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   يئوا شوکت تقى ،دوکتورو ىاريخ علملرت :علمي رئداکتور

  

  ) 2000 -کؤلن چاپى(احمدى  تاج :يلک کؤچورنىاا عرب اليفباسين - •

  

  .سؤز آچيق :رنا کؤچونعرب اليفباسي التين و کيريلدن اينتئرنئت اوچون -•
  کيتابين  متنينى ، ھابئله اتک نوتالرى، عالوه و قايناقالرينى کؤچورنده

  .بيگين کؤچوردوگو متندن اولدوقجا ايستيفاده اولونوبدور ىتاج احمد 
  سؤز آچيق                                                                                            
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 اوچونجو فصيل                                                 

 

ونون شوعور ميلىآذربايجانليالرين  ىو جنوب ىس آذربايجانليالرين مظلوم ميلته چئوريلمه

  )ايللر ىج- 1925-1941( ىفورماالشماس

 ميلى نين ىگياسي ايران دؤولتبيرليک ايدئولو ميلى نين وازياسىسيندن سونرا ايران بورژ ائديلمه اعالنخانين ايران شاھي  رضا

لرين، مووافيق اوالراق فارس و ديگر ايالتآيري -نين و آيري اؤلکه هبوتؤولوکد. اساسيني تشکيل ائتدي نين سياستى کي سينده ساحهموناسيبتلر 

قرافيک دموسي و ايراندا ائتنو سويهسي، جمعيتين ساوادليليق و مدني اينکيشاف  سويهايقتيصادي اينکيشاف  - ميلت و خالقالرين سوسيال

سيندا سياآسيميلياديل -فارس خالقالرين مدني-و غئيري) هوئرگي ييغيلماسي يولو ايل(لرين مجموع ايقتيصادي ايستيثماريندا ايالت يطشرا

 ربايجانذآونون ائتنيک يئکجينسليگي ايستروکتورسوسيال  نين جمعيتىآذربايجان . گتيريب چيخاردي هينسياستتظاھور ائدن ميلتچيليک 

ايجراچيالري  نين سياستىميلتچيليک  ربايجانداذولتين آؤد. جھتين داخيل اولماسينا مانع اولوردو ميلىي موناسيبتلره نفصي-جمعيتينده سوسيال

بونا گؤره ده بوتؤولوکده ازيلن آذربايجان . چيسي اوالن فارس مأمورالري ايدي نين ايفاده منافعىلرينينن  عئيني زاماندا آذربايجان حاکيم طبقه

لرين سياسي، سوسيال  ايدي و عئيني زاماندا سوسيال طبقه ناراضىستيندن سيامرکزي حؤکومتين . ميلتي فارس ميلتيندن، داھا چوخ

سينده آذربايجان  مؤوجود جمعيت چرچيوه نين سى مسالهي آذربايجان ل دئمه. دان داھا آرتيق اينکيشاف ائتميشديرشوعور ميلىو شوعور

  . مومکون ايدي-باشچيليغي ايله حلي غئيري نين وازياسىبورژ

  

  

  .ىسيا سياستآسيميلياو دؤولتين  ىقازانماس مؤوقعميلى مأمورالرين اوستون -آذربايجاندا غئير- 1

. ائتدي اعالني شاھي ثخاني ايرانين اير رضاده دؤولتين مووقتي باشچيسي -25نين  ىجي ايلين دئکابر آي- 1925موسيسلر مجليسي 

سيستئمينده بير  ليکلر، ھم ده حاکيم عونصورلرين سوسيال عالقهدگيشيکدا بعضي ايستروکتورنين عوض اولونماسي ھم سوسيال  سوالله

  . سي ايدي لرين نتيجه سيرا يئردگيشمه

ھمچنين فارسالرين ديگر خالقالر اوزرينده حاکيميت حوقوقونون برپا اولونماسي کيمي  ماسيناناولونين عوض  ايراندا سوالله

  . باخيرديالر

ايقتيصادي، مدني -لرينين سوسيال حاکيم طبقه نين لتىده فارس مي سي ايله مرکزي حؤکومت ايلک نؤوبه خانين حاکيميته گلمه رضا

. ديدگيشسينده ايرانين موختليف خالقالرينين مرکزي حاکيميته موناسيبتي کسکين صورتده  يجهچيسينه چئوريلدي و بونون نت نين ايفاده منافعى
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سينه آرخاالنا بيلمزدي، چونکي آذربايجانين  سي ده آنجاق ھر ھانسي بير ميلتين حاکيم طبقه سي کيمي، يئني پھلوي سوالله الکين قاجار سوالله

  . ميشدي مهرئوباش  دگيشيکليليکرکيبينده ائله بير ائتنيک ت نين وازياسىتورپاق صاحيبلري و بورژ

لغو ائديلميش  ورتدهصلرينين باشچيالري فيزيکي  سي پروسئسينده بير سيرا خانالر، شاھسئون قبيله نين مرکزلشديريلمه کي،اؤلکه بئله

اوچون  سي هکئچمشاھسئونلرين تاماميله اوتوراق حيات طرزينه . و اونالرين تورپاقالرينين بير حيصه سي دؤولتين مولکيتينه کئچميشدير

 الوهبوندان ع. کورد طايفاالري يئرلشديريلميشدي چريؤکاونالرا تورپاق ساحه لري آيريلميش، اونالرين ياشاديقالري اراضيلرده بير سيرا 

نين سياسي حياتيندا موھوم رول اويناماغا باشالماسي ايله اونالرين بعضيلري ايري تورپاق صاحيبينه چئوريلمک  حربيچيلرين اؤلکه

برقرار اولماسيندا موھوم رول  نين سىشاه ديکتاتورا رضااگر آذربايجانلي حربي مأمورالرين . باشالميشديالر ائتمگهايمکاني الده 

، هبوتؤولوکد. يئني تورپاق صاحيبلري آراسيندا بير چوخ آذربايجانلي دا اوال بيلردي. اويناديغيني نظره آلساق، اوندا دئيه بيلريک کي

  . دي لر باش وئرمهدگيشيکليليکيوخاريدا دئييلديگي کيمي، آذربايجاندا تورناق صاحيبلرينين ائتنيک ترکيبينده اساسلي 

يرا اؤزونه اونون اينکيشافي بير س ھرچنددي،  لر باش وئرمهدگيشيکليليکيين دا ائتنيک ترکيبينده نظره چارپان وازيابورژ

جو ايللرين اوللريندن دؤولت ايقتيصادي -30شاھين حاکيميتي برقرار اوالندان سونرا، خوصوصن  رضا. نيرديمخصوصلوغو ايله فرقل

دؤولت خوصوصي شخصلرين . سينه چاليشيردي نين صنايعجه اينکيشاف ائتديريلمه لونو اويناماغا، اؤلکهرو يجيسيي هتنظيملحياتين 

زاوود - لرينين ياراديجيسي و بير سيرا يئرلي فابريک زاوود موسيسه- ايشتيراکي ايله سھمدار جمعيتلرينين تشکيالتچيسي، يئني فابريک

اينکيشافيندا ھم اونون  نين وازياسىبو زامان آذربايجان بورژ. ي ائديرديعويناماغا سھالکچيسي رولونو الرينين محصولونون ايست يسهموس

ائديجي اھميته ماليک يئني مئيللر اؤزونو  حلسي ايله موناسيبتلري اوچون وازيالري، ھم ده فارس بورژدگيشيکليليک ايستروکتور

  . گؤستريردي

ھمين  1.منسوب ايدي) شيرکتين(بريکي تبريزده ايدي و خويلو جمعيتينه جو ايللرين اوللرينده ايراندا ان بؤيوک کيبريت فا-30

سرووي دري ائله ھمين واخت تبريزين خ 2.دؤورون اورتاالرينا ياخين ايرانين کيبريت صنايعسي اساسن آذربايجانليالرين النيده ايدي

   3."ان ايري زاوودونا چئوريلميشدي نين سىزاوودو دري صنايع

سي اھميتلي وازياعوموميتله دري صنايعسينده آذربايجان بورژ. ائتميشدي تامينبير مودت دؤولت زاوودو دؤولت سيفاريشي ايله 

  . يه ماليک ايديمؤوقع

زاوودو تبريزده " مير" –زاوودالريندان بيري  صابونايري . زاوودو واردي صابون 18جو ايللرين اورتاالرينا ياخين ايراندا -30

   4.زاوودو واردي صابونبوندان باشقا تبريزده داھا ايکي . ايدي

   6.لري اساسن تبريزده يئرلشيردي ، کيچيک تيکينتي ماتئريالالري موسيسسه5ايراندا ان ايري شوشه زاوودو

 5فابريکي، تريکوتاژ -جوراب 4مه زاوودو،  ميزلهت صنايع اوبيئکتي واردي؛ ايکي پامبيق 60جو ايلده آذربايجاندا - 1933-1932

   7.يرمان و سگد 2زاوودو،  صابون 6يريجي فابريک، اگ يريجي فابريکي، بير ايري يونگاَ 
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وار ايدي، الکين اونالردان آنجاق   سيسهمو 60جو ايللرده تبريزده -1934 - 1932/1933معلوماتينا گؤره  نين سىستاتيستيکاايايران 

. رديبوتون بونالر خوصوصي مولکيت تشکيل ائدي 8.ساييليردي  سيسهنالر ايري موني اوعنفردن چوخ آدام چاليشيردي، ي 100دوردونده 

  . ابدا قند زاوودو تيکديرميشديمياند -دؤولت آنجاق بير زاوود 

او، يئني ياراديالن . ميشدي سي جھتدن اينکيشافي تدبيرلريني اؤز فعاليت ساحه سينه داخيل ائتمهعنايصدؤولت آذربايجانين 

   9.فاھان و مازانداراندا يئرلئشديريديصئھران، ايلري ت  سيسهمو

چوخلو  وجو ايللرين اورتاالرينا ياخين آذربايجان بورژوازياسي ايران ميقياسيندا بير نئچه ايري -30و کيمي، گ، گؤروندوهبونونال بئل

سي  لشمهتمرکوذکاپيتالين اينتئيسيو  نلرين سايي ان چوخ  تدقيقاتچيالرين يازديغينا گؤره تبريز شھري فھله. لره ماليک ايدي  سيسهخيردا مو

، هسي داھا سورعتله شيمالي ايرانين شھرلريند لشمهتمرکوذکاپيتالين " 10.گئدن ايري تيجارت و آپاريجي مرکزلردن بيري حساب اولونوردو

جي ايلين -1935بئله کي،  11-"لرينده باش وئريرايالتجنوب  ضعيف، تئھران ايستيثنا اولماقال مرکزي حيصه ده و بوندان دا ضعيفنيسبتن 

اي -151کاپيتالال . ميليون 92بونالردان . سھمدار جمعيتي قئيد ائديلميشدي 234لایر اوالن . ميليون 20615اولينده مجموع کاپيتالي 

جو ايللرين اورتاالريندا آذربايجان سھمدار -30 12.اي تبريزده ايدي-35. ميليون 23،8فاھاندا، صاو اي-19ريالال . ميليون 45،3تئھراندا، 

   13.جو يئرده ايدي- 4، مجموع کاپيتاال گؤره 5-3جمعيتلرين سايينا گؤره 

فيليالالري  سينده هقطمنيونو و را 22نين  اؤلکه نين جمعيتىسھمدار " قوماش"طرفيندن تشکيل ائديلميش  حؤکومتجي ايلده -1935

لایر کاپيتالال تئھراندا . ميليون 1،5، داناجآذربايلایر کاپيتالال . ميليون 1،9لایر کاپيتالال خوراساندا، . ميليون 2ان ايري فيليالالر . وار ايدي

   14.ايدي

ي، کند تصروفاتي بيتکيلري يطشراايقليم -سي قيسمن الوئريشلي طبيعي لشمهعبويوک ميقداردا کاپيتالين آذربايجاندا جم

جو -30 ايالت. ئيواندارليق و بؤيوک اينسان احتياطالري ايله ايضاح اولونوردوحزنگين عنعنه سي، اينکيشاف ائتميش  نين سى بئجريلمه

قارانين سايينا گؤره - ايللرين اورتاالرينا ياخين کند تصروفاتي محصولالرينين ايخراجي اوزره اساس گؤستريجيلره و ايري بوينوزلو مال

زاوود - آپاريجي رولو، بير نئچه ايري خوصوصي فابريک روفاتينداصتآذربايجانين کند  15.ده آپاريجي يئرلردن بيريني توتوردو اؤلکه

ايقتيصادي -  ليهلرينين موعين ما حاکيم طبقه نين لتىسي آذربايجان مي لشمهتمرکوذتله عورسسي، کاپيتالين  لشمهعبورادا جم نين  سى هموسيس

الکين . ستي منفي موناسيبتله قارشيالييرديالرسيانه ضرر يئتيرن ھر جور يمنافعاونالر اؤزلرينين ايقتيصادي . ايمکانالريني گؤستريردي

بو خوصوصيتلردن بيري اوندان . ديردي لهضعيفآراسيندا يارانان ضيديتلري  ايالتايران گئرچکليگينين بير سيرا خوصوصيتلري مرکزله 

تنيک اراضيسي سي اساسن اؤز ائوازيااوالن فارس بورژ ضعيفسي کيمي بوتؤولوکده وازياعيبارت ايدي کي، آذربايجان بورژ

ست اوزوندن سيازاوود صنايعسي ساحه سينده يئريتديگي -سي دؤولتين فابريکوازياآذربايجان بورژ. سينده فعاليت گؤستريردي چرچيوه

  . ه مجبور اولوردوگاوللر اولدوغو کيمي يئنه ده فارسديللي رايونالردا موعين فعالليق گؤسترم

ستي ايران اوستانالرينين ھاميسي، خوصوصن آذربايجانين ايقتيصادي فعاليتينه منفي سياسي  لشديريلمهعايداره ايشلرينين تئھراندا جم"

سي ايرانين سيالرينين تئھران و ديگر مرکزلره ميقرا لي موتخصيصلري و فھله آذربايجان کاپيتاليستلري، تجروبه. تاثير گؤستريردي
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. عوضووندن اوچو آذربايجاندان ايدي 27 نين سىرماندا تيجارت پاالتامثال، اوزاق ک 16".ايقتيصادي اينکيشافيني سورعتلنديريردي

   17.آذربايجانلي ايدي) ھمين شخصلر(حقيقي عوضودن يئنه اوچو  9بونالردان سئچيلن 

معلوم . آذربايجان کاپيتاليستلري، کاپيتالي، فھله اللرينين مرکزي ايرانا حرکتي موقابيلينده آذربايجانا فارس مأمورالري گليردي

نين رھبرليگي  خياباني.م.اولدوغو کيمي، آذربايجاندا يئرلي دؤولت اورقانالرينين کوتلوي صورتده فارسالشديرما ساحه سينده ايلک جھد ش

ده عوصيان ياتيريالندان سونرا داوام  ست بو و يا ديگر درجهسياالکين ھمين . نين سببلريندن بيري ايدي ايله آذربايجانليالرين عوصياني

يل فورما کسب ينه آرخاالنديغيندان آرتيق موتشکسياسي قودرت-سيندن سونرا ايسه دؤولتين حربي خانين حاکيميته گلمه رضائتديريلميش، ا

تجه فارس اوالن يميللره پالنلي صورتده  جي ايلين اولينده مرکزي حاکيميت اورقانالري مولکو و حربي ايداره-1926. ائتميشدير

، هنين آذربايجانليالردان عيبارت اولدوغونا گؤروازياآذربايجاندا تورپاق صاحيبلري و بورژ. ستي يئريديرديسياک مأمورالري تعيين ائتم

حاکيم وضعيتي و مرکزي حاکيميتين فارس خاراکتئريني سيمووليزه ائدن يئگانه عاميل رولوندا  نين لتىده فارس ميايالتمامورالر -فارسالر

ين فارس مأمورالرينا ايالتمرکزي حاکيميته و فارس ميلتينه موناسيبتي اونالرين  نين لتىه آذربايجان ميبونا گؤره د. چيخيش ائديرديلر

لريندن محروم  يا بير چوخ ساوادلي آدامالرين حيات واسيطه يطاولونوردو، چونکي بئله بير شرا هايفادسي ايله  کونکرئت موناسيبتي واسيطه

بونو . وضعيته ساليردي عه گؤره اؤز موعاوينلريندن گئري قاالن فارسالرا تابگلي ائدير، يا دا اونالري بير چوخو ساوادليليق و صالحيتلي

 کسعستينه موناسيبتيني اولدوقجا اوپئراتيو صورتده اسي ميلىظولمون فورماالري و آذربايجانليالرين دؤولتين  ميلىقزئتينه " کومونيست"

  . ائتديرن مکتوبالر داھا آشکار گؤسترير

آذربايجانليالر "ميلتچيليک تبليغاتينا اؤز منفي موناسيبتيني بيلديرن مکتوب مؤليفي يازير کي، ايران اديبلرينين ايديعاسينا گؤره 

  آراسيندا بير نفر ده اولسا، آذربايجانلي وارمي؟  يرلرزو، اميرلشکر و يسير: "رک يازير مؤليف داوام ائده"... فارسديرالر

  !! يوخدور

يسي و موعاوينلري يوز، يوز اللي تومن آلديقالري حالدا، بيزلر بير چوخ زحمت و مشقت يفارس اولدوقالريندان تبريزين نظميه ر

  . ايچينده دوالنيريق

الکين . سپيران منصبي آلديآده  يهوچون تئھراندان گليب بير آيدان سونرا نظمقارا جاھيل، آنجاق فارس اولدوغو ا- بير نفر قاپ

داھا سونرا ". ستکان چايين پولونا مؤحتاجديرالراينين چؤرگين، بير  سيندن ديپلوم آلميش جاوانالريميز بير گئجه مدرسه) ورتاا(ه يطموتوس

ھر طرفده : "يه گلير رک بئله نتيجه ي گؤسترهعس ائتمگهسئچکيليک يئريديلن ساحه لري تحليل -مکتوب مؤليفي آذربايجانليالرا قارشي آيري

چاليشير و  ائتمگهسببيني موعين  نين سى مهشدگينين کسکين  مؤليف تئھرانين آذربايجانليالرا موناسيبتي". ستي حاکيمسيابير فارسالشديرماق 

تبريزه آغا  واختيله تئھراندان بير نفر حاکيمدن عالوه: "مؤليف يازير. بوروکراتيک و سياسي جھتلري خوصوصي قئيد ائدير -ايکي جھتي 

ده  ونالرين موعاوينلري ھر بير ايدارهسلريميز و ايتامام آغا و ري. گلمزدي، آما ايندي آذربايجان تورک اولدوغو اوچون بيزلره اينانميرالر

اولوب جنوبي  عخاطيرجم ايالتلريندنتئھران آغاالري و ايستيثمارچيالري ايرانين ديگر : "ايکينجي جھته گلينجه مؤليف يازير". فارسديرالر

مولکدارالري و  و کيمي مکتوبدا فارس فئودالالري،گگؤروندو 18.آذربايجان تورکلرينين اينقيالبي چيخيشيندان قورخورالر
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لرين  ده ھمين طبقهايالتآذربايجاندا تؤرتديکلري اؤزباشيناليقدان صؤحبت آچيلمير، چونکي يوخاريدا دئييلديگي کيمي  نين وازياسىبورژ

  . لري يوخ ايدي نوماينده

 سياآسيميليا، کيليکچسئ-ريمکتوبون پوبليسيستيک، تبليغاتي خاراکتئريني نظره آلماقال دئمک الزيمدير کي، بورادا سونراالر دا آي

ولدوقجا ا سيستئمي و مدني ساحه ماعاريف، هايدار- اينضيباطي: اوستقوروم کومپونئنتلري -ستي يئريديلن ايجتيماعي حيات ساحه لري سيا

  . ين ائديلميشديرعدوزگون مو

آذري ھونرمندلريني "او، . آذربايجانا گلدي حسنىم.يسي آير نين يئني سى هراايد ماعاريفت يالاايلده جي  -1926-27بئله کي، 

 همکتبدسي حتّي يري ماعاريفيئني  19."وئرمگي قاداغان ائتدي.) م.و-تئاتر(رک آذري ديلينده نوماييش  قير ائدهحچاغيريب اونالري ت

قي مکتبلرده ذو.غده عوض ائدن  وظيفهاونو ھمين  20.آذربايجانجا دانيشان اوشاقالرين بوينونا کندير کئچيريب آخورا باغالماغي امر ائتدي

   21آذربايجانجا دانيشان اوشاقالري جريمه ائتمک اوچون خوصوصي قوتوالر آسماغي گؤستريش وئردي،

ست آذربايجان سياآذربايجاندا ھمين . ستيني سورعتلنديريرسياسي  ائديلمه سياآسيميلياآزليقالرين  ميلىجو ايللردن -30ايران دؤولتي 

   22.سينه يؤنلميشدي تئزليکله لغو ائديلمهنين  ىديل

 کي سي ايله ديلده مک بھانه اولينده ايران ميلتچي خاديملري فارس ديليني آلينما سؤزلردن تميزله شاھين حاکيميتي ايللرينين رضاھله 

  . جھد گؤسترديلر ائتمگهتورک منشالي سؤزلري عوض 

سي گياتئرمينولو.) م.و -ربايجان آذ(تورک " 23"سؤزلري باشا دوشولوردو اوللر خاريجي سؤزلر آلتيندا اساسن آوروپا و تورک"

يرليک نزدينده ياراديلميش و بير سيرا تورک حربي تئرمينيني فارس تئرمينلري ايله ظجي ايللرده حربي نا- 26-1925ده  ايله موباريزه

   24".نين فعاليتيني قئيد ائتمک الزيمديرياعوض ائتميش خوصوصي کوميس

باشقا ديللرده مکتوبالشما، ايشلر، "ھمين قانونا گؤره . سي تصديق ائتدي هحجو ايلده ايران مجليسي نؤوبتي قانون الي-1934

   26.ضروري اولماديغي قئيد ائديليردي نين سى لمهيببورادا ھمچنين مأمورون يئرلي ديلي  25"لر قبول ائديلمير و باخيلمير عريضه

فارس - قزئتي يازيردي کي، ايرانين اھاليسي غئيري" يکارپ"ستي حاقيندا سيا سياآسيميليايراندا يئريديلن جو ايللرين اوللرينده ا-30

. بو گون ده ھر جور حوقوقدان محرومدورالر) خوزيستان(اوالن گئنيش رايونالري، خوصوصن آذربايجان، کوردوستان، عربيستان 

ليسه سئچيلميش نومايندنين مانداتي ھمين رايوندان مج. آنا ديلينده اوالن مکتبلرده اوخوماغا مجبوردوالر-بورادا ياشايان اوشاقالر غئيري

بوتون دؤولت مأمورالري فارسالردان تعيين اولونورالر و اونالر بو رايونالرين اھاليسينه قول . ، تصديق ائديلميرهبيلميرس نييديلفارس 

اورقانالري فارس  هفيظاحمو - قحوقو. لي و باخيلماليدير اونالرين عريضه و شيکايتلري موطلق فارس ديلينده ترتيب ائديلمه. کيمي باخيرالر

صورتده محکوم اولماسينا  نونياق -تجه فارس اولمايان شخصلرين غئيرييميللري قبول ائتميرلر، بو دا  ديلينده ترتيب اولونمايان عريضه

   27.سبب اولور

اوالن کيتابالري ييغيب محو ائتمک جو ايللرين اوللرينده آذربايجان ديلينده کيتاب نشري قاداغان اولونموش و آذربايجان ديلينده  -30

فارس مأمورالري  28.سي قاداغان ائديلميشدي ديلمه لرده ايشله ، ايدارههمکتبلرد نين ديلىساحه سينده گئنيش کامپانييا باشالنميش، آذربايجان 
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شرقي آذربايجانين . ه چاليشيرديالرگبوتون ساحه لرينده حياتا کئچيرم نين تیمدني، معنوي - ميلىستيني آذربايجانليالرين سيا سياآسيميليا

مستوفي .عبدالهقطعي ايجراچيسي  نين سياستىربي و شرقي آذربايجانين واليسي، ميلتچيليک غصدري،  نين سى محکمه سياکئچميش آپپئليا

يطقلريمده تکرار ائديرديم من اؤز ن. سينه ايمکان وئرميرديم ايشلنمه نين ديلىبلي، من ھئچ واخت ياس يئرينده تورک : "...سونراالر يازيردي

   29." ب و چينگيزين ديلينده دانيشيرسينيزسياکي، سيز، داريوش و کامبيزين اصيل خلفلري، افرا

آذربايجان مکتبلرينين چوخونون آديني : ولالردان ايستيفاده ائديرديلرصآذربايجان ديلي ايله موباريزه آپارماق اوچون موختليف او

ين آذربايجان توپونيملريني فارس توپونيملري ايله عوض ائتمک، يئني دوغوالن ايالتي ايله عوض ائتمک، مشھور فارس خاديملرينين آد

  . سيني قاداغان ائتمک و س اوشاقالرا آذربايجان آنتروپونيملري وئريلمه

. و ائتمگي قرارا آلديالرجي ايلده ايسه تاريخي آديني لغ-1937ين اينضيباطي اراضي بوتؤولوگونو، ايالتجو ايلده -33- 1932نھايت، 

ربي و غجي ايلده ايسه  - 1937ربي و شرقي آذربايجانا بؤلوندو، غاوالن موستقيل اينضيباطي رايونالرا  عآذربايجان بير باشا تئھرانا تاب

بيرليگين، خالقين اؤزو حاقيندا بوتؤو  ميلىھمين تدبير آذربايجانليالرين . جو اوستانالر آدالنماغا باشالدي- 4جو و -3شرقي آذربايجان 

  . تاريخي تصوورونون قورونوب ساخالنماسينا قارشي يؤنلميشدي

ائتمک  سياآسيميلياه چئويرمک، آذربايجانليالري ھر واسيطه ايله ايالتستي آذربايجاني گئريده قالميش سيا ميلى، دؤولتين هليکل بئله

  . مقصديني گودوردو

  

  .سيا سياستينه قارشي موباريزه فورماالريآسيميلياينيست مرکزي حاکيميتين شوو - 2

لري  ظولمه معروض قالماسينا باخماياراق آذربايجانين حاکيم طبقه ميلى، هگسئچکيلي-، سوسيال، مدني آيرياديتيصايقآذربايجانين 

الکين . ئديرديلرا ستي مودافيعهسيارک ھمين  لرينين قورونوب ساخالنماسي باخيميندان چيخيش ائدهنافعاؤز ايقتيصادي، سوسيال، سياسي م

  . نه توخوندوقدا موعين موقاويمته راست گليردييمنافعست بير باشا اونالرين سياھمين 

نه آذربايجاندان مرکزه طسللا -وتطھادير سليخان بعاي ايلده اورمييانين قوبئرناتورو -1940يازيردي کي،  مجتھدى.بئله کي، م

رک تاخيل آپاريلماسينا نايل اولدو و بو دا  ائده کيداتتوفي اؤز قراريندا سم.ع) والي(الکين اوستاندار . تاخيل آپاريلماسينا اعتيراض ائتميشدي

 نين سىشاھا يازديغي مکتوبوندا چؤرک قيتليغيني تورپاق صاحيبلرينين موعين حيصه  رضاالي و. تبريزده چؤرک قيتليغينا سبب اولدو

بئله بير صالحيت آالن والي . ييردي ائتمک اوچون شاھدان صالحيت ايسته حل نى مسالهرک ھمين  سي ايله ايضاح ائده مؤحتکيرليک ائتمه

ساخاليا  قيردن اؤزونوحونوانينا آچيق تعلو شخصلري حبس ائتدي، اؤزو ده بو زامان آذربايجانليالرين ذني و ديگر نوفو نه طسلال - وتطس

و حتّي دؤولتين قانوني تاخيل تداروکونو بئله يئرينه يئتيره  ميش لمهيبسيني قيرا  ستوفي تورپاق صاحيبلرنين ايرادهم.عالکين . ميشدي بيلمه

، بيزه معلوم اوالن منبع و ادبياتدا آذربايجانين هبونونال بئل 30.ه مجبور اولموشدوگسيندن ايستئفا وئرم يفهوظده ايسه اؤز  ميشدي، نتيجه بيلمه

نين  عنافم ميلى. ميشدير ائديلمه بتثده معلومات  باره لري هائتم عهني مودافييمنافع ميلىسپئسيفيک  نين لتىلرينين آذربايجان مي حاکيم طبقه
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) هلري ايله بيرليکد ديگر خالقالرين نوماينده( لري نومايندهلرينين  پرينسيپيال مودافيعه سي اوغروندا آنجاق آذربايجانين آشاغي و اورتا طبقه

  . چيخيش ائديرديلر

ده  آيريجا نظردن کئچيريب بو باره نى مساله ميلىده  اؤلکه) 1927(سي اؤزونون ايکينجي قورولتاييندا پارتياايران کومونيست 

عرب، تورکمن، کورد، تورک ميلتلرينين ياشاماسيندان، : سندلرينده ايراندا موختليف ميلتلرينقورولتايين . خوصوصي قرار قبول ائتدي

آزليقالر  ميلىايراندا  اونالرين ايران فئودالالري و اينگيليس ايمپئرياليزمي طرفيندن ايکيقات ظولمه معروض قالماالريندان دانيشيلير،

سي اؤز پروقرامينا بوتون پارتياايران کومونيست : "دن دئييليردي ده او جومله لي قطعنامه نؤمره 2. سينه بؤيوک اھميت وئريليردي مساله

موستقيلليگي، حتّي مرکزي ني ھر بير ميلتين اؤزونون تام عسينده عومومي طلبي و شوعاريني، ي باره  مساله ميلىالرينين پارتياکومونيست 

   31".ليدير لي و ھمين شوعارا اويغون حرکت ائتمه حؤکومتدن آيريلماق حوقوقو شوعاريني داخيل ائتمه

. لي قراري شرح ائديليردي نؤمره 2يوخاريدا قئيد اولونان  نين آيیقورولت نجىکپ ايکيژورناليندا ا" رخس هارتس"جو ايلده -1929

يازيردي ... ژورنال. دانيشيليردي سيندن گوجلنمهظولمون مؤوجودلوغو اعتيراف اولونمور، ھئم ده بو ظولمون  ميلىبورادا ايراندا تکجه "

تعيين ائتمه و  موقدراتينيده خالقالرين اؤز  مقاله".. "ديلي فارس ديلي دئييلدير.) م.و-.ربايجان، کورد، عرب و بآذ(کي، ھمين خالقالرين 

   32".ائديليردي اعالنآيريلما حوقوقو 

حوقوقالري اوالن، تورک ميلتي اولدوغو  ميلىماتئريالالري فارس ديلينده آذربايجانليالرين اؤز  نين آيیقورولت نجىنين ايکي- کپا

جا ونون فورماالشماسي و اينکيشافي تاريخي باخيمدان اولدوقشوعور ميلىھمين فاکت آذربايجانليالرين . اعتيراف اولونان ايلک سندلر ايدي

ونا شوعورلري خالقين ائتنيک  نوماينده رينل قهبطبو فاکت گؤستردي کي، بورژوا ضياليالريندان فرقلي اوالراق، گئنيش . موھوم ايدي

اوندا ايدي کي،  ميتيھابو جھتين . يلت کيمي تانيميشالرميش، اونالري م اويغون اوالراق آذربايجانليالري تورک حساب ائتمکله کيفايتلنمه

اؤزونو -ييب حاضيرالمادي، عکسينه او، اؤز هايدئيا ايشل ميلىسي نينکي وازيابورژ بايجانذرآاؤز ماھيتي اعتيباريله ميلتچي اوالن 

سپئسيفيک  نين لتىن حليندن اوزاق اولماسيني، آذربايجان مينٮ مساله) دن آذربايجان و جوملها( ميلىرک  اوغروندا چيخيش ائده سياآسيميليا

  . چيسي اولماغا حاضير اولماديغيني نوماييش ائتديردي نين ايفاده يعمناف ميلى

ستينه قارشي چيخماسينا باخماياراق، او سيا سياآسيميليانين ميلتلرين اؤز موقدراتيني تعيين ائتمه حوقوقو اوغروندا و دؤولتين - اکپ

ميردي، بو دا بيزيم فيکريميزجه  هنده آپاراراق ديللرين برابرليک پرينسيپيني گؤزلني فارس ديلي اؤزو يازيلي ساحه ده ايدئولوژي موباريزه

باشقا . دودالشديريرديحنين سوسيال بازاسيني م-کراتيک قورولوشون برقرار اولماسي اوغروندا موباريزه آپاران اکپدموايراندا موترقي، 

و ا(نين ترکيبينده ميلتلرين - کپاگر آذربايجانليالر ا. ئچيرميردياتا ککپ اوغروندا موباريزه آپارديغي پرينسيپلري عملده حيسؤزله ا

، آذربايجان هتعيين ائتمک حوقوقو اوغروندا پرينسيپ اعتيباريله چيخيش ائديرديلرس موقدراتينياؤز ) نين لتىدن آذربايجان مي جومله

ستينه قارشي چيخاراق اؤز اعتيراضالريني سياظولم  ميلىلري رئال  نين بير سيرا نومايندهوازيالرين، خيردا بورژ ضياليالرينين، اورتا طبقه

حوقوقالريني ايندي و بورادا  ميلىآذربايجانليالرين  لري نومايندهلرين  باشقا سؤزله ھمين طبقه. بو و يا ديگر شکيلده نوماييش ائتديريرديلر

  . حرکات خيردا بورژوا خاراکتئري داشيييردي ميلىذربايجاندا بونا گؤره ده آ. ه چاليشيرديالرگحياتا کئچيرم
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. کيتابي چاپ اولوندو) 1935" (آذربايجان دانيشمندان"ين  تربيت.ع.مجليسين نشرياتيندا آذربايجانلي م ميلىھمين ايللرده تئھراندا 

رک، آذربايجانين  ايله راضيالشماديغيني بيلديرهسي  آذربايجانين ايکي يئره بؤلونمه نين سىکيتابين آدي آذربايجانليالرين بير حيصه 

بايجاندا، جنوبي ذربو ھم ده اوندان گؤرونور کي، مؤليف اؤز کيتابينا شيمالي آ. تاريخيليگي، واحيدليگي و بوتؤولوگونو سيمووليزه ائديردي

انينميش آذربايجانليالرين بيوقرافيياالريني داخيل ياشاميش ت) هيستر ايراندا، ايسترسه اوندان خاريجدا(آذربايجاندا و آذربايجاندان کناردا 

آذربايجانين . ، ائلجه ده آذربايجانليالر واحيد بير خالق، ميلت ايديه، مؤليف اوچون نينکي آذربايجان بوتؤو بير اؤلکهباشقا سؤزل. ائتميشدي

ده داخيل ائديلميش، بونونال دا آذربايجانليالرين تورک ديلينده  لري هننومومين ايلليک تاريخيني احاطه ائدن اثره آذربايجان ديللي پوئزييا 

يرانيستلر و فارس شووينيستلري آراسيندا کسکين اعتيراضا ا بونا گؤره ده ھمين اثر پان. يازماديقالري حاقيندا ايديعاالر ايفشا ائديلميشدي

يلرين خوشونا گلمزدي، مؤليفي آذربايجانين آيريلماسينا طرفدار بو کيتاب ايفراط ميلتچ هايللريندشاھين حاکيميتي  رضا. "سبب اولموشدور

   33".شاھا چوغوللوق ائديرديلر رضااولماقدا گوناھالنديراراق اوندان 

قاداغان اولونماسينا باخماياراق بير چوخ آذربايجانلي شاعيرلر اؤز ديللرينده يازماغي داوام  نين سى ديلمه ايشله نين ديلىآذربايجان 

/  1934-1873(جوز عمؤ.ع.داوامچيسي م) 1911- 1862(ابرين ص.ع.اونالردان بيري داھي آذربايجان ساتيريک شاعيري م. ائتديريرديلر

سيندن  قاداغان ائديلمه نين ديلىديجيليغا باشاليان شاعير اؤز ياراديجيليغيني آنا عصرين اوليندن بديعي يارا نجىيرميايگ. ايدي) 1254-1313

جرليکلريني ايفشا ائدن شعرلريني اساسن ساوادسيز اوالن  هاو اؤزونون جمعيتين سوسيال و معنوي عئيب. سونرا دا داوام ائتديرميشدي

جوز بوتؤولوکده عمؤ.ع.ه ايمکاني اولمايان مگديلينده اثرلريني نشر ائتديرماؤز آنا . نين ديلينده يازيردي اکثريتي نين يتيمعجآذربايجان 

يوکسک "چونکي اونو  34،"سينه سئويردي او، آذربايجان ديليني فاناتيکجه. "آذربايجان ادبياتي، ديلي و مدنيتينه صداقتله خيدمت ائتميشدير

 ه حيسطاؤز اوزرينده گلمه فارس مأمورالرينين اؤزباشيناليغي و شووينيزميني بيالواسي. فرقلنديريردي 35"شوعور ميلىاينکيشاف ائتميش 

جي ايلده اوچونجو - 1937بئله کي، . تظاھور ائديردي شوعور ميلىئدن مکتب ضياليالري آراسيندا دا وطنپرورليک و اينکيشاف ائتميش ا

او، فارس ديلينده دانيشيق ورديشلريني مؤحکملتمک مقصدي ايله عالي . ري تبريزه گلديمودي ماعاريفيئني ) شرقي آذربايجان(اوستانين 

  . اقالر کئچيرمگي تاپشيرديجلرين ايشتييراکي ايله ييغين مکتبين موديريتينه بورادا موعليم و طلبه قوژياپئد

لري مکتبدن خاريج ائتمگي طلب  عليم و طلبهاو ھمچنين مکتبين موديريندن دانيشيق زاماني آذربايجان ديليندن ايستيفاده ائدن مو

دن  ھئچ کسين اينتيظاري گئتمه"لي اکبر صبا ييغينجاقدا چيخيش ائتدي و عائتدي، الکين بير نئچه گون سونرا، ھمين مکتبين موديري 

.) م.و –قيرينين حت(نين  ھانتيا.) م.و - اريف موديرينين عما(ين ماعاريفصبانين تورکو دانيشماسي آغايي ريس . تورکجه دانيشماغا باشالدي

بعضي  37.لر فارس ديلينده دانيشماقدان ايمتيناع ائديرديلر بعضاً زاوودالردا فھله 36."، و اوشاقالري جوشدوردوردياآپآجيسيني يويوب 

انلي ظابيطلر فارس مکتب موديرلري مکتبلرين اولکي آدالرينين قايتاريلماسي اوغروندا، آذربايجاندا يئرلشن حربي حيصه لرده آذربايج

   38.فارس شووينيزمينه قارشي چيخيش ائديرديلر لرينينطبيظا

بو دا . داخيلي خاراکتئر داشيييردي هموتشکيل، طبق-حوقوقالر اوغروندا چيخيشالر غئيري ميلىقئيد ائديلن فاکتالر گؤسترير کي، 

بئله کي، بورادا ان . ونون ائتنيک ترکيبي ايله باغلي ايديايستروکتورسوسيال  نين جمعيتىائديلديگي کيمي آذربايجان «يوخاريدا قئيد 

لري ايدي، ھرچند آذربايجانين مأمورالري سيراسيندا بو و يا ديگر  کومپونئنت مأمورالر، خوصوصن اونون يوخاري دايره ميلى-غئيري

يسي، ير نين سى يه ايدارهدآذربايجانليالر تبريز شھر بل بئله کي، موختليف واختالردا. ده آذربايجانليالر دا تمثيل اولونموشدوالر درجه
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قوبئرناتورالري،  تلرينينويالييسي، اورمييه و اردبيل ير نين سى عاريف ايدارهاسي، اورمييه شھر ميري نين سىبوالق، ماکو پولي -سوووج

سي و  سي، پوچت و تئلئقراف ايداره يسي، شرقي آذربايجانين کند تصروفاتي ايدارهير نين سى ايداره  ليهسي، ما محکمه سياآذربايجانين آپپئليا

ايداره ايصالحاتي قانونونا - جي ايل اينضيباطي-1937بوندان عالوه، 39.لرينده چاليشميشالر وظيفه. يسي و سيسي ر عاريف ايدارهات متايال

 40.لي ايديلر لريندن تعيين ائديلمه نين نوماينده و کندخودا يئرلي اھالي) سيستارشينااييه حنا(ھدار لي مأمورالر، مثال د آشاغي درجه گؤره

  . ميشديلر ائتمه ذمأمورالر کندلره نوفو ميلى-باشقا سؤزله غئيري. گؤرونور، قئيد اولونان قانون قبول اولوناندان اول ده وضعيت بئله ايميش

ايداره - مأمورالر حاقيندا دانيشارکن، اونو دا قئيد ائتمک الزيمدير کي، آذربايجانليالر بوتون جمعيتين سياسي و اينضيباطي

ير و ظقئيد اولونموش نا) 1الوه ع(لي جدوللرده  نؤمره 11و  10بئله کي، . لريني قورويوب ساخالماقدا ايديلرمؤوقعوندا موعين ايستروکتور

سي، تئھران جينايت يري نين سى، پولينين سى ن باشقا، آذربايجانليالر موختليف ايللرده ايرانين صنايع اوزره باش ايدارهلريند وظيفهوالي 

لرده  يرين موعاويني، ايرانين خاريجي اؤلکهظيسي، باش ناير نين سى ايداره  ليهرمان، کوردوستان و کرمانشاھين مايسي، کير نين سى همحکم

، نين سى نين تيجارت باش ايداره يسي، اؤلکهير نين سى ايداره ماعاريف تيايالصدري، فارس  نين سى محکمه سياآپپئلياسفيرلري، ھمدانين 

   41.ميشلر لرده ايشله وظيفه. باش ديرئکتورو و س نين سى يولالر باش ايداره

ني يئرينه سيالرده بو و يا ديگر فونک باش ايدارهيرليک و ظيرين دفترخاناسيندا، بوتون ناظشاه ساراييندا، باش نا رضاآذربايجانليالر 

  . يئتيريرديلر

ئديب باشا ا ستيني ياخيندان حيسسياين آذربايجانلي مأمورالر آذربايجان خالقينا قارشي يئريديلن ميلتچيليک  آذربايجاندان کناردا ايشله

نيب حاضيرالنماسي و يئرينه  ستين ايشلهسيامين ينه خيدمت ائتديکلريندن اوبيئکتيو اوالراق ھعلر ده عومومدؤولت مناف هدوشس

  . سيندئ ايشتيراک ائديرديلر يئتيريلمه

نين اولماسي بير طرفدن بوروکراتيک اؤزباشيناليغين  سى اؤزونده ايسئ مأمورالرين ترکيبيندئ موعين آذربايجان طبقه بايجانينذرآ

سينه شرايط  دير، ديگر تئرفدن ھمين طبقه داخيلينده ميلى حيس لرين داھا گوجلو تظاھور ائتمه لهضعيفسي مئيليني  ميلتچيليکله عئينيلشديريلمه

  . ياراديردي

اونونال خاراکتئريزه اولونوردو کي، ائتنيک جئھتدن يئکجينس اوالن اساس سوسيال  طايرش ميلى، آذربايجاندا مئيدانا گلميش هليکل بئله

-ياخود غئيري(سي اوالن فارس  ئدن، عئيني زاماندا حاکيم ميلتين نومايندها ني مودافيعهيمنافعلر پرينسيپ اعتيباريله ايش وئرنلرين  طبقه

سئچکيليکدن داھا -لر آيري توتان طبقه مؤوقعدا آشاغي ايستروکتورسوسيال . ربيرينه باغالنميشديال-سي ايله بير مأمورالر واسيطه) ميلى

، اونا گؤره ده باشليچا اوالراق کيرچيت ذلرين ايقتيصادي، سياسي، سوسيال ظولموندن ا ده آذربايجانلي حاکيم طبقه چوخ، ايلک نؤوبه

ضياليالرينين بير حيصه  ربايجانذآفارسديللي . اونالرا ياد دئييلدي  منافعى ميلىسوسيال آزادليق اوغروندا چيخيش ائديرديلر، ھرچئند اؤز 

ليق ناراضٮستيندن سياسئچکيليک -اولونماسي اوغروندا چيخيش ائدير، ضياليالرين ديگر حيصه سي آيري سياآسيميليا نين خالقیسي اؤز 

 . ساليردي يتهضعوفارس ضياليالريندان آسيلي  تدهايالنه توخونور، اونالري يمنافع مادیست اونالرين سياائديرديلر، چونکي ھمين 

سي و فارس مأمورالرينين  مه ايقتيصادي گئريله ربايجانينذآستيني محکوم ائدن مؤليفلر سياشاھين داخيلي  رضاماراقليدير کي، 

  . خوصوصي قئيد ائديرديلر اليغينيناؤزباشي
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. يسلري و ايش باشچيالري آذربايجانليالردان اولمامالي ايديير هارايدي کي، آذربايجاندا بوتون ايد هبئلست سياسينده  پھلوي دؤوره"

اونالر آذربايجانليالر . ييب، اؤزلرين اونالرا حاکيم ساييرديالر بونا گؤره پھلوينين قودرتينه آرخاالنان فارسالر آذربايجانليالرال يوال گئتمه

دئپوتاتي حريري  نين سىايران مجلي) 1941(جو چاغيريش -13آذربايجاندان  42".و ظولمدن گئري دورماييرديالر تحقيرحاقيندا ھئچ بير 

مکتب اوچون بير بينا و بير ائلئواتور  قوژياپئدتبريزده جمعي عالي ... يرمي ايل عرضيندهگسون اي: "مجليسده اؤز چيخيشيندا دئميشدير

سي اوچون خيردا بير بينا و بير دنه ناقيض بند تيکينتيسي اوچون پول  ايداره يهدبلسيندن  ؤيوک بودجهب نين سى شھر ايداره. اينشا ائديليب

بعضي لياقتسيز مأمورالر، نينکي ... تاپدااليان اتينييحيسيارين ايگيد اؤوالدالرينين بو د... ول اوالنغسويقونچولوقال مش. آييرميشديالر

   43.دارليق گؤستريليردي هيمايحديقدان سونرا اونالرا خوصوصي جزاسيز قالميش، عکسينه تئھرانا قاييت

ده مأمورالرين  تنزول کئچيرير، آذربايجان خالقي ايسه ايلک نؤوبه ھتدنج ايستروکتورايقتيصادي و سوسيال اينفرا ايالت، هليکل بئله

بو ظولمو ان کونکرئت، گؤزه چارپان شکيلده و دايم . ظولمه معروض قاليردي ميلىاؤزباشيناليغي، شووينيزمي شکلينده تظاھور ائدن 

درک ائديرديلر، اونا گؤره ده اونالرين آراسيندا ھم بو ظولمه موقاويمت، ھم ده ان باشليجاسي،  و آذربايجانلي مأمور و ضياليالر حيس

 نين سىسي پروسئ ايله عئينيلشديريلمه عمناف یميلنين  منافعىپ سي و اؤز قرو نين درک ائديلمه منافعىسپئسيفيک  نين لتىآذربايجان مي

  . سي اؤزونو گؤستريردي گئتمه

ستي و مأمورالرين شووينيست اؤزباشيناليغينا قارشي سيايوخاريدا قئيد ائديلنلر گؤسترير کي، آذربايجاندا دؤولتين ميلتچيليک 

بو دا سوسيال . ده اؤزونو گؤستريردي سويه يحيس - کيل و فرديموتش- غئيريليق ناراضٮالکين بو . ليق مؤوجود ايدي و آرتيرديناراضٮ

لي خيردا  سي، و دئمه حؤکم سورمه نين سىده پوليس ديکتاتورا ون اساس کومپونئنتلرينين ائتنيک يئکجينسليگي، اؤلکهايستروکتور

کراتيک دموموتشکيلليگي و اونون تشکيالتچيليق فعاليتي اوچون موھوم شرط اوالن  نين ليتیده ضياليالرين فعا نين و ايلک نؤوبهوازيابورژ

  . ين اولمامسي ايله باغلي ايدييطشرا

  

  

  و سي نين نيسبتن دموکراتيکلشمه یحيات یآذربايجان ايجتيماع - 3

  .یآذربايجاندا ميلى شوعورون فورماالشماس 

لي  ونون آرتماسينا، گئنيش شبکهذايله ياخينالشماسي تکجه حربچيلرين نوفومعلوم اولدوغو کيمي، ايرانين فاشيست آلمانياسي 

-ده سوسيال ، اؤلکههسين ، ديکتاتورا رئژيمينين قوووتلنمههسين ارتين گوجلنمهظبوروکراتيک آپاراتين يارانماسينا، مطبوعات اوزرينده ن

دان يا و سووئت موحاريبه سي باشالنانموحاريبه سي عرفه سينده و آلمان سينه دئييل، ھم ده ايکينجي دونيا لرين سؤنمهدگيشيکليليکايقتيصادي 

ده ايرانا بير  بونو بھانه ائدن سووئت حؤکومتي بو باره. سينه سبب اولدو سووئت مئيدانينا چئوريلمه آنتي نين سىاسونرا ايرانين فاشيست آلماني

  . ائتدي )نوتاالريايل  جي-1941آوقوست  16اييول،  19اييون،  26(خبردارليق  نئچه دفعه
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-6 نين سى ايران موقاويله-جي ايل سووئت-1921رک  کئچميش سووئت ايتيفاقي ھيتلئرچيلرين ايراندا فعالالشماسيندان ايستيفاده ائده

شونالرينين موتفيق قو. اينگيلتره ده ايرانا اؤز قوشون حيصه لريني يئريتدي. سيني اساس توتاراق بورا قوشون حيصه لري يئريتدي دهجي ما

سينه  تاجدان ال چکمه-پھلوينين خئيرينه تاخت رضاشاھين وليعھد محمد  رضافاسينا و عايرانا داخيل اولماسي حؤکومتين ايست

لرين  کراتيک دايرهدموده آنتيفاشيست حرکاتي گوجلندي،  بوندان سونرا اؤلکه. سبب اولدو )1320 ,شھريور 25چھارشنبه، /09.16.1941(

. کراتيک روحلو شخصلر حبسخاناالردان آزاد ائديلدي، سورگوندن قايتاريلديدمواينقيالبچيالر و : بوسالرحسياسي م. جانالنديفعاليتي 

ه گکراتيک قزئتلر نشر ائديلمدموتشکيل اولوندو، ) هتود(خالق پارتياسي  نايراجي ايلين اوکتيابريندا -1941و ايله ثھمين شخصلرين تشببو

ده،  ، اردبيلد، اورمييههجي ايلين سئنتيابريندا تبريزد-1941 لهھ. سياسي حيات آذربايجاندا دا جانالنماغا باشالدي- ايجتيماعي. باشالدي

ظولم،  ميلى، سيايا، کونستيتوکراتدموکراتيک کلوبالر تشکيل ائديلدي، بورادا آزادليق، دمو، خويدا هماراقادا، سارابدا، اھرد، مرندد

  . الر آپاريليرديسياحياتي حاقيندا قيزغين ديسکو ميلىآذربايجانليالرين 

سي  ھمين آيدا آرتيق ايخپ تبريز کوميته. ه باشالديگيئرلي اورقانالري تشکيل ائديلم- جي ايلين اوکتيابريندا آذربايجاندا ايخپ-1941

سياسي -قزئتلر، موختليف ايجتيماعيي گؤستريرديلر، يئني علري ھمکارالر تشکيالتي ياراتماغا س آذربايجان فھله. تشکيل اولونموشدو

  . ه باشالديگتشکيالتالر، جمعيتلر مئيدانا گلم

چي عآرتيق تبريزده ايرتيجا ردهايللجي -1942-1941. تي گئنيشلنديسياسي فعالي-چي عونصورلرين ده ايجتيماعيعايرتيجا

 نين سىآلمانياالر فاشيست پارتياھمين . الري فعاليت گؤستريرديپارتيا") اويانميش ايران" ("بيدار ايران"ربايجان خالق پارتياسي و آذ"

سيله  الر واسيطهپارتياايران حؤکومتي سياسي . نه خيدمت ائديرديلريمنافعطرفدارالريندان عيبارت اولوب ايري مولکدار و تاجيرلرين 

   44.نکيشافينا مانع اولماغا چاليشيرديکراتيک حرکاتين ايدمولرله  چيالريني بيرلشديريب بوتون واسيطهعآذربايجان ايرتيجا

کي،موتفيق  بئله. سي ايله موشاييعت اولونوردو مهدگيشين يطشرا ميلىسي بورادا  کراتيکلشمهدموآذربايجاندا ايجتيماعي حياتين 

سيندن سونرا فارس مولکي و حربي مأمورالر خالقين اينتيقامي و  تاجدان ال چکمه-شاھين تاخت رضاقوشونالرينين ايرانا داخيل اولماسي و 

شيفاھي  نين ديلىسي ايله آذربايجان  هي ترک ائتمايالتفارس مأمورالرينين  45.رک آذربايجاني ترک ائتديلر عدالتلي غضبيندن احتياط ائده

ھله ده يازيلي ساحه دن کناردا قالماسينا  نين ديلىآذربايجان . لر عملي اوالراق آرادان قالخديدوديتحسينه مانع اوالن بوتون م ساحه ده ايشلنمه

حيس لرين آزاد تظاھورو،  ميلىسي،  سي، آذربايجان ديلي اوزريندن قاداغانين گؤتورولمه کراتيکلشمهدموباخماياراق، ايجتيماعي حياتين 

سي،  نين موعين ايستيقامته يؤنلديلمه ليشييوکس طبيعینين کور یمئيل ميلىجانليالرين سي آذرباي حيس لرين گوجلونمه ميلىوطنپرورليک، 

لري  ضياليالرين نوماينده ميلىکراتيک و دموده وطنپرور، يطبئله بير شرا. ايدئولوژي جھتدن تشکيل اولونماسيني طلب ائديردي- سياسي

جي ايلين اوکتيابريندا مئيدانا گلميشدي و تشکيالتي و اراضي - 1941ت ھمين تشکيال. نده بيرلشمگي قرارا آلديالر"یآذربايجان جمعيت"

  . ايفا ائديردي 46.رولونو پارتياکراتيک دمو-ميلىاولماسا دا رئگيونال  پارتياجھتدن 

بيزيم . باشالدي ائتمگهآدلي قزئت نشر " آذربايجان"آذربايجان و فارس ديللرينده  ندن اعتيبار-1نويابرين " آذربايجان جمعيتي"

سينده قزئتين اؤز ماتئريالالري  ، مقصدلري بارههيفظوسي حاقيندا ھئچ بير معلومات اولماسا دا، اونون  منامهاظاليميزده جمعيتين پروقرام و ني

ايله باغلي اوالراق جمعيتين مقصدي حاقيندا   مسالهتئز بو و يا ديگر -اکيمه يوروتمک اوالر، چونکي قزئت صحيفه لرينده تئزحاساسيندا مو

سينده کئچميش و اينديکي وضعيتي شرح ائتمگي، جمعيتين اخالقي و  قزئت اؤزونو تقديم ائدرکن بيرينجي نؤمره. ايضاحات وئريليردي
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قي فسادالريني ايصالح ييقي آرادان قالديرماغي، جمعيتين اخالضايقتيصادي فسادالرينين اساس سببلريني موعين ائتمگي، ايقتيصادي ت

   47.ائدير اعالنقارشيسينا مقصد قويدوغونو ) يتعجم(ائتمک اوچون چاره يولو آختاريب تاپماغي اؤز 

ه قارشي موباريزه آپارديغي و مرکزي قزئتلرين اونو "جمعيت"لر  قووه ميلى - ين رسمي حاکيميت اورقانالري، آنتيايالتنين و  اؤلکه

نين صحيفه لرينده  اؤز مطبوع اورقاني" جمعيت" 48پرورليک فسادالريندا گوناھالنديرديغينا گؤره  - وطن- دؤولت، غئيري موختليف آنتي

بئله . يئني جھتي آشکار اولوردو نين ليتیاين فعا"جمعيت"ده  ھر دفعه. اساس ايستيقامتيني يادا سالمالي اولوردو نين ليتیتئز اؤزونون فعا-تئز

   49".آزادليق الده ائتمکدير ميلىني سوسيال و عقيساسي، بيزيم مقصد و پروقراميميز آزادليق، ي: "زئت يازيرديق کي، نؤوبتي دفعه

و مشروطه  سياکراتيک کونستيتودموسياسي ساحه ده " جمعيت"اوغروندا موباريزه ائدن " و ايجتيماعي آزادليق ميلى"عوموميتله 

لرين خالق طرفيندن  مجليسه نوماينده ميلى 51سيني، نين تشکيل ائديلمه نیانجوم ايالت 50نين،عملده حياتا کئچيريلمس نين سى ايداره- ولصاو

آذربايجانين قانوني حوقوقالرينين  53ئدن قانونالرا يئنيدن باخيلماسيني ا يني مودافيعهعلرين مناف ينيف و طبقهصحاکيم  52سيني، سئچيلمه

نين ايقتيصادي طلبلري سيراسيندا آذربايجاندا يئني صنايع  اين پروقرامي"جمعيت. "طلب ائديردي. و س 54اي "سين ئديلمها مودافيعه"

 57ده صرف اولونماسي ايالتنين ھمين و ديگر مقصدله  آذربايجانين ثروتي 56ايشسيزليگين آرادان قالديريلماسي، 55سي، اوبيئکتلري تيکيلمه

 ،"موطلق آزادليغا"مدني ساحه ده " جمعيت"شوعاري ايله چيخيش ائدن  58ربايجانليالر اوچوندور آذربايجان آذ. کيمي طلبلر قئيد اولونور

طلب . و س 60سيني  لرده تدريس و کيتاب نشر ائديلمه هآنا ديلينده بوتون سوي 59اولونماسيني،" آزادليغينا تاماميله رعايت...ني ديل، عادتعي

  . ائديردي

سي، آذربايجان مدنيتي  کراتيک نايليتلرين برپا اولونماسي و مؤحکملنمهدمو، جمعيت اؤز قارشيسينا آذربايجانين اينکيشافي، هليکل بئله

لر  وظيفه ميلىايقتيصادي، سياسي، -سي يولوندا بؤيوک سوسيال ائديلمه تامينحوقوقالرينين  ميلىليشي، آذربايجانليالرين ديرچ نين ديلىو 

  . قويوردو

قزئتي " آذربايجان. "نه موناسيبتي ماراق دوغوروريمنافع ميلىجمعيتين آذربايجانليالرا بير ميلت کيمي و اونالرين "دن بو جھت

عئيني  61."، و اراضي بيرليگينه ماليک اوالن خالقديرعنعنه-ديل، عادت ميلت حيس،: "صحيفه لرينده ميلت آنالييشينا بئله تعريف وئريلير

   62".رک اونو ميلتين اساس عالمتي ساييردي زاماندا قزئت ميلتين حياتيندا ديلين رولونا بؤيوک اھميت وئره

بونونال . ھمين تعريف ايران ايجتيماعي فيکرينده ميلت حاقيندا گئنيش ياييلميش و قبول اولونموش تصوورلره تاماميله اويغون ايدي

 - دا ميلت آنالييشي عکس اولونان اوبيئکته گياايدئولو ميلىاگر حاکيم . نيرديفرقلبيئکته گؤره چوخ برابر ھمين تعريف عکس اولونان او

 -نين صحيفه لرينده ميلت آنالييشي جمعيتين ياريم سيستئملريندن بيريني  قزئتي" آذربايجان"، هچوخميلتلي جمعيته اويغون گلميرديس

  . يکاس آراسيندا اويغونلوق ياراديرديعيني عکس ائتديرمکله عکس اولونانال اينميلت) نيلن رئال ميلتي ياخود ايسته(آذربايجان 

 صحيحتنين  آنالييشي" ايران ميلتي"آذربايجانليالرين موستقيل ميلت کيمي تانينماسي ھمين تصوورون اساسالنديريلماسيني و 

لرينين بيرليگي و  کراتيک طبقهدموبوتون  نين جمعيتىموستقيلليگيني، ھم ده ايران  نين لتىھم آذربايجان مي. سيني طلب ائديردي ائديلمه

، ايسترسه ده آيريجا گؤتورولموش ميلتين هت و ديل مفھومالرينين ايستر جمعيتدميلٮوحدتيني اساسالنديرماق الزيم ايدي کي، بونون اوچون 

ت آنالييشالريندان چيخيش يميل، ميلت، ديل و هباشقا سؤزل. رتايا چيخيرديحياتينداکي رولو حاقيندا تصوورلري دقيقلشديرمک ضرورتي او
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قزئتين . آذربايجان ميلتي موناسيبتلريني موعين ائتمک الزيم ايدي -") ايران ميلتي"يا گؤره ايسه گيااکيم ايدئولوح(رک ايران جمعيتي  ائده

، سياسي قوروما هت آنالييشيني وطنداشليق، ھر ھانسي اراضي بيرليگينيلمي تئقز. ميلت آنالييشينا موناسيبتي يوخاريدا قئيد ائديلميشدي

ت آنالييشالرينين ايران و آذربايجانا نظرن يميلميلت و . ياخود موعاصير تئرمينله دئسک وطنداش جمعيتينه منسوبلوق کيمي باشا دوشوردو

آنالييشالرينين موطلق فارس " تييميلايران "و " ايران ميلتي"ر حاکيم ايدئولوقال. اساس عونصور ديل حساب ائديليردي هسيند ائديلمهموعين 

قزئتي ھمين تئرمينلرين بو جور شرحي " آذربايجان"و اونون اورقاني " آذربايجان جمعيتي. "ديليني ده نظرده توتماسيني ايديعا ائديرديلر

" ايران ميلتي"آيريلماز بير عالمتي اولدوغو حالدا  نين لتىميقزئت بئله حساب ائديردي کي، آذربايجان ديلي آذربايجان . ايله راضيالشميردي

قزئت بئله . دئييلن آنالييشالر اوچون بئله بير ديل عونصورو مؤوجود دئييلدي، چونکي ايران چوخميللتلي بير جمعيتدير" تييميلايران "و 

 63"مقصد و ايدئال بيرليگيدير"اوچون اساس شرط آنالييشي " تييميلايران "حساب ائديردي کي، وطنداش جمعيتي کيمي باشا دوشولن 

شيشيردنلره موراجيعتله قزئت بيلديريردي کي، واحيد ديل ) ستينيسيا سياآسيميليالينده اص(ايران اوچون واحيد ديل عونصورونون اھميتيني 

   64.نين يئگانه عالمتي اوال بيلمز ايرانين موستقيلليگي

يرانيستلرله ا فعاليتينه دوشمنچيليکله باخان پان کي حوقوقالريني برپا ائتمک ساحه سينده نين لىدينين آذربايجان "آذربايجان جمعيتي"

قزئتينه يازديغي مکتوبدا بيلديريردي کي، " شاھين"او اؤزونون ھمين موناسيبتيله . فھيمي بئله راضيالشميردي.خحتّي آذربايجانين واليسي 

نين بوتؤولوگونه قارشي قالخديغيني  لري ھئچ ده اونالرين مرکزي حؤکومته و اؤلکه ي ائتمهعدانيشماالرينا سآذربايجانليالرين اؤز ديللرينده 

   65.گؤسترمير

ايران جمعيتينده  نين لتىوضعيتي آذربايجان مي نين ديلىآذربايجان قزئتي دوغرو قئيد ائديردي کي، آذربايجان "، هبونونال بئل

آذربايجان ديلينه قارشي موباريزه آذربايجان ميلتينه ايقتيصادي، سوسيال، سياسي . وضعيتيني، ازيلن ميلت اولدوغونو دقيق عکس ائتديرير

آذربايجان . برابرليگي اوغروندا موباريزه آپارماق الزيمدير نين ديلىبونا گؤره ده آذربايجان . بير فورماسيدير نين سى ييقين گوجلنديريلمهضت

) يران وطنداشليغينيا(تيني يميلکراتالرينين فيکرينجه ديللرين برابرليگي آذربايجانليالري ايرانين اصيل وطنپروري ائديب، اونالرين دمو

 -:سيني نظرده توتان قزئت يازيردي وباريزهسينه قارشي م ديلمه فارس شووينيستلرينين ديگر ديللرين ايشله -ديل. "ردمؤحکمل

سي  مسالهآنا ديلي  66".دير سي اوچون بير پرده سي، اونالرين ابدي ازيلنلره چئوريلمه آذربايجانليالرين آزادليق روحونون محو ائديلمه

ده گوجلو تاثير گؤسترديگينه يطمين شراآذربايجان موناسيبتلرينه ھ -آذربايجان، مرکز -آذربايجانين موھوم پروبلئملريندن بيري اولوب فارس

ن حليني، ھم نٮ مساله ميلىن حلي نينکي ين مسالهسينه گؤره ھمين  کراتالرين عقيدهدمو. گؤره ديللرين برابرليگي طلبي اؤن پالنا چيخميشدير

، نين ديلى، نين سىعنعنه -نين، عادت بيز دئييريک کي، اگر سيز آذربايجانليالرين اخالقي. "ائدر تامينونو گبوتؤولو نين لتىده ايران دؤو

وحدت او  ميلىسينيز کي، بو  ، گرک بيلههلرينيزله عئيني اولدوغونو گومان ائديرسينيزسديل و حيس عنعنه،-لرينين سيزين اخالق، عادتحيس

   67".زادليغينا تاماميله رعايت اولونسونآ ني ديل، عادت، حيسعواخت ثابيت اوالجاق کي، موطلق آزادليغا ي

قزئتي آذربايجانليالرين " آذربايجان. "ي گؤستريرديعآذربايجانليالردا اؤز ديلي حاقيندا اوبيئکتيو تصوور ياراتماغا س" جمعيت"

آذربايجان  68ياييلماديغيني  نين ديلىقزئت آذربايجاندا فارس . قديم و زنگين ديلي اولدوغونو خوصوصي قئيد ائديردي صوصمخ هاؤزون

ديلي آراسيندا ھله  نين سىاھالي ايالتلرينينديلي ايله ايرانين ديگر  نين سى، آذربايجان اھالي69لري سيستئمينده موستقيلليگيني تورک ديل نين ديلى
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سي آراسيندا ھئچ بير  ايراندا مونقولالرين حؤکمرانليغي ايله آذربايجانين تورکلشمه 70عصردن ھئچ بير اوخشارليق اولماديغيني، نجىيديئد

   72.سي دؤورونو گؤستريردي قئيد ائدير، آذربايجاندا اينديکي ديلين ايشلنمه 71ولماديغيني ا عالقه

بونو . و ياراتماقدادير 73لري، ادبيات ياراتميش  آذربايجان خالقي تکجه بو ديلده دانيشماميش، ھم ده ھمين ديلده زنگين مدنيت آبيده

لر،  نومونه 76آتاالر سؤزلريندن  75آذربايجان ناغيلالريندان، 74حاقيندا يازيالر،نوماييش ائتديرمک اوچون قزئتده آذربايجان ادبياتي 

نين بعضي  آذربايجان تاريخي. درج ائديليردي. ده بير و يا ايکي موعاصير شعر پارچاسي و س و نھايت ھر نؤمره 77لر  کايهحکيچيک 

  . ه خيدمت ائديرديگمؤحکملنديرمو شوعور ميلىدا تاريخي  78صحيفه لري حاقيندا وئريلن يازيالر 

 نين سىايشلنمه ساحه  نين ديلىحقيقي، فاکتيکي برابرليگينه نايل اولماق، آنا  نين ديلىسيني آذربايجان  وظيفهاؤزونون اساس " جمعيت"

عنعنه لريني - ديليني، عادت ميلىھر بير ميلت اؤز  - قزئت يازيردي  -بيز امينيک کي، . "سينده گؤروردو سي و گئنيشلنديريلمه برپا ائديلمه

، ديگر ايشلرينه قاريشماسي هلي و باشقا ميلتلرين اونون ديلين لري اؤزو ايداره ائتمه مسالهقورومالي، اؤز ايشلريني و ترقيسي ايله باغلي 

ايجانين اؤز آنا ديليني تي و عنعنه لري اوالن آذربميلٮاؤز ديلي، : ائديريک اعالنبيز  و. قانونيدير و آزادليق قانونونا ضيدير-غئيري

 نين ديلىلرين آنا  کراتيک دايرهدموگئنيش " جمعيت" 79".حاقي واردير ائتمگه، کيتاب چاپ گهه، بو ديلده مکتبده تدريس ائتمگايشلتم

کيم کي، بيزيم . "چاليشيردي ائتمگهفربر سيه  لري بو موباريزه قووهلئکتوال رک، اينتئ زه عزميني عکس ائتديرهبرابرليگي اوغروندا موباري

 ائتمگهميز ساناجاق و سون نفسيميزه قدر اونالري محو  ، بيز اونو اؤز دوشمنيهس ه، ثروتيميزه قصد ائتمک ايستهلريميز ، انپههديليميز

   80".چاليشاجاغيق

سي،  کراتيک حرکاتين تانينميش نومايندهدموني تبريزده يمنافعايقتيصادي، مدني و سوسيال  نين خالقیآذربايجانين و آذربايجان 

فارسجا نشر اولونان قزئتين صحيفه لرينده آذربايجانجا . ئديرديا قزئتي ده مودافيعه" شاھين"نين نشر ائتديگي  هآقازاد.حآذربايجانلي 

ه مجبور گئدير، تئھرانا گئتمقزئت آذربايجانليالرين آنا ديلينه حؤرمت ائتمگي طلب ا. سوندا شعرلر چاپ اولونوردوعوضوطنپرورليک مؤو

ه معروض قاالن آذربايجانليالري بو قايغيدان خيالص ائتمک اوچون آذربايجاندا گسئچکيلي-اولوب، پايتاختدا عالي مکتبه قبول زاماني آيري

شھرلرينين اولکي آدالريني برپا ائتمگي ) سالماس(، شاھپور )ورميياا( ضائيهقزئت ر. عالي مکتب آچيلماسي اوغروندا چيخيش ائديردي

. يه قارشي چيخيردي نين تئھراندا کومپلئکتلشديرمه کيمي فاسيد تجروبه تيانين موعليم و طلبه ھئي مکتبي قوژياپئدطلب ائدير، تبريز 

ربي و شرقي آذربايجانين بيرليگيني غي وضعيت عونص، بو ين قزئت بيلديريردي کي سيني پيسله ه بؤلونمهايالتايکي موستقيل  ينآذربايجان

سيني عزيز توتماغا، اونالرين آديني تبريزين کوجه و مئيدانالريندا  قزئت ھمچنين آذربايجانين بؤيوک اوغولالرينين خاطيره. محو ائده بيلمز

چيليکله مشغول ماعاريف ميلىقزئتي کيمي " آذربايجان"قزئتي " شاھين"بونونال بئله  81.ه، اونالرا ھئيکل قويماغا چاغيريرديگابديلشديرم

  . اولموردو

ئتمه ا درک -اؤزونو ميلىو شرط اوالن  ون اينکيشاف ائديب فورماالشماسي اوچون موھوم مرحلهشوعور ميلىجمعيتي " آذربايجان"

  . ايله ياخيندان مشغول اولموشدور

سينه داخيل ائتمک اوچون  موباديله سيالريني جمعيتده گئدن اينفورما نتيجه نين سىتمه پروسئائ اؤزونودرک ميلىقزئتي " آذربايجان"

حاقيندا . تاريخ، مدنيت و س ميلىونو شوعورآنجاق بو يولال آذربايجان ميلتيني تشکيل ائدن فردلرين ايجتيماعي . چوخ موھوم واسيطه ايدي



www.achiq.info  

17 

بير حيصه سيني  یبيليکلرين جوزي کي ساحه سينده. ادبيات، تاريخ و س ديل، ميلىقزئتده چاپ ائديلنلر . معلوماتال زنگينلشديرمک اوالردي

لوغو و پروبلئملري حاقيندا موعين تصوورلر ياراتماغا صوصمخ هقديمليگي، اؤزون نين خالقیتشکيل ائتسه ده اوخوجوالردا آذربايجان 

و ايراندا فارس و آذربايجان ديلينده يئني اوالن ب. سينا قارشي يؤنلميشديگياکؤمک ائدير و عئيني زاماندا حاکيم ميلتچيليک ايدئولو

  . اجي وارديمعلوماتالرا خالقين بؤيوک احتي

 ميلىمدني اينکيشافا تکان وئرن، آذربايانليالرين  ايستحصال ائديب يايان مرکز اولماقدان عالوه سياتئزليکله اينفورما" جمعيت"

  . ا اويناماغا باشالديسيني سورعتلنديرن موھوم مرکز رولونو دسياکونسوليدا

- آذربايجان ديلينده نشر اولونماسي آذربايجان ديلينده اوخويوب نين سىصحيفه ) 2،3،4(اوچ  نباردن اعتي جو نؤمره-10قزئتين 

  . ، ادبي ياراديجيليق اوچون يئني ايمکانالر آچميشديرهيازماغا ماراغين آرتماسيني گؤسترمکل

و ايله ايران ثاين تشببو"جمعيت. "ي گؤستريرديعاولونماسينا س حللرين ايشده   مسالهمدني -ميلىھمچنين بعضي " جمعيت"

ده  ر اولونموش گئجه کئچيريلميش، ھمين گئجهحصسينه  خانين خاطيرهو باغير خانراستقھرمانالري  کارافد )1911-1905(نين  اينقيالبي

" آذربايجان" 83.و آز سونرا بو قرار حياتا کئچيريلميشدير 82سي قرارا آلينميش  ابانينا ستار خانين آدي وئريلمهيپھلوي خ کي تبريزده

لريني بير  ت دستهعنص مئيدانا گلميش موختليف تئاتر و اينجه" جمعيت" 84.و ايله تئاتر تروپپاسي تشکيل اولونموشدورثتشببو نين جمعيتى

 ياتي خوصوصي کوميساتي تشکيل ائتميش، ايداره ھئياجي ايلين فئورال آييندا ايداره ھئي-1942ايله تشکيالتدا بيرلشديرمک مقصدي 

   85.ليکله موباريزه ائتمگي قارشيسينا مقصد قويموشدور يعبيطکور کي ت ساحه سيندهعنص ياراداراق اينجه

   86.باشالميشدير ائتمگهھمچنين آذربايجان ديلينده کيتاب نشر " جمعيت"

جي ايللرين اوللرينده آذربايجانليالر اؤزلريني ديل، اراضي، پسيخي خوصوصيتلر بيرليگينه ماليک موستقيل ميلت -40، هليکل بئله

اراتيني تعيين ائتمه حوقوقونا ماليک اولماسيني موستقيلليگيني و اونون اؤز موقد نين لتىآذربايجان مي" آذربايجان جمعيتي. "حساب ائديرديلر

ون ياييلماسي و شوعور ميلىيشي و آذربايجانليالر آراسيندا لمدنيت، ديل ساحه سينده ديرچ نين لتىرماغا چاليشاراق، آذربايجان مياساسالندي

  . سي يولوندا تاثيرلي تدبيرلر حياتا کئچيردي درينلشمه

آذربايجانليالري حاقيندا معلومات قزئتي صحيفه لرينده ايرانين ديگر " آذربايجان"آذربايجان مطبوعاتي تاريخينده ايلک دفعه

سينا مکتوب يازميش تبريزلي مؤليف قئيد ائدير کي، تبريزدن ھمدانا قدر، ھمدان اطرافيندا، خمسه سياقزويندن قزئت رئداک. وئريلميشدي

مؤليف ھمين . يديرآنا ديلي ده آذربايجان ديل نين سىمينليک قاشقاي طايفا 200 بوندان عالوه. ماحاليندا آذربايجانجا دانيشيرالر

يه گلير کي، آذربايجان ميلتي ان بدبخت ميلتدير، چونکي اونون بيرجه  رک بئله نتيجه قئيد ائده دوقالرينيلاوآذربايجانليالرين رھبرسيز 

   87.آرزوسو وار، او دا اؤز آنا ديلينده دانيشماق ايمکانينا ماليک اولماقدان عيبارتدير

نين درک  بيرليگي ميلى ليالرينيننآذربايجاسيني، ايرانين بوتون  شمهدرينلونون شوعور ميلى بو مکتوب اؤزو آذربايجانليالرين

لري ايله   مساله. سيني آذربايجانين سوسيال، ايقتيصادي و س مسالهنظردن کئچيريلن دؤورده ايران آذربايجانليالري . سيني گؤسترير ائديلمه

ت و ميلت آنالييشالرينين موطلق ديل ايله يميلالکين نادير حالالر ايستيثنا اولماقال . قالديريلمادي  مسالهباغالماق چتين اولدوغو اوچون ھمين 
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سي ايمکانيني  ديل سرحدينه قدر گئنيشلنديريلمه- آرتيق اؤزونده آذربايجان ميلتي مفھومونو ايراندا ميلتين طبيعي ائتنيک النماسيغبا

مؤليف اؤز اثرينده ايران . اثري ده گؤسترير" ايران تورکلري"ده چاپ ائتديرديگي  کيهرين تورذآ.صبونو آذربايجانلي . داشيييردي

يير، اونالرين ائتنيک جوغرافياسيني،  لر سؤيله حاقيندا بعضي موالحيظه) وميليون 5اھاليسيندن . ميليون 10يرانين ا(آذربايجانليالرينين سايي 

   88.قبيله قورولوشونو تصوير ائدير -طايفا

ظولمون اساس  ميلىمنشالي اولماالري ايدئياسيني رد ائدير،  )آريا( حوقوقالري تانينمايان آذربايجانليالرين آري ميلىمؤليف 

   89.فورماالريني آچيب گؤسترير

ازير مؤليف ي -بيز ھر شئيدن اول . "لي سورور ئتمه ايله مشغول اولماغين ضروريليگي تئزيسيني ايرها اؤزونو درک ميلىآذر ده .ص

آذربايجانليالرين محکوم وضعيتده اولماالرينين سببلريندن بيريني مؤليف اؤزونه  90".يکي لي اؤزوموزو، اؤز منليگيميزي ايدراک ائتمه -

آذربايجانليالرين نين آري اولماسيني قبول ائتمير و فارس و  او، آذربايجانلي. ه اويغون موناسيبتين اولماماسيندا گؤروردوگمؤوجود گئرچکلي

طرفيندن  آرانحيصه سي " ايراندا تورک شاعيرلري"کيتابا موستقيل فصيل کيمي داخيل ائديلميش  91.طالع بيرليگيني اينکار ائدير

 نين خالقیآذربايجان  و مؤليف آذربايجان ديلي. مدني موستقيلليگيني اساسالنديرماق مقصدي گودوردو- ميلىيازيلميش و آذربايجانليالرين 

ھمين حيصه ده قئيد ائديلير کي، مؤليف تورکديللي  92.تورک ديللري و خالقالري سيستئمينده موستقيل يئر توتدوغونو قئيد ائدير

   93.آذربايجانليالرين اينديکي اراضيده آوتوختون اولماسي حاقيندا اثريني ده چاپا حاضيرالييب

لر  لري حاقيندا قيسا معلومات، اونالرين شعرلريندن نومونهھمچنين کالسسيک و موعاصير جنوبي آذربايجان شاعير آران

طرفدارالرينين  سياآسيميليافارس -آذربايجان ديلينده بديعي ادبياتين اولماديغي حاقيندا آذربايجان ليصيفکيتابين ھمين . وئرميشدير

 ميلىلرينين اينکيشاف ائتميش  ھمين کيتاب بوتؤولوکده آذربايجانلي ضياليالرين بير چوخ نوماينده. ايفتيراالرينين علئيھينه يؤنلميشدي

مؤليفلر  بونونال بئله. نين درک اولونماسيني گؤستريردي بيرليگي ميلىا ماليک اولماالريني و ايرانين بوتون آذربايجانليالرينين شوعور

مضمونو و . ميشلر لي سوره بيلمه جک نينکي سياسي، حتّي مدني پروقرام ايره يشينه يارديم ائده بيلهلديرچ نين تی ميلىآذربايجانليالرين 

سي  هلي سورولم محض موثبت پروقرام ايره. نيلميشدير سينه چاغيريشال کيفايتله حوقوقالرين الده ائديلمه ميلىده   سه يولالري گؤستريلمه

  . گئري قاليردي ئيليخقزئتيندن " آذربايجان"ميندان ھمين کيتاب يخبا

لر جمعيتده اؤزونون اولکي سياسي،  قووهچي عسيندن اؤزونه گلن ايرتيجا سيندن سونرا شوک ضربه شاھين حاکيميتدن گئتمه رضا

لره مانع اولماق دگيشيکليليککراتيک دموارت قويماسي، ظلريني برپا ائتمک، دؤولتين حياتين بوتون ساحه لري اوزرينده نمؤوقعايدئولوژي 

حاکيم . ي عينادکارليق گؤستريرديلرصوصوخده اونالر  آزادليق حرکاتي ايله موباريزه ميلىآذربايجاندا . ديلر اوچون آز قوووه صرف ائتمه

" جمعيته"مرکزده  94.سيطه ايله مانع اولوردوالرنين فعاليتينه ھر وا قزئتي" آذربايجان"جمعيتي و اونون اورقاني " آذربايجان"لر  دايره

جي ايلين اوللريندن  -1942 96.سونرا قزئتين تئھراندا ياييلماسي قاداغان ائديلميشدير 95يه باشالنميش، قارشي اولجه ايدئولوژي موباريزه

ماغا و اونون مطبوع اورقاني خني بورا"عيتيآذربايجان جم"اولينده  نين آيیييقيني گوجلنديرميش و آپرئل ضلر اؤز ت حاکيم دايره عمورتج

  . نايل اولموشالر ائتمگهقزئتيني قاداغان " آذربايجان"
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لرين  طرفدارالري اوالن يئرلي حاکيم دايره نين سياستى سياآسيميلياين دئييل، ھم ده آذربايجاندا حؤکومتده تکجه مرکزي ايالت، هليکل بئله

نين  بيکات.حنه موناسيبتي يمنافع ميلىلرينين آذربايجانليالرين سپئسيفيک  آذربايجان حاکيم طبقه. ده مؤحکملندي موعين درجه یمؤوقع

  . اثرينده عکس اولونموشدور") بيرليگي ميلىآذربايجان و ايرانين " ("ايران لیم آذربايجان و وحدت"

ائتنيک  -سي اوغروندا حرکات، اؤزونو موستقيل سوسيال ديرچلمه نين نيتیسينه گؤره آذربايجان ديلي و مد عقيدهنين  بيکات.ح

آذربايجانين "مؤليفين فيکرينجه بعضي قزئتلرده . اورقانيزم کيمي درک ائتمک مئيلي آذربايجان روحونون اساس ماھيتي ايله باغلي دئييلدي

کئشليگيني  وبعصاله مؤليفلرينين معلوماتسيزليغيني و اساسسيز تلر سطحيدير و مق حاقيندا درج ائديلميش مقاله" تي، ديلي و مدنيتييميل

   97.گؤسترير

لر   مسالهاکيره اولونان ذوجوالرينا موخرک، اؤز او حرکاتين آذربايجان گنجلرينه مومکون اوال بيلن تاثيريندن احتياط ائده ميلىمؤليف 

رئنان .ا.باوئر.بو مقصدله او، او. تي و ديليني تدقيق ائتمگي قرارا آليريميلتقديم ائتمک اوچون آذربايجانليالرين  سيااينفورما" حقيقي"حاقيندا 

لرده ميلت  الق بياننامهخاريجي و بئينلخالريني قئيد ائدير، ھمچنين بير سيرا رسمي سياو باشقاالرينين ميلتله باغلي معلوم ايدئيا و کونسئپ

تي تشکيل ائدن آشاغيداکي عونصورلري يميلرک مؤليف  ائده يشخيچاريدا دئييلنلردن خيو 98.يش تعريفلري وئريربت ائديلمثحاقيندا 

الق، حيات طرزي، خلر، عيرق، ديل، دين، قانونالر، عادتلر، عنعنه لر، ا افسانه ميلىلر،  يرهطاخ، خي، تاريضراا‘‘: ي قئيد ائديرصوصوخ

   99."ايدئال ميلىمقصد، . لر، ايفاده، حيسثادبيات، معنوي و مدني اير

ايدئال،  ميلى، قانونالر، عنعنه لر، عنافخ، اراضي، م، تاريهلر د بيريندن فرقلنسه - مؤليف فيکيرلشير کي، ايرانليالر ديل جھتدن بير

بو دا  101ايرانليالردان اؤترو عومومي وطن و ميلت ھر شئيدن يوکسکدير، 100.ماليکديرلر" هگموطلق بيرلي"جھتدن . روح بيرليگي و س

  . يديرلديرمدگيشني يمنافع ميلىآيري ائتنيک بيرليکلرين - مؤليفه گؤره آيري

 آذربايجانلي فارسدير،"يه گلير کي،  ي طالع، ادبيات، فولکلور بيرليگينه اساسالناراق بئله نتيجهخمؤوجود اولمايان تاري یکاتب.ح

   102".اولموش و اوالجاقدير

وطنداشيني، ھم ده فارس ديلينده دانيشان، آري روحلو،  نين لتىتئرميني نينکي ايران دؤو" ايرانلي"ونه گؤره گمؤليفين باشا دوشدو

مؤليفين اساس مقصدي ايران و  103.ين شوبھه ائتميرديآري منشالي اولدوغونا قطع نين جانلييآذربا یکاتب.ح. منشالي فردي ايفاده ائدير

سينه  و وياليت انجومنلري حاقيندا قانونون ايکينجي ماده ايالت، اياافيرغجوبو مقصدله مؤليف . وحدتيني ثوبوت ائتمکدير ميلىآذربايجانين 

ي، عيرقي عالمتلرين، خري، آذربايجانليالرال فارسالرين اوچ مين ايلليک بيرگه تا)1907(يالتين مملکتين آيريلماز حيصه سي اولماسي ا(

، ميلت و ميفيک ديل وحدتينه هاليالرين منشا بيرليگينريندا اريتميش قديم فارس و ميديالقالري گويا اؤز آراالخايراندا بوتون ديگر عيرقلري، 

ورلريندن صونعيارادان  ايستروکتوربيرليگين  ميلى" ديل بيرليگي"دوغرو اوالراق قئيد ائدير کي،  یکاتب.ح 104.ايستيناد ائدير. و س

نين مؤوجود اولماماسي مؤليفي گويا ايرانليالرين قديمده مؤوجود اولموش ديل بيرليگيندن،  الکين، ايراندا حقيقي ديل بيرليگي 105".بيريدير

سي تصووروندن  تديريلمهزورال قبول ائ نين ديلىنين مؤوجودلوغوندان، آذربايجانليالرا تورک  ھمين بيرليگين موعاصير آذربايجاندا رئليکتي

ساوادسيزالر و : "او يازير. يرمجبور ائد ائتمگهيش خموستقيلليگيندن چي- گويا غئيري نين ديلى، آذربايجان )کسروينين اثرلري اساسيندا.ا.س(

عرب، مونقول، سي اوالن اينديکي آذربايجان ديلي، فارس،  يله عوضولري آراسيندا، اونالرين عادي حياتيندا آنجاق اونسيت واسيطهعا
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مؤليفين  106".ده دانيشيالن تورک ديلي دئييلدير يها، تورکيستاندا، قافقازدا و تورکي اولوب مونقولوستاندغآوروپا و شرق ديللرينين قاريشي

ي عالقه لريني و خدونيانين ديگر ديللري ايله گئنيش ميقياسدا تاري نين ديلىتياري و اؤز ايديعاالرينين عکسينه اوالراق آذربايجان خاي-غئيري

اولونماالري  سياآسيميلياماياراق او، آذربايجانليالرين تئزليکله خسينه با اونون تورک ديللري سيستئمينده موستقيلليگيني اعتيراف ائتمه

نالري سيني يوکسلتمک، او سويهمؤليفه گؤره بونون اوچون آذربايجانليالرين فارس ديلينده ساوادليليق . ائديردي يشخيچ. اوغروندا

 سياآسيميليا، آذربايجانليالرين تاماميله هيه گؤر یکاتب.ح، هست يئريديلرسسياايرانيزمين حقيقي ماھيتي ايله تانيش ائتمک کيفايتدير، بئله 

بيرليگين باشقا  ميلىبيرليگين ضروريليگيني مؤليف  ميلىبئله يولال الده ائديلن . ايل کيفايتدير 50-30اولونماالري اوچون جمعيسي 

ايرانين موستقيلليگي و عظمتي و ايران بايراغي  -مؤليف حساب ائدير  -ايدئال  ميلىآذربايجان اوچون ". اساسالنديرير"يارالري ايله ده عم

   107.آلتيندا اولماق اولماليدير

  هاؤزون ميلىينده اؤز صخلرينين ش نومايندهضياليالرينين  ابورژويرانيست روحلو ا لري پان ، آذربايجانين حاکيم طبقههليکل بئله

 نين خالقیلريني آذربايجان عنافايقتيصادي م-اونالر اؤز سوسيال. ايمتيناع ائديرديلر. يندن، مدنيتيندن، ديليندن و سخلوغوندان، تاريصوصخم

 . ييرديلر بسله ه اوميدگئتما سيندن آنجاق بو يولال مودافيعه سي تھلوکه گوجلنمه نين حرکاتیکراتيک دمو- ميلى

 نين خالقیسي، نه ايران حاکيميت اورقانالرينين زوراکيليق تدبيرلري آذربايجان گياايدئولو ميلىلرينين آنتي نه آذربايجان حاکيم طبقه

آزادليق حرکاتي  ميلىوالراق ا  ينده ايلک دفعهخبوندان عالوه،آذربايجانليالر اؤز تاري. دي آزادليق مئيليني محو ائده بيلمه ميلىسوسيال و 

و کيمي بو پروقرام اساسن گسيندن گؤروندو هصوالخنين  قزئتي" آذربايجان. "جھتلريني دقيق صورتده ايفاده ائتديلر خپروقرامينين بير جو

ا ديليندن لرينده اؤز آن آذربايجان ميلتي ايجتيماعي حياتين موعين ساحه -آذربايجان آذربايجانليالريندير،: لشيرديعايکي اساس طلبده جم

  . ايستيفاده ائتمک حوقوقونا ماليکدير

بت اولونما ثاما سالينما، ايشلنمه و ظونون مضمونو نيشوعور ميلىجي ايللر عرضينده آذربايجانليالرين - 1942-1941، هليکل بئله

بوندان . ونه جئوريلميشديبير عونصور نين سى موباديله سيااوبيئکتيولشميش و آذربايجان جمعيتينده اينفورما رک هچکئسيني  لهحمر

و اينکيشاف شوعور ميلىباشقا سؤزله دئسک، آذربايجانليالرين . ون مضمونو معنوي ايدراک اوبيئکتينه چئوريلميشديشوعور ميلىعالوه،

نين مؤوجودلوغونو، اونون  منافعى ميلىسپئسيفيک  نين لتىلي سورولموش و آذربايجان مي ايدئيا ايره ميلىائتميشدي، بو قيسا دؤور عرضينده 

  . ياراديلميشدي گياايدئولو ميلىائتمک طلباتيني عومومي شکيلده عکس ائتديرن  تامين  منافعىھمين 

 - سي  هوزکار دستلرينين ايمپئرياليزمين ان تجا قووهکراتيک، موترقي دموالقالرينين، دونيانين بوتون خسووئت ايتيفاقي  ميشچکئ

نين ديرچليشي  سووئرئنليگي ميلىالقالرين خسيندن سونرا اسارت آلتينا آلينميش  لبهغبيرگه  کي ميليتاريزمي اوزريندهآلمان فاشيزمي و ياپون 

سي اوچون  ترقي اوغروندا موباريزه ميلىلرينين سوسيال و  کراتيک قووهدموسي، دونيانين بوتون  و دونيادا يئني دؤولتلرين مئيدانا گلمه

 ميلىلر، دگيشيکليليککراتيک دمورک آذربايجاندا و ايراندا  دن ايستيفاده ائدهيطآذربايجانليالر الوئريشلي شرا. ياراندي يطالوئريشلي شرا

  . سي بايراغي قالديرديالر آزادليق موباريزه

 - پارتياعيبارت بير قروپ طرفيندن آذربايجاندا موستقيل سياسي  نفردن 77اوچونده تبريزده  نين آيیجي ايلين سئنتيابر -1945

يفه کيمي ظاساس و. ائدن موراجيعتنامه ياييلدي اعالنلريني  وظيفهيارانديغيني و اونون مقصد و ) ادپ( نين سىپارتياکرات دموآذربايجان 
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مکتبده درسلرين ) 3(سي،  تاريت وئريلمهخيلي آزادليق و مدني موخالقينا داخآذربايجان ) 1: (لي سورولوردو آشاغيداکي طلبلر ايره

ه داھا عدالتلي و آذربايجانليالرين مجليسد) 9(و فارس ديللرينده آپاريلماسي، ) هه قدر آنجاق آذربايجان ديليندصينفوچونجو ا(بايجان آذر

و  ايالتون چلري يئرينه يئتيرمک او وظيفهھمين ) 2(تمثيل اولونماالري، ) ليدير هيلمچسئآذربايجاندان  3/1دئپوتاتالرين (شکيلده  ناسيبموت

   108.سي هوياليت انجومنلرينين تشکيل ائديلم

فارس و آذربايجان ديللرينده : هديلد 2 صحيفه، 2سي  نين بيرينجي نؤمره قزئتي" آذربايجان" -نين اورقاني -ده آدپ -5 نسئپتيابري

  . اپ اولوندوچ

الکين . ه باشالديگديقت يئتيرم خوصوصیسي و اينکيشافينا  تکميللشمه نين ديلىايلک گونلريندن آذربايجان  نين ليتیآدپ اؤز فعا

نين - آدپ. سي ايدي سينده تشکيالت و اراضي جھتدن گئنيشلنديريلمه چرچيوه ايالتسي اونون  وظيفهني يارادانالرين اساس پارتيا

سي و  نين مرامنامهپارتياو قورولتايدا ) 02،09،1945(نين بيرينجي قورولتايي چاغريلدي پارتياموراجيعتينين ياييلماسيندان بير آي سونرا 

لي سورولموش طلبلر پروقرامدا دقيقلشديريلميش، کونکرئتلشديريلميش و اينکيشاف  موراجيعتده ايره. سي قبول اولوندو منامهاظني

  . يوئرن اساس سنده چئوريلميشد تايستيقاملرين فعاليتينه  قووهکراتيک دموائتديريلميشدي و ھمين سند 

يه  قووهقابيل اوالن موتشکيل سياسي  ائتمگهپروقرامينا و بو حرکاتا رھبرليک  نين حرکاتیآزادليق  ميلىالقي خايندي آذربايجان 

 نين تی ميلىھمين دؤوردن آدپ آذربايجانليالرين . سياسي تشکيلي يولوندا موھوم آدديم ايدي نين خالقیماليک ايدي و بو اؤزو آذربايجان 

دا اينکيشاف ائتمکد، تکميللشمکده  گياايدئولو ميلى. رھبرينه چئوريلير نين حرکاتیآزادليق  ميلىتشکيالتچيسي، اونالرين اؤز سوسيال و 

القين خ، گهائتمديق، اؤز موقداراتيني تعيين صاؤزونوت نين خالقیآذربايجان ) هموقديم(نين پرئامبوالسيندا بئله کي، آدپ پروقرامي. ايدي

ه جان آتماسي اؤز عکسيني گيه چئويرم کراتيک اؤلکهدمو تميشئا ينه الييق اولماغا، آذربايجاني صنايع جھتدن اينکيشافخشانلي تاري

سينده  بؤلمه" مساله ميلى. "لي سورولوردو طلبي ايره تتاريخمو ميلىسينده  بؤلمه" لر  مسالهعومومي سياسي "پروقرامين . تاپميشدير

و وياليت  ايالتطرفيندن نظرده توتوالن ) 1907-1906(سي سياسي ايران کونستيتو حوقوقالرين يئرينه يئتيريلمه ميلىگؤستريليردي کي، 

اديملري ايتيفاقي، تئاتر خت عنص سينده آذربايجان يازيچيالر و اينجه بؤلمه" لر  مسالهمدني . "سينده مومکوندور انجومنلرينين تشکيلي نتيجه

   109.سي قويولوردو وظيفهدوشمنلرينه قارشي آمانسيز موباريزه آپارماق  نين ديلىدنيتي و ياراتماق، آذربايجان م

 حللر قويوب  وظيفهھر يئني مرحله ده يئني  واينکيشاف ائدير  هسورعتل خوچکراتيک حرکات دمو ميلىقئيد ائتمک الزيمدير کي، 

  . ائديردي

ه گنين پروقرامي دقيقلشمه و تکميللشمپارتياسينده  القين گئنيش سياسي فعالليغي نتيجهخسي زاماني  سي و درينلشمه حرکاتين گئنيشلنمه

کراتيک حرکات آذربايجان دموسي ايدئياسي اؤز آکتوالليغيني تئزليکله ايتيردي،  بئله کي، انجومنلرين تشکيل ائديلمه. معروض قاليردي

  . لي سوروردو ني ايرهنين يئني فورماالري تشکيلي ميلىسياسي، -سوسيال نين خالقی

جي ايلين -1945رک  يه هايينالشماغي آرزو ائتمخاقلي طلبلرينه عدالتلي موناسيبتينه آرحالقي مرکزي حاکيميتين اونون خآذربايجان 

 نين سى ادهالقين ايرخلر  ه باشالدي، ھمين نومايندهگلريني سئچم نين رھبرليگي ايله کوتلوي ييغينجاقالردا اؤز نوماينده- نويابريندا آدپ
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نفردن -39ائديب  اعالنمجليسي  لرسيسموکونقرئس اؤزونو  ميلى. تشکيل ائتديلر) 1.1945خ.20(کونقرئسي  ميلىچيسي کيمي  ايفاده

  . کوميته تشکيل ائتدي ميلىعيبارت 

کونقرئسين ايجالسيندا  ميلى. لي ايدي مجليسه سئچکيلر کئچيرمه ميلىلي و  سيني ايجرا ائتمه وظيفهکوميته مووقتي حؤکومتين  ميلى

سونراکي  نين سىيرين آدينا قبول ائديلميش مکتوبدا انجومنلرين تشکيلي ايدئياظصدرينين و باش نا نين سىنين، ايران مجلي ايران شاھي

  . اينکيشافي عکس اولونموشدو

تاريت ايرانين بيرليگي و خمو ميلىيميندان ميلتدير و خبا عنعنه-ت، ديل، عادتيميلمکتوبدا قئيد ائديليردي کي، آذربايجانليالر 

حؤکومت ياراتماق حوقوقو وار و  ميلى نين لتىدونيانين ھر بير حياتا قابيل ميلتي کيمي آذربايجان مي. ميشدير بوتؤولوگونه قارشي يؤنلمه

لره صخلي رسمي ش يدا قئيد اولونان عالي روتبهارخيو. کراتيک اساسالرال ايداره ائتمک قابيليتينه ماليکديردموميلت اؤزو آذربايجاني 

مکتوبدا ھمچنين  110.دير حؤکومت تشکيل ائتمک عزمينده ميلىمجليسه سئچکيلر کئچيرمک و  ميلىالقي خبيلديريليردي کي، آذربايجان 

   111.تاپشيرميشدير" گيلرينده ايشلتم دؤولت ايداره" يه آذربايجان ديليني بوتون کوميته ميلىکونقرئس  ميلىبيلديريليردي کي، 

سينه  آيريلماز سووئرئن حوقوقالرينين تدريجن حياتا کئچمه نين خالقیسي آذربايجان  سي و گئنيشلنمه کراتيک حرکاتين درينلشمهدمو

 1324(1945 ,12 ,01دن  -11,1945 ,27ه باشالياراق ھمين کامپانيياني گمجليسه سئچکيلر کئچيرم ميلىکوميته  ميلى. ياراديردي يطشرا

ده -12دئپوتات سئچيلميشدي، دئکابرين  100مجليسه  ميلى. اتديرديچت عرضينده باشا خر وادق )آ دک-10دان  6 نين آيیجو ايلين آذر 

ه پيش. ج.بيرينجي کاتيبي س. نين-آدپ. حؤکومت تشکيل ائتمک قرارا آليندي ميلىھمين ايجالسدا و مجليسين ايلک ايجالسي اولدو  ميلى

 11 حؤکومت ميلى. مجليسه تقديم ائتميشدير ميلىي تعيين اولونموش و ائله ھمين گون حؤکومت عوضولريني چباش وري حؤکومته

 يرليگي و مودافيعهظاريجي ايشلر ناخوندا ايستروکتورحؤکومتين . يرليکدن، عالي محکمه و باش پروکورورلوقدان عيبارت ايديظنا

  . الماق نيتيني تصديق ائديرديخايرانين دؤولت بيرليگيني قورويوب سا نين خالقیجان يرليگي نظرده توتولماميشدي، بو دا آذربايظنا

سي پروسئسي باشا چاتير و اؤز  حؤکومتين تشکيليندن سونرا آذربايجانليالرين سياسي جھتدن فورماالشميش ميلته چئوريلمه ميلى

  . موقددراتيني تعيين ائتمک و سووئرئن حوقوقالري حياتا کئچير

ديلي و بوندان سونرا دؤولت ديلي، اؤز  ميلى، اؤز ائتنيک اراضيسي و بوندان سونرا ھم ده سياسي اراضيسي، اؤز هيکلل بئله

 ربايجانليالرذآسي اوالن پارتيالريني احاطه ائدن رھبر سياسي  ائديجي حاکيميت اورقانالري و ميلتين بوتون طبقهاقانونوئريجي و ايجر

و شوعور وطنپرورليککراتيک، سياسي، دموو ھم ده بو زامان تکجه يوکسک موترقي،  اتديريرچ تشکولو باشا ميلى جھتدنتشکيالت 

اينکيشافيندا، اونون  نين خالقیدؤولت قوروجولوغونا باشالنماسيندان سونرا آذربايجان - ميلى. نوماييش ائتديريرلر شوعور ميلىدئييل، ھم ده 

ون ائنينه و درينينه شوعور ميلىآذربايجانليالرين ميلت کيمي حقيقي سوسيال فورماالشماسي، . باشاليير هلحيئني مردا نفورماالشماسي ميلى

اراکتئرلي ايدي، صنايع خو قاريشيق ايستروکتورتدان باشالنيردي، جونکي جمعيتين سوسيال خياييالراق فورماالشماسي محض ھمين وا

لري حؤکم  فئودال موناسيبتلر و بسيط ايستحصال واسيطه - روفاتيندا ياريمصشدي، کند تمي اينکاشاف ائتمه ايستروکتور -ايدي، اينفرا خيو

ي خمشيدي، آذربايجان تاري هادبي ديليني بيلميردي، آذربايجان ادبياتي اينکيشاف ائتم-الق اؤز يازيليخسوروردو، اساسن ساوادسيز اوالن 

  . ميشدي نيلمه تماميله اؤيره
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لي اونون  ايقتيصادي و مدني اينکيشافي و دئمه-سوسيال نين خالقیسي آذربايجان  لبهغکراتيک حرکاتين دموآزادليق،  ميلى، هليکل بئله

  . و ضروري اورقانالر ياراتميشدي يطسي اوچون الوئريشلي شرا ميلته چئوريلمه

الري سيادن ناميزدليک ديسئرتا و جوملهفعاليتي حاقيندا آز اثرلر، ا کي حؤکومتين ايجتيماعي ھئياتين ھمين ساحه لرينده ميلى

   112.يازيلماييب

  . اوزرينده دايانماق داھا ضروريدير لر مسالهون سونراکي اينکيشافي و ياييلماسي ايله باغلي شوعور ميلىالق آراسيندا خبونا گؤره ده 

يوکسک  نين فیونون اينکيشاشوعور ميلى نين لتىيارانماسي آذربايجان مي نين لتىدؤو ميلىاريدا قئيد ائديلميشدي کي، اؤز خيو

. اديملرينين ان قاباقجيل حيصه سي اوچون دوغرودورخالکين، دئييلنلر آذربايجان سياسي، ايجتيماعي، مدنيت . سيني گؤستريردي سويه

و شوعور ميلىميلتين ھر ھانسي بير . ا ماليک ايديلرشوعور، ميلىوي اوالراق داھا يوکسک سوسيال، سياسي، نينکي  لر عنعنه اساس طبقه

لري حاقيندا ايستحصال اولونموش و موباديله  يهي سوبيئکت کيمي ميلت، اونون بوتون سجخسي و تاري سويهحاقيندا اھالينين ساوادليليق 

معلومدور کي، ھم فارسالرين، . اکيمه يوروتمک اوالرحود حجمي اساسيندا موخميقداري يا) هده آنا ديليند يلک نؤوبها(نين سيااوالن اينفورما

 نجیيرميايگدان دانيشارکن قئيد ائتمک الزيمدير کي، سيااينفورما ميلى. آشاغي ايدي خوچسي  سويهھم ده آذربايجانليالرين ساوادليليق 

و موتشکيل ) لئقال(آچيق  خوصوصن، هندسي موباديله سيااينفورما ئدنگجمعيتده  سياجن بئله اينفورما هجي ايللرينين اولين-40عصرين 

  . يئر توتوردو یجوزي خسينده چو موباديله سيااينفورما

جي -1942 - 1941ت عرضينده اولسا دا، نيسبتن موتشکيل فورماني خ، قيسا واهبئله موباديل اريدا دئييلديگي کيمي، ايلک دفعهخيو

  . ايللرده آلميشدير

جي ايلين  1321(دايانديريلسا دا  لينده اوجي ايلين -1942يين ايستحصالي و ياييلماسي سيااوالن اينفورما ميلىمضمون اعتيباريله 

جي ايلين سئنتيابريندا -1945دن باشالنميش،  جو ايلين سونراالريندان تزه-1944) نين باغالنيلماسي ده آذرايجان قزئتي 12 نين آيیفروردين 

ير کي، نينکي موباديله اوچون نل هونونال سجيا جي ايلين سئنتيابريندان باشالنان مرحله-1945. ايسه داھا گئنيش شکيلده داوام ائتديريلميشدي

ون سورعتله آرتماسينا شوعور ميلىدا تشکيل اولونماالري پارتياکراتيک دمو ميلى، ھمچنين آذربايجانليالرين سياتقديم ائديلميش اينفورما

کونقرئس و  ميلىاولونوردوسا، سونراالر بورا  صيخده تش- بيرليگي آدپ ميلىاگر حرکاتين باشالنقيجيندا آذربايجانليالرين . سبب اولوردو

ضي و ديل ين تشکيليندن سونرا آذربايجانين الده اولونموش سياسي، اراحؤکومت ميلىمجليسين و  ميلى: ولوندوا کوميته ده عالوه ميلى

باشقا سؤزله واحيد آذربايجان و . ئوريلديچرلرينين اساس منبعينه وحياتالري حاقيندا بوتؤو تصو ميلىبيرليگي آذربايجانليالرين اؤز 

بو اونو . بت اولونوردوثبيري ايله باغلي آنالييش، تصوور، مقصد سيستئمي کيمي - وندا بيرشوعورآذربايجان ميلتي آذربايجانليالرين 

لوغو ايدئياسي داھا دولقون عکس صوصخم هوندا ميلتين بيرليگي، سووئرئنليگي و اؤزونشوعوريردي کي، آذربايجانليالرين گؤستر

القالر و ميلتلر خي، اونون قوھوم و قوھوم اولمايان خائتنوگئنئزي و تاري نين خالقی، آذربايجانليالرين اؤز هبونونال بئل. اولونموشدو

اريدا دئييلن خحاقيندا تصوورلري يو. اراکتئر و سخ ميلىتلري، خوصوصينين  ، ادبياتينين نيتی، مدنين ديلىسيستئمينده يئري، آذربايجان 

صؤحبت قزئتي صحيفه لرينده " جانآذرباي"جي ايللرين اوللرينده -40اؤزو ده . ايدي خسببلره گؤره سطحي، داغينيق ايدي، يا دا ھئچ يو

ود ايران تورک ميلتيندن خاوالراق قئيد ائديلن آذربايجان يا ونغاويا شوعورو ائتنيک  ي عنعنهخسندلرينده تاري نين آيیکپ ايکي قورولتا
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، آذربايجانليالرين هالقي ايفاده ائتسه دختئرمينلري عئيني بير " آذربايجان"،ھم ده " تورک"ھم . دئييل، آذربايجان ميلتيندن گئديردي

  . ديره بيلمزديدگيشو شوعورسي ائتنيک  مهدگيشبيره -بيردن) ده سويه ميلى(ائتنونيملرينين 

سي اونالري ايرانين ديگر آذربايجانليالريندان آييرسا دا، ھمين زاماندا  مهدگيشنين بو جور  ائتنونيمي ليالريننآذربايجا

ي، مدنيتي و خ، آذربايجانليالري اؤز تاريخبيرليک يو ميلىائتنونيم و ايران ميقياسيندا   مسالهساس ااوچون آذربايجانليالرين معنوي فعاليتي 

آذربايجانليالرين معنوي . ايستحصالي و ياييلماسي ايدي سياميلت کيمي گؤسترن اينفورما صوصخم - اوالن موستقيل و اؤزونه. س

. راديجيليق يولونا قدم قويموش شاعيرلرين فعاليتينده موھوم يئر توتوردوکراتيک حرکاتين تاثيري ايله بديعي يادموھمين جھتي  نين ليتیفعا

ونوانينا ع کومتينحؤ ميلىلوغو ايدئياسينا موناسيبتي يئددي مؤليف طرفيندن صوصخم هموستقيلليگي و اؤزون نين لتىاونالرين آذربايجان مي

ين خھمين تاري خوصوصنميشيندن، چي کئختاري نين خالقیربايجان پوئتيک مکتوبدا آذ. شعرينده عکس اولونموشدور" آذربايجان"يازيلميش 

، جاوانشيرين آدالري ايله باغلي شانلي صحيفه لردن، کيتابي بابکينلريندن،  هلحيا دؤولتي ايله باغلي مرزردوشتون، آتروپاتين آدالري، ميد

مکتوب مؤليفلري آنا ديلي و . عکس اولونموشدور حيسيدده قورقود داستاني کيمي فولکلور اينجيسي ياراديلميش آنا ديليندن دوغان غورور 

 نين نيتیشعرده آذربايجان مد. طعيتله رد ائديرلرتاالشديريجيالرين ايفتيراالريني قخرک سا قئيد ائده خوصوصیه محبتلريني ختاري ميلى

شعرده يئنه . سي ضرورتي آيريجا قئيد ائديلير اينکيشاف ائتديريلمه نين ديلىسي و آنا  بيرليگين مؤحکملنديريلمه ميلىقديمليگي و زنگينليگي، 

   113.دافيعه يه چاغيريش اؤز عکسيني تاپميشديرالقين نايليتلريني موخباريشيغا،  ميلىشوعاري، " آذربايجان آذربايجانليالريندير"ده 

 ميلىدوران   منافعى نين خالقیجي ايلدن اعتيبارن آذربايجان شاعيرلرينين ياراديجيليغي مرکزينده آذربايجانين و آذربايجان -1941

و ھمين جمعيتين آذربايجان  ياراديلماسي) 1945(ي نآذربايجان شاعيرلر انجوم. سو موعين يئر توتماغا باشالييرعوضوطنپرورليک مؤو

 مؤوقعاديملرينين ياراديجيليغيندا آپاريجي خت و مدنيت صنع سي ايله ھمين مئيل اينجه چئوريلمه) 1946(يازيچيالر و شاعيرلر ايتيفاقينا 

دؤولت قورولماسيني  ميلىبيريا .لرينين صحيفه لرينده م جو نؤمره- 4-3بيرگه  نين گياسىآنتولو" شاعيرلر مجليسي"اورقاني  ايتيفاقين. قازانير

اينلريني دامقااليير، خگولگون وطن .الق محبتيني عکس ائتديرير، مخجاووشي آذربايجان ديلي و اونون حاميلرينه عوموم.م.ترنوم ائدير، م

يني ختاري نين خالقیشيدا آذربايجان .یديگيني بيلديرير، ر ائتخحؤکومت ايله ف ميلىاف صح.ه چاغيرير، هگبيرلي ميلىرفشي د.م

ايمن آنا ديلينه داھا فعال .ه جاليشير، مگنيکنام ميلتين مؤوجودلوغو اوچون ديلين رولونو گؤسترم.ب.تاالشديرانالري ايفشا ائدير، مخسا

   114.اغيريرچه گلنم هصورتده ييي

سيساتالر، اقزئتلر، ژورنالالر، ياراديجي بيرليکلر، مدني ت گياايدئولو ميلىحؤکومتين ياراديلماسيندان اولکي مرحله ده  ميلىاگر 

 ميلى حؤکومت مئيدانا گلندن سونرا بورا ايندييه قدر آنتي ميلىسي ايله ياييليرديسا،  و ايجتيماعي ييغينجاقالر، کوتلوي ميتينقلر واسيطه پارتيا

، ھله ده آذربايجانليالرين هبونونال بئل. موشدوناولو هالوعده ) 1946(عاريف سيستئمي و آذربايجان راديوسو ائرينه يئتيرن مي سيافونک

ده تام و ثابيت تصوور  حاقيندا بو و يا ديگر درجه لر مسالهاکيره اولونان ذر ائديلميش، موحصبو و يا ديگر جھتينه  نين تیحياو ميلى سوسيال 

کيتاب اولجه . ي حاقيندا يازديغي کيتابچا بؤيوک ماراق دوغورورخنين آذربايجانين قديم تاري براھيميا.بو جھتدن ف. اثر يازيلماميشدي وئرن

له خوصوصير ائديلسه و مؤليفه معلوم معلوماتالر اساسيندا، حصه خکيتاب قديم تاري. ائديلميشدير اپچقزئتينده " آذربايجان"لر شکلينده  مقاله

فارس موناسيبتلري عکس  -) ميديا(بؤيوک تاثيري آلتيندا يازيلسا دا، ھمين گونلرد، اثرده آذربايجان  115 نين" يخآذربايجان تاري"



www.achiq.info  

25 

رک قديم  يش ائدهخيشالردان چيخينه مؤوجود باخآذربايجان تاري کي مؤليف ھمين گونلرده. نيردي آکتوال سسله خاولوندوقوندان، چو

  . يب ائديرديذارسالرين قوھوملوغو، ميدياليالرين ايران منشالي اولماالري، ميديا و فارس ديللرينين قوھوم اولماالريني تکاليالرال قديم فميدي

وجوالريني آذربايجانليالرين مدني جھتدن فارسالردان اوستون اولدوقالري روحدا تربيه خلر اساسيندا اؤز او ي نومونهخمؤليف تاري

ي عس ائتمگهتونلوغو ايدئياسيني تلقين خليليغي و آوتوسيالوغو، سيويليزاصوصخم هايجانليالرين موستقيلليگي، اؤزونائتمک، اونالرا قديم آذرب

 نين لتىعکس اولونوب، فارس مي حيسيار خنين عظمتي ايله ايفتي يختاري نين خالقی، آذربايجان ميشچکئکيتابدا قھرمان . ائديردي

  . نين ابدي اولماماسي، اونون اينديکي آغاليغينا سون قويماغين مومکونلوگو ايدئياسي اساسالنديريليردي حؤکمرايليغي

 116.قئيد ائدير خوصوصینين، وطنپرورليک حيسلرينين يوکسک اينکيشافيني  عزمي مودافيعه نين لتىمؤليف ميدياليالردا اؤز دؤو

: ئديرا و عالوه 117.دير،،)ربايجانليآذ(ينميزين آدي آذربايجان، ميلتيميزين آدي دا آذري طو: "دئييلنلري يئکونالشديراراق مؤليف يازير

   118..."ه ماليک اولوبخآذربايجان ميلتي موستقيل بير ديله و تاري"

بير حيصه سي اوالن آذربايجانين قديم  انينيديترير کي، مؤليف اؤز ديقتيني مکيتابين اساس مودعاالرينين قيسا شرحي گؤس

-نين ھمين دؤورو آذربايجان يخسينه گؤر، محض آذربايجانين تاري مؤليفين عقيده. ميشدير نين بعضي صحيفه لرينه تصادوفن يؤنلتمه يختاري

سي،  ايتيرن ميديانين نومونه ده اؤز موستقيلليگيني فارسالرال موباريزه. سسلشير خفارس موناسيبتلرينين اينديکي وضعيتي ايله داھا چو

ميديانين آجي لوغونو قوروماق، قديم صوصخم هيدمت ائديردي؛ آذربايجانليالرين اؤز موستقيلليگي و اؤزونخبير مقصده  پافوسومؤليف 

  . ائتمکلرينه يارديم  نين ضروريليگيني درک ائتمه القين آزادليغي و موستقيلليگي اوغروندا موباريزهخيندن قاچماق اوچون طالع

اريدا دئييلديگي کيمي خبوندان عالوه،يو. ميش قاليردي ي ايشلنمهلر مساله خوچبير  نين تیحياآذربايجانليالرين ميلى بونونال بئله 

يل خوورو داصميلتي ت) تورک(آذربايجان يد حاون مضمونونا ايراندا ين مساله ميلىآذربايجانلي ياشاسا دا،  لوخوچندان کناردا اآذربايج

لري طرفيندن قبول  ده بوتون نوماينده چھئو آذربايجان ميلتي حاقيندا بوتؤو تصوور آذربايجان ضياليالرينين  گياايدئولو ميلى. ائديلميردي

قئيد ائديلديگي کيمي . ايدي خسي اوچون گئنيش ايمکانالر يو ائتمه ذونا نوفوشوعورلرين عادي  ائديلميردي، ھمين تصوورلرين گئنيش کوتله

  . و ايله ضيديت تشکيل ائديرديشوعورتورک ائتنيک ) يرانا(آذربايجان ميلتي ايدئياسي آذربايجان 

لرين يارديمي و  اريجي اؤلکهخلر  قووهکراتيک حاکيم دمو چي، آنتيعبايجان ايرتيجارذآدن  معلوم اولدوغو کيمي، ايران، او جومله

  . کراتيک حرکاتيني قان ايچينده بوغدوالردموآزادليق،  ميلىيريندا آذربايجانليالرين خايلين آ جي-1946ين گوجونه حسيال

کراتيک دمو - ميلى نين خالقیبوندان سونرا ايرانين شاھليق رئژيمي آذربايجان اوزرينده حؤکمرانليغيني برپا ائتدي، آذربايجان 

حاکيميت دؤورونده  ميلىلرين کوبود زوراکيليق تدبيرلري  حاکيم دايره. رک اونو يئنيدن ازيلن ميلت وضعيتينه سالدي نايليتلريني لغو ائده

  . تشکيالت و موتشکيل عالقه لري داغيتدي ميلىمئيدانا گلميش 

موعين معنادا  119قارشي اؤزونو گؤسترن نيفرتي  هنيتينمدلري طرفيندن آذربايجان ديلي و  ايرانين حاکيم دايره، هالوعبوندان 

عالقه لري  ميلىدوشمنلرينين حرکتلري  نين خالقیآذربايجان  ونکيچونون آرتماسينا کؤمک گؤستريردي، شوعور ميلىآذربايجانليالرين 

  . ائدن عومومي نه وارديسا اونا قارشي يؤنلميشدي تامينمؤحکملنديرن و نسيللرين عالقه سيني 
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  . تشکيل ائدير سينده موھوم مرحله ونون سونراکي اينکيشافي و گئنيشلنمهشوعور ميلىکراتيک حرکات آذربايجانليالرين دمو- ميلى

القي خماياراق، آذربايجان خکراتيک تشکيالتالرين داغيديلماسينا بادموکراتيک حرکاتين ياتيريلماسينا، دؤولت، سياسي، دمو ميلى

- القي اؤز سياسي، سونراالر اينضيباطيخآذربايجان . دان محروم اولماديشوعور ميلىبيرليگين ايدئال فورماسي اوالن  ووارليغين  ميلى

ناسيندا الده ائتديگي ايدئال ثآزادليق حرکاتي ا ميلىالري ايتيرسه ده ايستروکتورديل، مدني بيرليگي مؤحکملنديرن  -اراضي، رسمي 

 ميلىاينکيشافي،  ميلىايراندا آذربايجانليالرين . الديخه چئويرمک عزميني قورويوب ساگرئال بيرليبيرليگي، ھمين ايدئال بيرليگين 

عونصورلري، عالقه لري، بوتؤولوگو حاقيندا تصوورلري دقيقلشديرمک و  نين لتىونون سونراکي اينکيشافي آذربايجان ميشوعور

  لي؟  ه نئجه چئويرمهگبيرلي ميلىبيرليک ايدئياسيني رئال  ميلى: يديراينکيشاف ائتديرمکله ياناشي بئله بير سواال جاواب تاپمال

  

  نتيجه

بؤيوک اکثريتيني تشکيل ائدن آذربايجان  نين سىاھالي ايالتنظردن کئچيريلن دؤورده ايران آذربايجانليالرينين اساس حيصه سيني، 

يمدان ان قاريشيق خونون ائتنيک باايستروکتورآذربايجانين سوسيال . ا ماليک ايديلرايستروکتورآذربايجانليالري اساسن تام سوسيال 

  . کومپونئنتيني مأمورالر تشکيل ائديردي

قدر آذربايجاني باشليجا اوالراق حاکيم  هلجي اي-1906اوللريندن ) 1925-1796(نين  حاکيميتي نين سى ايراندا قاجار سوالله

  . لري ايداره ائديردي عيانالرين نومايندهانين و يئرلي  سوالله

سي ايله فعال امکداشليق  نين ايداره اولونماسيندا قاجار سوالله لري اؤلکه لرينين نوماينده ھمين دؤور عرضينده آذربايجانين وارلي طبقه

يللر ايران بورژوا اينقيالبي زاماني جي ا-1911- 1905. نين اساس داياغيني تشکيل ائديردي ائديرديلر، آذربايجان حربي حيصه لري سوالله

. لري، مجليس، سياسي و س يران حؤکومت کابينها(ده  ، ايسترسه ده بوتؤولوکده اؤلکه)ينانجوم ايالتربايجان آذ(ايستر آذربايجاندا 

  . و داھا دا آرتديذآذربايجانليالرين نوفو) تشکيالتالر

ستينده سياايرانين نومينال حاکيميتي آلتيندا اولوب فاکتيکي اوالراق اؤز  جي ايله قدر آذربايجان-1917جي ايلين سونوندان -1911

دا فئورال اينقيالبي و باشليجا اوالراق اوکتيابر سيارو. نين پروتئکتوراتي ايديسيااالنان روخلره آر فئودال دايره-يئرلي وارلي، ياريم

ارتيني ظلري، ھم ده ايرانين مرکزي حاکيميتي ايرانين آذربايجان اوزرينده ن قووهکراتيک دمواينقيالبيندان سونرا ھم آذربايجانين ) 1917(

 تامينقانونو -لريني گؤندرمک يولو ايله بورادا قانونچولوق و قايدا ه مرکزي حؤکومتين قانوني نومايندهايالتي ائدير و عه سگگوجلنديرم

  . ي ائديرديلرعس ائتمگه

قيلليگينين موست ميلىنين  فئودال مولکدارالرينين اؤلکه- نون آرتماسي و ايرانين ياريموذلرين نوفو قووهکراتيک دموآذربايجاندا 

ان حؤکومتي آراسيندا کراتالري ايله تئھردموالماق جھدي آذربايجان خلريني قورويوب سامؤوقعاالناراق اؤز خايا آرضررينه بؤيوک بريتاني

. کراتالرين عوصيانينا سبب اولدودمونين باشچيليغي ايله  يابانيخ.م.ايلده شجي -1920ده  ماسينا و نتيجهخمئيدانا چي رينضيديتلجيدي 
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ايرانين آذربايجان اوزرينده حقيقي سووئرونليگي برپا اولوندو و ايراندا  ايالتده) 1920. 09(کراتيک حرکاتين ياتيريلماسيندان سونرا دمو

  . کملنديجي ايلين فئورال دؤولت چئوريليشيندن سونرا داھا دا مؤح- 1921

لي حربي  عالي روتبه خوصوصنسي، ضياليالرين بير حيصه سي و وازياجي ايللر عرضينده آذربايجان بورژ- 1921-1925

انين ايرانين يئني خ رضاسي و  دئوريلمه نين سى ، قاجار سواللههسيند حياتا کئچيريلمه نين سياستىسي  نين مرکزلشديريلمه مأمورالر اؤلکه

بوروکراتيک سيستئمينده  -بوتون بونالر آذربايجانليالرين ايرانين حربي. اولونماسيندا اھميتلي رول اويناديالر اعالني شاھي ثاير

  . سينه سبب اولوردو ونون گوجلنمهذنوفو

ثير لرينين سوسيال و ايقتيصادي وضعيتينه ھئچ بير منفي تا سي اولکي کيمي آذربايجان حاکيم طبقه بيريني عوض ائتمه-سواللرين بير

  . دي گؤسترمه

ني قوروماغا  منافعىلرين  لره ايستيناد ائتمک، حاکيم طبقه قووهسي، حربي  ايداره اورقانالرينين تئھراندا مرکزلشمه- اينضيباطي

اليشان چم شکيلده ييغماغا ظوئرگيلري مونتدن ايالتسي اوچون گؤرولن تدبيرلر،  قانونون مؤحکملنديريلمه- سيزليک و قايدا يؤنلديلميش تھلوکه

نين  موناسيبتلري بيرينجي ين آذربايجان آراسينداکي وئرمه چود ھئختصادوفه وئرن، يا- مرکزله اوللر مرکزي حؤکومته وئرگيني تصادوفدن

لي  آذربايجانلي يوکسک روتبه - آذربايجانين بورادا اساسن فارس و غئيري. ئيلي آسانالشديرديخمک ايمکانيني  ئيرينه اوالراق تنظيملهخ

فارس . ياراندي يطسي اوچون شرا سي و گئنيشلنمه رالرال تمثيل اولونان دؤولت طرفيندن ايستيثمارينين سونراالر داھا دا گوجلنمهمأمو

دي، او، پرينسيپ اعتيباريله  گتيرمه دگيشيکليليکلرينين قارشيليقلي موناسيبتلرينه ائله بير  اري و اورتا طبقهخعونصورو آذربايجانين يو

ود خفارس يا بوندان عالوه. يش ائديرديخيچمجموع ايستيثمارينين اساس آگئنتي صيفتينده  تيناياليدمت ائديردي، و خنه يمنافع بيرينجيلرين

 ايالتجي ايلدن اعتيبارن -1926الکين ھمين عونصورون . اينضيباطي آپاراتيندا ھميشه اولموشدور ايالتعونصور  ميلى-غئيري

آذربايجان موناسيبتلرينه يئني -مرکز و فارس-ايالتباشالماسي  ائتمگهلرده اوستونلوک تشکيل   سيسهاينضيباطي آپاراتيندا و ديگر ايداره و مو

ماياراق خالرينا باسياچيليک فونک لر آراسيندا واسيطه يف طبقهلتخده ايسه موايالت، ايالتمأمورالر اؤزلرينين مرکز و . رنگ وئريردي

لري ايله ھئچ بير  ين حاکيم طبقهايالتتدريجن حاکيم ميلتين، ايستيثمارين سيموولونا چئوريلير، آذربايجانليالرا زورال قبول ائتديريلميش، 

  . يش ائديرديلرخيچاريجي قوووه صيفتي ايله خگئنئتيک باغليليغي اولمايان 

-يئرلي، غئيري-کيمي، ھم ده غئيري) ھر يئرده اولدوغو کيمي(بقه ، آذربايجاندا مأمورالر نينکي نيسبي موستقيل بير طهليکل بئله

نين اولماسي اونالرين ايستر  منافعىکورپوراتيو  خوصوصیمأمورالرين اؤزلرينين . ، آيريجا ائتنيک بير قروپ تشکيل ائديرديلرميلى

  . سينه سبب اولوردو لرله موعين ضيديتلره گيرمه اورتا، ايسترسه ده حاکيم طبقه

يريلن دؤور چنظردن کئ. ليغا سبب اولوردويناراضن بونالر حاکيم فارس ميلتي ايله عئينيلشديريلن مرکزه قارشي عومومي بوتو

 ني مودافيعه قووهجک ھر ھانسي بير  ائده بيله تاميني ينمنافعده اونالرين ايقتيصادي  لر هس هسورملي  طلبلر ايره ميلىلر  ھمين طبقه هعرضيند

  . ائتمک مئيلي آرتيردي حلپروبلئملريني  ميلىايقتيصادي، -ه حاضير ايديلر، اؤز سوسيالگئتما

 جھتينکراتيک دموجھتين فورما،  ميلى، هطلبلرله چولغاالشماسي اونالرين قارشيليقلي عالقه د ميلىلرين  ظيفهايقتيصادي و- سوسيال

کراتيک رئژيمين برقرار دمو، ميلىمحض بو جور، آذربايجاندا   مسالهنظرده توتوردو،  ينيحلسي شکلينده  يش ائتمهخيچمضمون کيمي 
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سالرال اساکراتيک دمون ين مساله ميلىھمين حرکاتين مغلوبيتي . ائديلدي حلکراتيک حرکات زاماني دمو- ميلىاران خاولماسينا گتيريب چي

   .يره سالديخاقطعي حليني ت

لوغو، صوصخم هنين بئله اؤزون اونون فارس ميلتي و مرکزي حاکيميته موناسيبتيونون، ايستروکتورسوسيال  نين لتىآذربايجان مي

لوغونو صوصخم هاؤزون نين فیاينکيشا نين گياسىايدئولو ميلىونون و شوعور ميلىآذربايجانليالرين  يشيکليکلريگداونالرين سونراکي 

  . شرطلنديرميش اولدو

 نجىيرميايگيرالريندان خعصرين آ ونجواون دوققوز: يرچمرحله دن کئ ونون اينکيشافي ايکيشوعور ميلىآذربايجانليالرين 

  . کيمي هاوللرينجي ايللرين -40جي ايللرين اورتاالريندان -20جي ايللرينين اورتاالرينا کيمي، -20رين عص

، يوکسک هحيسينا، وطنپرورليک شوعوراراکتئريزه اولونور کي، اگر آذربايجانليالر اساسن ائتنيک خله اونونال رحبيرينجي م

آذربايجانليالردا  اسنسا، آذربايجانلي ضياليالر هائديرديلرسا ماليک ايديلرسه و اؤزلريني آذربايجان تورکلري حساب شوعورسياسي 

ليگي  هعايرانيزم ايران تبلرينين بعضيلرينده  اگر آذربايجان ضياليالرينين نوماينده. ي ائديرديلرعس ائتمگهه سي تربيسياايرانليليق اوريئنتا

  . رک، فارس ميلتيني ايفاده ائدن آنالييش کيمي قاورانيردي معناسي داشيييرديسا، ديگرلرينده ائتنيک چاالر کسب ائده

ليک کيمي قبول فارس ديللي بير نين سىبت اولونماسا دا، ايران اھاليثھمين دؤورده ايران ايجتيماعي فيکرينده فارس ميلتي آنالييشي 

سي دئييل ھم ده ائتنيک بيرليگي نظرده  بيرليگيني بيلديرمه دؤولتنين آنجاق سوسيال،  تئرميني") ايران ميلتي" ("ايران ملت"سي،  ديلمهائ

  . توتماسيني گؤستريردي

وضعيتينه گؤره  ادي، سياسي، مدنيصيتايق-سوسيالآذربايجان ضياليالرينين بير حيصه سي آذربايجانليالرين ايران جمعيتينده 

لري آذربايجانليالري  بونونال بئله ضياليالرين بعضي نوماينده. ترکيب حيصه سي حساب ائديرديلر نين لتىاونالري فارسديللي ايران مي

ن بو ين مسالهونون مضمونونا اويغون اولسا دا شوعورعادي  نين سىين اھاليايالتموستقيل تورک بيرليگي کيمي نظردن کئچيريرديلر و بو دا 

فعاليتينده ايرانچيليغين،  نين سىاگر آذربايجان ضياليالرينين بير حيصه . جھتي ياراديجي ضياليالرين اثرلرينده اؤز عکسيني تاپماميشدير

 موستقيلليگي، اؤزون ميلىديلين تبليغي اساس يئر توتوردوسا، آذربايجانليالرين ) دؤولت( ميلىبيرليگين، ) يرانا( ميلى عوموم

  . تصادوفه آپاريليردي- غونون تبليغي تصادوفدنلوصوصخم

ده دوران قيسمي آذربايجانليالرين آري، ايران منشالي مؤوقعيرانيست ا يرالريندا آذربايجان ضياليالرينين پانخبيرينجي مرحله نين آ

  ". اساسالنديردي"ييب حاضيرالدي و  جک پروقرامي ايشله ائده تاميناولونماسيني  سياآسيميليااولماالري ايدئياسيني، اونالرين تئزليکله 

لوغونون طرفدارالري ايسه يا پراکتيکي اوالراق فعاليت گؤسترمير يا دا صوصخمه موستقيلليگي و اؤزون ميلىآذربايجانليالرين 

  . ول ايديلرغتبليغاتال مش ھىشيفا

آذربايجانليالر اؤزلريني آذربايجان تورکو حساب ائديرديلر و بو ايدئيا ضياليالرين بير ين خ، بيرينجي مرحله نين سونونا ياهليکل بئله

لري آذربايجانليالرا اونالرين  ين نومايندهخلره يا ولونوردو، الکين ضياليالرين داھا تانينميش و حاکيم دايرها سي طرفيندن مودافيعه حيصه

، آذربايجان ضياليالرينين هباشقا سؤزل. يا آپاريرديالرمک اوچون گئنيش ايدئولوژي کامپانايران، آري منشالي اولماالري فيکريني تلقين ائت
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 ىمؤوقعچيلرينه چئوريلديلر، ھر حالدا ھمين ضياليالرين  نين ايفاده منافعىايدئولوقالرا، حاکيم ميلتين  ميلى لري آنتي گؤرکملي نوماينده

  . ايله موعين اولونوردو  منافعىلرينين سياسي،  آذربايجان حاکيم طبقه

  . سي ايله باشالنير مظلوم ميلته چئوريلمه نين لتىجي ايللرينين اورتاالريندان آذربايجان مي-20عصرين  نجىيرميايگ ايکينجي مرحله

ارماغا روحلو ضياليالر موباريزه آپ ميلىلرينين بعضيلري،  ظولمه قارشي مأمورالرين آذربايجانلي نوماينده ميلىموستقيم صورتده 

و سوسيال ظولمه قارشي موستقيل صورتده موباريزه آپارماق ايقتيداريندا دئييلديلر، اونا گؤره ده بو  ميلىلر  ھمين طبقه. مجبور ايديلر

  . اراکتئري داشيييرديخ" ضيالي"موباريزه تصادوفي، معنوي، 

. ي ائديرديعه سگئتما يير و مودافيعه کپ تانيده ا ويهسحوقوقالريني پرينسيپيال  ميلىالقالرين خفارس ميلتلرين و -ايراندا غئيري

  . بت ائديلميشديثتورک ميلتي کيمي  ايران آذربايجانليالري ايلک دفعه) 1927(نين سندلرينده -محض اکپ

 گياايدئولوسي اوزره ايکي  مسالهدن آذربايجان  و او جومله  مساله ميلى، ھمين مرحله نين باشالنغيجيندا ايراندا هليکل بئله

يرانيست ا موستقيل ميلت کيمي تانيمايان حاکيم ميلتچي و آذربايجان پان) و ديگر ميلتلري(بيرينجيسي، آذربايجانليالري : فورماالشميشدي

ي موستقيل ميلت، ھم ده تورک ميلتي کيمي، اونالرين اؤز موقداراتين) القالريخغئيري  و(؛ ايکينجيسي، آذربايجانليالري سيگياايدئولو

  . گياکراتيک ايدئولودموتعيين ائتمه حوقوقونو تانييان 

ون تدريجن ياييلماسي و اينکيشافي شوعور ميلىفعاليتي و آذربايجانليالر آراسيندا  کي موناسيبتلر ساحه سينده ميلىنين - کپا

" آذربايجان جمعيتي"بو ايشده . حاضيرالندينيب  سي ايشلهگياايدئولو ميلىايدئياسي و  ميلىجي ايللرده آذربايجان  - 1942-1941سينده  سايه

  . نين بؤيوک رولو اولموشدور قزئتي" آذربايجان"و اونون اورقاني 

ميلتين " جمعيت. "ائديردي يشخيچآذربايجان ميلتي آديندان " آذربايجان جمعيتي"سيني يئرينه يئتيرن سيافونک پارتياکراتيک دمو ميلى

تلري خوصوصيي خرک ميلت يارادان عونصورلر سيراسيندا اراضي، ديل، پسي تعريفيني وئره خوصوصیين خآنالييشا يا ىعلمي، موترق

تونلوغونو ثوبوت خلوغونو و آوتوصوصخموستقيلليگيني، اؤزونه م نين لتىآذربايجان مي" جمعيت"يش ائدن خھمين تعريفدن چي. قئيد ائتدي

ھر ھانسي بير ميلتين " جمعيت. "آذربايجان ميلتي ايدي -ري ميلتي ايدي، بو سينه گؤره بو ميلت نه تورک، نه آ ين عقيده"جمعيت. "ائديردي

رک  اھميتيني درک ائده نين سى يف ساحه لرينده ايشلنمهلتخمو نين تیحياميلتين  نين ديلىآنا  خوصوصنوارليغي و اينکيشافي اوچون ديلين، 

ائدير،  يشخيچاو، ھمچنين آذربايجانين ايقتيصادي و مدني اينکيشافي اوغروندا . يش ائديرديخبرابرليگي اوغروندا چي نين ديلىآذربايجان 

) 1907-1906(سي سياجک اورقان کيمي ايران کونستيتو ائده بيله تامينبيرليگي و بوتؤولوگونو  نين لتىينده آذربايجان مييطشرا تياکرادمو

اينديکي و  نين ميلتى، آذربايجان هليکل بئله. لي سوروردو سي طلبيني ايره و وياليت انجومنلري تشکيل ائديلمه ايالتطرفيندن نظرده توتوالن 

نين، گياايدئولو ميلىجک آرزو اولونان وضعيت  يکاسدا گلهعيکاسي مئيدانا گلميشدي، ھمين اينعنين موعين معنادا بوتؤو اين جک وضعيتي گله

  . ائديردي يشخيچنين مضمونو کيمي  ليت پروقراميميلتين بير سوبيئکت کيمي فعا

، ميلىآذربايجان  خوصوصنکراتيک حرکات ايللريند، دمو گياايدئولو ميلىو اونون ترکيب حيصه سي اوالن  شوعور ميلى

مجليسين و  ميلىکونقرئسين،  ميلىنين، سونرا -آدپ. نين فعاليتي زاماني اينکيشاف ائتديريلميش، دقيقلشديريلميشدي کراتيک حؤکومتيدمو
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اتديريب اؤز موستقيلليگي، بوتؤو چسياسي و اراضي جھتدن تشکيل اولونماسيني باشا  نين لتىسي آذربايجان مي حؤکومتين مئيدانا گلمه ميلى

  . گؤستريردي ه باشالنديغينيگمچکئنين حياتا  حياتيني تشکيل ائتمه پروقرامي ميلى

القين خلري  کراتيک حرکاتي ياتيرميش ايران حاکيم دايرهدمو- ميلىرفلي يارديمي ايله آذربايجاندا طفيقلرينين فعال و ھراؤز موت

کراتيک دمو ميلى نين خالقیآذربايجان . ديلر ونو اونون اليندن آال بيلمهشوعور ميلىونون موھوم حيصه سي اوالن شوعورايجتيماعي 

وارليق و اينکيشافين  - ي و ائتنيک اراضيسي، ديلي، مدنيتي، عنعنه لري ختاريالقين اؤزونو اؤز خيئکونالريندان بيري  نين حرکاتی

  . سي اولدو اوالن موستقيل بير ميلت کيمي داھا دريندن درک ائتمه - عاميللري ميلىسپئسيفيک 

القين داھا خطالعيي  نين نيتی، مدنين ديلى، نين لتى، آذربايجان مي مساله ميلىسونراکي اينکيشافي گؤستردي کي،  نين جمعيتىايران 

الريني برپا سيافونک نين ديلىروحلو ضياليالري آذربايجان  ميلىآذربايجانين . لرينين ديقتيني اؤزونه جلب ائتمکده داوام ائديردي گئنيش طبقه

ائديلن  اپچنده يازيب يرس ديلفابو مئيل ھمين زامانا قدر اساسن . ني بو و يا ديگر شکيلده داوام ائتديريرديلر ائتمک اوچون، موباريزه

  . نشريندن سونرا يئني ايمپولس آلدي نين سىپوئما) 1954" (الميدر بابايا سح"شھريارين .ح.مشھور آذربايجان شاعيري م

برپا اولونماسي و  نين سياسىفونک نين ديلىجي ايللرده ايراندا سياسي حياتين نيسبتن ليبئرالالشماسي زاماني آذربايجان -1960

ھمين ايللرده ادبي درنکلر مئيدانا گلير، فولکلور توپلوالري، . سي اوغروندا حرکات يئني اينکيشاف مرحله سينه قدم قويدو گئنيشلنمه

رده ھمين ايلل. سوندا اوريژينال بديعي اثرلر نشر ائديليرديعوضلر، وطنپرورليک مؤو دن واسيطه موستقيل اؤيره نين ديلىآذربايجان 

 ميلىاوالراق نظردن کئچيرمک، آذربايجانليالرين  خوصوصیسيني  مسالهآذربايجانليالر ايستر تبريزد، ايسترسه ده تئھراندا آذربايجان 

  . گؤسترميشلر ثه تشببوگسينده اؤيرنم سيني آذربايجان و ايران چرچيوه مسالهونو تدقيق ائتمک، آذربايجان شوعور

سپئسيفيک  نين خالقیيمپئرياليست اينقيالبي آذربايجانليالر آراسيندا آذربايجان ا يست، آنتيخمونار تيجو ايللر ايران آن- 1978-1979

ه چسيندن سونرا بير نئ لبهغبو ماراق اؤزونو اوندا گؤستريردي کي، اينقيالبين . گئنيش ماراغين اولدوغونو آشکار ائتدي خه چوينمنافع ميلى

آذربايجان، آذربايجان  ھانواخآزادي هرقف(يف سياسي، لتخآذربايجانليالر مو) برقرار اولماسينا قدرتئوکراتيک رئژيمين (آي عرضينده 

سي، آذربايجان  هقيقاتي موسيسحربايجان تآذ(سيساتالر ا،مدني ت). آذربايجان تي شوراسي، سازمان چريکھايمووق نين سىپارتياکرات دمو

 ،"بئلى چنل("، ژورنال، قزئت خياراتديالر، آذربايجان ديلينده کيتاب، آلمانا). جمعيتي مدنيتي جمعيتي، آذربايجان يازيچيالر و شاعيرلر

 ،"الق سؤزوخ" ،"آزادليق"، "يولداش" ،"بيرليک" ،"آذربايجان سسي"، "دينالرصمولال ن"،" آراز" ،"اودالر يوردو" ،" ولدوزا"

سيساتالرين اھمين ت. باشالديالر ائتمگهنشر ") کوروغلو" ،"موشتولوق" ،"جايازما" ،"ايشيق"، "دان اولدوزو" ،"لي ايره" ،"وارليق"

يني، ياييلما خي، تاريھتلرينتليف جخمو نين تی، مدنيميلىفعاليتي و مطبوع محصولالرين مضمونو اساسن ايران آذربايجانليالرينين 

. سي اوچون فعاليت پروقرامي حاضيرالماق عزميني عکس ائتديريردي حوقوقالرين الده ائديلمه ميلىو  گياايدئولو ميلىجوغرافياالريني، 

يفه کيمي آذربايجان ديلي اوچون ظلردن بيري، بعضاً اساس و وظيفهلرينده اساس  ھمين قزئت و ژورنالالر اؤز پروقرامالريندا، باش مقاله

  . يش ائديرديلرخيچليشي اوغروندا رينين مدني ديرچن آذربايجانلياللي سورور، ايرا برابرليک طلبي ايره

ن حلينه موناسيبتده يئني مئيللري عکس ين مساله ميلىون اينکيشافيندا، شوعور ميلىھمين دؤورو مطبوعاتدا چاپ ائديلن ماتئريالالر 

ان و خکيمي با سياياتينا موستقيل سوبستانينده ميلتين معنوي حيطبيرينجيسي، معلوم اولوردو کي، اينقيالبدان اولکي ايران شرا. ائتديريردي
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ايکينجيسي، . سي عمله گلميشدير ياراديجي ضياليالر طبقه ميلىميلتين آزاد معنوي اينکيشافي اوغروندا موباريزه آپاران آيريجا آذربايجان 

ضياليالر تورک  ميلىايندي . ايرانين بوتون آذربايجانليالري آراسيندا ياييلماغا باشالميشدير شوعور ميلىمئيدانا گلن  هيندشرايطآذربايجان 

). هباشليجا اوالراق ضياليالر ايچريسيند(ود آذربايجانلي مفھومو آلتيندا ايراندا ياشايان بوتون آذربايجانليالري نظرده توتوردوالر خيا

يل خئتنيک بيرليگينه داالرين ضياليالريندان فرقلي اوالراق آذربايجان ائتنوسونا تورک مئتاجي ايل- 40اوچونجوسو، آذربايجانلي ضياليالر 

دؤردونجوسو، ايرانين بوتون . لي سورموردو تونلوغو ايدئياسيني ايرهخاراق ھمين ائتنوسون موطلق آوتوخالق کيمي باخاوالن 

تاريت طلبيني قطعي صورتده قالديرماغا مانع خمو ميلىسينده  ن چرچيوهسي آذربايجا نين درک ائديلمه بيرليگي ميلىآذربايجانليالرينين 

  . لي سورولوردو تاريت طلبي ايرهخمو ميلى -اولور، اونون عوضينه اساسن مدني

 ميلىاينکيشاف ائدير و  شوعور ميلىکراتيک حرکات زاماني بير تام کيمي فورماالشميش دموجي ايللر -40دئييلنلر گؤسترير کي، 

 حلسياسي، ايقتيصادي پروبلئملري - ني نظره آلمادان ايران جمعيتي قارشيسيندا دوران سوسياليمنافع، آذربايجانليالرين سپئسيفيک نى مساله

 حلن بعضي جھتلريني قيسمن و اساسن فورمال صورتده ين مساله ميلىجو ايللر ايران اينقيالبي - 1979-1978. مومکوندور- ائتمک غئيري

سي ايراندا سيابئله کي، ايران ايسالم کونستيتو. نين قارشيسيني آلميش اولدو سي ايمکاني گوجلنمه نين حرکاتی ميلىايجانليالرين ائتمکله آذرب

ديللرينين رسمي ) قؤوم(ايرانين يئرلي و ائتنيک ). 19ده ما(ايله اعتيراف ائتدي الق و طايفاالرين مؤوجودلوغونو دوالييسي خيف لتخمو

آذربايجان ). 15(موعين ائتدي ) دريسيتنين  ادبياتي ميلىلري، مطبوعات، مکتبده  واسيطه سياکوتلوي اينفورما(ساحه لريني سي  ايشلنمه

قبول  سيابئله کي، کونستيتو. ماياراق، بو نايليتي اھميتلي حساب ائتمک الزيمديرخسينه با مه عاريف سيستئمينده ايشلنمهاھله ده م نين ديلى

تئھران  -اوچ نؤمره  معىج" (گونش"تئھران و تبريزده بو و يا ديگر ايللرده ) 1982-1980(ايل مودتينده  چاو) 1979(ا ائديلديکدن سونر

" يئني يول"، )اورقاني نين جمعيتىآذربايجان يازيچيالر و شاعيرلر  -2" (اولکر"، )اورقاني نين جمعيتىآذربايجان يازيچيالر و شاعيرلري 

جو ايلين -1979ژورنالالري نشر ائديلميش، ) 13" (اينقيالب يولوندا"، )20(’’ دده قورقود"، )نين اورقاني"آذربايجان مدنيتي جمعيتي" - 4(

سون زامانالردا آذربايجان . ژورنالي ايسه ايندييه کيمي نشر ائديلير" وارليق"آپرئلينده تئھراندا آذربايجان و فارس ديللرينده نشره باشاليان 

  . دير ديلينده بير سيرا قزئت و ژورنالالر چاپ ائديلمکده

آذربايجان ديلينده کيتاب نشري داوام . يير قئيد ائتمک الزيمدير کي، آذربايجان ديلي ان گئنيش شکيلده آذربايجان رايونالريندا ايشله

تک  -تک(ھمين کيتابالر اساسن تئھراندا، تبريزده و قيسمن . اپ ائديلميشديرچتاب آددا کي 200جي ايلين اولينه کيمي -1985بئله کي، . ائدير

ونو خوچھمين محصولالرين ياريدان . شھرلرده چاپ ائديلميشدير. و س هساووي، تيکاب، ساراب، قوم، خزنجان، ماراغا، ماکو، ) کيتابالر

ر حصکيتابالر  خوچي، ديلي، ادبياتينا بير خذربايجانين تاريآ. سوندا يازيلميش بديعي اثرلر تشکيل ائديرعوضپرورليک مؤو - وطن

  . ائديلميشدير

چي فعاليتيني داوام ائتديرمکله موعين تشکيالتالر حاليندا بيرلشمک مئيليني ده نوماييش ماعاريف-آذربايجان ضياليالري اؤز مدني

نين  يرليگيظسي ناسيايدانين باشجيليغي و ايران ايسالم اورييئنتاش يحياجي ايلدن تبريزده تانينميش آذربايجان شاعيري  -1986. ائتديريرديلر

تئھرانين آذربايجان روحاني شاعيرلري ده اؤز بيرليکلريني تشکيل ائتميشديلر . ي فعاليت گؤستريرنسي آلتيندا رسمي ادبي انجوم يمايهح

تشکيل ائديلير، فيلم چکمک ) ساعات 1-0،5گونده (شلري بوندان باشقا آذربايجان ديلينده تئلئويزييا وئريلي). جي ايللر-1986- 1984(

  . يه قويولور، کونسئرتلر وئريلير و س تئاتر تاماشاالري صحنه. لري گؤستريليرثتشببو
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مرکزلري و جمعيتلرينين  ماعاريف-اريجده آذربايجان موھاجير مدنيخيميندان خونون اينکيشافي باشوعور ميلىآذربايجانليالرين 

بئله مرکزلر و جمعيتلر . ويدير هسجي خسي ده جو آذربايجان و فارس ديللرينده قزئت و ژورنالالر نشر ائتمه يتلرينعجمتشکيلي، ھمين 

فعاليت . يادا، کانادادا و س، فرانسادا، بؤيوک بريتانيادا، ايسپانهدا، ايسوئچدآلمانيادا، -دن آبش لريند، او جومله اؤلکه خدونيانين بير چو

  . گؤسترير

ونون تکرار ايستحصالي و سونراکي اينکيشافي اوچون الوئريشلي شوعور ميلىبوتون بو قئيد ائديلنلر ايران آذربايجانليالرينين 

 . يارادير يطشرا
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