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XÜL ASƏ  

İrandakı Etnik Etirazların Dinamikası: 2006-2018-ci İllər Arasında 

Azərbaycanlıların Təşkil Etdiyi Etirazlar 

Ramin CABBARLI 

Varlıq: Üç Aylıq Dil, Ədəbiyyat, Mədəniyyət və Toplum Araşdırmaları 
Dərgisi, İkinci Dönəm, Say 2021: 23(1), s. 9-30 

Şəxslərin maraqlarını və hədəflərini çərçivə harmoniyası olaraq da bilinən 

ictimai hərəkatların hədəfləri ilə əlaqələndirmək vəziyyəti, İranda Güney 

Azərbaycan Milli Hərəkatının inkişafında mühüm rol oynayır. İranda 
azərbaycanlı fərdlər tərəfindən təşkil edilən küçə etirazlarının quruluşu, bu 

qrupun şəxslərini təhlükəyə atan gözlənilməz hadisələrin meydana 

gəlməsindən qaynaqlanan bir şikayətdən sonra baş verdiyini göstərsə də, 

Azərbaycanlıların altıncı və yeddinci prezidentlər dövrü ərzində bu hadisələrə 
reaksiyaları eyni deyildi. Bu kontekstdə belə gözlənilməz şikayətlərin fərdlərin 

sosial etiraz aksiyalarına qatılması üçün bir səbəb təmin etməsi baxımından 

zəruri olduğu, lakin tamamilə yetərli olmadığı görünür. 

Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı xalqı ayağa qaldırmaq üçün çərçivələrdən 
istifadə etmişdir, lakin ölkə hakimiyyətinin çərçivələri hərəkatın səfərbərlik 

gücünü azalda bilər. Prezidentlər Mahmud Əhmədinejad və Həsən Ruhaninin 

istifadə etdikləri fərqli söyləmələr və çərçivələr etirazların meydana 

gəlməsində və intensivliyində fərqliliklərə səbəb olmuşdur. 

Çerçeve uyğunlaşmasına diqqət yetirərkən bu məqalə həm də avtoritar bir 

dövlətdə ictimai hərəkət dinamiklərini təhlil etmək üçün siyasi imkanları 

nəzərdən keçirməyi hədəfləyir. Gözlənilməyən şikayət-etiraz modeli, 
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prezidentlərin söyləm və çərçivələri və siyasi fürsətlərin təhlili etiraz 

fenomeninin yalnız bir amil ilə izah edilə bilməyəcəyini ortaya qoyur. Bu 
məqalə, çərçivə və qavrayışın siyasi imkanların əlverişli olduğu yerlərdə arizi 

problemlərin İranın avtoritar dövlətində etirazlara səbəb olduğunu göstərməyə 

çalışır. Buna görə də etiraz nümayişlərinin tək bir faktorun deyil, əksinə 
interaktiv amillərin nəticəsi olduğu görünür. 

Açar Sözlər: Azərbaycan, Etiraz, Azərbaycan Milli Hərəkatı, İran, Çərçivə 

Harmoniyası. 

ABSTRACT  

The Dynamics of Ethnic Demonstrations in Iran: Azerbaijanis’ 

demonstrations, from 2005 to the present 

Ramin JABBARI 

Varlıq: Quarterli Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies, 
Second period, Issue 2021: 23(1), pp. 9-30 

The process of linking individuals’ interests and goals with those of social 

movements, frame alignment, has crucial role on the mobilizing capability of 

South Azerbaijani National Movement in Iran. Although the pattern of street 
demonstrations of Azerbaijanis in Iran shows that the demonstrations always 

follow an incidental grievance which arises from an unanticipated situation 

that put groups at risks, the reaction of Azerbaijanis was not same to all of the 

incidental grievances in the presidency of Iran’s sixth and seventh presidents. 
Incidental grievances in this case seem to be necessary but not sufficient 

conditions for participation in demonstrations. The South Azerbaijani National 

Movement employed frames to mobilize people, frames of the leadership can 

diminish the mobilizing power of the movement. The different discourses and 
frames used by President Mahmoud Ahmadinejad and President Hassan 

Rouhani led to differences in the occurrence and intensity of demonstrations. 

This paper focuses on frame alignment while also considering political 

opportunities in order to analyze social movement dynamics in an 
authoritarian state. Analysis of the incidental grievance-demonstration pattern, 

the presidents’ rhetoric and frames, and the political opportunities reveals that 

the phenomenon of demonstration can not be explained by merely one factor.  

In this paper, I try to show that incidental grievances, when the frame and the 
perceived political opportunities are favorable lead to a contentious 

demonstration in the authoritarian state of Iran. So, the contentious 

demonstrations are the outcome of interacting factors, not a single factor. 

Keywords: Azerbaijan, Protest, Azerbaijan National Movement, Iran, Frame 
Alignment. 

ÖZET  

İran’da Etnik Protestoların Dinamikleri: 2006’dan 2018’e Kadar 

Azerbaycanlılar Tarafından Düzenlenen Protestolar 

Ramin CABBARLI 

Varlıq: Üç Aylık Dil, Edebiyat, Kültür ve Toplum Araştırmalrı Dergisi, İkinci 

Dönem, Sayı 2012: 23(1), s. 9-30 
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Çerçeve uyumu olarak da adlandırılan, bireylerin çıkarlarını ve hedeflerini 

sosyal hareketlerin hedefleriyle ilişkilendirme durumu, Güney Azerbaycan 
Milli Hareketi'nin İran’da gelişmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. 

İran’da Azerbaycanlı bireyler tarafından düzenlenen sokak protestolarının 

yapısı, bu grubun bireylerini tehlikeye düşüren beklenmedik olayların 
meydana gelmesinden kaynaklı bir şikâyet sonrasında vuku bulduğunu 

gösterse de, bu olaylara Azerbaycanlı bireylerin İran’ın altıncı ve yedinci 

cumhurbaşkanlarının görev süresindeki tepkileri aynı olmamıştır. Bu 

bağlamda, bu tür Arızî şikâyetlerin, bireylerin toplumsal protestolara 
katılmasında bir sebep oluşturması bakımından gerekli olduğu ancak tümüyle 

yeterli olmadığı görülmektedir. 

Güney Azerbaycan Milli Hareketi insanları ayaklandırmak için çerçeveler 

kullanmıştır, ancak ülke yönetiminin çerçeveleri hareketin seferberlik gücünü 
azaltabilir. Cumhurbaşkanları Mahmud Ahmedinejad ve Hasan Ruhani'nin 

kullandığı farklı söylemler ve çerçeveler, protestoların ortaya çıkması ve 

yoğunluğunda farklılıklar meydana gelmesine neden olmuştur. 

Bu makale, çerçeve uyumu üzerinde yoğunlaşırken, aynı zamanda otoriter bir 
devlette sosyal hareket dinamiklerini analiz etmek amacıyla siyasi fırsatları da 

göz önünde bulundurmayı hedeflemektedir. Arızi şikâyet-protesto modelinin, 

cumhurbaşkanlarının söylem ve çerçevelerinin ve de siyasi fırsatların analizi, 

protesto olgusunun yalnızca bir faktörle açıklanamayacağını ortaya 
koymaktadır. Bu makalede, çerçeve ve algılanan siyasi fırsatların elverişli 

olduğu hallerde, arızî sorunların İran'ın otoriter devletinde protestoya neden 

olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Bu sebeple görülmektedir ki, itiraz 

protestoları tek bir etkenin değil, etkileşimli faktörlerin sonucudur. 

Anahtar Sözcükler: Azerbaycan, Protesto, Azerbaycan Milli Hareketi, İran, 

Çerçeve Uyumu. 

 چکیده

 2018تا  2006های ها بین سالزای اعتراضات اتنیکی در ایران: اعتراضات آذربایجانیعوامل تحرک

 رامین جبارلی

، 1400: 23(1شماره )، دوم، دوره و مطالعات اجتماعیفرهنگ ، زبان، ادبیاتپژوهشی ارلیق: فصلنامه و
 9-30صص. 

یگفته م زین یچارچوب میکه به آن تنظ یاجتماع یهامسو کردن منافع و اهداف افراد با اهداف جنبشه
 یابانیدارد. اگرچه ساختار اعتراضات خ رانیدر ا یجنوب جانیآذربا یدر توسعه جنبش مل یشود، نقش مهم

 یتینارضا کی زکه اعتراضات پس ا دهدینشان م رانیدر ا یجانیآذربا نیتوسط فعال افتهیسازمان 
 نینسبت به ا هایجانیگروه را به خطر انداخته رخ داده است، اما واکنش آذربا نیکه افراد ا یارمنتظرهیغ

 رسدینظر مبه نه،یزم نینبودند. در ا کسانی رانیجمهور ششم و هفتم ا یدر دوره روسا رمنتظرهیغ عیوقا
. ستین یاما شرط کاف ،است یشرط ضرور توقوع اعتراضا یبرا منتظرهریغ یهایتینارضا نیکه وجود چن

 یهامردم استفاده کرده است، اما چارچوب جیبس یبرا ییهاارچوباز چ یجنوب جانیآذربا یجنبش مل
مختلف مورد  یهاها و چارچوبجنبش را کاهش دهد. گفتمان جیتواند قدرت بسیکشور م نیا یحکومت

باعث اختالف در ظهور و شدت اعتراضات شد.  ینژاد و حسن روحان یمحمود احمدجمهور  یاستفاده روسا
به  یجنبش اجتماع ییایپو لیو تحل هیتجز یچارچوب متمرکز است برا ییکه بر همسو یمقاله در حال نیا
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ها و چارچوباعتراض، گفتمان - یتیمدل نارضا لیو تحل هی. تجزپردازدیم زین یاسیس یهانقش فرصت
 حیعامل قابل توض کیاعتراض تنها با  دهیدهد که پدینشان م یاسیس یجمهور و فرصت ها یسارو یها

 یاسیس یهاها همسو بوده و فرصتکه چارچوب یکوشد نشان دهد که در مواردیمقاله م نی. استین
به  نیبراشود. بنا رانیا یموجب اعتراض در کشور استبداد تواندیم رمنتظرهیغ یهایتیوجود داشته، نارضا

 است. ی، بلکه عوامل تعاملستیعامل واحد ن کی جهیاعتراض نت هرسد که اعتراض بینظر م

 .آذربایجان، اعتراض، جنبش ملی آذربایجان، ایران، تنظیم چارچوبی ها:کلیدواژه

 

  گیریش

حرکته بیر  سوسیال خ واختچوچیلر( )نظریه قورامجیالرتوپلومسال حرکتلرین دینامیکلرینی آراشدیران 
وم ورامجیالر، چرچیوه اویقچالیشارالر. بعضی آچیقالماغا ی گو وئریلن دست)فردی( قاتیلیمی  بیرئیسل

اسنو و بنفورد، دیرلر )هبیر حرکته قاتیلیم اوچون گرکلی بیر شرط اوالراق گؤرمکدسورجلرینی سوسیال 
لرین چیخارالرینی و یئریب ،ومو، چرچیوه اوی(1984و فیکیرداشالرینا گؤره ) اسنو(. 1986: 464

 یشله بو دورومئی. باشقا بیر ددیرجیایلیشکیلندیرمه سوره چیخارالری ایلهحرکتلرین  سوسیال هدفلرینی
و یا بیر قونو حاقینداکی لری قاورامساللشدیرما گلیشدیرمهبلیرلی بیر قونو ایله ایلگیلی انسانالرین بیر »

بو باغالمدا (. 2007: 104، مانچو درو چانگ) «دیر.جیلری سورهیؤنلندیرمهلرینی یئنیدن دوشونجه
مشروعالشدیرماق فعالیتلرینه ایلهام وئرمک و اونالری  اؤرگوتونونلر، بیر توپلومسال حرکت چرچیوه»

 (.2000: 614 و بنفورد اسنو) .«توپلولوغودورآنالمالر اینانج و اویغوالنان ائیلم اوداقلی اوچون 

اوچون فرقلی و سیخلیقال رقابت حالینداکی سورون هر هانسی بیر مسئله و یا  ، انسانالرگنل اوالاراق
 ،مانچو درو چانگ( )یورومالماالردیرلر تملده گؤروش و الر )کی بو چرچیوهیرلره معروض قالچرچیوه

رینی و یملله، یؤنیؤنونده یاپدیغی ترجیحلرسی نی سئچمهبلیرلی بیر چرچیوه بیرئیلرین(. 200۷

لرین وارلیغینی و بیلر. بو مقاله، رقابت حالینداکی چرچیوهال حرکته قاتیلیمالرینی شکیللندیرهتوپلومس
آراشدیرماقدادیر. ائتکیلرینی قاتیلیمی اوزرینه اوالن پروتستوالرا دا ایران بیرئیلرینلرین، بو چرچیوه

اورقانیزه ّلی حرکتی طرفیندن ، آکتیویستلرین گونئی آذربایجان میومونونده چرچیوه اویآیریجا بو مقاله
کی ائتکیلری آراشدیریلماقدادیر. ئچیرمه قابیلیتی اوزریندهگاوچون انسانالری حرکته پروتستوالر ائدیلن 

باخیش باغالمسال بیر اؤنونده توتاراق گؤز  شیمینیائتکیلهلرین و سیاسی فرصتلرین بو سببله چرچیوه
میدانا  بؤلومدنآراشدیرما اوچ آنا سؤز قونو (. 1988 تارو، ؛1994 ،ماک آد)م دیلمیشدیرایشله آچیسی

کی بو دوروم  - اوالیو تهدید ائدیجی و یا ریسکلی بیر  یننیلمهگنلده گؤزلهدیر. ایلک اوالراق، گلمکده
بلیرتهدیکلرینی هایزل -تانیمالنمیشدیراوالراق  سورونالرن تهدید ائد لریین و کوتلهاؤن گؤرولمه ًاتامام

آراشدیریالجاق. داوامیندا، گونئی آذربایجان میّلی حرکتی و  نیدوزه پروتستوالرینو یا  پروتستو کر
نین موبیلیزاسیونو چئشیدلی شکیللرده آزالتدیغی و یا لرین چرچیوهنین رقابت ائدایران دؤلتی

 .دیرجکآرتیردیغی گؤستریله
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نی ئشکیلده یآلغیالدیغی  پروتستوجوالرینلی سون اوالراق چرچیوه آنالیزی آراشدیرماسی، آذربایجان
گؤز اؤنونه  دوغاسینین اوتوکراتیک تامامالناجاق. ایران رژیمیراق سیاسی فرصتلری گؤز اؤنونه آال

دان -2006دا ، ایرانچالیشما. بو دیرترجیح ائدیلمکدهی مسیاسی فرصت تئری «آلغیالنان»آلیندیغیندا، 
 .سی ایله سونوچالندیریالجاقدیراؤزتلنمهدرسلرین  ایلگیلیری ایله دینامیکل پروتستوالرینگونوموزه 

 دا آذربایجانلیالرین شیکایت و پروتستوالریایران
 آرخا پالن

آغیرلیقلی باغالمیندا  کؤکندا یاشایان آذربایجانلیالر اتنیک هم ده ایران ندهجمهوریتیهم آذربایجان 
میلیون آذربایجانلی  9،8ینه باغلی( گتلر بیرلییسوو اسکی) ندهجمهوریتیدور. آذربایجان اوالراق تورک

ین و تهران و قوم کیمی ایرانقوزئی باتیسی ین یاشاماقدادیر؛ آذربایجانلیالرین بؤیوک بیر قیسمی ایران
بؤیوکلویونو  نفوسونونداکی اتنیک تورک دیرلر. ایرانهداوام ائتدیرمکدیاشامالرینی مرکز شهرلرینده 

یشیکلیک گمیلیون آراسیندا د 40له یا 20، تخمینلر رغمًااولماماسینا نفوس ساییمی می بیر ن رسگؤستر
نین ی- %40ی حاقینداکی تک رسمی تخمین، ایرانلیالرین یسداکی تورکلرین سایدیر. ایرانگؤسترمکده

اکبر صالحی  نیایشلری باخا دیشایران اسکی ن ینی ایفاده ائدگ( تورکجه بیلدیانسان میلیون 32 قاباجا)
و یا  "تورک"، "آذری"، "آذربایجانلی" یاپی داکی اتنیکایران(. 2012)صالحی،  آچیقالنمیشدیرطرفیندن 

 انسانینبیرلرله آدالندیریلماقدادیر. آذربایجانلی تعبیری، بیر چوخ عکیمی فرقلی ت "آذربایجان تورکو"
 میشدیر.هلگه آدیندان تؤربیر بؤ اولوشدوردوغو تورکلرین کؤکنینییاشادیغی و اتنیک 

هاوچون فرقلی سیاستلر ایزل یاپیالندیرماقیئنیدن  کیملیکلرینیتلر بیرلیگی و ایران دؤلتی، قروپ یسوو
مینی اتنیک بیر ی. مثاًل استالین، آذربایجان تئردیریندن بو انسانالری فرقلی آدالرال آدالندیرمیشالرگدی

آنالمینا گلمکده و میّلی بیر کیملیک  سلبؤلگه یمعینی تئر، خالق اوچون انیمالرکناوالراق ت کیملیک
تئز -و تئزه یئر آلماقدادیر د لیتراتوردا گونوموزدهملرین آنالمالری اوزرینه اوالن قاریشیقلیق ی. بو تئرایدی

راق ، آذربایجانلی تعبیری، آذربایجان اوالچالیشمادا ی قبول ائدیلیر. بوگجهبیلئچهگنین یئرینه بیرلری-بیر
اشاره ائتمک ب فردلره یصاحکؤکنه یاشایان و تورک اتنیک  سیندهقوزئی باتی بؤلگهین بیلینن ایران

آییرماق اوچون، ندن یتیرجمهوت( آذربایجان ینی )اسکی سوو. بو بؤلگهدیرجکاوچون استفاده ائدیله
 .دیرجکده استفاده ائدیلهیمی گونئی آذربایجان تئر

زوین کیمی قآذربایجان، اردبیل، زنجان، همدان و  باتیدوغو آذربایجان،  ؛یمیگونئی آذربایجان تئر
بیر یایغین اوچون استفاده ائدیلن اشاره ائتمک ب شهرلره یصاحنفوسا دا آغیرلیقلی اوالراق تورک ایران

ین جاندا آذربایاسالم انقالبیندان بو یانا، گونئی آذربایجان گرچکلشنجو ایلده -19۷9دا . ایرانیمدیرتئر
 اؤرگوتونونتوپلومسال حرکت  اؤزل. بو گلیشمیشدیرمیّلی حرکتی اوالراق آدالندیریالن میّلی بیر حرکت 

تعین جگینی گلهو گونئی آذربایجانلیالر اوچون اؤز  الرقاکولتورل ح-نیسبی تمثیل، سوسیو آماجی؛تمل 
  (.200۷ عسگرزاده،ی الده ائتمکدیر )ّقاح
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 پروتستوالرشیکایت و 
دا سی، آذربایجانلیالرین ایرانائدیلمه دشیکایتلر آراسینداکی فرقین آییر عارضیشیکایتلر و  یسالیاپ

شیکایتلر، بیر قروپون  یاپیسال. یاپیسینی آیدینالتماقدیر نینپروتستوالری جیمجادلهائتدیکلری 
شیکایتلر، قروپالری  ضیعار، یرکنقایناقالنقونوموندان  یاپیسینداکی قونوموندان الوئریشسیزبیر سوسیال 

شیکایتلرین  یاپیسالاورتایا چیخماقدادیر.  دوالیین ابیر دورومد یننیلمهگؤزله ًاریسکه سوخان تامام
م ی؛ اوس19۷2آرتیرار )ترنر و کیلیان ظرفیتینی اوالنالر بیر قروپون اورتاق حرکت ائتمه  عارضی عکسینه،

ب اولمادیغی یاؤنملی مالی و سیاسی قایناقالرا صاح حرکتلرین اؤزللیکله سوسیال(. 1981 ولش،؛ 1998
، هدنین اولمادیغی ایران کیمی بیر اوتوکراسیمئدیا آزادلیغی قیالنن ومکوو یا بیر اورتاق حرکتی م

، باشقاالری و هکترده اؤنملی بیر رول اوینایابیلر )مهسفربرلیگی تتیکله مزایسته -ایسترشیکایتلر  عارضی
2016.)  

 شیکایتلر یاپیسال
لر گؤز اؤنونه آلیندیغیندا، ایفادهاؤنه سوردویو حرکتین  سوسیالو  وداکی دورومین ایرانآذربایجان

 سلچئوره مجیلیق و، اقتصادی آیرییوخسونلوقنین سوسیوکولتورل شیکایتلری یاپیسالآذربایجانلیالرین 
دیلیدیر و آذربایجانلیالر آنا دیللرینی  ین تک رسمی. فارسجا، ایرانبیلرنهسؤیله اولدوغوتمللی بحران 

الرینی قوروماق آدینا هر هانسی بیر رسمی ثمیرا کولتورلروم بوراخیلمیشالر. حنمکدن ماؤیرمکتبلرده 
دؤلتین قورولماسیندان بو -اولوسجی ایلده بیر -192۵، پهلوی خاندانی طرفیندن یاردیمین اولماماسی

کولتورل -بو سوسیو(. 200۷، عسگرزاده) دایانماقدادیرن سیاستلرینه آسیمیالسیو نلورووزاویغوالنان یانا 
 و شیکایتلری اورتایا چیخارماقدادیر. یزلیگیسیتداکی ممنون، آذربایجانیوخسونلوق

. دیرایلگیلی ایلهائشیتسیزلیگی آراسیندا مؤجود اوالن رفاه  شهرلرشیکایت،  یاپیسالدیگر بیر 
نفوسلو فارس  تیمینیاورهبودجه و صنایع اؤلچوسوز بیر شکیلده ن کومتیحآذربایجانلی آکتیویستلر، 

بیر  نلرده ایش تاپماالری اوچون ائتکیبؤلگهنفوسلو ، آذربایجانلیالری ایسه فارس وئردیگینی شهرلره
گؤره، دوغو آذربایجان  وئریلرینهدیرلر. دؤلت دهایفاده ائتمک زورالدیغینیشکیلده تورپاقالریندان آیریلماغا 

آغیرلیقلی اوالراق فارس  شهرلر ب ایدی و کؤچ آالنیصاح اورانیناکی ان یوکسک کؤچ دهیالتی اؤلکها
ایچ یاپیالن دان (. آذربایجانلی آکتیویستلر، آذربایجاننفوس ساییمی 2011) نفوسو اوالن شهرلردی

 .دیرلرلی سورمکدهایره اولدوغونو مجیلیغین سونوجوکؤچون اقتصادی آیری

آذربایجان ایالتینده اوالن بیر دوز  باتیگؤلو،  هدیر. اورمیبحران سلچئورهایسه سورون بؤیوک  دیگر بیر

ایله یاناشی  گؤلودور. بو گؤل بیر زامانالر دونیانین آلتینجی ان بؤیوک دوزلو سو گؤلو اولماسی
یالنیش ، تیمییؤنهو ایللیک ضعیف س جااونالر ون بؤیوک بیر بؤلومو. گؤلوکی ان بؤیوک گؤلدادتادوغواور

دوز فیرتیناالری ایسه (. 2014رینگتون، کور )دقوروموشو چیلیک سیاستلری و قوراقلیقدان اؤتراکین
دیر. کولک، دوز پارچاجیقالرینی گئنیش اوچون بؤیوک بیر ریسک میدانا گتیرمکدهخالق  گونوموزده

میلیونا قدر  14لرده شهرلرده و بؤلگه یغینفوسونون یاشادبیلر و آغیرلیقلی اوالراق تورک یایالره مسافه
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کومتی حآذربایجانلی آکتیویستلر، (. 2013، باشقاالری)گروسی و  بیلریهلهجانلینی دوغرودان ائتکی
تیم اویغوالماقال مجیلیغا دایانان بیلینجلی یالنیش یؤنهکی تورک خالقینا قارشی اتنیک آیریدهبؤلگه

 سوچالییرالر.

 یاپیسی ستوپروت-شیکایت عارضی
هعارضی شیکایتلری ایزل زامان، آذربایجانلیالرین پروتستوالری هر رغمًای یاپیسال شیکایتلره ّدیبو ج

ین بویونجا ایرانلری تیم سورهیؤنهنین و حسن روحانی نژاداحمدی محمود جمهورباشقانیمیشدیر. 

سونرا  اوالیدانبیر  یننیلمهؤزلهگو هامیسی دا  یاشانمیش گونئی آذربایجان شهرلرینده دؤرد پروتستو
 12گرچکلشمیشدیر.  نمیندهتیمی دؤیؤنه احمدی نژاددا -2006. ایلک پروتستو مای گرچکلشمیشدیر

انسان »ی، تورکلرین سهقزئت ایراناورقانی اوالن  یایین رسمینین جمهوریتی دا ایران اسالم-2006مای 
اوالراق  «حامام بؤجکلری»جبوریتینده اوالن م «یوخ ائدیلمک»و بو سببله  «یندیلینی بیلمه
 راحاتسیزبو (. 2006ی، سه)ایران قزئت یایمالمیشدیریازیسی کؤشه بیر  ایچرن بیر کاریکاتورتانیمالندیغی 

 3۵پروتستو ائتمک اوچون  مجیلیغیو آیری یقلیرقچیعه آذربایجانلی جآردیندان، مینلریایینین ائدیجی 
شهر و دیگر ، مشگینه، تبریز، اورمیسولدوزلره تؤکولموشدور. جا کوچهشهرده بیر نئچه گون بویون

حبس اولونموشدور. هر نه قدر آذربایجانلی  جوه پروتستوجاؤلدورولموش و یوزلر جوپروتستو 1۷شهرلرده 
 یاییمالندیقدانلر ده، آنجاق کاریکاتور شیکایت ائتسه سورکلی قدانلییرقچیعداکی آکتیویستلر ایران

 .دیرارمیشالرشی باگ( پروتستو ائتمسورون )عارضی بیر سونرا

نمینده دؤتیمی یؤنهایکینجی  نژادیناحمدیین سونالریندا -2011ایکینجی پروتستو آقوست 
 هکومتین اورمیح، جوالرآقوست گونو اعتباریله آذربایجانلی آکتیویستلر و پروتستو 2۷گرچکلشمیشدیر. 

تبریز،  مک آماجی ایلهدوزنلهپروتستو  رکاؤنه سورهز اولدوغونو گؤلونو قورتارما قونوسوندا ایستکسی
لیسی وکی دیگر شهرلرده توپالنمیشالر. بعضیلری چئویک قوت پسینده، اردبیل و آذربایجان بؤلگههاورمی

 یئتکیلیلره قاتیلمیشدیر. گده بؤیوک بیر میتینهآقوستدا اورمی 2۷، جوه پروتستوجایله ووروشان مینلر
و دیگر بعضی  هبردا تبریز، اورمیمابتس 3. پروتستوجونو توتوقالمیشالردیر 300ده تخمینًا هاورمییالنیز 

)انسان  توتوقالنمیشدیرسببیله سیندا بولوندوقالری چاغیری ائیلمداها یئرلی  انسانا جشهرلرده اونالر
 (.2011، قورومومه ری ایزلهقالاح

-2011وست قآ 1۷ین ن یاپیسال شیکایته رغمًا، مجلیسام ائددیر داواورمیه گؤلو اطرافیندا اوزون سوره
 نندوزنلهجک سو ایله یوکسلتمک اوچون ائدیلهانتقال چاییندان  زسینی آراده، اورمیه گؤلونون سو سویه

. بو میشدیرگرچکلشمه گؤستریسیبیر پروتستو  سلهتلوسینه قدر کرد ائتمه سینیالیحهدوروم  عاجیل
هتتیکل سینیقاتیلما چاغری یهگؤستریآقوستداکی  2۷وخ آذربایجانلی آکتیویستین ، بیر چاویالما

 میشدیر.
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 امبرنو 6 نینه"فیتیل"اوشاق پروقرامی  پوپولر، روحانی دؤنمینده یایینالنان گؤستریسیاوچونجو پروتستو 
بؤلوم ن بیر ترگؤس دیغینیفیرچاال هیلا ده بیر آذربایجانلی اوشاغین دیشلرینی توالت فیرچاسی-201۵

فارسجا دانیشان  سی ایلهشیوه تورک بؤلومده تارتیشمالی سونراسیندا گرچکلشمیشدیر. بو یایینالماسی
یاشادیقالری کدری دیله  واولماسیندان اؤتر «قوخولو پیس» ینهوتلبیر آتا و اوغولو، قالدیقالری 

بیر توالت  یالنیشلیقالمک اوچون تمیزله ایسه آتا و اوغولون دیشلرینی یئردیرلر. ان جان آالن هگتیرمکد
یایانالنماسیبو پروقرامین (. 201۵آوروپا رادیوسو،  اؤزگورسی ایدی )نی گؤسترمهیشلتدیکلریفیرچاسی ا

پروتستو ائتمک اوچون تبریز، اورمیه، زنجان،  اوالیالرییرقچی عدا امبرنو 9، آذربایجانلیالر نین آردیندان
ه ج. پروتستوالردا یوزلرمیشلردیرگؤستریلر دوزنلهوی شهرلرینده بؤیوک خو شهر، قوم اردبیل، مشگین

یه معروض کنجه، بیر قیسمی ایسه حبسه محکوم ائدیلمیش و ایشتوتوقالنمیشو آکتیویست  گؤستریجی
 بوراخیلمیشدیر. 

 2016 سپتامبر 26و  2۵سون پروتستوالر  دیکلریدوزنلهنین دؤنمینده آذربایجانلیالرین روحانی
سفربرلیک گوجونده  اؤزگوتونونتاریخلرینده گرچکلشمیشدیر. بو پروتستوالر دا توپلومسال حرکت 

 طرح نوگون اول  ۵ائتکیلی اولدوغونو گؤسترمیشدیر. سون پروتستو، پروتستوالردان  سورونالرینعارضی 
النان م. یاییایدیلیگینده تپکی نیتهبیر  ایچریگهیرقچی عالنان جینسیتچی و مینده یاییسهقزئت

 ارککلیکمنسوب اولدوغو و تورکلرین  «یرقهع پوزوق»الرین ، اتنیک اوالراق تورک اوالنایچریکده
دیر. ی گؤرولمکدهگلری ایله داها دا تنقید ائدیلدیایفاده «دئییلسینیز ارککسیز » اولغوسونون

پروتستوالر  چاپلیری( کیچیک ای تورکلقاشقآذربایجانلیالر؛ تبریز، اورمیه، اردبیل، زنجان و شیرازدا )
 توتوقالنمیشدیر. جودا پروتستویو آز سای میشدوزنله

عارضی بیر  هر زامان بو پروتستوالرین یاپیلدیغینداپروتستوالرین زامان دیزیمسل آراشدیرماسی 
 باغالنتی. آنجاق، عارضی شیکایتلر و پروتستوالر آراسینداکی دیرگؤزلملنمکده یگشیکایتدن سونرا گلدی

بیره اورتایا -دیر. مثاًل، پروتستوالرین هامیسی بیردنوار اولماغا داوام ائتمکده بیلینمزلیکلر ایله ایلگیلی
بوتونو  سیخینتیالرینباش وئرمیش اولسا دا، یاشانان  سونوجوندا ممنونیتسیزلیکچیخان بیر 
زمین  یاپیلماسیناداخیل اولماق اوزره( بیر پروتستو  اوالیالر دا سالیرقع باشقا)مئدیاداکی 

و یا سیاستچیلرین گؤلو  راپورالریئنی  عاجیل دورومو ایله ایلگیلییرالمامیشدیر. اورمیه گؤلونون ضاح
 .یول آچمامیشدیرا یی سؤزلری توتماماالری هر واخت بیر پروتستوگبرپا ائتمه قونوسوندا وئردی

داکی پروتستوالر اوچون یتلر، ایراندیر کی، عارضی اوالراق اورتایا چیخان شیکابو دوروم گؤسترمکده

بیر شرط تشکیل ائتمز. بونونال بیرلیکده، پروتستوالرا قاتیالن  یئترلیگرکلی بیر دوروم اولسا دا 
پروتستوالرا قاتیالن آکتیویستلرین  نندوزنلهدیر. ان سون لیکلر گؤسترمکدهدا فرقلی چوخلوغو انسانالرین

 جمهورباشقانیبیر شکیلده  یننیلمهگؤزله. دوشوکدولدوقجا او ده مقایسه کیلرلهاؤنجه سیسایی
هسینی تتیکللره تؤکولمهخالقین کوچه سورونالردؤنمینده اورتایا چیخان  تیمیؤنهنین ایکینجی روحانی

 آلینماسینیایشه  اؤیرتمنلریناوالن  «سیشیوه قابا»، باخانی )تحصیل ناظیری( اگیتیممیشدیر. مثاًل، هم
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، لیکلردهتمهیؤنهبو (. 201۷آوروپا رادیوسو،  اؤزگور) لر یاییمالمیشدیرمهدوزنلهیئنی  انیاساقالی
ب اولدوغو یفارسجا دانیشانالردان فرقلی تلفوظه صاح الرینسی و عربجه دانیشانآذربایجان تورکجه

 ینلی حرفلربلیر گرکنلری بیر شکیلده تلفوظ ائتمه «دوغرو»نین بلرییصاح باشووروبیلدیریلمکده و 
لیکلری تمهمجیلیق ایچرن یؤنهآیریعیرقچی . هر نه قدر آذربایجانلی آکتیویستلر سی یاپیلماقدادیرلیسته

قالمیشدیر. آکتیویستلر  سینیرلیاینترنتله  تپکیلرسیله تنقید ائتمیش اولساالر دا، مئدیا واسطه سوسیال
 .دیرمکدهگؤرولمهلر ادهن ایفتشویق ائد یاپماغاخالقی پروتستو بئله آراسیندا 

)دینجسیزلیک(  حضورسوزلوقدا بنزر بیر ی ایرانگلشمیش بیر ایدمان حالینا گلدیسیاسی الینفوتب
آراسیندا اوینانان بیر تیملری  "رتوتراک"و  "پرسپولیس"جی ایلین آقوست آییندا -201۷، اورتامی
اوالن، تبریز  سمبولویجانلیالرین ایدمانداکی ، آذربا"روتراکت"نین آردیندان اورتایا چیخمیشدیر. مسابقه

هران ت یانسیدانینی گرفدارالرین کیملیطایسه اکثریتله فارس  "پرسپولیس" ،مرکزلی بیر کلوب ایکن
دیر. بو سببله عمومیتله، بو ایکی مرکزینین . تبریز، دوغو آذربایجان ایالتیدیرتیمیل امرکزلی بیر فوتب

ین پروتستو ده داخیل اولماق اوزره، آذربایجان اگیتیم ، آنا دیللریندهیونالراوکلوب آراسیندا اوینانان 
آردیندان،  اویونونآراسیندا اوینانان  تیمی لبا. بو ایکی فوتصاحیبدیررفدارالرا ططلبلرینی اورتایا قویان 

 ییجانلیالرآذربا ،رکباشلیغینی استفاده ائد «وحشی تبریز»، قاپاغیندا سرخ گالدیاتور سیهفارس قزئت
 .تپکیلره یول آچمامیشدیرگوجلو دا بئله مئدیا سوسیالتحقیر ائتمیشدیر. آنجاق، بو تحقیر 

، عارضی شیکایت و پروتستو تپکیلریشن گی دگوئردیدینجسیزلیکلره آذربایجانلیالرین بو جور عارضی 
ایکیلی آراسینداکی دیر. بو مقاله، بو آراشدیریلماسینی پروبلم ائتمکده نینباغالنتیآراسینداکی 

 عنصورو پروتستوالرا تشویق نندوزنلهدا آچیقلیغا قوووشدورماق آدینا گونئی آذربایجان باغالنتینی
 .ماقدادیرجک دیگر شرطلری ده دقته آلبیلهدهجک و یا مانع تؤرهبیلهاولوشدورا

 ضعفلرینین لریهوچیلر و توپلومسال حرکتلرین چررقیب چرچیوه
 لرینین چرچیوهان میّلی حرکتیگونئی آذربایج

 یورومالنابیلرسیاستلر، اوالیالر و شرطلر فرقلی شکیللرده  یناولومسوز یؤنده ائتکیلهسیز انسانالری شبهه
، آچیالردان یورومالنماسیو زامان کیمی فاکتورالرین فرقلی  اؤرگوتلری، توپلومسال حرکت بیرئیلر»و 

 «لر.اوالجاغینی ائتکی یؤنده نه نینتپکیجکسه بو ینی و اگر وئریلهگجهیهوئریلیب وئریلم تپکیاوالیالرا 
 سورونبیر  توپلومداایکی فرقلی  ائشیتسیزلیگی مثاًل، توپلومسال جینسیت(. 1986:4۵۵، و بنفورد اسنو)

 یولداشالری سورونالرینو  اسنواول بیلر، آنجاق یالنیز بیرینده توپلومسال بیر حرکته یول آچابیلر. 

قدر اؤنملی  «اورتایا چیخیب یاییلما شکلی یورومالرین و بو یورومالنماسی سورونالرین»نین، لیغیوار
 ورامجیالرقکیمی بعضی ( 1986) اسنو  (.1986:4۵6باشقاالری، و  اسنو) اؤنه سوررلر اولمادیغینی
 نیناؤرگوتلری و توپلومسال حرکت سیایلیشکیلندیریلمه بیرئیلرینو یا ومو ، چرچیوه اوی)تئوریسنلر(

. یورومالدیالر لرینی توپلومسال حرکتلره قاتیلیم اوچون گرکلی بیر شرط اوالراقچرچیوه یورومالییجی
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، بیر طرفدن ده دؤلتین جینیوم سورهنین چرچیوه اویبیر طرفدن گونئی آذربایجان میّلی حرکتی
ئچیرمه قابیلیتی گلری حرکته لهتوکنین اؤرگوتلریینی آراشدیرماق، بو طرز توپلومسال حرکت گلیدرلی

 راپورالرحاقینداکی سون  ودوروم عاجیل. بو آنالیز، اورمیه گؤلونون ساغالماقدادیر بیلگیلرحاقیندا اؤنملی 
یرقچی تخریباتالر کیمی عارضی شیکایتلر قارشیسیندا قارشیتی عو مئدیادا قارشیالشیالن آذربایجانلی 

قالماسی و  یئترسیز ئچیرمه قونوسونداگنلیالری حرکته آذربایجا اؤرگوتونونتوپلومسال حرکت 
  .اوالبیلر یاردیمجی نداکی آزالماالرین آچیقالنماسیناسیالرین ساییجوپروتستو

سی و یئنیدن جانالندیریلماسی، بیر حرکته قاتیلیمین نین دقیقلشدیریلمهبیر چرچیوه یورومالییجی
رلری گتوپلومسال حرکتلر، توپلومسال د(. 1986 یباشقاالرو  اسنودیر )روریضاوچون ساغالنماسی 

بیلر و جانالندیرابیلر. گونئی آذربایجان توپلومسال لری دقیقلشدیرهچرچیوهیورومالییجی آرتیراراق 
و  ائشیتلیکو شعارالرینا باخیلدیغیندا، سؤز قونوسو توپلومسال حرکتین عدالت،  سؤیلمینهنین حرکتی

دیر. ی آچیقجا گؤرولمکدهگسینی گوجلندیردیاؤز چرچیوه رفرانس آالراقرلرینی گرورونون دغانسانلیق 
آسیمیالسیون سیاستلری، رفاه  ورونلوسی، زنین رد ائدیلمهیگنین و کیملیالریثنی میرامد بیرئیلرین

اله  نینسل سورونالریچئورهین و گونئی آذربایجان سال ائشیتسیزلیکلریرقعداغیلیمینداکی اتنیک/ 
سیله مههنین چرچیولمؤجود اوالن ایستکسیزلیک، گونئی آذربایجان میّلی حرکتی یؤنوندهسی آلینما

 نندوزنله، آذربایجانلیالر طرفیندن آیریجادیر. ریلمکدهدگرلندیرلره تهدید اوالراق گیوکسلدیلن د
نیتهن بیر جواب ن اوالیالرا وئریلرلرینی تهدید ائدگنین دپروتستوالر، گونئی آذربایجان میّلی حرکتی

 ایدی. لیگینده

 :دیرمکدهاؤزتلهه دآچیقجا بو شکیل جینیسورهمه له، چرچیوه(61۵ :2000) اسنو بنفورد و

نین گرکلی اولدوغونو یشمهگنین دحرکت یانداشالری ًالری، قیسمحرکت چرچیوهسل کوتله
لرده کیر اوزرینه گؤروشمهبیر دوروم و یا شرط قونوسوندا اورتاق بیر فی سورونلودوشوندوکلری 

فرقلی دیزی ، بیر لیک یورومالردا بولونماالرییؤنه گرکدیردیگینهیین قیناما ه، کیملرین و نبولونماالری
سی کیمی یشم یاراتماق اوچون بیرلیکده حرکت ائدیلمهگسی و دلرین دیله گتیریلمههمنلهزدو

 .اولوشدورولماقدادیرفاکتورالرال 

مه لهچرچیوه ییجیگودولهتانیسال، پروگنوستیک و  ولرینیگؤره سورجلرین، بو (2000و بنفورد )اسنو 
نین چرچیوه میدانا گتیرمه و نی گونئی آذربایجان میّلی حرکتیاوالراق تعیین ائتمیشلر. بو چرچیوه

 .تابیلرلره ایشیق تویشمهگ، پروتستوالرداکی داویغوالماق چاباالرینالرله باشا چیخما مؤجود چرچیوه

لیکلرین نیتهمه، پروبلملرین و لهاوالن تانیسال چرچیوه یوگؤرهایلک تمل  اویومونونچرچیوه 
آماجی دوالییسی یشدیرمه گری دوزلتمه و یا ددورومال سورونلو. بعضی دیرایلگیلیایله تانیمالنماسی 

اوزرینه  اوستلندیگی سوروملولوغونو سورونونیین و کیمین ه، نییجی باخیش آچیسیلهنیته، ایله
نین آنالیزی، گونئی سیگونئی آذربایجان حادثه دؤنمدهسؤز قونوسو  (.2000 اسنوو)بنفورد و  اوداقالنیر
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 سورونالرینه و بو دگؤزلر اؤنونه سرمک چاباسینی تثبیت ائتمه سورونالرینین آذربایجان میّلی حرکتی
اولدوغونو اورتایا قویماقدادیر. گرک مؤجود  تیلیباغالنایله  کؤکنفارسالشمیش دؤلت و باسقین اتنیک 

)آنالین( یچی انین چئوریماورقانالری نییاینین قایناقالر گرکسه گونئی آذربایجان میّلی حرکتی
و  یاساقالنماسینین ، تورک دیلیسورونو ، اورمیه گؤلومجیلیق، آکتیویستلرین اقتصادی آیریایچریکلری

 اولومسوز سونوجو تارتیشاراقبیر چوخ زورالنماسی ایله ایلگیلی یه نمهاوشاقالرین فارسجا اؤیره
خان ؛2006 داورنیا،دیر )گؤسترمکدهنه قدر جیّدی اولدوغونو آچیقالماغا چالیشدیغینی شیکایتلرین 

و اتنیک  کولتورونوفارس  حکیمکومتین حگونئی آذربایجان میّلی حرکتی آکتیویستلری، (. 2013 علیلو،
سیاستلره معروض قالدیقالرینی  مجیینی و بو سببله آذربایجانلیالرین آیریگمثیل ائتدیت نینیکؤکه

دیرلر. هاوالراق گؤسترمکد سورونالری کؤکنلریکومتی و باسقین اتنیک دوالییسی ایله حایفاده ائتمکده، 
فارس »لینده و یا شک« یاپاقدادیرالر مجیلیقفارسالر، آذربایجانلیالر علیهینده آیری»فیکیرلرینی اکثریتله 

 یه چالیشماقدادیرالر. شعارالری ایله ایفاده ائتمه «سون وئرین غینایرقچیلیع

و  چؤزومونبیر سورونا اؤنریلن »مه، لهاوالن پروگنوستیک چرچیوه ویگؤرهایکینجی  اویومونونچرچیوه 
 «سینین ایفاده ائدیلمهریلژیئچیرمه استراتگنین و بو پالنی حرکته پالنی سالدیرییا هئچ اولماسا بیر 

 اوچون زامانهر  سورونالریناآذربایجانلی آکتیویستلرین (. 2000:616اسنو،)بنفورد و  ایچریر عنصرالرینی
دا -2006بیرلیگی، مای  آکادمیسینلر ، آذربایجانلیاؤرنگینائتمکده ایدی. چؤزوم اؤنریلری ائشلیک 

 :میشلراؤزتلهنین تمل طلبلرینی بو شکیلده آذربایجان حرکتی سیراسینداپروتستوالر  یاپیالن

رسمی  گنلیندهی دقته آلیندیغیندا، ایران یسسای الرینده بو دیلی دانیشانسی، اؤلکهآذربایجان تورکجه. 1
 دیر. دیل اولمالی

ی دیل تیماؤیرهو  اگیتیملرده ده بؤلگه نفوسلوین یانیندا دیگر تورک سی، آذربایجانآذربایجان تورکجه. 2
 دیر.لیحالینا گلمه

 مئدیاچاپیندا ، اؤلکه کانالالریو رادیو یایین یاپان تلویزیون سینده کومتی، آذربایجان تورکجهحایران . 3
  (.2006دیر )شمس تبریزی خبر کانالی، لر قورمالیهو قزئت الریاغازاساتیش م یایین

 جو-19و  1۵نین آنایاساسینین ایران ، روحانیاؤیرنجی 1811تاریخینده  201۵مارت  3بنزر شکیلده، 
یه گؤره هماّد جی-1۵ یاییمالمیشدیر. دیلکچهن بیر طلب ائد سینیگتیرمهلرینی تام اوالراق یئرینه هماّد

فارس  مکتبلردهسی و یا ین رسمی دیلی فارسجادیر. آنجاق مئدیادا اتنیک دیللرین استفاده ائدیلمهایران
(. آنایاساسی 19۷9 جمهوریتیدیر )ایران اسالم سی ده سربستثرلرین اؤیردیلمهادبیاتینا عاید اولمایان ا

. اویغوالنمیشدیرنین یالنیز ایلک قیسمی هماّد آنایاسالایله ایلگیلی اوالن  قونومونین رسمی فارس دیلی
اشاره ه سینه دهماّدجی -19 آنایاسانین اؤیرنجیلراولماسی یولوندا،  چؤزوم اؤنریسیبیر  مجیلیغاآیری

 رهحقل ائشیتسا اولسون، بوتون ایران خالقی ورمنسوب اول اموهانسی اتنیک قروپا و یا قو»: ائتمیشلر
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جمهوریتی )ایران اسالم  .«تانیماز انسانا آیریجالیقیرق، دیل و بنزرلری، هئچ بیر عمالیکدیر و رنگ، 
اله آالرکن یئنیدن سورونونو لو (. عینی شکیلده، آذربایجانلی آکتیویستلر اورمیه گؤآنایاساسی 19۷9

  (.امضا کامپانیاسینن دوزنلهجی ایلده -201۵ینی وورغوالمیشالر )گلیگرکلی یاپیالنمانین

و  ایلگیلندیرر تمثیلچیلری مهلهچرچیوهییجی گودولهاوالن  ویگؤرهاوچونجو تمل  اویومونونچرچیوه 
توپلو (. 2000 اسنو،)بنفورد و  یاپاره چاغریالری ئچمه و بو فعالیتلری داوام ائتدیرمگاورتاق فعالیته 

؛ و 196۵؛ اولسون 1980 اوبرشال،؛ 1984 ،1983 ،)کالندرمانس سیدگرلندیریلمهنین فعالیتی ائیلمین

له ایلگیلی فیکیرلر، بو ای لیگیهی و یئریندگلیگرکلی «قارشی قویمانین »ایله ( 19۷۷ کلوارد،پیون و 
 کلوارد،؛ پیون و 1984 ،؛ اولیور19۷9 ،)فیرمان و گامسون دیرایلیشکیلییله ا ویومو گؤرهچرچیوه اوی

اولدوغونو ایفاده سونونچالرا باغلی نیلن توپلومسال حرکتین گؤزلهوی گؤرهبو  ومونونچرچیوه اوی( 19۷۷
 ربیرئیلاگر  دوالییسی ایله(. 1984دیر )کالندرمانس ایله ده ایلگیلیتئوریسی ر گد-گؤزلنتین ائد

 دوغوراجاغینا اینانساالر بو حرکته قاتیالجاقالر.سونوج بیر  اولوملو ائیلمینکوللکتیو 

 ًاحرکتلر طرفیندن قیسم سوسیالن داوام ائدچاپیندا داکی پروتستوالر دونیا ، گونئی آذربایجانلیکلهبئله
حرکته قاتیلماغا  سوسیال، آذربایجانلیالری باشاریالریحرکتلرین  سوسیال. دیگر یؤنلندیریلمیشدیر

 ننسورونالرین آردیندان دوزنلهبو سببله، اورمیه گؤلو کیمی (. 201۷ ،تشویق ائتمیشدیر )ساواالن
دوغوراجاق سونوچالر ده یاشایانالر اوچون قورخونج نین بؤلگهپروتستوالر، گؤلون اورتادان قالخماسی

 بیلر.هاوالراق گؤرولنک سئچهبیر گرچک له گرکلی و ای اولماسی سببی

 لرو رقیب چرچیوه چارپیشان
 عضًان و بوارلیغینی داوام ائتدیرهله  گونوموزدهلره معروض قاالرالر. انسانالر فرقلی چرچیوه توپلومداهر 

یشدیرهدگتینی ّدیش نینائتکیلرینین سیلندیرمه حادثهه، چرچیویاپیالرده رقابت حالیندا وار اوالن بو 
لری چرچیوه ائیلملر، کوللکتیو ایلگیلی اورتایا چیخان یئنی دوشونجه سورونال دیر. بیربیلمکده

ده و یا گوجلندیرهضعیفله آالنالرینیلرین ائتکی رک بو چرچیوهایچریسینده وار اوالن اینانجالرا ائتکی ائد
 ریبیلدیریلدؤنمینده، گونئی آذربایجان توپلومسال حرکتی  جمهورباشقانیین سون ایکی بیلر. ایران

قالرال ایلگیلی ینلیآز نملریندهو روحانی دؤ نژاداحمدی. ائتکیلنمیشدیرلرین وارلیغیندان آلترناتیو چرچیوه
 سینیگلیشدیرمه سؤیلماله آلماق اوچون ایکی فرقلی  سورونونین کومتیحنیلن سیاستلر، ایران ایزله

لیقالرال ایلگیلی سیاستلره ین، آزایله دنیدوغاسی نه. اصلینده، سیستمین اوتوکراتیک ایدی گرکدیرمکده
. دینی لیدرین اماماقدا ایدیطرفیندن آلینسی هو یا کابین جمهورباشقانیقرارالر یالنیز  ایلیشکین

گؤروش بیرلیگی حالیندا اولماالری نین قورومالریرولو و دؤلتین بوتون  قورومالرینآلتینداکی  یئتکیسی
 .ایدی گرکمکده

نین سببی، میدانا گلدی. ایلکیائیلم ایکی  اورقانیزهاولدوقجا ( 200۵-2013) هنژاد دؤنمینداحمدی
نژاد یرقچی کاریکاتور ایدی. احمدیعالنان یمیای سیندههاونونجو آییندا دؤلت قزئتنین جمهمورباشقانلیغی
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کی هشهریند 3۵ب یصاح نفوسوناین آغیرلیقلی اوالراق تورک دؤنمینده، آذربایجانجمهورباشقانلیغی 
دی. پروتستوالری دا داخیل اولماق اوزره، آذربایجانلیالرین شیکایتلرینه و طلبلرینه جواب وئرمه

فارس میّلیتچیسی آشیری سینی گوجلندیردی. حرکتین تانیسال چرچیوه سوسیالسیزلیگی، سس
 قانیباش( قورومای )ستاد مشترکگنلو آردیندان  قان یاردیمچیسیباش ؤنجها نیم مشایییاسفندیار رح

ی و آذربایجانلیالرین گسی، حکومتین فارسالری و چیخارالرینی تمثیل ائتدیاوالراق تعیین ائتمه
اولدوغو اینانجینی آرتیردی. بو دوروم، خالقی پروتستوالرا  سورونالرین سوروملوسوقارشیالشدیغی 

 یردی. ینی آرتسمه ائتکیلهحرکتین چرچیوه سوسیالن ئچیرگقاتیلماق اوچون حرکته 

سی؛ چرچیوه ائیلمنین اورتاق ، گونئی آذربایجان میّلی حرکتیؤنجهبحراندان ا بؤیوککی اورمیه گؤلونده
-کیمی سوسیو الریسون وئرمه چاغریمجیلیغا سیاسی فرصتلر و آیری ائشیت، اگیتیمآنا دیللرینده 

بؤلگه خالقینا تهدید اسی و ونون یاخشی اولمام. اورمیه گؤلونون دوروماوداقالنمیشدیپولیتیک طلبلره 
جک هبحرانینی احاطه ائدچئوره باشالماسیندان سونرا گونئی آذربایجان میّلی حرکتی اولوشدورماغا 

نین اورمیه گؤلونو قورتارماق اوچون وکیللریسینی گئنیشلتدی. بعضی ایرانلی میلتشکیلده چرچیوه
لشدیردی. مخالف میلتبحرانینی سیاسیئوره چچیخماسی قارشی  سینهالیحهبیر قانون  نتکلیف ائدیل

شهریندن ایدی. بو فاکتورالر، فارسالرین  «فارسان» گلن یناآنالم «فارس»وکیللریندن بیری 
نژاد، اورمیه یرالنماسینا دا سبب اولدو. احمدیطنین خایگائتدی مجیلیقآذربایجانلیالرا قارشی آیری

 عاجیلآقوستدا  1۷سی اوچون یناجاق سو ایله یوکسلدیلمهچاییندان داش زنین آراسیگؤلونون سو سویه
طرفیندن رد  مجلساولمایان تکلیفین، گرچکچی الکین بعضی آکتیویستلر بو  سوندو، سیالیحه دوروم

نژاد ایله ایران اسالمی شورا . اصلینده احمدیسونولدوغونو ساووندو اوالراق بیلینچلیسی اوچون ائدیلمه
نژاد احمدی(. 201۷ ،جانی آراسیندا بعضی آنالشیلمازلیقالر واردی )ساواالنالریقانی مجلیسی باش

. بونونال بیرلیکده، دییؤنلندیرمک ایستهقروپونا  یوروتمه )اجرا( یاساما سوچالماالرین اوداغینی

 ، گؤله حیات وئرمهگیریشیمیرمالالشدیرما ون آچیقالماالری سیراسیندا سورونوشیکایتلری سوسدورما و 
ایلده بیر  ۵00هر »، کی آچیقالماسیندااولمادیغینی اورتایا قویدو. مثاًل اردبیل شهرینده ونده جیّدیسؤز

  (.2011 فارس نیوز،دئدی ) .«یاشاییر واورمیه گؤلو بو دوروم

سیاستی،  اهمال و دیشالماایله  سؤیلملرینژاد دؤنمینده حکومتین باخیلدیغیندا، احمدی گنل اوالراق
سینی گوجلندیردی. گونئی آذربایجان میّلی چرچیوه ائیلمنین اورتاق جان میّلی حرکتیگونئی آذربای

ین آذربایجانلیالر، آکتیویستلرین پروتستوالرا قاتیلما سینی منیمسهنین اینانجالرینی و چرچیوهحرکتی

عاالرینی اداورقانیزاسیونونون چاغریالرینا قوالق آسما احتمالالرینی آرتیران و توپلومسال حرکت 
 ر دلیللره صاحب اولدوالر. یحاضدوغروالیاجاق 
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 و ضعیفلیکلری چتینلیکلرنین قارشیالشدیغی روحانی ایله گونئی آذربایجان میّلی حرکتی
گرگینلیکلردن سونرا ایرانلی سیاستچیلر ذهبی کی آرتان اتنیک و مادگؤرونوشه گؤره، اورتادوغو

یه قرار وئردیلر. مهجک بیر سیاست ایزلهائندیره آزااحتمالینی ان  داکی هر هانسی بیر بنزر اختالفایران
جمهورباشقانلیغی . روحانی دیراؤرنگیبو سیاستین آچیق بیر  نمیدؤجمهورباشقانلیغی نین حسن روحانی
سینی عدهحل ائتمه وسورونالری اله آلدی و بؤیوک بیر بؤلومونو شیکایتلرین  جیندهسورهکامپانیاسی 

اورمیه  قاپسامیندا کامپانیاسی یمسئچ آپاردیغیاوچون نمی ایلک دؤنین جمهورباشقانلیغی. وئردی
. بو سؤزلر اورمیه گؤلونون جانالندیریلماسی، آذربایجان ایله ایلگیلی وعده وئردیشهرینده اوچ آنا قونو 
ی ایدی. حسن سوئریلمهینده اگیتیم اوچون آنادیلاؤیرنجیلر نین قورولماسی و تورک دیلی آکادمیسی

آییندا، ایرانلیالرین اتنیک آنادیللرینی )کوردجه، تورکجه، عربجه وس.(  ژوئنجو ایلین -2013روحانی 
اؤن سینی لرده اؤیردیلمههو اونیورسیت مکتبلردهن نیآنادیلی آچیقالما یاییمالیاراقیه باغلی بیر اؤیرتمه

روحانی  (.2013 شفر،نیتینی اورتایا قویدو )الماق اویغوسینی تام اوالراق هماّدجی -1۵ گؤرن آنایاسانین
ی ایلک گون اورمیه گجهاوالراق سئچیلآچیقالماسیندا دا جمهورباشقانی جو ایلده باشقا بیر -2013

نین باشی اورقانی یوروتمه» دی:ینی سؤیلهگهمه گتیرجگؤلونون جانالندیریلماسی قونوسونو گونده
 .«مرهیا سؤز وئریمرًا اورمیه گؤلونو قورتارماق اوچون ایشه باشالیاجاغایلک گوندن اعتبا میگجهسئچیله

بو ایل  اؤرنگینحاقیندا دانیشماغا داوام ائتدی. سورونالر لردن سونرا دا محتی سئچی(. 2013 ،)ترند
 اورمیه گؤلو»ی حاقیندا دانیشدی و سؤزلرینه بئله داوام ائتدی: گاورمیه گؤلونو جانالندیرمانین گرکلیلی

-فالکتلرله قارشی ئجهدوز فیرتیناسی اوالردی... او زامان انسانالر ن شهرده 14قوروموش اولسایدی... 
  .(201۷ فایننشال تایمز،) «قارشییا قاالردی؟

سینی تانیسال چرچیوهاورقانیزاسیونونون سی، توپلومسال حرکت نین دانیشماالری و چرچیوهروحانی
دؤلت طرفیندن اله  سورونالرینرک و بو قبول ائدسورونالری ، روحانی . بیرینجیسیدیلهائتکیجور ایکی 

سینی بالتاالدی. نین چرچیوهگونئی آذربایجان میّلی حرکتی گرکدیگینی اونایالیاراقآلینماسی 
پوزدو. ( کئیفی جزءنینی )شهبیلهلیکسل هنین نیتمهلهه ایسه تانیسال چرچیوهدایکینجیسین

کومتی و باسقین اتنیک قروپون زامان حیله هر ی اسببسورونالر شیالشیالن آذربایجانلیالر قار
سیاستچیلر ایله  بلیرتنتینی حل ائتمه نّیسورونالری ایندی ایسه  سوچالمیشدی، آنجاقلرینی کینسئچ

سونرا، هئچ اولماسا قاپساییجی سؤزلردن کومت وئریلن سؤزلردن و ح. دیقارشییا قالمیشالر-قارشی
هدفی دئییلدی. بو دوروم توپلومسال حرکتین، سوچالماالرین آکتیویست اوچون، آرتیق ا اؤنملی سایید

 . سینی زورالشدیردیاوالراق گؤرمهکومتی دوشمن ح

، لریوییجی گؤرهگودولهپروگنوستیک و  ومونون، چرچیوه اویایله یاناشی مهلهتانیسال چرچیوه
یئنی  ایله بیرلیکده اله آلماسی چؤزوملرله ؤنه سوردویوا، اؤزونون سورونالرینین شیکایتلری و روحانی

نین قورولماسی و آذربایجان تورک دیلی آکادمیسی اگیتیمده ینن ائتکیلندی. نئجه کی آنادیلدکومتح
. دیگر طرفدن، سوندوغو چؤزوملر ایدیایللرده توپلومسال حرکتین  کیاؤنجه، اؤنریلرکیمی 
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ده اؤزونه دستک اولماغا تشویق ائتدی. حرکتین می، خالقی سئچیسنین چرچیوهروحانی جمهورباشقانی
تینه شبهه ایله باخان بعضی آدالر و نّی تییده اونو دستکلرکن، جّدمسئچی بئلهبعضی اؤنملی آدالری 

ی گلرینی دیله گتیردی. آکتیویستلردن بیری وئردیسفر حاقینداکی دوشونجهوتمآایسه یئنی سیاسی 
سؤزو وئردی. بونون هدفلره چاتماق  جمهورباشقانی سورونالری چؤزمهبیر  ایلک دفعه»، دهمصاحبه

حرکتین  سوسیالبو دوروم، (. 201۷سؤزلرینه یئر وئردی ) .«اوچون بیر فرصت اولدوغونو دوشوندوک
ئچیرمه قابیلیتینی گحرکتین انسانالری حرکته سوسیال وورموش و ه ضربه ینسمه ائتکیلهچرچیوه

مالّیتلی دن و یا یوکسک ، شیکایتلرین بیر پروتستو ائدیلمهنمده، ایلک دؤییسی ایلهدوال. ضعیفلتمیشدیر
سونرا  یمدنواردی. حسن روحانی سئچ ودبیر اوم یایغیندایر جگینه چؤزولهدن ئچیلمهگتوپلو حرکته 

نمیک دؤاورمیه گؤلونون قورتاریلماسی قونوسونو اله آلماق اوچون بیر ایش قروپو قورموش اولسا دا، ایل
، گونیشیکلیک اولمادی و بو گبیر دوندا اؤنملی ن سونرا، اورمیه گؤلونون دورومسونوندا، دؤرد ایلدنین 

یاخشی . بونونال بیرلیکده، گؤلون ائندی یهیهسی ان آشاغی سّوده، اورمیه گؤلونون سو سویه-201۷
حاقیندا جمهورباشقانی  قونوسوندالماسی ایله گؤلون جانالندیری راپورالر حاقینداکی یئنی اولمایان دورومو

یول ا یبیر پروتستوچاپلی ر هئچ بیر زامان بؤیوک کیمی دورومال گوونسیزلیکدیله گتیریلن قایغیالر و 
 . آچمادی

لرین و عدهسینه بعضی ونین چرچیوهروحانی جمهورباشقانیدن سونرا مسا، سئچییراصلینه باخیل
سیاسی فرصتلر آلغیالنان . ائشلیک ائتمیشدیردا )اعماِل نفوذ( السیونو سیاسی فرصتلرین مانیپو آلقیالنان
نین آذربایجان تورک آکادمیسی قورما و . روحانیبؤلوملرینده اله آلیناجاقنین داها سونراکی بو مقاله

. مانیپوالسیونالردان میشدیرگتیریلمههئچ بیری یئرینه  نینسؤزلریاتنیک دیل اؤیرتمه کیمی  مکتبلرده
، آذربایجان تورک دیلی و ادبیاتینی جبارزادهیل عاسماوالیسی ین دوغو آذربایجان ایالتی سونرا، ایران

نین قورولوشونو اعالن تبریزده آذربایجان مدنیت، صنعت و ادبیات وقفیدایاناراق مه سؤزونه دستکله

ین اسکی غینی، یالنیز بیلینمهاولمادی قورومائتمیشدیر. آنجاق، آذربایجانلی آکتیویستلر وقفین یئنی بیر 
اؤنه ینی و وقفین اؤز دیللری اوچون قورولمادیغینی گبیر وقفین یئنی قورولموش کیمی گؤستریلدی

 هد مکتبلریندهعینی شکیلده، آنا دیلی اؤیرتمه سؤزو آذربایجان (. 201۷ شدی،)را سورمکده ایدیلر
ی، لیسانس سهسونرا تبریز اونیورسیت لردن اوچ ایلمدی. بونون یئرینه، سئچیتیریلمهگیئرینه 

آکادمیک ایلی  2016-201۷قوراراق  بؤلومونو سی و ادبیاتین آذربایجان تورکجهوئر اگیتیمسینده درجه
نین ده روحانی-201۷(. 2016 "،ایسنا" ژانسیخبر آاؤیرنجی قبول ائتدی )ایران  اؤیرنجی 30اوچون 

ظرهکامپانیاسی سیراسینداکی منا یمسئچجمهورباشقانلیغی  یوروتولناوچون  نمیدؤ تیمیؤنهایکینجی 
کومتین حجهانگیری،  قاحاوالن اسجمهورباشقانی یاردیمجیسی نین بیرینجی ، حسن روحانیده

 .اؤنه سورموشدورینی گتیردیگیئرینه سینی عدهآذربایجانا آنا دیلی اؤیرتمه و

ایستکلری آراشدیریلدیغیندا روحانی  وتونوناؤرگو توپلومسال حرکت ایچریگی لرین شعارالری، ایفاده
شعارالرا چئوریلن بیر  قارشیتی قیرقچیلیعطلبلر سونراسیندا میّلیتچیلیکدن نیلن ایستهدؤنمینده 
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، بئلهو ویدئوالردا  قرافدیر. سون ایکی پروتستودان آلینان فوتوچرچیوه اولدوغو مشاهیده ائدیلمکده
جکلری اورتادادیر. بونونال بیرلیکده، دقت چکهغا یرقچیلیعسال اوچون یاپی چؤزمک سورونو بیرئیلرین

کامپانیاسینا قاتیالن آذربایجانلی  مسئچی یوروتدویواوچون  نمیدؤ تیمیؤنهنین ایکینجی روحانی
یه سؤزلره چکمه ینسی وئریلن آما یئرینه گتیریلمهعدهآکتیویستلر، آذربایجانلیالرین دقتینی و

، ًاقیسم باشاریسیزلیقمیشلر. بو هبیلماوالباشاریلی قی سفربر ائتمکده آنجاق خال ،چالیشمیش
. ایران بیلرآز اولماسی ایله ایلیشکیلندیریلهسی اوچون گرکلی اوالن قایناقالرین لرین دستکلنمهچرچیوه
 بئلهلری هعبطو حتی م هکی مئدیا، قزئتکومت ایران ایچیندهحو  یاپیسینا صاحیبدیربیر دؤلت  اوتوریتر
اینترنت  اؤرگوتونونو توپلومسال حرکت  تویتروک، یسبدیر. فبیر شکیلده نظارت ائتمکدهسیخی 

و یا تاماشاچیالر  منلریانداشالر، سئچ سیانگللنمه اریشیمینمئدیا اورقانالرینا  سوسیالسایتالری کیمی 
دیر. بو کیمی یدانا گتیرمکدهم انگللرسی یولوندا مرکزلی یئنی فیکیرلرین گوجلندیریلمه ائیلمآراسیندا 

گؤتورن  نمهالر باخیمیندان آزالدیغی بیر دؤجور، توپلومسال حرکتی، پروتستوالر و پروتستودورومال
یئنی ودن آالن اؤیرتمنلری  گؤرهفارس اولمایان  نیناگیتیم باخانلیغیفاکتورالردیر. توپلومسال حرکتلر، 

لرین حرکته تلهوک لرینمهدوزنلهآردیندان بئله، نین سیمه یاییمالماین بیر دوزنلهنیلمهگؤزلهو 
بیره اسکی حالینا دؤنه -بیردنسیله هی دوشونجگرلره تهدید میدانا گتیردیگد ساغالیانسینی ئچمهگ

 میشدیر.هبیلم

 سیاسی فرصتلرآلغیالنان 
ئچیرمه گحرکته انسانالری  اؤرگوتونون، توپلومسال حرکت ایچریگی نونپروتستو نندوزنلهدا ایران

دیر. بعضی فردلر، اولدوغونو گؤسترمکده ایلیشکیسیاسی فرصتلر آراسیندا بیر  آلغیالنانقابیلیتی و 
سیاسی فرصتلره باغلی اولدوغونو  نینباشاریسیزلیغیو یا  نینباشاریسیتوپلومسال حرکتین 

، اردبیر قونودور. بعضی دورومال قارماشیقبیر دؤلتده سیاسی فرصتلرین رولو  اوتوریتر. ساوونماقدادیرالر

 کولتورل لیکیؤنهیه ائتمه دآییر آلغیالرینیین سیاسی فرصتلر ایله انسانالرین فرصتلره باغلی دماک آم
یرالنمیش یاری سیاسی فرصتلری آنالمادا ائتکیلی اوالبیلر ضاحداکی ، ایرانخالشیمیاینشاچی یا

نین جمهورباشقانی، باغداشدیردیغیمیزدا نمی ایلهدؤ تیمهیؤننین نی روحانی، نظریهاؤزللیکله(. 1994)
ایله  یاپیسیقاالن سفربرلیک  دیشیدؤور  اؤرگوتونونچرچیوه و توپلومسال حرکت  اویقوالدیغی

ی گهجهاوال بیل جایدیریجیسیاسی فرصتلرین، توپلومسال حرکت اوزرینده  باغالنتیلی اوالراق آلغیالنان
 دیر.دهآچیق بیر شکیلده گؤرولمک

 سیاسی فرصتلر یؤنتیم دؤنملرینده آلغیالناننژادین احمدی
 لیگینهسورهئچیجی بیر گآنالیزی،  نوننژادین یؤنتیم دؤنملرینده گرچکلشن ایکی پروتستواحمدی

سیاسی فرصتین مؤجود اولدوغونو  جورلر اولماق اوزره ایکی کینفیقلر و بؤلونموش سئچائتکیلی اوالن متّ 
آذربایجانلی  کیدهمجلسدا سیراسیندا میدانا گلن ایلک پروتستوالر -2006قدادیر. مای اورتایا قویما

پروتستو ائتدیلر. بعضیلری  وهیجان وئریجی بیر تونال دانیشاراق کاریکاتور دویغوسال ووکیللری تمیّل
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 قلو اوالنتوتوبعضیلری ایسه  ،ییب، پروتستوالرین قانونی اولدوغونو سؤیلرکندستکله جوالریپروتستو
ب اولدوقالریندا یفیقلره صاحمتّ  بیرئیلردی. سؤیله گرکدیگینیسربست بوراخیلماالری  جوالرینپروتستو

  (.1998 تارو،پروتستو ائتمک اوچون دستک تاپارالر )

الیحهدوروم  عاجیل اویالنانآقوستدا - 1۷سینی یوکسلتمک اوچون ، اورمیه گؤلونون سو سویهینمجلس
نژاد ایله ایران اسالم شورا مجلسی احمدی آیریجا یله ایکینجی پروتستوالر باشالدی.ی اسهرد ائتم سینی

نژاد آنالشیلمازلیقالر اؤنملی بیر رول اوینادی. احمدیکی ؤنجهعلی الریجانی آراسینداکی اباشقانی 

، آماجی اولمایان بیر قانون تکلیف ائتمیشدی. اصلینده گرچکلریندن بیر نئچه آی اول مسئچیمجلس 
سی اوچون الریجانی مهدستکله سینیآدای لیستهلرینده خالقین اؤز مسئچی مجلسبیر سونراکی 

الیحه سیندن فایداالنماق ایدی. رد ائدیلمه نینالیحه آماجی ایلهمیدانا گتیرمک بیر باسقی علیهینه 
دا آذربایجان میریآراسینداکی آ کینلرطرفیندن رد ائدیلدی و شیکایتلر ایله بیرلیکده سئچمجلس 

 دی. پروتستوالری تتیکله

 سیاسی فرصتلر ییجیانگللهکی روحانی دؤنمینده

سی ایدی. بونونال سیاسی فرصتلر اوچون اؤنملی بیر دؤنوش نقطه آلغیالنان، نمینین ایلک دؤروحانی
الر ایله بیرلیکده، ی و یارادیالن تشکیالتسمه ائتکیلهنین چرچیوهبیرلیکده، آلقیالنان فرصتلر، روحانی

ال سونرا بیر ایلک میدانا گلدی و بیر حلردن درمبیر رول اوینادی. سئچی جایدیریجیتوپلومسال حرکتده 
اتنیک و دینی جمهورباشقانی ، نینسی، علی یواولوشدوراراق قونومیئنی بیر  جمهمورباشقانی ایران

ئچمیشی، حسن گ نینیونسی. علی یسئچداوالراق )مشاور(  دانیشمان باش سوروملو لیقالردانینآز
، نسیسینه سبب اولدو. یولری میدانا گلمهاشاره عاغیلالردا سورولیق سیاستیله ایلگیلی یننین آزروحانی

و داها سونرا دا اسالم انقالب باشقانی سی اسالم انقالب محکمه دااسالم انقالبیندان سونرا تهران
نین خاتمیاولموشدو. محمد  دفتری باشقانیوژی ایدئول-تسیاس)سپاه پاسداران(  محافظلری

ایدی. سی اویه نینیشوراسگوونلیک و یوکسک میّلی اطالعات باخانی دؤنمینده ایسه  جمهورباشقانلیغی
اوالراق دا  دانیشمانینین قونوالریندا حسن روحانی گوونلیکاوالراق، سیاست و قونومونا اک یئنی 

لیقالرین حاق و یننین آز، روحانیقونوموبو یئنی  بیر چوخ انسان بئله مدا. بو دوروچالیشماقدادیر
 سیراسیندا مصاحبهکبر آزاد بیر ا. آذربایجانلی آکتیویست دگرلندیردیاوالراق  ایلگیسیطلبلرینه اوالن 

 اوالراق بیر چوخ دفعه، قانیبیرلیگی باشسیویل توپلوم قورولوشالری آذربایجان »بئله دئییر: 
سیله طلبلریمیزی چاتدیردیم. الکین بیزی رسمی مکتوبالر واسطهسینه منشی ن اؤزلنیجمهورباشقانی

آمریکا سسی ) .«داها دا آرتدیباسقی دیکلری کیمی طلبلریمیزدن سونرا هیه قبول ائتمگؤروشمه
  (.2016 رادیوسو،

ی، عزهرا سا ؤزجوسلر فراکسیونو. بؤلگه نفوسلوقوروالن بیر باشقا قروپون آدی تورک ینده مجلسایران 
اورتایا قویماق اوچون فراکسیونو  سورونالرینینین بؤلگه وکیلیتمیّل 100لردن بؤلگه نفوسلوتورک 
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مساژی وئرمیش اولسا دا، سیاسی  بیرلشدیریجی گلیشمه توپلومادی. هر نه قدر بو یئنی قوردوغونو سؤیله
لماسینا سبب اولدو. یئنی دوروم آیریجا، آذربایجانلی آکتیویستلرین سفربر ائدیجی گوجونون آزا سورج

یاراتدی. آذربایجانلیالرین  تارتیشماقونوسوندا  دگرلندیرمهآذربایجانلیالر آراسیندا حکومت سیاستلرینی 
استقرارینی آزالتدی و  اورقانیزاسیونونون اؤزرکلیگینیبیر اؤلچوده توپلومسال حرکت  آلغیسی فیقمّت

باسقین اتنیک  اؤزللیکلهقیسا بیر مدت سونرا،  قورولماسیندان، فراکسیون(. 1996)کریسئی  پوزدو
قارشییا قالدی. بو مخالف -قارشی اولومسوز تپکیلرلهقروپدان و آسیمیالسیون یانلیالریندان گلن سرت و 

آرتیرمیش، آنجاق فراکسیونون  مشروعیتینیسسلر، آذربایجانلی آکتیویستلر آراسینداکی فراکسیونون 
 201۷ سپتامبر 14هر هانسی بیر شیکایتی اله آلمامیشالر. آنجاق،  لراویهندن بو یانا سیمیدانا گلمه

پروتستو ائتمک اوچون  «ینیگگؤلو قورتارما قونوسوندا ایستکسیزلی»تاریخینده آکتیویستلر حکومتین 
الکین  ،رمیشچاغی ائیلمهاورمیه گؤلو اطرافیندا بیر انسان زنجیری میدانا گتیرمک آدینا آذربایجانلیالری 

بیر  یؤنوندهقاتیلماماالری  ائیلمه، آذربایجانلیالرین اورتاق پورقاضینادر  سیاویهفراکسیونون مشهور 
سیاسی فرصتلرین توپلومسال حرکت  (.201۷ کانالی،پور تلگرام یضاقمیشدیر )نادر ی یاپچاغر

نه، فرصتلر موبیلیزاسیونو عکسی نینگؤزلنتیائدیلمیش اولسا دا،  ودینی آرتیراجاغی اومگسفربرلی
فاکتورالری،  کولتورل/اؤرگوتسل و سوسیال میشضعیفلهتوپلومسال حرکتین  آیریجا. انگللنمیشدیر

یاساما و  یوروتمهیالنان فرصتلر، غین آزالماسینا سبب اولموشدور. روحانی دؤنمینده آلگلیرکتلیح نمدهدؤ
هایچریسینده ایشل وماوی آماجی ایلهوسو یاراتما دویغ قاپساییجیلیقانسانالر آراسیندا  نینجیسوره

 یوروتمهدیر. دیگر طرفدن، حکومتین آکتیویستلره یئر اولمادیغینی گؤسترمکده سورجدهینی و بو گدی
آذربایجانلیالرین شیکایتلرینی آرادان  نینیوروتمهیله آذربایجانلیالرا، ه ابیر چرچیو قاپساییجیاورقانی 

دوغورا  محتمل سونوجالربیر رژیمده فردلرین  اوتوریترئرمیشدیر. بو مساژ، قالدیراجاغی مساژینی و
تالفی کومت طرفیندن ح گؤزلنتیلر اگرو احتمالینی آزالتماقدادیر، چونک مااول ائیلملردهکتیو لجک کولبیله

 اؤتهق. ده گرک قالمایاجا یهتالفی ائتمهررلری ضی گجهاورتایا چیخارابیل ائیلمین کتیول، کولائدیلیرسه
اوچون  دُویورماق، آذربایجانلیالرین طلبلرینی اؤرگوتفراکسیون شکلینده اوالن یئنی  اؤزللیکلهیاندان، 

جک باشالدابیله ائیلملرتوپلو  نیناؤرگوتلریرک، توپلومسال حرکت لی سورههچالیشدیقالرینی ایر
 و یا تاماشاچیالرین منلرشالر، سئچ؛ یاندایاخالشیمیر. بو دنی یا دا قروپو هدف آلمیشتلهوکریتیک ک

رسمی اوالراق  یریغو حرکتین  زورا سوخموشگلن آکتیویستلر طرفیندن راضی سالینماسینی  اؤنده
آکتیویستلرین  پورونسی قاضیاویهوکیلی و فراکسیون تتمیشدیر. اورمیه میّلضعیفل یاپیالرینیین ایشله

 اؤرنگی نین بیرمهو توپلومسال حرکت لیدرلرینی هدفلهتله وسی، اؤنملی کمداخله یسیناپروتستو چاغر
 سیچکلشمهرگبیر دؤلتده، دموکراتیک بیر دولتده  اوتوریتر. روحانی یؤنتیمی، چارپماقدادیراوالراق گؤزه 

بیر توپلومسال حرکت  نینقورومالریکومتین حایچریسینده،  مطابقتچوخ دا ممکون اولمایان بیر 
ن آچیق بیر ینی گؤسترگجهبیل گتیرمک اوچون گرکلی زمینی نئجه میدانا گتیرهحاال ائتکیسیز اؤرگوتونو
 .اؤرنکدیر
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 سونوج
 یا دا عارضی بیر شیکایت ینزامان گؤزلهنیلمهپروتستوالری هر  دیکلریدوزنله داآذربایجانلیالرین ایران

 سینهدوزنلنمهیر پروتستو باش وئرمیشدیر. بونونال بیرلیکده، عارضی شیکایتلرین هامیسی ب سونوجوندا
بیر چرچیوه، حرکتین  وملوسبب اولمامیشدیر. بونون سببی؛ پروتستوالرین سیاسی فرصتلر، اوی

 یننیلمهگؤزلهحالیندا اوالن  ائتکیلشیم ئچیرمه توتومو کیمی دیگر فاکتورالرالگقایناقالری حرکته 
و یا عارضی شیکایتلرین پروتستوالر  ینلمهنیگؤزله، چالیشمادیر. بو اولماسی سونوجوشیکایتلرین بیر 

دیگر فاکتورالر ال بیرلیکده بیر دوروم اولمادیغینی اورتایا قویماقدادیر. بونون یئترلیاوچون گرکلی آنجاق 
 ارددورومال مادیغییالنان سیاسی فرصتین اولغنین و آلبیر چرچیوه وملواوی آیریجادیر؛ دقته آلینمالی

کی ابیلر. روحانی یؤنتیمی دؤنمیندهیا یول آچمایبیر پروتستو )محتمل( سورونالرسی اورتایا چیخان اوال
نین، توپلومسال حرکتین کومتین بوتون قولالریحبیر دؤلتده بیر  اوتوریتر، سورجلر دینامیکلر و سیاسی 

گی بیرلیایشاوچون نئجه مک انگللهسینی ئچیرمهگآدینا حرکته  یئر آلماقپروتستوالردا  بیرئیلری
داها آز  قارشیالشدیریلدیغیندانژاد ایله دیر. روحانی، احمدیهدینی گؤسترمکگهجهچالیشابیلحالیندا 

هاوالبیلم چؤزمکده باشاریلی سورونالرینیمیش اولسا دا، آذربایجانلیالرین هسیاستلر ایزلباسقیالییجی 
دؤنوشومونون و چرچیوه  نینیالنان سیاسی فرصتلریغنین آلکومتیحمیشدیر. اصلینده، روحانی 

ب اولدوغو یه صاحیبیر ائتکی جایدیریجیاوزرینده  باشاریسیسفربرلیک اؤرگوتونون توپلومسال حرکت 
مک اوچون گرکلی و اینترنت سایتالری کیمی چرچیوه دستکله لریمطبعهبیلر. آیریجا، دؤلتین نهسؤیله

آذربایجانلیالر اوزرینده اؤز نین اؤرگوتلریال حرکت سببیله، توپلومس کی کونترلواریشیم یؤنوندهقایناقالرا 
نین دؤلت ن اولمامیشدیر. سیاسی فرصتلرده اولماییشی و چرچیوهومکوماویغوالماسی سینی چرچیوه

ساغالماق حالیندا، عارضی شیکایتلر آردینجا انسانالرین پروتستوالرا قاتیلماسینی سی بلیرلنمهطرفیندن 
 ■ ابیلرین اولماومکوم
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