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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.
AB S T R ACT
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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İran’da Etnik Protestoların Dinamikleri / Ramin CABBARLI
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
2018  تا2006  اعتراضات آذربایجانیها بین سالهای:عوامل تحرکزای اعتراضات اتنیکی در ایران
رامین جبارلی
،1400: 23)1(  شماره، دوره دوم، فرهنگ و مطالعات اجتماعی، ادبیات، فصلنامه پژوهشی زبان:وارلیق
9-30 .صص
همسو کردن منافع و اهداف افراد با اهداف جنبشهای اجتماعی که به آن تنظیم چارچوبی نیز گفته می
 اگرچه ساختار اعتراضات خیابانی. نقش مهمی در توسعه جنبش ملی آذربایجان جنوبی در ایران دارد،شود
سازمان یافته توسط فعالین آذربایجانی در ایران نشان میدهد که اعتراضات پس از یک نارضایتی
 اما واکنش آذربایجانیها نسبت به این،غیرمنتظرهای که افراد این گروه را به خطر انداخته رخ داده است
 بهنظر میرسد، در این زمینه.وقایع غیرمنتظره در دوره روسای جمهور ششم و هفتم ایران یکسان نبودند
. اما شرط کافی نیست،که وجود چنین نارضایتیهای غیرمنتظره برای وقوع اعتراضات شرط ضروری است
 اما چارچوبهای،جنبش ملی آذربایجان جنوبی از چارچوبهایی برای بسیج مردم استفاده کرده است
 گفتمانها و چارچوبهای مختلف مورد.حکومتی این کشور میتواند قدرت بسیج جنبش را کاهش دهد
.استفاده روسای جمهور محمود احمدی نژاد و حسن روحانی باعث اختالف در ظهور و شدت اعتراضات شد
این مقاله در حالی که بر همسویی چارچوب متمرکز است برای تجزیه و تحلیل پویایی جنبش اجتماعی به
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نقش فرصتهای سیاسی نیز میپردازد .تجزیه و تحلیل مدل نارضایتی  -اعتراض ،گفتمانها و چارچوب
های روسای جمهور و فرصت های سیاسی نشان میدهد که پدیده اعتراض تنها با یک عامل قابل توضیح
نیست .این مقاله میکوشد نشان دهد که در مواردی که چارچوبها همسو بوده و فرصتهای سیاسی
وجود داشته ،نارضایتیهای غیرمنتظره میتواند موجب اعتراض در کشور استبدادی ایران شود .بنابراین به
نظر میرسد که اعتراض به اعتراض نتیجه یک عامل واحد نیست ،بلکه عوامل تعاملی است.
کلیدواژهها :آذربایجان ،اعتراض ،جنبش ملی آذربایجان ،ایران ،تنظیم چارچوبی.

گیریش
توپلومسال حرکتلرین دینامیکلرینی آراشدیران قورامجیالر (نظریهچیلر) چوخ واخت سوسیال بیر حرکته
بیرئیسل (فردی) قاتیلیمی و وئریلن دستگی آچیقالماغا چالیشارالر .بعضی قورامجیالر ،چرچیوه اویوم
سورجلرینی سوسیال بیر حرکته قاتیلیم اوچون گرکلی بیر شرط اوالراق گؤرمکدهدیرلر (اسنو و بنفورد،
 .)1986 :464اسنو و فیکیرداشالرینا گؤره ( ،)1984چرچیوه اویومو ،بیرئیلرین چیخارالرینی و
هدفلرینی سوسیال حرکتلرین چیخارالری ایله ایلیشکیلندیرمه سورهجیدیر .باشقا بیر دئییشله بو دوروم
«انسانالرین بیر قونو ایله ایلگیلی بلیرلی بیر قاورامساللشدیرما گلیشدیرمهلری و یا بیر قونو حاقینداکی
دوشونجهلرینی یئنیدن یؤنلندیرمهلری سورهجیدیر( ».چانگ و دروچمان .)2007 :104 ،بو باغالمدا
«چرچیوهلر ،بیر توپلومسال حرکت اؤرگوتونون فعالیتلرینه ایلهام وئرمک و اونالری مشروعالشدیرماق
اوچون اویغوالنان ائیلم اوداقلی اینانج و آنالمالر توپلولوغودور( ».اسنو و بنفورد .)2000 :614
گنل اوالاراق ،انسانالر هر هانسی بیر مسئله و یا سورون اوچون فرقلی و سیخلیقال رقابت حالینداکی
چرچیوهلره معروض قالیرالر (کی بو چرچیوهلر تملده گؤروش و یورومالماالردیر) (چانگ و دروچمان،
 .)200۷بیرئیلرین بلیرلی بیر چرچیوهنی سئچمهسی یؤنونده یاپدیغی ترجیحلر ،یؤنهلیملرینی و
توپلومسال حرکته قاتیلیمالرینی شکیللندیرهبیلر .بو مقاله ،رقابت حالینداکی چرچیوهلرین وارلیغینی و
بو چرچیوهلرین ،بیرئیلرین ایراندا پروتستوالرا قاتیلیمی اوزرینه اوالن ائتکیلرینی آراشدیرماقدادیر.
آیریجا بو مقالهده چرچیوه اویومونون ،آکتیویستلرین گونئی آذربایجان میلّی حرکتی طرفیندن اورقانیزه
ائدیلن پروتستوالر اوچون انسانالری حرکته گئچیرمه قابیلیتی اوزریندهکی ائتکیلری آراشدیریلماقدادیر.
بو سببله چرچیوهلرین و سیاسی فرصتلرین ائتکیلهشیمینی گؤز اؤنونده توتاراق باغالمسال بیر باخیش
آچیسی ایشلهدیلمیشدیر (ماک آدم1994 ،؛ تارو .)1988 ،سؤز قونو آراشدیرما اوچ آنا بؤلومدن میدانا
گلمکدهدیر .ایلک اوالراق ،گنلده گؤزلهنیلمهین و تهدید ائدیجی و یا ریسکلی بیر اوالی  -کی بو دوروم
تامامًا اؤن گؤرولمهین و کوتلهلری تهدید ائدن سورونالر اوالراق تانیمالنمیشدیر -ایزلهدیکلرینی بلیرته
رک پروتستو و یا پروتستوالرین دوزهنی آراشدیریالجاق .داوامیندا ،گونئی آذربایجان میلّی حرکتی و
ایران دؤلتینین رقابت ائدن چرچیوهلری نین موبیلیزاسیونو چئشیدلی شکیللرده آزالتدیغی و یا
آرتیردیغی گؤستریلهجکدیر.
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سون اوالراق چرچیوه آنالیزی آراشدیرماسی ،آذربایجانلی پروتستوجوالرین آلغیالدیغی شکیلده یئنی
سیاسی فرصتلری گؤز اؤنونه آالراق تامامالناجاق .ایران رژیمینین اوتوکراتیک دوغاسی گؤز اؤنونه
آلیندیغیندا« ،آلغیالنان» سیاسی فرصت تئریمی ترجیح ائدیلمکدهدیر .بو چالیشما ،ایراندا -2006دان
گونوموزه پروتستوالرین دینامیکلری ایله ایلگیلی درسلرین اؤزتلنمهسی ایله سونوچالندیریالجاقدیر.
ایراندا آذربایجانلیالرین شیکایت و پروتستوالری
آرخا پالن
هم آذربایجان جمهوریتینده هم ده ایراندا یاشایان آذربایجانلیالر اتنیک کؤکن باغالمیندا آغیرلیقلی
اوالراق تورکدور .آذربایجان جمهوریتینده (اسکی سوویتلر بیرلیگینه باغلی)  9،8میلیون آذربایجانلی
یاشاماقدادیر؛ آذربایجانلیالرین بؤیوک بیر قیسمی ایرانین قوزئی باتیسی و تهران و قوم کیمی ایرانین
مرکز شهرلرینده یاشامالرینی داوام ائتدیرمکدهدیرلر .ایرانداکی اتنیک تورک نفوسونون بؤیوکلویونو
گؤسترن رسمی بیر نفوس ساییمی اولماماسینا رغمًا ،تخمینلر  20ایله  40میلیون آراسیندا دگیشیکلیک
گؤسترمکدهدیر .ایرانداکی تورکلرین ساییسی حاقینداکی تک رسمی تخمین ،ایرانلیالرین - %40ینین
(قاباجا  32میلیون انسان) تورکجه بیلدیگینی ایفاده ائدن اسکی ایران دیش ایشلری باخانی اکبر صالحی
طرفیندن آچیقالنمیشدیر (صالحی .)2012 ،ایرانداکی اتنیک یاپی "آذربایجانلی"" ،آذری"" ،تورک" و یا
"آذربایجان تورکو" کیمی فرقلی تع بیرلرله آدالندیریلماقدادیر .آذربایجانلی تعبیری ،بیر چوخ انسانین
یاشادیغی و اتنیک کؤکنینی تورکلرین اولوشدوردوغو بیر بؤلگه آدیندان تؤرهمیشدیر.
سوویتلر بیرلیگی و ایران دؤلتی ،قروپ کیملیکلرینی یئنیدن یاپیالندیرماق اوچون فرقلی سیاستلر ایزله
دیگیندن بو انسانالری فرقلی آدالرال آدالندیرمیشالردیر .مثالً استالین ،آذربایجان تئریمینی اتنیک بیر
کیملیک اوالراق تانیمالرکن ،خالق اوچون عینی تئریم بؤلگهسل و میلّی بیر کیملیک آنالمینا گلمکده
ایدی .بو تئریملرین آنالمالری اوزرینه اوالن قاریشیقلیق لیتراتوردا گونوموزده ده یئر آلماقدادیر و تئز-تئز
بیر-بیرلرینین یئرینه گئچهبیلهجگی قبول ائدیلیر .بو چالیشمادا ،آذربایجانلی تعبیری ،آذربایجان اوالراق
بیلینن ایرانین قوزئی باتی بؤلگهسینده یاشایان و تورک اتنیک کؤکنه صاحیب فردلره اشاره ائتمک
اوچون استفاده ائدیلهجکدیر .بو بؤلگهنی (اسکی سوویت) آذربایجان جمهوریتیندن آییرماق اوچون،
گونئی آذربایجان تئریمی ده استفاده ائدیلهجکدیر.
گونئی آذربایجان تئریمی؛ دوغو آذربایجان ،باتی آذربایجان ،اردبیل ،زنجان ،همدان و قزوین کیمی
ایراندا آغیرلیقلی اوالراق تورک نفوسا صاحیب شهرلره اشاره ائتمک اوچون استفاده ائدیلن یایغین بیر
تئریمدیر .ایراندا -19۷9جو ایلده گرچکلشن اسالم انقالبیندان بو یانا ،گونئی آذربایجاندا آذربایجانین
میلّی حرکتی اوالراق آدالندیریالن میلّی بیر حرکت گلیشمیشدیر .بو اؤزل توپلومسال حرکت اؤرگوتونون
تمل آماجی؛ نیسبی تمثیل ،سوسیو-کولتورل حاقالر و گونئی آذربایجانلیالر اوچون اؤز گلهجگینی تعین
حا ّقی الده ائتمکدیر (عسگرزاده.)200۷ ،
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شیکایت و پروتستوالر
یاپیسال شیکایتلر و عارضی شیکایتلر آراسینداکی فرقین آییرد ائدیلمهسی ،آذربایجانلیالرین ایراندا
ائتدیکلری مجادلهجی پروتستوالرینین یاپیسینی آیدینالتماقدیر .یاپیسال شیکایتلر ،بیر قروپون
سوسیال بیر یاپیسینداکی قونوموندان الوئریشسیز قونوموندان قایناقالنیرکن ،عارضی شیکایتلر ،قروپالری
ریسکه سوخان تامامًا گؤزلهنیلمهین بیر دورومدان دوالیی اورتایا چیخماقدادیر .یاپیسال شیکایتلرین
عکسینه ،عارضی اوالنالر بیر قروپون اورتاق حرکت ائتمه ظرفیتینی آرتیرار (ترنر و کیلیان 19۷2؛ اوسیم
1998؛ ولش .)1981 ،اؤزللیکله سوسیال حرکتلرین اؤنملی مالی و سیاسی قایناقالرا صاحیب اولمادیغی
و یا بیر اورتاق حرکتی مومکون قیالن مئدیا آزادلیغینین اولمادیغی ایران کیمی بیر اوتوکراسیده،
عارضی شیکایتلر ایستر -ایستهمز سفربرلیگی تتیکلهمهده اؤنملی بیر رول اوینایابیلر (هکتر و باشقاالری،
.)2016
یاپیسال شیکایتلر
آذربایجانین ایرانداکی دورومو و سوسیال حرکتین اؤنه سوردویو ایفادهلر گؤز اؤنونه آلیندیغیندا،
آذربایجانلیالرین یاپیسال شیکایتلرینین سوسیوکولتورل یوخسونلوق ،اقتصادی آیریمجیلیق و چئورهسل
بحران تمللی اولدوغو سؤیلهنهبیلر .فارسجا ،ایرانین تک رسمی دیلیدیر و آذربایجانلیالر آنا دیللرینی
مکتبلرده اؤیرنمکدن محروم بوراخیلمیشالر .کولتورل میراثالرینی قوروماق آدینا هر هانسی بیر رسمی
یاردیمین اولماماسی ،پهلوی خاندانی طرفیندن -192۵جی ایلده بیر اولوس-دؤلتین قورولماسیندان بو
یانا اویغوالنان زورونلو آسیمیالسیون سیاستلرینه دایانماقدادیر (عسگرزاده .)200۷ ،بو سوسیو-کولتورل
یوخسونلوق ،آذربایجانداکی ممنونیتسیزلیگی و شیکایتلری اورتایا چیخارماقدادیر.
دیگر بیر یاپیسال شیکایت ،شهرلر آراسیندا مؤجود اوالن رفاه ائشیتسیزلیگی ایله ایلگیلیدیر.
آذربایجانلی آکتیویستلر ،حکومتین اؤلچوسوز بیر شکیلده بودجه و صنایع اورهتیمینی فارس نفوسلو
شهرلره وئردیگینی ،آذربایجانلیالری ایسه فارس نفوسلو بؤلگهلرده ایش تاپماالری اوچون ائتکین بیر
شکیلده تورپاقالریندان آیریلماغا زورالدیغینی ایفاده ائتمکدهدیرلر .دؤلت وئریلرینه گؤره ،دوغو آذربایجان
ایالتی اؤلکهدهکی ان یوکسک کؤچ اورانینا صاحیب ایدی و کؤچ آالن شهرلر آغیرلیقلی اوالراق فارس
نفوسو اوالن شهرلردی ( 2011نفوس ساییمی) .آذربایجانلی آکتیویستلر ،آذربایجاندان یاپیالن ایچ
کؤچون اقتصادی آیریمجیلیغین سونوجو اولدوغونو ایرهلی سورمکدهدیرلر.
دیگر بیر بؤیوک سورون ایسه چئورهسل بحراندیر .اورمیه گؤلو ،باتی آذربایجان ایالتینده اوالن بیر دوز
گؤلودور .بو گؤل بیر زامانالر دونیانین آلتینجی ان بؤیوک دوزلو سو گؤلو اولماسی ایله یاناشی
اورتادوغوداکی ان بؤیوک گؤلدو .گؤلون بؤیوک بیر بؤلومو اونالرجا ایللیک ضعیف سو یؤنهتیمی ،یالنیش
اکینچیلیک سیاستلری و قوراقلیقدان اؤترو قوروموشدور (کرینگتون .)2014 ،دوز فیرتیناالری ایسه
گونوموزده خالق اوچون بؤیوک بیر ریسک میدانا گتیرمکدهدیر .کولک ،دوز پارچاجیقالرینی گئنیش
مسافهلره یایابیلر و آغیرلیقلی اوالراق تورک نفوسونون یاشادیغی شهرلرده و بؤلگهلرده  14میلیونا قدر
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جانلینی دوغرودان ائتکیلهیهبیلر (گروسی و باشقاالری .)2013 ،آذربایجانلی آکتیویستلر ،حکومتی
بؤلگهدهکی تورک خالقینا قارشی اتنیک آیریمجیلیغا دایانان بیلینجلی یالنیش یؤنهتیم اویغوالماقال
سوچالییرالر.
عارضی شیکایت-پروتستو یاپیسی
بو جی ّدی یاپیسال شیکایتلره رغمًا ،آذربایجانلیالرین پروتستوالری هر زامان عارضی شیکایتلری ایزله
میشدیر .جمهورباشقانی محمود احمدینژاد و حسن روحانینین یؤنهتیم سورهلری بویونجا ایرانین
گونئی آذربایجان شهرلرینده دؤرد پروتستو یاشانمیش و هامیسی دا گؤزلهنیلمهین بیر اوالیدان سونرا
گرچکلشمیشدیر .ایلک پروتستو مای -2006دا احمدی نژاد یؤنهتیمی دؤنمینده گرچکلشمیشدیر12 .
مای -2006دا ایران اسالم جمهوریتینین رسمی یایین اورقانی اوالن ایران قزئتهسی ،تورکلرین «انسان
دیلینی بیلمهین» و بو سببله «یوخ ائدیلمک» مجبوریتینده اوالن «حامام بؤجکلری» اوالراق
تانیمالندیغی بیر کاریکاتور ایچرن بیر کؤشه یازیسی یایمالمیشدیر (ایران قزئتهسی .)2006 ،بو راحاتسیز
ائدیجی یایینین آردیندان ،مینلرجه آذربایجانلی عیرقچیلیق و آیریمجیلیغی پروتستو ائتمک اوچون 3۵
شهرده بیر نئچه گون بویونجا کوچهلره تؤکولموشدور .سولدوز ،تبریز ،اورمیه ،مشگینشهر و دیگر
شهرلرده  1۷پروتستوجو اؤلدورولموش و یوزلرجه پروتستوجو حبس اولونموشدور .هر نه قدر آذربایجانلی
آکتیویستلر ایرانداکی عیرقچیلیقدان سورکلی شیکایت ائتسهلر ده ،آنجاق کاریکاتور یاییمالندیقدان
سونرا (عارضی بیر سورون) پروتستو ائتمگی باشارمیشالردیر.
ایکینجی پروتستو آقوست -2011ین سونالریندا احمدینژادین ایکینجی یؤنهتیمی دؤنمینده
گرچکلشمیشدیر 2۷ .آقوست گونو اعتباریله آذربایجانلی آکتیویستلر و پروتستوجوالر ،حکومتین اورمیه
گؤلونو قورتارما قونوسوندا ایستکسیز اولدوغونو اؤنه سورهرک پروتستو دوزنلهمک آماجی ایله تبریز،
اورمیه ،اردبیل و آذربایجان بؤلگهسینده کی دیگر شهرلرده توپالنمیشالر .بعضیلری چئویک قوت پولیسی
ایله ووروشان مینلرجه پروتستوجو 2۷ ،آقوستدا اورمیهده بؤیوک بیر میتینگه قاتیلمیشدیر .یئتکیلیلر
یالنیز اورمیهده تخمینًا  300پروتستوجونو توتوقالمیشالردیر 3 .سبتامبردا تبریز ،اورمیه و دیگر بعضی
شهرلرده اونالرجا انسان داها یئرلی ائیلم چاغیریسیندا بولوندوقالری سببیله توتوقالنمیشدیر (انسان
حاقالری ایزلهمه قورومو.)2011 ،
اورمیه گؤلو اطرافیندا اوزون سورهدیر داوام ائد ن یاپیسال شیکایته رغمًا ،مجلیسین  1۷آقوست -2011
ده ،اورمیه گؤلونون سو سویهسینی آراز چاییندان انتقال ائدیله جک سو ایله یوکسلتمک اوچون دوزنلهنن
عاجیل دوروم الیحهسینی رد ائتمهسینه قدر کوتلهسل بیر پروتستو گؤستریسی گرچکلشمهمیشدیر .بو
اویالما ،بیر چوخ آذربایجانلی آکتیویستین  2۷آقوستداکی گؤسترییه قاتیلما چاغریسینی تتیکله
میشدیر.
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اوچونجو پروتستو گؤستریسی ،روحانی دؤنمینده یایینالنان پوپولر اوشاق پروقرامی "فیتیله"نین  6نوامبر
-201۵ده بیر آذربایجانلی اوشاغین دیشلرینی توالت فیرچاسی ایله فیرچاالدیغینی گؤسترن بیر بؤلوم
یایینالماسی سونراسیندا گرچکلشمیشدیر .بو تارتیشمالی بؤلومده تورک شیوهسی ایله فارسجا دانیشان
بیر آتا و اوغولو ،قالدیقالری هوتلین «پیس قوخولو» اولماسیندان اؤترو یاشادیقالری کدری دیله
گتیرمکدهدیرلر .ان جان آالن یئر ایسه آتا و اوغولون دیشلرینی تمیزلهمک اوچون یالنیشلیقال بیر توالت
فیرچاسی ایشلتدیکلرینی گؤسترمهسی ایدی (اؤزگور آوروپا رادیوسو .)201۵ ،بو پروقرامین یایانالنماسی
نین آردیندان ،آذربایجانلیالر  9نوامبردا عیرقچی اوالیالری پروتستو ائتمک اوچون تبریز ،اورمیه ،زنجان،
اردبیل ،مشگینشهر ،قوم و خوی شهرلرینده بؤیوک گؤستریلر دوزنلهمیشلردیر .پروتستوالردا یوزلرجه
گؤستریجی و آکتیویست توتوقالنمیش ،بیر قیسمی ایسه حبسه محکوم ائدیلمیش و ایشکنجهیه معروض
بوراخیلمیشدیر.
آذربایجانلیالرین روحانینین دؤنمینده دوزنلهدیکلری سون پروتستوالر  2۵و  26سپتامبر 2016
تاریخلرینده گرچکلشمیشدیر .بو پروتستوالر دا توپلومسال حرکت اؤزگوتونون سفربرلیک گوجونده
عارضی سورونالرین ائتکیلی اولدوغونو گؤسترمیشدیر .سون پروتستو ،پروتستوالردان  ۵گون اول طرح نو
قزئتهسینده یاییمالنان جینسیتچی و عیرقچی ایچریگه بیر تپکی نیتهلیگینده ایدی .یاییمالنان
ایچریکده ،اتنیک اوالراق تورک اوالنالرین «پوزوق عیرقه» منسوب اولدوغو و تورکلرین ارککلیک
اولغوسونون «سیز ارکک دئییلسینیز» ایفادهلری ایله داها دا تنقید ائدیلدیگی گؤرولمکدهدیر.
آذربایجانلیالر؛ تبریز ،اورمیه ،اردبیل ،زنجان و شیرازدا (قاشقای تورکلری) کیچیک چاپلی پروتستوالر
دوزنلهمیش و آز ساییدا پروتستوجو توتوقالنمیشدیر.
پروتستوالرین زامان دیزیمسل آراشدیرماسی یاپیلدیغیندا بو پروتستوالرین هر زامان عارضی بیر
شیکایتدن سونرا گلدیگی گؤزلملنمکدهدیر .آنجاق ،عارضی شیکایتلر و پروتستوالر آراسینداکی باغالنتی
ایله ایلگیلی بیلینمزلیکلر وار اولماغا داوام ائتمکدهدیر .مثالً ،پروتستوالرین هامیسی بیردن-بیره اورتایا
چیخان بیر ممنونیتسیزلیک سونوجوندا باش وئرمیش اولسا دا ،یاشانان سیخینتیالرین بوتونو
(مئدیاداکی باشقا عیرقسال اوالیالر دا داخیل اولماق اوزره) بیر پروتستو یاپیلماسینا زمین
حاضیرالمامیشدیر .اورمیه گؤلونون عاجیل دورومو ایله ایلگیلی یئنی راپورالر و یا سیاستچیلرین گؤلو
برپا ائتمه قونوسوندا وئردیگی سؤزلری توتماماالری هر واخت بیر پروتستویا یول آچمامیشدیر.
بو دوروم گؤسترمکدهدیر کی ،عارضی اوالراق اورتایا چیخان شیکایتلر ،ایرانداکی پروتستوالر اوچون
گرکلی بیر دوروم اولسا دا یئترلی بیر شرط تشکیل ائتمز .بونونال بیرلیکده ،پروتستوالرا قاتیالن
انسانالرین چوخلوغو دا فرقلیلیکلر گؤسترمکدهدیر .ان سون دوزنلهنن پروتستوالرا قاتیالن آکتیویستلرین
ساییسی اؤنجهکیلرله مقایسه ده اولدوقجا دوشوکدو .گؤزلهنیلمهین بیر شکیلده جمهورباشقانی
روحانینین ایکینجی یؤنهتیم دؤنمینده اورتایا چیخان سورونالر خالقین کوچهلره تؤکولمهسینی تتیکله
مهمیشدیر .مثالً ،اگیتیم باخانی (تحصیل ناظیری)« ،قابا شیوهسی» اوالن اؤیرتمنلرین ایشه آلینماسینی
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یاساقالیان یئنی دوزنلهمهلر یاییمالمیشدیر (اؤزگور آوروپا رادیوسو .)201۷ ،بو یؤنهتمهلیکلرده،
آذربایجان تورکجهسی و عربجه دانیشانالرین فارسجا دانیشانالردان فرقلی تلفوظه صاحیب اولدوغو
بیلدیریلمکده و باشوورو صاحیبلرینین «دوغرو» بیر شکیلده تلفوظ ائتمهلری گرکن بلیرلی حرفلرین
لیستهسی یاپیلماقدادیر .هر نه قدر آذربایجانلی آکتیویستلر عیرقچی آیریمجیلیق ایچرن یؤنهتمهلیکلری
سوسیال مئدیا واسطهسیله تنقید ائتمیش اولساالر دا ،تپکیلر اینترنتله سینیرلی قالمیشدیر .آکتیویستلر
آراسیندا بئله خالقی پروتستو یاپماغا تشویق ائدن ایفادهلر گؤرولمهمکدهدیر.
فوتبالین سیاسیلشمیش بیر ایدمان حالینا گلدیگی ایراندا بنزر بیر حضورسوزلوق (دینجسیزلیک)
اورتامی-201۷ ،جی ایلین آقوست آییندا "پرسپولیس" و "تراکتور" تیملری آراسیندا اوینانان بیر
مسابقهنین آردیندان اورتایا چیخمیشدیر" .تراکتور" ،آذربایجانلیالرین ایدمانداکی سمبولو اوالن ،تبریز
مرکزلی بیر کلوب ایکن" ،پرسپولیس" ایسه اکثریتله فارس طرفدارالرین کیملیگینی یانسیدان تهران
مرکزلی بیر فوتبال تیمیدیر .تبریز ،دوغو آذربایجان ایالتینین مرکزیدیر .بو سببله عمومیتله ،بو ایکی
کلوب آراسیندا اوینانان اویونالر ،آنا دیللرینده اگیتیم ده داخیل اولماق اوزره ،آذربایجانین پروتستو
طلبلرینی اورتایا قویان طرفدارالرا صاحیبدیر .بو ایکی فوتبال تیمی آراسیندا اوینانان اویونون آردیندان،
فارس قزئتهسی گالدیاتور سرخ ،قاپاغیندا «وحشی تبریز» باشلیغینی استفاده ائدرک ،آذربایجانلیالری
تحقیر ائتمیشدیر .آنجاق ،بو تحقیر سوسیال مئدیادا بئله گوجلو تپکیلره یول آچمامیشدیر.
آذربایجانلیالرین بو جور عارضی دینجسیزلیکلره وئردیگی دگیشن تپکیلر ،عارضی شیکایت و پروتستو
آراسینداکی باغالنتینین آراشدیریلماسینی پروبلم ائتمکدهدیر .بو مقاله ،بو ایکیلی آراسینداکی
باغالنتینی آچیقلیغا قوووشدورماق آدینا گونئی آذربایجاندا دوزنلهنن پروتستوالرا تشویق عنصورو
اولوشدورابیلهجک و یا مانع تؤرهدهبیلهجک دیگر شرطلری ده دقته آلماقدادیر.
رقیب چرچیوهلر و توپلومسال حرکتلرین چرچیوهلرینین ضعفلری
گونئی آذربایجان میلّی حرکتینین چرچیوهلری
شبههسیز انسانالری اولومسوز یؤنده ائتکیلهین سیاستلر ،اوالیالر و شرطلر فرقلی شکیللرده یورومالنابیلر
و «بیرئیلر ،توپلومسال حرکت اؤرگوتلری و زامان کیمی فاکتورالرین فرقلی آچیالردان یورومالنماسی،
اوالیالرا تپکی وئریلیب وئریلمهیهجگینی و اگر وئریلهجکسه بو تپکینین نه یؤنده اوالجاغینی ائتکیلر».
(اسنو و بنفورد .)1986:4۵۵ ،مثالً ،توپلومسال جینسیت ائشیتسیزلیگی ایکی فرقلی توپلومدا بیر سورون
اول بیلر ،آنجاق یالنیز بیرینده توپلومسال بیر حرکته یول آچابیلر .اسنو و یولداشالری سورونالرین
وارلیغینین« ،سورونالرین یورومالنماسی و بو یورومالرین اورتایا چیخیب یاییلما شکلی» قدر اؤنملی
اولمادیغینی اؤنه سوررلر (اسنو و باشقاالری .)1986:4۵6 ،اسنو ( )1986کیمی بعضی قورامجیالر
(تئوریسنلر) ،چرچیوه اویومو و یا بیرئیلرین ایلیشکیلندیریلمهسی و توپلومسال حرکت اؤرگوتلرینین
یورومالییجی چرچیوه لرینی توپلومسال حرکتلره قاتیلیم اوچون گرکلی بیر شرط اوالراق یورومالدیالر.
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بیر طرفدن گونئی آذربایجان میلّی حرکتینین چرچیوه اویوم سورهجینی ،بیر طرفدن ده دؤلتین
لیدرلیگینی آراشدیرماق ،بو طرز توپلومسال حرکت اؤرگوتلرینین کوتلهلری حرکته گئچیرمه قابیلیتی
حاقیندا اؤنملی بیلگیلر ساغالماقدادیر .بو آنالیز ،اورمیه گؤلونون عاجیل دورومو حاقینداکی سون راپورالر
و مئدیادا قارشیالشیالن آذربایجانلی قارشیتی عیرقچی تخریباتالر کیمی عارضی شیکایتلر قارشیسیندا
توپلومسال حرکت اؤرگوتونون آذربایجانلیالری حرکته گئچیرمه قونوسوندا یئترسیز قالماسی و
پروتستوجوالرین ساییسینداکی آزالماالرین آچیقالنماسینا یاردیمجی اوالبیلر.
یورومالییجی بیر چرچیوهنین دقیقلشدیریلمهسی و یئنیدن جانالندیریلماسی ،بیر حرکته قاتیلیمین
ساغالنماسی اوچون ضروریدیر (اسنو و باشقاالری  .)1986توپلومسال حرکتلر ،توپلومسال دگرلری
آرتیراراق یورومالییجی چرچیوهلری دقیقلشدیره بیلر و جانالندیرابیلر .گونئی آذربایجان توپلومسال
حرکتینین سؤیلمینه و شعارالرینا باخیلدیغیندا ،سؤز قونوسو توپلومسال حرکتین عدالت ،ائشیتلیک و
انسانلیق غرورونون دگرلرینی رفرانس آالراق اؤز چرچیوهسینی گوجلندیردیگی آچیقجا گؤرولمکدهدیر.
بیرئیلرین مدنی میراثالرینین و کیملیگینین رد ائدیلمهسی ،زورونلو آسیمیالسیون سیاستلری ،رفاه
داغیلیمینداکی اتنیک /عیرقسال ائشیتسیزلیکلر و گونئی آذربایجانین چئورهسل سورونالرینین اله
آلینماسی یؤنونده مؤجود اوالن ایستکسیزلیک ،گونئی آذربایجان میلّی حرکتینین چرچیولهمهسیله
یوکسلدیلن دگرلره تهدید اوالراق دگرلندیریلمکدهدیر .آیریجا ،آذربایجانلیالر طرفیندن دوزنلهنن
پروتستوالر ،گونئی آذربایجان میلّی حرکتینین دگرلرینی تهدید ائدن اوالیالرا وئریلن بیر جواب نیته
لیگینده ایدی.
بنفورد و اسنو ( ،)61۵: 2000چرچیوهلهمه سورهجینی آچیقجا بو شکیلده اؤزتلهمکدهدیر:
کوتلهسل حرکت چرچیوهلری ،قیسمًا حرکت یانداشالرینین دگیشمهنین گرکلی اولدوغونو
دوشوندوکلری سورونلو بیر دوروم و یا شرط قونوسوندا اورتاق بیر فیکیر اوزرینه گؤروشمهلرده
بولونماالری ،کیملرین و نهیین قیناما گرکدیردیگینه یؤنهلیک یورومالردا بولونماالری ،بیر دیزی فرقلی
دوزنلهمهلرین دیله گتیریلمهسی و دگیشم یاراتماق اوچون بیرلیکده حرکت ائدیلمهسی کیمی
فاکتورالرال اولوشدورولماقدادیر.
اسنو و بنفورد ( ،)2000بو سورجلرین گؤرهولرینی تانیسال ،پروگنوستیک و گودولهییجی چرچیوهلهمه
اوالراق تعیین ائتمیشلر .بو چرچیوهنی گونئی آذربایجان میلّی حرکتینین چرچیوه میدانا گتیرمه و
مؤجود چرچیوهلرله باشا چیخما چاباالرینا اویغوالماق ،پروتستوالرداکی دگیشمهلره ایشیق توتابیلر.
چرچیوه اویومونون ایلک تمل گؤرهوی اوالن تانیسال چرچیوهلهمه ،پروبلملرین و نیتهلیکلرین
تانیمالنماسی ایله ایلگیلیدیر .بعضی سورونلو دورومالری دوزلتمه و یا دگیشدیرمه آماجی دوالییسی
ایله ،نیتهلهییجی باخیش آچیسی ،نهیین و کیمین سورونون سوروملولوغونو اوستلندیگی اوزرینه
اوداقالنیر (بنفورد و اسنوو  .)2000سؤز قونوسو دؤنمده گونئی آذربایجان حادثهسینین آنالیزی ،گونئی
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آذربایجان میلّی حرکتینین سورونالری تثبیت ائتمه چاباسینی گؤزلر اؤنونه سرمکده و بو سورونالرین
فارسالشمیش دؤلت و باسقین اتنیک کؤکن ایله باغالنتیلی اولدوغونو اورتایا قویماقدادیر .گرک مؤجود
قایناقالر گرکسه گونئی آذربایجان میلّی حرکتینین یایین اورقانالرینین چئوریمایچی (آنالین)
ایچریکلری ،آکتیویستلرین اقتصادی آیریمجیلیق ،اورمیه گؤلو سورونو ،تورک دیلینین یاساقالنماسی و
اوشاقالرین فارسجا اؤیرهنمهیه زورالنماسی ایله ایلگیلی بیر چوخ اولومسوز سونوجو تارتیشاراق
شیکایتلرین نه قدر جیدّی اولدوغونو آچیقالماغا چالیشدیغینی گؤسترمکدهدیر (داورنیا2006 ،؛ خان
علیلو .)2013 ،گونئی آذربایجان میلّی حرکتی آکتیویستلری ،حکومتین حکیم فارس کولتورونو و اتنیک
کؤکهنینی تمثیل ائتدیگینی و بو سببله آذربایجانلیالرین آیریمجی سیاستلره معروض قالدیقالرینی
ایفاده ائتمکده ،دوالییسی ایله حکومتی و باسقین اتنیک کؤکنلری سورونالری اوالراق گؤسترمکدهدیرلر.
فیکیرلرینی اکثریتله «فارسالر ،آذربایجانلیالر علیهینده آیریمجیلیق یاپاقدادیرالر» شکلینده و یا «فارس
عیرقچیلیغینا سون وئرین» شعارالری ایله ایفاده ائتمهیه چالیشماقدادیرالر.
چرچیوه اویومونون ایکینجی گؤرهوی اوالن پروگنوستیک چرچیوهلهمه« ،سورونا اؤنریلن بیر چؤزومون و
یا هئچ اولماسا بیر سالدیری پالنینین و بو پالنی حرکته گئچیرمه استراتژیلرینین ایفاده ائدیلمهسی»
عنصرالرینی ایچریر (بنفورد و اسنو .)2000:616،آذربایجانلی آکتیویستلرین سورونالرینا هر زامان اوچون
چؤزوم اؤنریلری ائشلیک ائتمکده ایدی .اؤرنگین ،آذربایجانلی آکادمیسینلر بیرلیگی ،مای -2006دا
یاپیالن پروتستوالر سیراسیندا آذربایجان حرکتینین تمل طلبلرینی بو شکیلده اؤزتلهمیشلر:
 .1آذربایجان تورکجهسی ،اؤلکهده بو دیلی دانیشانالرین ساییسی دقته آلیندیغیندا ،ایران گنلینده رسمی
دیل اولمالیدیر.
 .2آذربایجان تورکجهسی ،آذربایجانین یانیندا دیگر تورک نفوسلو بؤلگهلرده ده اگیتیم و اؤیرهتیم دیلی
حالینا گلمهلیدیر.
 .3ایران حکومتی ،آذربایجان تورکجهسینده یایین یاپان تلویزیون و رادیو کانالالری ،اؤلکه چاپیندا مئدیا
یایین ساتیش ماغازاالری و قزئتهلر قورمالیدیر (شمس تبریزی خبر کانالی.)2006 ،
بنزر شکیلده 3 ،مارت  201۵تاریخینده  1811اؤیرنجی ،روحانینین ایران آنایاساسینین  1۵و -19جو
مادّهلرینی تام اوالراق یئرینه گتیرمهسینی طلب ائدن بیر دیلکچه یاییمالمیشدیر-1۵ .جی مادّهیه گؤره
ایرانین رسمی دیلی فارسجادیر .آنجاق مئدیادا اتنیک دیللرین استفاده ائدیلمهسی و یا مکتبلرده فارس
ادبیاتینا عاید اولمایان اثرلرین اؤیردیلمهسی ده سربستدیر (ایران اسالم جمهوریتی  19۷9آنایاساسی).
فارس دیلینین رسمی قونومو ایله ایلگیلی اوالن آنایاسال مادّهنین یالنیز ایلک قیسمی اویغوالنمیشدیر.
آیریمجیلیغا بیر چؤزوم اؤنریسی اولماسی یولوندا ،اؤیرنجیلر آنایاسانین -19جی مادّهسینه ده اشاره
ائتمیشلر« :هانسی اتنیک قروپا و یا قووما منسوب اولورسا اولسون ،بوتون ایران خالقی ائشیت حقلره
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مالیکدیر و رنگ ،عیرق ،دیل و بنزرلری ،هئچ بیر انسانا آیریجالیق تانیماز( ».ایران اسالم جمهوریتی
 19۷9آنایاساسی) .عینی شکیلده ،آذربایجانلی آکتیویستلر اورمیه گؤلو سورونونو اله آالرکن یئنیدن
یاپیالنمانین گرکلیلیگینی وورغوالمیشالر (-201۵جی ایلده دوزنلهنن امضا کامپانیاسی).
چرچیوه اویومونون اوچونجو تمل گؤرهوی اوالن گودولهییجی چرچیوهلهمه تمثیلچیلری ایلگیلندیرر و
اورتاق فعالیته گئچمه و بو فعالیتلری داوام ائتدیرمه چاغریالری یاپار (بنفورد و اسنو .)2000 ،توپلو
ائیلمین فعالیتینین دگرلندیریلمهسی (کالندرمانس1984 ،1983 ،؛ اوبرشال1980 ،؛ اولسون 196۵؛ و
پیون و کلوارد )19۷۷ ،ایله «قارشی قویمانین » گرکلیلیگی و یئریندهلیگی ایله ایلگیلی فیکیرلر ،بو
چرچیوه اویومو گؤرهوی ایله ایلیشکیلیدیر (فیرمان و گامسون19۷9 ،؛ اولیور1984 ،؛ پیون و کلوارد،
 )19۷۷چرچیوه اویومونون بو گؤرهوی توپلومسال حرکتین گؤزلهنیلن سونونچالرا باغلی اولدوغونو ایفاده
ائدن گؤزلنتی-دگر تئوریسی ایله ده ایلگیلیدیر (کالندرمانس  .)1984دوالییسی ایله اگر بیرئیلر
کوللکتیو ائیلمین اولوملو بیر سونوج دوغوراجاغینا اینانساالر بو حرکته قاتیالجاقالر.
بئلهلیکله ،گونئی آذربایجانداکی پروتستوالر دونیا چاپیندا داوام ائدن سوسیال حرکتلر طرفیندن قیسمًا
یؤنلندیریلمیشدیر .دیگر سوسیال حرکتلرین باشاریالری ،آذربایجانلیالری سوسیال حرکته قاتیلماغا
تشویق ائتمیشدیر (ساواالن .)201۷ ،بو سببله ،اورمیه گؤلو کیمی سورونالرین آردیندان دوزنلهنن
پروتستوالر ،گؤلون اورتادان قالخماسینین بؤلگهده یاشایانالر اوچون قورخونج سونوچالر دوغوراجاق
اولماسی سببی ایله گرکلی و گرچک بیر سئچهنک اوالراق گؤرولهبیلر.
چارپیشان و رقیب چرچیوهلر
هر توپلومدا انسانالر فرقلی چرچیوهلره معروض قاالرالر .گونوموزده هله وارلیغینی داوام ائتدیرن و بعضًا
ده رقابت حالیندا وار اوالن بو یاپیالر ،چرچیوهلندیرمه حادثهسینین ائتکیلرینین شی ّدتینی دگیشدیره
بیلمکدهدیر .بیر سورونال ایلگیلی اورتایا چیخان یئنی دوشونجهلر ،کوللکتیو ائیلم چرچیوهلری
ایچریسینده وار اوالن اینانجالرا ائتکی ائدرک بو چرچیوهلرین ائتکی آالنالرینی ضعیفلهده و یا گوجلندیره
بیلر .ایرانین سون ایکی جمهورباشقانی دؤنمینده ،گونئی آذربایجان توپلومسال حرکتی بیلدیریلری
آلترناتیو چرچیوهلرین وارلیغیندان ائتکیلنمیشدیر .احمدینژاد و روحانی دؤنملرینده آزینلیقالرال ایلگیلی
ایزلهنیلن سیاستلر ،ایران حکومتینین سورونو اله آلماق اوچون ایکی فرقلی سؤیلم گلیشدیرمهسینی
گرکدیرمکده ایدی .اصلینده ،سیستمین اوتوکراتیک دوغاسی نهدنی ایله ،آزینلیقالرال ایلگیلی سیاستلره
ایلیشکین قرارالر یالنیز جمهورباشقانی و یا کابینهسی طرفیندن آلیناماماقدا ایدی .دینی لیدرین
یئتکیسی آلتینداکی قورومالرین رولو و دؤلتین بوتون قورومالرینین گؤروش بیرلیگی حالیندا اولماالری
گرکمکده ایدی.
احمدینژاد دؤنمینده ( )200۵-2013اولدوقجا اورقانیزه ایکی ائیلم میدانا گلدی .ایلکینین سببی،
جمهمورباشقانلیغینین اونونجو آییندا دؤلت قزئتهسینده یاییمالنان عیرقچی کاریکاتور ایدی .احمدینژاد
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جمهورباشقانلیغی دؤنمینده ،آذربایجانین آغیرلیقلی اوالراق تورک نفوسونا صاحیب  3۵شهریندهکی
پروتستوالری دا داخیل اولماق اوزره ،آذربایجانلیالرین شیکایتلرینه و طلبلرینه جواب وئرمهدی.
سسسیزلیگی ،سوسیال حرکتین تانیسال چرچیوهسینی گوجلندیردی .آشیری فارس میلّیتچیسی
اسفندیار رحیم مشایینی اؤنجه باشقان یاردیمچیسی و آردیندان گنلقورومای (ستاد مشترک) باشقانی
اوالراق تعیین ائتمهسی ،حکومتین فارسالری و چیخارالرینی تمثیل ائتدیگی و آذربایجانلیالرین
قارشیالشدیغی سورونالرین سوروملوسو اولدوغو اینانجینی آرتیردی .بو دوروم ،خالقی پروتستوالرا
قاتیلماق اوچون حرکته گئچیرن سوسیال حرکتین چرچیوهلهمه ائتکیسینی آرتیردی.
اورمیه گؤلوندهکی بؤیوک بحراندان اؤنجه ،گونئی آذربایجان میلّی حرکتینین اورتاق ائیلم چرچیوهسی؛
آنا دیللرینده اگیتیم ،ائشیت سیاسی فرصتلر و آیریمجیلیغا سون وئرمه چاغریالری کیمی سوسیو-
پولیتیک طلبلره اوداقالنمیشدی .اورمیه گؤلونون دورومونون یاخشی اولماماسی و بؤلگه خالقینا تهدید
اولوشدورماغا باشالماسیندان سونرا گونئی آذربایجان میلّی حرکتی چئوره بحرانینی احاطه ائدهجک
شکیلده چرچیوهسینی گئنیشلتدی .بعضی ایرانلی میلتوکیللرینین اورمیه گؤلونو قورتارماق اوچون
تکلیف ائدیلن بیر قانون الیحهسینه قارشی چیخماسی چئوره بحرانینی سیاسیلشدیردی .مخالف میلت
وکیللریندن بیری «فارس» آنالمینا گلن «فارسان» شهریندن ایدی .بو فاکتورالر ،فارسالرین
آذربایجانلیالرا قارشی آیریمجیلیق ائتدیگینین خاطیرالنماسینا دا سبب اولدو .احمدینژاد ،اورمیه
گؤلونون سو سویهسینین آراز چاییندان داشیناجاق سو ایله یوکسلدیلمهسی اوچون  1۷آقوستدا عاجیل
دوروم الیحهسی سوندو ،الکین بعضی آکتیویستلر بو گرچکچی اولمایان تکلیفین ،مجلس طرفیندن رد
ائدیلمهسی اوچون بیلینچلی اوالراق سونولدوغونو ساووندو .اصلینده احمدینژاد ایله ایران اسالمی شورا
مجلیسی باشقانی الریجانی آراسیندا بعضی آنالشیلمازلیقالر واردی (ساواالن .)201۷ ،احمدینژاد
سوچالماالرین اوداغینی یوروتمه (اجرا) یاساما قروپونا یؤنلندیرمک ایستهدی .بونونال بیرلیکده،
شیکایتلری سوسدورما و آچیقالماالری سیراسیندا سورونو نورمالالشدیرما گیریشیمی ،گؤله حیات وئرمه
سؤزونده جیدّی اولمادیغینی اورتایا قویدو .مثالً اردبیل شهریندهکی آچیقالماسیندا« ،هر  ۵00ایلده بیر
اورمیه گؤلو بو دورومو یاشاییر ».دئدی (فارس نیوز.)2011 ،
گنل اوالراق باخیلدیغیندا ،احمدینژاد دؤنمینده حکومتین سؤیلملری ایله اهمال و دیشالما سیاستی،
گونئی آذربایجان میلّی حرکتینین اورتاق ائیلم چرچیوهسینی گوجلندیردی .گونئی آذربایجان میلّی
حرکتینین اینانجالرینی و چرچیوهسینی منیمسهین آذربایجانلیالر ،آکتیویستلرین پروتستوالرا قاتیلما
چاغریالرینا قوالق آسما احتمالالرینی آرتیران و توپلومسال حرکت اورقانیزاسیونونون ادعاالرینی
دوغروالیاجاق حاضیر دلیللره صاحب اولدوالر.
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روحانی ایله گونئی آذربایجان میلّی حرکتینین قارشیالشدیغی چتینلیکلر و ضعیفلیکلری
گؤرونوشه گؤره ،اورتادوغوداکی آرتان اتنیک و مذهبی گرگینلیکلردن سونرا ایرانلی سیاستچیلر
ایرانداکی هر هانسی بیر بنزر اختالف احتمالینی ان آزا ائندیرهجک بیر سیاست ایزلهمهیه قرار وئردیلر.
حسن روحانینین جمهورباشقانلیغی دؤنمی بو سیاستین آچیق بیر اؤرنگیدیر .روحانی جمهورباشقانلیغی
کامپانیاسی سورهجینده شیکایتلرین بؤیوک بیر بؤلومونو اله آلدی و سورونالری حل ائتمه وعدهسینی
وئردی .جمهورباشقانلیغینین ایلک دؤنمی اوچون آپاردیغی سئچیم کامپانیاسی قاپسامیندا اورمیه
شهرینده اوچ آنا قونو ایله ایلگیلی وعده وئردی  .بو سؤزلر اورمیه گؤلونون جانالندیریلماسی ،آذربایجان
تورک دیلی آکادمیسینین قورولماسی و اؤیرنجیلر اوچون آنادیلینده اگیتیم وئریلمهسی ایدی .حسن
روحانی -2013جو ایلین ژوئن آییندا ،ایرانلیالرین اتنیک آنادیللرینی (کوردجه ،تورکجه ،عربجه وس).
اؤیرتمهیه باغلی بیر آچیقالما یاییمالیاراق آنادیلینین مکتبلرده و اونیورسیتهلرده اؤیردیلمهسینی اؤن
گؤرن آنایاسانین -1۵جی مادّهسینی تام اوالراق اویغوالماق نیتینی اورتایا قویدو (شفر .)2013 ،روحانی
-2013جو ایلده باشقا بیر آچیقالماسیندا دا جمهورباشقانی اوالراق سئچیلهجگی ایلک گون اورمیه
گؤلونون جانالندیریلماسی قونوسونو گوندهمه گتیرجهگینی سؤیلهدی« :یوروتمه اورقانینین باشی
سئچیلهجهگیم ایلک گوندن اعتبارًا اورمیه گؤلونو قورتارماق اوچون ایشه باشالیاجاغیما سؤز وئریرهم».
(ترند .)2013 ،حتی سئچیملردن سونرا دا سورونالر حاقیندا دانیشماغا داوام ائتدی .اؤرنگین بو ایل
اورمیه گؤلونو جانالندیرمانین گرکلیلیگی حاقیندا دانیشدی و سؤزلرینه بئله داوام ائتدی« :اورمیه گؤلو
قوروموش اولسایدی 14 ...شهرده دوز فیرتیناسی اوالردی ...او زامان انسانالر نئجه فالکتلرله قارشی-
قارشییا قاالردی؟» (فایننشال تایمز.)201۷ ،
روحانینین دانیشماالری و چرچیوهسی ،توپلومسال حرکت اورقانیزاسیونونون تانیسال چرچیوهسینی
ایکی جور ائتکیلهدی .بیرینجیسی ،روحانی سورونالری قبول ائدرک و بو سورونالرین دؤلت طرفیندن اله
آلینماسی گرکدیگینی اونایالیاراق گونئی آذربایجان میلّی حرکتینین چرچیوهسینی بالتاالدی.
ایکینجیسینده ایسه تانیسال چرچیوهلهمهنین نیتهلیکسل بیلهشهنینی (کئیفی جزء) پوزدو.
آذربایجانلیالر قارشیالشیالن سورونالر سببی ایله هر زامان حکومتی و باسقین اتنیک قروپون
سئچکینلرینی سوچالمیشدی ،آنجاق ایندی ایسه سورونالری حل ائتمه نیّتینی بلیرتن سیاستچیلر ایله
قارشی-قارشییا قالمیشالردی .حکومت وئریلن سؤزلردن و قاپساییجی سؤزلردن سونرا ،هئچ اولماسا
اؤنملی ساییدا آکتیویست اوچون ،آرتیق سوچالماالرین هدفی دئییلدی .بو دوروم توپلومسال حرکتین،
حکومتی دوشمن اوالراق گؤرمهسینی زورالشدیردی.
تانیسال چرچیوهلهمه ایله یاناشی ،چرچیوه اویومونون پروگنوستیک و گودولهییجی گؤرهولری،
روحانینین شیکایتلری و سورونالری ،اؤزونون اؤنه سوردویو چؤزوملرله بیرلیکده اله آلماسی ایله یئنی
حکومتدن ائتکیلندی .نئجه کی آنادیلینده اگیتیم و آذربایجان تورک دیلی آکادمیسینین قورولماسی
کیمی اؤنریلر ،اؤنجهکی ایللرده توپلومسال حرکتین سوندوغو چؤزوملر ایدی .دیگر طرفدن،
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جمهورباشقانی روحانینین چرچیوهسی ،خالقی سئچیمده اؤزونه دستک اولماغا تشویق ائتدی .حرکتین
بعضی اؤنملی آدالری بئله سئچیمده اونو دستکلرکن ،جدّیتی و نیّتینه شبهه ایله باخان بعضی آدالر
ایسه یئنی سیاسی آتموسفر حاقینداکی دوشونجهلرینی دیله گتیردی .آکتیویستلردن بیری وئردیگی
مصاحبهده« ،ایلک دفعه بیر جمهورباشقانی سورونالری چؤزمه سؤزو وئردی .بونون هدفلره چاتماق
اوچون بیر فرصت اولدوغونو دوشوندوک ».سؤزلرینه یئر وئردی ( .)201۷بو دوروم ،سوسیال حرکتین
چرچیوهلهمه ائتکیسینه ضربه وورموش و سوسیال حرکتین انسانالری حرکته گئچیرمه قابیلیتینی
ضعیفلتمیشدیر .دوالییسی ایله ،ایلک دؤنمده ،شیکایتلرین بیر پروتستو ائدیلمهدن و یا یوکسک مالیّتلی
توپلو حرکته گئچیلمهدن چؤزولهجگینه دایر یایغین بیر اومود واردی .حسن روحانی سئچیمدن سونرا
اورمیه گؤلونون قورتاریلماسی قونوسونو اله آلماق اوچون بیر ایش قروپو قورموش اولسا دا ،ایلک دؤنمی
نین سونوندا ،دؤرد ایلدن سونرا ،اورمیه گؤلونون دوروموندا اؤنملی بیر دگیشیکلیک اولمادی و بو گون،
-201۷ده ،اورمیه گؤلونون سو سویهسی ان آشاغی سوّیهیه ائندی .بونونال بیرلیکده ،گؤلون یاخشی
اولمایان دورومو حاقینداکی یئنی راپورالر ایله گؤلون جانالندیریلماسی قونوسوندا جمهورباشقانی حاقیندا
دیله گتیریلن قایغیالر و گوونسیزلیک کیمی دورومالر هئچ بیر زامان بؤیوک چاپلی بیر پروتستویا یول
آچمادی.
اصلینه باخیلیرسا ،سئچیمدن سونرا جمهورباشقانی روحانینین چرچیوهسینه بعضی وعدهلرین و
آلقیالنان سیاسی فرصتلرین مانیپوالسیونو (اعمالِ نفوذ) دا ائشلیک ائتمیشدیر .آلغیالنان سیاسی فرصتلر
بو مقالهنین داها سونراکی بؤلوملرینده اله آلیناجاق .روحانینین آذربایجان تورک آکادمیسی قورما و
مکتبلرده اتنیک دیل اؤیرتمه کیمی سؤزلرینین هئچ بیری یئرینه گتیریلمهمیشدیر .مانیپوالسیونالردان
سونرا ،ایرانین دوغو آذربایجان ایالتی والیسی اسماعیل جبارزاده ،آذربایجان تورک دیلی و ادبیاتینی
دستکلهمه سؤزونه دایاناراق تبریزده آذربایجان مدنیت ،صنعت و ادبیات وقفینین قورولوشونو اعالن
ائتمیشدیر .آنجاق ،آذربایجانلی آکتیویستلر وقفین یئنی بیر قوروم اولمادیغینی ،یالنیز بیلینمهین اسکی
بیر وقفین یئنی قورولموش کیمی گؤستریلدیگینی و وقفین اؤز دیللری اوچون قورولمادیغینی اؤنه
سورمکده ایدیلر (راشدی .)201۷ ،عینی شکیلده ،آنا دیلی اؤیرتمه سؤزو آذربایجان مکتبلرینده ده
یئرینه گتیریلمهدی .بونون یئرینه ،سئچیملردن اوچ ایل سونرا تبریز اونیورسیتهسی ،لیسانس
درجهسینده اگیتیم وئرن آذربایجان تورکجهسی و ادبیاتی بؤلومونو قوراراق  2016-201۷آکادمیک ایلی
اوچون  30اؤیرنجی قبول ائتدی (ایران اؤیرنجی خبر آژانسی "ایسنا"-201۷ .)2016 ،ده روحانینین
ایکینجی یؤنهتیم دؤنمی اوچون یوروتولن جمهورباشقانلیغی سئچیم کامپانیاسی سیراسینداکی مناظره
ده ،حسن روحانینین بیرینجی جمهورباشقانی یاردیمجیسی اوالن اسحاق جهانگیری ،حکومتین
آذربایجانا آنا دیلی اؤیرتمه وعدهسینی یئرینه گتیردیگینی اؤنه سورموشدور.
شعارالری ،ایفادهلرین ایچریگی و توپلومسال حرکت اؤرگوتونون ایستکلری آراشدیریلدیغیندا روحانی
دؤنمینده ایستهنیلن طلبلر سونراسیندا میلّیتچیلیکدن عیرقچیلیق قارشیتی شعارالرا چئوریلن بیر
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چرچیوه اولدوغو مشاهیده ائدیلمکدهدیر .سون ایکی پروتستودان آلینان فوتوقراف و ویدئوالردا بئله،
بیرئیلرین سورونو چؤزمک اوچون یاپیسال عیرقچیلیغا دقت چکهجکلری اورتادادیر .بونونال بیرلیکده،
روحانینین ایکینجی یؤنهتیم دؤنمی اوچون یوروتدویو سئچیم کامپانیاسینا قاتیالن آذربایجانلی
آکتیویستلر ،آذربایجانلیالرین دقتینی وعدهسی وئریلن آما یئرینه گتیریلمهین سؤزلره چکمهیه
چالیشمیش ،آنجاق خالقی سفربر ائتمکده باشاریلی اوالبیلمهمیشلر .بو باشاریسیزلیق قیسمًا،
چرچیوهلرین دستکلنمهسی اوچون گرکلی اوالن قایناقالرین آز اولماسی ایله ایلیشکیلندیریلهبیلر .ایران
اوتوریتر بیر دؤلت یاپیسینا صاحیبدیر و حکومت ایران ایچیندهکی مئدیا ،قزئته و حتی مطبعهلری بئله
سیخی بیر شکیلده نظارت ائتمکدهدیر .فیسبوک ،تویتر و توپلومسال حرکت اؤرگوتونون اینترنت
سایتالری کیمی سوسیال مئدیا اورقانالرینا اریشیمین انگللنمهسی یانداشالر ،سئچمنلر و یا تاماشاچیالر
آراسیندا ائیلم مرکزلی یئنی فیکیرلرین گوجلندیریلمهسی یولوندا انگللر میدانا گتیرمکدهدیر .بو کیمی
دورومالر ،توپلومسال حرکتی ،پروتستوالر و پروتستوجوالر باخیمیندان آزالدیغی بیر دؤنمه گؤتورن
فاکتورالردیر .توپلومسال حرکتلر ،اگیتیم باخانلیغینین فارس اولمایان اؤیرتمنلری گؤرهودن آالن یئنی
و گؤزلهنیلمهین بیر دوزنلهمه یاییمالماسینین آردیندان بئله ،دوزنلهمهلرین کوتلهلرین حرکته
گئچمهسینی ساغالیان دگرلره تهدید میدانا گتیردیگی دوشونجهسیله بیردن-بیره اسکی حالینا دؤنه
بیلمهمیشدیر.
آلغیالنان سیاسی فرصتلر
ایراندا دوزنلهنن پروتستونون ایچریگی ،توپلومسال حرکت اؤرگوتونون انسانالری حرکته گئچیرمه
قابیلیتی و آلغیالنان سیاسی فرصتلر آراسیندا بیر ایلیشکی اولدوغونو گؤسترمکدهدیر .بعضی فردلر،
توپلومسال حرکتین باشاریسینین و یا باشاریسیزلیغینین سیاسی فرصتلره باغلی اولدوغونو
ساوونماقدادیرالر .اوتوریتر بیر دؤلتده سیاسی فرصتلرین رولو قارماشیق بیر قونودور .بعضی دورومالردا،
ماک آدم ین سیاسی فرصتلر ایله انسانالرین فرصتلره باغلی آلغیالرینی آییرد ائتمهیه یؤنهلیک کولتورل
اینشاچی یاخالشیمی ،ایرانداکی حاض یرالنمیش یاری سیاسی فرصتلری آنالمادا ائتکیلی اوالبیلر
( .)1994اؤزللیکله ،نظریهنی روحانینین یؤنهتیم دؤنمی ایله باغداشدیردیغیمیزدا ،جمهورباشقانینین
اویقوالدیغی چرچیوه و توپلومسال حرکت اؤرگوتونون دؤور دیشی قاالن سفربرلیک یاپیسی ایله
باغالنتیلی اوالراق آلغیالنان سیاسی فرصتلرین ،توپلومسال حرکت اوزرینده جایدیریجی اوال بیلهجهگی
آچیق بیر شکیلده گؤرولمکدهدیر.
احمدینژادین یؤنتیم دؤنملرینده آلغیالنان سیاسی فرصتلر
احمدینژادین یؤنتیم دؤنملرینده گرچکلشن ایکی پروتستونون آنالیزی ،گئچیجی بیر سورهلیگینه
ائتکیلی اوالن متّفیقلر و بؤلونموش سئچکینلر اولماق اوزره ایکی جور سیاسی فرصتین مؤجود اولدوغونو
اورتایا قویماقدادیر .مای -2006دا میدانا گلن ایلک پروتستوالر سیراسیندا مجلسدهکی آذربایجانلی
میلّتوکیللری دویغوسال و هیجان وئریجی بیر تونال دانیشاراق کاریکاتورو پروتستو ائتدیلر .بعضیلری
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پروتستوجوالری دستکلهییب ،پروتستوالرین قانونی اولدوغونو سؤیلرکن ،بعضیلری ایسه توتوقلو اوالن
پروتستوجوالرین سربست بوراخیلماالری گرکدیگینی سؤیلهدی .بیرئیلر متّفیقلره صاحیب اولدوقالریندا
پروتستو ائتمک اوچون دستک تاپارالر (تارو.)1998 ،
مجلسین ،اورمیه گؤلونون سو سویهسینی یوکسلتمک اوچون - 1۷آقوستدا اویالنان عاجیل دوروم الیحه
سینی رد ائتمهسی ایله ایکینجی پروتستوالر باشالدی .آیریجا احمدینژاد ایله ایران اسالم شورا مجلسی
باشقانی علی الریجانی آراسینداکی اؤنجهکی آنالشیلمازلیقالر اؤنملی بیر رول اوینادی .احمدینژاد
مجلس سئچیملریندن بیر نئچه آی اول گرچک اولمایان بیر قانون تکلیف ائتمیشدی .اصلینده آماجی،
بیر سونراکی مجلس سئچیملرینده خالقین اؤز آدای لیستهسینی دستکلهمهسی اوچون الریجانی
علیهینه بیر باسقی میدانا گتیرمک آماجی ایله الیحهنین رد ائدیلمهسیندن فایداالنماق ایدی .الیحه
مجلس طرفیندن رد ائدیلدی و شیکایتلر ایله بیرلیکده سئچکینلر آراسینداکی آیریم آذربایجاندا
پروتستوالری تتیکلهدی.
روحانی دؤنمیندهکی انگللهییجی سیاسی فرصتلر
روحانینین ایلک دؤنمی ،آلغیالنان سیاسی فرصتلر اوچون اؤنملی بیر دؤنوش نقطهسی ایدی .بونونال
بیرلیکده ،آلقیالنان فرصتلر ،روحانینین چرچیوهلهمه ائتکیسی و یارادیالن تشکیالتالر ایله بیرلیکده،
توپلومسال حرکتده جایدیریجی بیر رول اوینادی .سئچیملردن درحال سونرا بیر ایلک میدانا گلدی و بیر
ایران جمهمورباشقانی یئنی بیر قونوم اولوشدوراراق ،علی یونسینی ،جمهورباشقانی اتنیک و دینی
آزینلیقالردان سوروملو باش دانیشمان (مشاور) اوالراق سئچدی .علی یونسینین گئچمیشی ،حسن
روحانینین آزینلیق سیاستیله ایلگیلی عاغیلالردا سورو اشاره لری میدانا گلمهسینه سبب اولدو .یونسی،
اسالم انقالبیندان سونرا تهراندا اسالم انقالب محکمهسی باشقانی و داها سونرا دا اسالم انقالب
محافظلری (سپاه پاسداران) سیاست-ایدئولوژی دفتری باشقانی اولموشدو .محمد خاتمینین
جمهورباشقانلیغی دؤنمینده ایسه اطالعات باخانی و یوکسک میلّی گوونلیک شوراسینین اویهسی ایدی.
یئنی قونومونا اک اوالراق ،سیاست و گوونلیک قونوالریندا حسن روحانینین دانیشمانی اوالراق دا
چالیشماقدادیر .بو دورومدا بئله بیر چوخ انسان بو یئنی قونومو ،روحانینین آزینلیقالرین حاق و
طلبلرینه اوالن ایلگیسی اوالراق دگرلندیردی .آذربایجانلی آکتیویست اکبر آزاد بیر مصاحبه سیراسیندا
بئله دئییر« :آذربایجان سیویل توپلوم قورولوشالری بیرلیگی باشقانی اوالراق بیر چوخ دفعه،
جمهورباشقانینین اؤزل منشیسینه رسمی مکتوبالر واسطه سیله طلبلریمیزی چاتدیردیم .الکین بیزی
گؤروشمهیه قبول ائتمهدیکلری کیمی طلبلریمیزدن سونرا باسقی داها دا آرتدی( ».آمریکا سسی
رادیوسو.)2016 ،
ایران مجلسینده قوروالن بیر باشقا قروپون آدی تورک نفوسلو بؤلگهلر فراکسیونو .سؤزجو زهرا ساعی،
تورک نفوسلو بؤلگهلردن  100میلّتوکیلینین بؤلگه سورونالرینی اورتایا قویماق اوچون فراکسیونو
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قوردوغونو سؤیلهدی .هر نه قدر بو یئنی گلیشمه توپلوما بیرلشدیریجی مساژی وئرمیش اولسا دا ،سیاسی
سورج آذربایجانلی آکتیویستلرین سفربر ائدیجی گوجونون آزالماسینا سبب اولدو .یئنی دوروم آیریجا،
آذربایجانلیالر آراسیندا حکومت سیاستلرینی دگرلندیرمه قونوسوندا تارتیشما یاراتدی .آذربایجانلیالرین
متّفیق آلغیسی بیر اؤلچوده توپلومسال حرکت اورقانیزاسیونونون اؤزرکلیگینی آزالتدی و استقرارینی
پوزدو (کریسئی  .)1996فراکسیون ،قورولماسیندان قیسا بیر مدت سونرا ،اؤزللیکله باسقین اتنیک
قروپدان و آسیمیالسیون یانلیالریندان گلن سرت و اولومسوز تپکیلرله قارشی-قارشییا قالدی .بو مخالف
سسلر ،آذربایجانلی آکتیویستلر آراسینداکی فراکسیونون مشروعیتینی آرتیرمیش ،آنجاق فراکسیونون
میدانا گلمهسیندن بو یانا اویهلر هر هانسی بیر شیکایتی اله آلمامیشالر .آنجاق 14 ،سپتامبر 201۷
تاریخینده آکتیویستلر حکومتین «گؤلو قورتارما قونوسوندا ایستکسیزلیگینی» پروتستو ائتمک اوچون
اورمیه گؤلو اطرافیندا بیر انسان زنجیری میدانا گتیرمک آدینا آذربایجانلیالری ائیلمه چاغیرمیش ،الکین
فراکسیونون مشهور اویهسی نادر قاضیپور ،آذربایجانلیالرین اورتاق ائیلمه قاتیلماماالری یؤنونده بیر
چاغری یاپمیشدیر (نادر قاضیپور تلگرام کانالی .)201۷ ،سیاسی فرصتلرین توپلومسال حرکت
سفربرلیگینی آرتیراجاغی اومود ائدیلمیش اولسا دا ،گؤزلنتینین عکسینه ،فرصتلر موبیلیزاسیونو
انگللنمیشدیر .آیریجا توپلومسال حرکتین ضعیفلهمیش سوسیال/اؤرگوتسل و کولتورل فاکتورالری،
دؤنمده حرکتلیلیگین آزالماسینا سبب اولموشدور .روحانی دؤنمینده آلغیالنان فرصتلر ،یوروتمه و یاساما
سورهجینین انسانالر آراسیندا قاپساییجیلیق دویغوسو یاراتما آماجی ایله اویوم ایچریسینده ایشله
دیگینی و بو سورجده آکتیویستلره یئر اولمادیغینی گؤسترمکدهدیر .دیگر طرفدن ،حکومتین یوروتمه
اورقانی قاپساییجی بیر چرچیوه ایله آذربایجانلیالرا ،یوروتمهنین آذربایجانلیالرین شیکایتلرینی آرادان
قالدیراجاغی مساژینی وئرمیشدیر .بو مساژ ،اوتوریتر بیر رژیمده فردلرین محتمل سونوجالر دوغورا
بیلهجک کوللکتیو ائیلملرده اولما احتمالینی آزالتماقدادیر ،چونکو اگر گؤزلنتیلر حکومت طرفیندن تالفی
ائدیلیرسه ،کوللکتیو ائیلمین اورتایا چیخارابیلهجگی ضررلری تالفی ائتمهیه ده گرک قالمایاجاق .اؤته
یاندان ،اؤزللیکله فراکسیون شکلینده اوالن یئنی اؤرگوت ،آذربایجانلیالرین طلبلرینی دوُیورماق اوچون
چالیشدیقالرینی ایرهلی سورهرک ،توپلومسال حرکت اؤرگوتلرینین توپلو ائیلملر باشالدابیلهجک
کریتیک کوتلهنی یا دا قروپو هدف آلمیشدیر .بو یاخالشیم؛ یانداشالر ،سئچمنلر و یا تاماشاچیالرین
اؤنده گلن آکتیویستلر طرفیندن راضی سالینماسینی زورا سوخموش و حرکتین غیری رسمی اوالراق
ایشلهین یاپیالرینی ضعیفلتمیشدیر .اورمیه میلّتوکیلی و فراکسیون اویهسی قاضیپورون آکتیویستلرین
پروتستو چاغریسینا مداخلهسی ،اؤنملی کوتله و توپلومسال حرکت لیدرلرینی هدفلهمهنین بیر اؤرنگی
اوالراق گؤزه چارپماقدادیر .روحانی یؤنتیمی ،اوتوریتر بیر دؤلتده ،دموکراتیک بیر دولتده گرچکلشمهسی
چوخ دا ممکون اولمایان بیر مطابقت ایچریسینده ،حکومتین قورومالرینین بیر توپلومسال حرکت
اؤرگوتونو ائتکیسیز حاال گتیرمک اوچون گرکلی زمینی نئجه میدانا گتیرهبیلهجگینی گؤسترن آچیق بیر
اؤرنکدیر.
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سونوج
آذربایجانلیالرین ایراندا دوزنلهدیکلری پروتستوالری هر زامان گؤزلهنیلمهین یا دا عارضی بیر شیکایت
سونوجوندا باش وئرمیشدیر .بونونال بیرلیکده ،عارضی شیکایتلرین هامیسی بیر پروتستو دوزنلنمهسینه
سبب اولمامیشدیر .بونون سببی؛ پروتستوالرین سیاسی فرصتلر ،اویوملو بیر چرچیوه ،حرکتین
قایناقالری حرکته گئچیرمه توتومو کیمی دیگر فاکتورالرال ائتکیلشیم حالیندا اوالن گؤزلهنیلمهین
شیکایتلرین بیر سونوجو اولماسیدیر .بو چالیشما ،گؤزلهنیلمهین و یا عارضی شیکایتلرین پروتستوالر
اوچون گرکلی آنجاق یئترلی بیر دوروم اولمادیغینی اورتایا قویماقدادیر .بونونال بیرلیکده دیگر فاکتورالر
دقته آلینمالیدیر؛ آیریجا اویوملو بیر چرچیوهنین و آلغیالنان سیاسی فرصتین اولمادیغی دورومالردا
اورتایا چیخان اوالسی (محتمل) سورونالر بیر پروتستویا یول آچمایابیلر .روحانی یؤنتیمی دؤنمیندهکی
دینامیکلر و سیاسی سورجلر ،اوتوریتر بیر دؤلتده بیر حکومتین بوتون قولالرینین ،توپلومسال حرکتین
بیرئیلری پروتستوالردا یئر آلماق آدینا حرکته گئچیرمهسینی انگللهمک اوچون نئجه ایشبیرلیگی
حالیندا چالیشابیلهجهگینی گؤسترمکدهدیر .روحانی ،احمدینژاد ایله قارشیالشدیریلدیغیندا داها آز
باسقیالییجی سیاستلر ایزلهمیش اولسا دا ،آذربایجانلیالرین سورونالرینی چؤزمکده باشاریلی اوالبیلمه
میشدیر .اصلینده ،روحانی حکومتینین آلغیالنان سیاسی فرصتلرینین و چرچیوه دؤنوشومونون
توپلومسال حرکت اؤرگوتونون سفربرلیک باشاریسی اوزرینده جایدیریجی بیر ائتکییه صاحیب اولدوغو
سؤیلهنهبیلر .آیریجا ،دؤلتین مطبعهلری و اینترنت سایتالری کیمی چرچیوه دستکلهمک اوچون گرکلی
قایناقالرا اریشیم یؤنوندهکی کونترلو سببیله ،توپلومسال حرکت اؤرگوتلرینین آذربایجانلیالر اوزرینده اؤز
چرچیوهسینی اویغوالماسی مومکو ن اولمامیشدیر .سیاسی فرصتلرده اولماییشی و چرچیوهنین دؤلت
طرفیندن بلیرلنمهسی حالیندا ،عارضی شیکایتلر آردینجا انسانالرین پروتستوالرا قاتیلماسینی ساغالماق
مومکون اولمایابیلر ■
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