكن آذربایجان )كه از نزدیک شاه

سال درد ستم ملي  37حوادث خبردار نشدند. اعتراضات بحقي كه با جرقه توهین روزنامه ایران شروع شد و 

مردم آذربایجان را بیان كرد. اما افسوس كه با به خشونت كشیده شدن این اعتراضات مدني، خاطرات تلخي در 

ساله و زن جوان از دست نیروهاي یگان ویژه و  57یجان به جا ماند. از كتک خوردن آن بچه ذهن مردم آذربا

باتوم خوردن آن پیرمرد دستفروش حاشیه خیابان و كشته شدن چندین نفر در نقده و مشکین شهر گرفته تا 

ند. در مورد علل فحشهاي ركیک ماموران به مردم، همه و همه چون فیلمي در حافظه تاریخي ملتمان خواهند ما

  كه در اینجا به گوشه اي ازحوادث وعلل آن خواهیم پرداخت.بسیار سخن گفت  مي توان  و تاثیرات این قیامها

 زمان ربست در آنها از كدام هر كه است بسیاري شیرین و تلخ حوادث از سرشار آذربایجان نشیب و فراز پر تاریخ 

افتاده است. یکي از حوادث مهم تاریخي آذربایجان و ایران در  اتفاق خاصي حركت قالب در و مشخص مکان و

  مي باشد. 5533سالهاي اخیر، قیام سراسري ملت آذربایجان در خرداد سال 

 عبارتند از: سه مقوله مهم مي توان ترسیم نمودكه در  5533حوادث تاریخي خرداد سال 

 5533ل سا خرداد قیام از قبل آذربایجان در موجود فضاي -5

 روزها آن بر حاكم فضاي و 5533 سال خرداد در داده روي حوادث -6

 آن از حاصل نتایج و 5533 سال خرداد قیام از پس فضاي -5

حركت هاي آگاهي بخش و جنبش هاي مردمي و ملي آذربایجانیان در مبارزه با استبداد، استعمار و آپارتاید به 

 در آذربایجان  محمد خیاباني، حركت ملي و مردميعصر مشروطه باز مي گردد. انقالب مشروطه ، قیام شیخ 

ه حوادث مهم تاریخي یک قرن جمل از 5530 بهمن انقالب نهایت در و شمسي هجري 5567-5563 سالهاي

اخیر است كه نقش چشمگیر آذربایجان در شکل گیري و به نتیجه رساندن این حوادث امري كامال مشهود و 

 حکومت یک سرآغاز و شاهنشاهي استبداد پایان روزگار آن مردم نظر در 5530 بهمن انقالب  آشکار است.

نگي و شکل گیري یک جامعه ي مدني بود. اما گذشت زمان فره سیاسي، باز فضاي ایجاد و مردمي و دموكراتیک

نشان داد كه استبداد نه تنها از بین نرفته بلکه قدرتمند تر و فریبنده تر از گذشته نیز شده است و چیزي كه 

اتفاق افتاده تنها تغییر شکل حکومت استبدادي از شکل شاهنشاهي به شکل استبداد دیني بوده است. نگاهي 

از فضاي نسبتا بازي برخوردار بود و با  5531و  5533کافانه نشان مي دهد كه تنها سالهاي دقیق و موش

گذشت زمان و محکمتر شدن پایه هاي قدرت استبدادي دیني، فضاي حاكم بر جامعه نیز تیره تر و تارتر شده 
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لي، قومي و است. در سالهاي اول پس از انقالب شاهد شکل گیري و اعالم موجودیت جنبش هاي مختلف م

مذهبي در مناطق مختلف ایران هستیم. اقوام و ملل مختلف ایراني كه در دوران استبداد شاهنشاهي از ابتدایي 

ترین حقوق نیز محروم بودند كوشیدند تا با سازماندهي و شکل دهي به حركات و مبارزات خود در جهت احقاق 

ین حركات در رسیدن به اهداف خود شکست خورده و اما تمامي ا ،ابتدایي ترین حقوق خود كاري كرده باشند

از سوي حکومت مركزي متهم به تجزیه طلبي و در نهایت سركوب شدند. روشنفکران و مبارزان آن روز ایران 

كه به فکر ایجاد یک جامعه ي مدني و دموكراتیک عاري از استبداد و تبعیض و ظلم و ستم بودند، پس از مدتي 

ه شده اند و بایستي توان خود را براي مبارزه با شکل جدیدي محاسبات خود دچار اشتبا ند كه دركوتاه دریافت

از استبداد كه خود نیز در شکل گیري آن نقش داشته اند متمركز كنند. كار بسیار مهمي كه روشنفکران و 

ه در قي و منصفانفعاالن سیاسي و مبارزان آن دوره توانستند انجام دهند به تصویب رساندن برخي از اصول متر

و... قانون اساسي از جمله اصولي بود كه مي توانست چهره ي حکومت  73،  51،  53قانون اساسي بود. اصول 

ومت مستبد شاهنشاهي نشان دهد. با پایان جنگ و فوت آیت اله خمیني و به کجدید را متفاوت و متمایز از ح

فرهنگي حاكم بر جامعه بازتر نشد بلکه استبداد و  قدرت رسیدن آیت اله خامنه اي نه تنها فضاي سیاسي و

آپارتاید شکل پیچیده تر و فریبنده تري به خود گرفت. همزمان با این دوره شاهد شکل گیري و آغاز مبارزات 

فکري و فرهنگي مردم آذربایجان در جهت احقاق حقوق خویش هستیم. فعاالن و مبارزان آذربایجاني با در پیش 

مالیم و متعادل و آگاه سازي دانشجویان و عموم مردم آذربایجان كوشیدند تا الاقل بتوانند  گرفتن یک جریان

حقوق مندرج و مصوب در قانون اساسي را مطالبه كرده و به خواسته هاي دیرین خود هر چند در سطح ابتدایي 

و  اهي از تحوالت داخليدست یابند. نسل نوین حركت ملي آذربایجان جنوبي با عبرت گرفتن از تاریخ و با آگ

تجزیه ي شوروي و اوج گرفتن احساسات  خارجي روز به روز بر فشار خود افزود. به خصوص پس از انحالل و

ملي و تاریخي مردم دو سوي رود آراز و استقالل یافتن آذربایجان شمالي فشارها بر حکومت مركزي ایران صدها 

جنوبي و كشیده شدن مسایل آذربایجان از سطح دانشگاه به  برابر شد. با قدرت گرفتن حركت ملي آذربایجان

سطح جامعه، متقابال حاكمیت نیز بر فشارها و تهدید ها و سركوب هاي خود افزود. رفته رفته مردم آذربایجان 

دریافتند كه شباهت هاي بسیاري بین حکومت مسبتد شاهنشاهي قبل از انقالب و حکومت مستبد دیني رژیم 

ارد از آن جمله اینکه: در حکومت مستبد شاهنشاهي، شاه به منزله ي سایه خدا تلقي مي شد و كنوني وجود د

سخن شخص شاه قانون به حساب مي آمد و ارتش شاهنشاهي در تمامي امور سیاسي، فرهنگي و ... مداخله 

كردن ایرانیان و میکرد و بسیاري از مشاغل سیاسي و ... را در دست داشت. در رژیم جمهوري اسالمي فارسیزه 

یکسان سازي فرهنگي و زباني و تحقیر و توهین به سایر ملت ها و اقوام چون رژیم گذشته در سرلوحه ي سیاست 

 هاي فرهنگي قرار دارد.

وعده هایي را در اصول قانون اساسي براي اقوام و ملل دربند ایراني داده  5530ت كه در انقالب بهمن یحاكم

 يي خود عمل نکرد بلکه برعکس با گذشت زمان سیاست هاي فاشیستي و نژادپرستانه بود نه تنها به وعده ها

. حمایت همه جانبه ي رژیم جمهوري اسالمي ایران از اشغالگران ارمنستان در خود را روز به روز آشکارتر كرد

ان وارگان آذربایجباغ و نادیده گرفتن حقوق مردم مسلمان جمهوري آذربایجان و بستن مرز بر روي آارامسئله ي ق

ه ... نه تنها اسالمیت بلک شمالي و جلوگیري از ورود مردم جنگ زده ي آذربایجان شمالي به آذربایجاني جنوبي و
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انسانیت رژیم آپارتاید حاكم بر ایران را نیز زیر سؤال برد. حمایت رژیم آپارتاید از ارمنستان نه تنها مخالف و 

قانون اساسي نیز بود. حوادث پر فراز و نشیب آن  536تضاد كامل با اصل  متضاد با مباني اسالم بود بلکه در

دكتر محمودعلي چهرگاني در انتخابات مجلس شوراي  يو كاندیداتور 5507اردیبهشت سال  51سالها چون 

 اي. فضابین مردم و رژیم آپارتاید افزوداسالمي و حوادث پس از آن در نهایت بر فاصله و شکاف هر چه بیشتر م

خفقان و سركوب حاكم بر آذربایجان كه آغشته با تحقیر و توهین به ملت آذربایجان بود سبب شد تا نسل نوین 

یان دانشجوحركت ملي آذربایجان جنوبي به طور كامل از حاكمیت قطع امید نموده و برخي از نخبگان، فعاالن و 

گفتمان حركت ملي آذربایجان جنوبي رفته  رک وطن و مهاجرت به خارج از كشور شوند.آذربایجاني مجبور به ت

رفته توانست در قشرها و الیه هاي مختلف جامعه ي آذربایجاني نفوذ كرده و در مباحث روزانه و عادي مردم 

وارد شود. از آنجا كه مردم آذربایجان فاقد تشکیالت و سازمان خاصي براي بیان گفته هاي خود بودند نتوانستند 

ید منسجم و سازماندهي شده عمل كنند، تنها دانشگاهها بودند كه به عنوان تریبون مردم آنگونه كه باید و شا

آذربایجان عمل مي كردند و نشریات مختلف دانشگاهي و همایش ها و نمایشگاههاي مختلف همگي نشان از 

ل ا شکوجود یک صداي اعتراض همگاني در آذربایجان داشت كه سیاست هاي حکومت را به چالش مي كشید. ب

 یشپ از بیش حاكمیت درنوردید را مرزها كه مراسم این خبررساني و بابک قلعه  گسترش مراسم ملي گیري و

 رفتهگ پیش در كه حركتي از را آذربایجانیان ملي، مراسم این شانتاژ و سركوب با تا كوشید و كرد خطر احساس

 ه شده بود.در محاسبات خود دچار اشتبا گذشتهكمیت چون حا كه داد نشان زمان گذشت اما ،بازدارد بودند

، در دوران 5533انتشار كاریکاتوري موهن و اهانت آمیز در روزنامه ي دولتي ایران در اردیبهشت ماه سال 

ریاست جمهوري محمود احمدي نژاد زمینه ي اعتراض همگاني به سیاست هاي تبعیض آمیز و قرون وسطایي 

بتدا دانشگاهیان از دانشجو گرفته تا كارمند و استاد كالس ها را تعطیل كردند رژیم آپارتاید را فراهم ساخت. در ا

و به اعتراض پرداختند، با وجود اعتراضات گسترده در دانشگاههاي مختلف كشور حاكمیت نه تنها به این 

لمداد بیعي قاعتراضات واكنشي نشان نداد بلکه كاریکاتور چاپ شده در روزنامه ي دولتي ایران را امري عادي و ط

ست دتوهین كنندگان و مجازات از محاكمه و  ،نکردند از ملت آذربایجان عذرخواهي نه تنهان رژیم كرد و مسئولی

. چنین اقدامي از سوي حاكمیت خشم ملت آذربایجان را نید سر باز زدنداندركاران روزنامه ي دولتي ایران 

آذربایجان رشد و نمو یافته بود و به دنبال فرصتي  سال در دل مردم 37برانگیخت، خشم و غضبي كه بیش از 

هجري شمسي مردم قهرمان تبریز با  5533بود تا موجودیت و ماهیت خود را اعالم كند. روز یکم خرداد سال 

رفته رفته تمامي شهرهاي آذربایجان در  اردبیل و ... اتحاد و همدلي به پا خواستند، فرداي آن روز مردم اورمیه و

ه سیاست هاي تبعیض آمیز رژیم جمهوري اسالمي ایران به پا خواستند. گسترش و شکل گیري این اعتراض ب

اعتراضات آن چنان عظیم و سراسري بود كه بسیاري از خبرگزاري هاي خارجي و داخلي فضاي امنیتي ایران را 

ر اي ساكن تهران لرزه ببي سابقه ارزیابي كردند. حركت اعتراضي دانشجویان تورک دانشگاههاي تهران و توركه

اندام حکومت جمهوري اسالمي انداخت آن چنان كه بسیاري گمان مي كردند كه حکومت در حال فرپاشي 

جمله  منمردم آذربایجان در شهرهاي مختلف  كردن زنداني و است. وحشي گري هاي حکومت دیني در كشتار

راموش نشده و پاک نخواهد شد. ف آذربایجان مردم  شهر سولدوز از حوادثي است كه هیچگاه از ذهن تاریخي

اعتراضات و تظاهرات در شهرهاي مختلف و حتي در برخي از روستاهاي آذربایجان دو هفته ي مداوم ادامه 
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داشت و حاكمیت مات و مبهوت از این حضور مردم تنها كاري كه میتوانست بکند سركوب اعتراضات و توجیه 

قوق مردم آذربایجان بود. به استثناي چند تن از نمایندگان آذربایجان چون اشتباهات گذشته و وعده ي احقاق ح

 زخم بر نمک بلکه نکردند آذربایجان  بقي نمایندگان آذربایجان نه تنها هیچ دفاعي از حقوق مردم، مااكبر اعلمي

 نمایندگان عرضگي بي دلیل به آذربایجان مردم همگاني تظاهرات و اعتراضات. پاشیدند نیز آذربایجانیان

آذربایجان در مجلس شوراي اسالمي و بي كفایتي مسئولین سیاسي، اقتصادي و فرهنگي آذربایجان نتوانست به 

... حتي مطالبات مردم آذربایجان پیگیري نشد. با  اهداف خود برسد و به دلیل نداشتن سازمان سیاسي خاص و

د دیدگاه قابل بررسي و تامل است. قیام خرداد سال از چن 5533این همه قیام ملي آذربایجانیان در خرداد سال 

 نشان داد كه: 5533

 آذربایجان ي جامعه مختلف قشرهاي در كامل طور به است توانسته جنوبي آذربایجان ملي حركت -5

 .شود تبدیل آذربایجانیان مباحث در اصلي گفتمان به و كرده نفوذ

پتانسیل هاي موجود در مردم آذربایجان را براي  توانستند جنوبي آذربایجان ملي حركت فعاالن -6

 مبارزات آتي بسنجند.

 به نسبت را آذربایجان جمهوري و توركیه كشورهاي در رایج دیدگاههاي 5533 سال خرداد قیام -5

د بخشید و از طرفي در همگرایي ملت بهبو بسیار آذربایجان ملت و ایران آذربایجان ي مسئله

 آنان در سطح داخلي و خارجي بسیار موفق عمل كرد.آذربایجان و خواسته هاي 

 داص به ایران ي زده خفقان و بسته فضاي در دیگر بار را بیدارباش شیپور 5533 سال خرداد قیام -7

 .آورد در

ر سطح جهاني آشکار شد و ایرانیان و جهانیان متوجه د آپارتاید رژیم غلط هاي سیاست موفقیت عدم -3

در داخل و خارج ایران و در اعتراض به سیاست  "آذربایجان یملحركت "شدند كه حركتي به نام 

 هاي تبعیض آمیز رژیم آپارتاید در حال رشد و پیشرفت است.

غیور آذربایجان  مردم و آذربایجان ملي حركت فعاالن نفس به اعتماد بر 5533 سال خرداد قیام -2

بسیاري از مردم آذربایجان كه در حاشیه بودند، به صحنه آمده و  5533افزود. پس از خرداد سال 

 از جنبش هاي اصالح طلب رایج در ایران فاصله گرفته و به جمع مبارزان آذربایجاني پیوستند.

ته ربایجان فاصله گرفآذ ملتاز  پیش از بیش كه شدند متوجه آذربایجان سیاستمداران و نمایندگان -0

همچنین در حین این جریان ها  آذربایجان بسیار تضعیف شده است. ملتاند و جایگاه آنان در پیش 

آذربایجان توانستند نمایندگان جسوري چون اكبر اعملي را از دیگران تمییز داده و از  ملتبود كه 

به تعبیر ساده تر شناخت خود  ماهیت و هویت نمایندگان و سیاستمداران آذربایجاني مطلع شوند و

 را از خویش باال ببرند.

 سیاسي هاي جریان از كدام هیچ و كشور تورک غیر استانهاي از یک هیچ 5533 سال خرداد قیام در -3

 و آپارتاید با مبارزه در را آذربایجان ملت و نپرداختند آذربایجان ملت از حمایت به خارج و داخل

مركزي تنها گذاشتند. چنین مسایلي آذربایجانیان را متوجه ساخت كه آنان هیچ ارزشي  استبداد

براي جریان هاي سیاسي و حکومت مركزي ندارند. آذربایجانیان فهمیدند كه جریان هاي سیاسي و 
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حکومت مركزي از آنها تنها به عنوان وسیله اي براي رسیدن به اهداف خودشان استفاده میکنند و 

نها باید از حساب سایر ایرانیان جدا شود. همین عوامل سبب شد كه آذربایجانیان به طور حساب آ

و اپوزوسیون داخل و خارج از كشور جدا  و مركزگرا كامل مسیر خود را از جنبش هاي اصالح طلب

 كنند.

 حقاقا جهت در مبارزه توانایي و هستند مستقل ملت یک كه دریافتند پیش از بیش آذربایجانیان -1

قوق خود را بي نیاز از كمک دیگران دارند. به عبارت دیگر میتوان گفت كه روند ملت گرایي و ح

 احساسات ناسیونالیستي در آذربایجان قدرتمندتر و منسجم تر از گذشته شد.

 وحشي خصوص در اول طراز مجتهدین و دیني مدارس سایر و قم علمیه ي حوزه كه آنجایي از -57

كرده و هیچ واكنشي در قبال شکنجه و زنداني كردن و قتل عام مردم  سکوت حکومت گریهاي

اصله ف دیني نسبت به روحانیون در آذربایجان افول كرد و آذربایجان نشان نداند، احساسات مذهبي و

نشان داد كه  5533ي بین مراكز دیني و مردم آذربایجان بیش از گذشته شد. حوادث خرداد سال 

ت انتظار انتقاد حاكمیت و مخالفت با سیاست هاي غلط و ظالمانه ي حاكمیت دیگر نباید از روحانی

را داشت چرا كه روحانیت امروزه خود تبدیل به بازوي قدرتمند حاكمیت در فریب مردم و سلطه بر 

 فکر و زندگي عموم مردم شده است.

آذربایجان جنوبي و ي مل حركت فعاالن بین عملي و فکري ي فاصله 5533 سال خرداد قیام از پس -55

 نخبگان آذربایجان با توده ي مردم بهبود یافت و كمتر از گذشته شد.

 نداشتن. داد نشان خوبي به نیز را جنوبي آذربایجان ملي حركت ها ضعف 5533 سال خرداد قیام -56

ف آذربایجان و مختل احزاب و سازمانها بین هماهنگي و سازماندهي عدم قدرتمند، و قاطع مدیریت

 به چشم میخورد. 5533از جمله ضعفهاي آذربایجان به شمار مي آمد كه در قیام خرداد سال .... 

را بیش از پیش  آذربایجان جنوبيهاي مثل تلویزیون  ها رسانه اهمیت 5533 سال خرداد قیام -55

تبلیغاتي و فکري بیش از  مبارزات به را جنوبي آذربایجان ملي حركت فعاالن توجه و  آشکار كرد

گ سایت ها، وبالوبپیش معطوف كرد. مطمئنا اگر یک جریان فکري از رسانه هاي صوتي و تصویري، 

... منسجم و قدرتمند برخوردار باشد مي تواند نقش خود را در پیشبرد آن جریان فکري بهتر  ها و

 ایفا نموده و در شناساندن آن به جهانیان بهتر عمل كند.

 مي رنج تبعیض از هنوز آذربایجان ،5533 سال خرداد قیام در گزاف هاي هزینه پرداختن دوجو با -57

 اگر مطمئنا. است محروم فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، سیاسي، حقوق ترین ابتدایي از و برد

ي م خرج به شجاعت و جسارت كمي آپارتاید رژیم چهارچوب در حاضر سیاستمداران و نمایندگان

مطالبات آذربایجان را از مجاري قانوني پیگیري میکردند ما امروز مي توانستیم الاقل شاهد دادند و 

بازگشایي مدارس تورک زبان در آذربایجان باشیم. عملکرد ضعیف نمایندگان حاضر در مجلس شوراي 

، سیاستمداران و روحانیون طراز اول آذربایجان نشان از نوكرصفتي ، مجلس خبرگان رهبرياسالمي

شکاف بیشتر بین مردم  باعثاین روند  تداوم ، كهو همدستي بسیاري از آنان با رژیم آپارتاید دارد

 .شده استآذربایجان و مسئولین استانهاي آذربایجان 
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سازماندهي در بین مردم آذربایجان بیش از گذشته شد و گفتمان حركت ملي  5533پس از قیام خرداد سال 

و فراگیرتر از پیش شد. صحت این گفته را میتوان در مبارزات زیر زمیني سال هاي آذربایجان جنوبي گسترده تر 

فروردین  55فوالد و نیز در تجمع  شگستراخیر ،حضور چشم گیر مردم در مسابقات فوتبال تیم هاي تیراختور و 

ین زیادي خواهد آشکارا مشاهده نمود. به طور یقین آذربایجان در سالهاي آینده شاهد خردادهاي خون 5531سال 

حبس بودن فعاالن حركت ملي  بود. انتظار مي رود كه در خرداد امسال نیز با وجود مطرح بودن مسایلي چون در

طیف ، لین مرادپورفرد ،شهرام رادمهر ،محمود فضلي ،یوروش مهرعلي بیگلي ،بایجان جنوبي چون سعید متین پورآذر

زیست دریاچه اورمیه، ورزش و فوتبال آذربایجان و نیز دخالتهاي نابجاي مسئله ي محیط  .... وحسني، بهبود قلیزاده 

حذف عمدي  تیراختور و عمدي اخیرباختهاي هاي ضعیف و  بازي با ارائه ي ،حاكمیت در مسئله فوتبال تیراختور

 ي رود این استفضاي امنیتي بر آذربایجان حاكم باشد. انتظاري كه از مردم آذربایجان م شهرداري از لیگ برتر و ...

كه نمونه اي از آن را در بازیهاي آسیایي  مدني،و ملي كه با شکستن جو خفقان و اختناق و با ادامه ي مبارزات 

دین  هك و سوگند خوردند ادا كردند "ربایجان جنوبی، ایران نیستآذ"معروف  پالكاردنمایش جسورانه تراختور با 

و تمامي محبوسین حال حاضر حركت ملي آذربایجان جنوبي ادا كنند.  5533خود را نسبت به شهیدان خرداد سال 

، تالش براي آذربایجاني با مقامات رژیم حاكم مطمئنا اقداماتي چون نامه نگاري دانشجویان و سازمان هاي مختلف

در صحن دانشگاه، پرهیز از رفتن به كالس درس و اخذ مجوز جهت انجام تظاهرات و راهپیمایي، تجمع و تحصن 

، نوشتن مقاالت و تحلیل هاي 5533محل كار، پخش شب نامه، پخش سي دي هاي مخصوص قیام خرداد سال 

، برگزاري مهماني 5533و خاطره ي شهیدان خرداد سال ، بزرگداشت یاد 5533تلف راجع به قیام خرداد سال مخ

... میتواند راهکارهایي براي اعتراض به شرایط كنوني حاكم بر جامعه  سازي مردم وها و مراسمات مختلف جهت آگاه 

 زاريخبرگ و ها وبالگ ، سایت هاوبآذربایجان جنوبي، هاي ي آذربایجاني باشد. مطمئنا در این میان نقش تلویزیون 

 به آذربایجان مردم اعتراض صداي رساندن و آذربایجانیان آگاهي و بیداري در جنوبي آذربایجان ملي حركت هاي

 .بود خواهد آذربایجان مردم ي توده از چشمگیرتر و بارزتر جهانیان گوش
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 اوضاع اقتصادی آذربایجان و بیکاری

 

باشد و این سخن را شکوفا بودن اوضاع اقتصادي و دانیم آذربایجان، یکي از مساعدترین مناطق ایران ميطور كه ميهمان

نماید. دكتر حسین جودت ها در طول تاریخ تأیید ميروابط تجاري و بازرگاني منطقه با كشورهاي همسایه و دیگر ملت

و استقرار حکومت رضا شاه، آذربایجان نظر به موقعیت جغرافیایي و وضع  9911نویسد: قبل از كودتاي سوم اسفند مي

افت، یهاي متعدد انتشار ميهاي آباد و پرثروت ایران بود. در آذربایجان به زبان توركي روزنامهطبیعي خود یکي از استان

ي شد و مناسبات اقتصادشد، به زبان توركي آذربایجاني نمایش داده ميدر مدارس به زبان توركي آذربایجاني تدریس مي

و بازرگاني با خارج از كشور رونق داشت. با تشکیل رژیم پهلوي، آذربایجان سیر قهقرایي آغاز كرد، استفاده از زبان مادري 

شود كه در زمان ما نیز تدریس حتي در محاكم و خواندن و نوشتن به زبان مادري ممنوع گردید )این مطلب نیز فراموش ن

باشد(، پیشرفت آموزش و پرورش محدود گردید و از توسعه مناسبات بازرگاني و اقتصادي به زبان مادریمان ممنوع مي

آذربایجان جلوگیري به عمل آمد. مردم آذربایجان به انواع گوناگون مورد تحقیر قرار گرفتند و با آذربایجان كه در گذشته 

شد، مانند یک مستعمره رفتار كردند. به بهانه آنکه آذربایجان در مجاورت اتحاد شوروي قرار یران شمرده ميچشم و چراغ ا

دارد، از پیشرفت صنعت این استان به شدت جلوگیري شد و علیه زحمتکشان منطقه ترور شدیدي برقرار گردید. فقر و 

شانه خود را ترک كرده و براي كسب لقمه ناني به تهران و گرسنگي هزاران زحمتکش آذربایجاني را وا داشت تا خانه و كا

 دیگر شهرهاي ایران روي آوردند.

آذربایجان ما از زمان رضاشاه تا اآلن زیردست بوده و از لحاظ فرهنگي و اقتصادي استثمار شده است. در زمان ما نیز با 

باشد و كساني هم كه قصد سیار محدود ميگذاري در آذربایجان بوجود شرایط مساعد و مستعد بودن منطقه سرمایه

 گذاري را دارند از حمایت كمي برخوردارند.سرمایه

كنند و جوانان آن كنند و كارخانه آن را در اصفهان و كرمان و سمنان تأسیس ميمعادن و منابع طبیعي ما را استخراج مي

ماند و براي یافتن شغل و داشتن درآمدي ا بیکار ميشوند ولي جوان آذربایجاني مها مشغول به كار ميشهرها در كارخانه

آورد و وارد یکي از گري ميشود وطن و خانواده خود را ترک گفته و راهي غربت شود و یا رو به نظاميمختصر راضي مي

اها و آشنشود، با یک نگاه ساده به اطراف شود كه باز هم منتهي به غربت ميهاي ارتش، سپاه و نیروي انتظامي ميارگان

بینید كه تعداد خیلي كمي از آنها را از سایر ملت ایران تشکیل ها توجه كنید ميبریم. اگر به ارتشيبه صحت این امر پي مي

 دهد و اكثر آنها تورک هستند.مي

 زنجان و هاي آذربایجان)تبریز، همدان، اردبیل، اورمیه،و یا در بحث بودجه، بودجه شهرهاي فارس نشین چند برابر استان

توانند آن را در آورند و نميباشد و بودجه اختصاص یافته به استان را استاندارهاي محترم آذربایجاني!!! اضاف مي...( مي

 فرستند.جایي از آذربایجان خرج كنند و به بانک مركزي ایران پس مي

ي هویتي است، یکي یکي در گوشه حوصلگي كه نتیجه اقتصاد ضعیف و احساس حقارت و بجوانان ما از بیکاري و بي

 شود وكنیم كه در جامعه ما معتادین به مواد مخدر تعدادشان بیشتر و بیشتر ميمانند. هر روز مشاهده ميها ميخیابان

هد نكسي هم نیست كه جلوي این فاجعه را بگیرد و اینگونه جامعه شاداب و سرزنده و پویاي آذربایجان رو تباهي و ركود مي

 شود.ي آذربایجان ما افزوده ميبه روز بر تعداد بیکاران و معتادان در جامعهو روز 

 



 


