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محمد آزادگر جنابالری نین دوشونجه سی نین روحو ایله تانیش اولمادان آذربایجان آدینا
قورولموش او جومله دن"آذربایجان فئدرال دمکرات حرکاتی" آدی آلتیندا فورماالشماغا باشالیان
محفللرین قوروجوالری نین کئچمیشلرده هانکی اورتامدا دوشونجه لری نین بیچیملشمه سی
(فورماالشماسی) نی نظره آلماق مسئله نین هانکی آشامادا اولدوغونو باشا دوشمک اوچون داها
یارارلی اوالر دئیه دوشونوروک.
فارس ایستعمارچیلیغی نین رحمت و برکتی کؤلگه سینده کئچمیشده آذربایجان آدینا ایران
ممالیکی محروسه سینده هئچ بیر سیاسی ،مدنی و اجتماعی تشکیالت و محفل اولمادیغی و
سونراکی نسیللر ده گون باجادا دئیه فارس تشکیالتالری نین طمطراقلی آدالری ایله تانیش اوالراق
اؤزلرینه دوشونجه و فیکیر باخیمیندان بیر سیاسی اوجاق (کانون) تاپماغا چالیشدیقالری اوچون بلکه
ده عالجسیزلیق اوزوندن فارس تشکالتالرینا عضو و اؤیه اولمانی اؤزلرینه بیر شرف سایدیقالرینی گؤز
اؤنونه آلمالی ییق .بو ذاتالر بو شرف درجه سینه جان باهاسینا یوکسلمگه چالیشارکن ایران ممالیکی
محروسه سینده نئجه بیر سیستیم حاکیم اولدوغونو درک ائده جک دوشونجه و فیکیر زنگینلیگینه چاتا
بیلمه میشلر .آذربایجان مشروطه حرکاتیندان (تورکلر ایران ممالیکی محروسه سینه حاکیم اوالن
زاماندان) باشالیاراق ایران ممالیکی محروسه سینده دیکتاتورلوغا قارشین ساواش موبارک ساییلدیغی
و فارس تشکیالتالری نین قوروجوالری نین دا بیر چوخو آذربایجانلی اولدوغو اوچون بو ذاتالر دا فارس
تشکیالتالریندا امک وئرمگی اؤزلری اوچون میللی شرف سایمیشالر .دئمک ،کئچمیشده کیلرین تاریخ
باخیمیندان میللی بیلینجیندن یوخسول اولماالری میللی کیملیکلرینی آختارارکن "ایرانیت" آدینا
فارسلیق باتالغینا یؤنلمکلری قونو و موضوع ساییالر .یالنیز فارس ایستعمار قووه لری فارسلیق اوچون
الزیملی سیستیمی یاراتدیقدان و دیکتاتورلوق حاکیمیتلری دیکتاوتورلوغون حد و اؤلچونو تانیمادیقدان
سونرا ایکینجی دونیا ساواشی زامانی یارانمیش قدرت بوشلوغوندان گونئی آذربایجان ضیالیسی
باشالریندا سیدجعفر پیشه وری اوالراق فایداالناراق "آذربایجان میللی حکومتی" نین یارانماسینا
دوشونموشلر .گونئی آذربایجان میللی حکومتی  6491اینجی ایل فارس ایستعمار حاکیمیتی طرفیندن
یئنیلگه یه اوغرادیقدان و آذربایجان میللی مفکوره سی آذربایجان آیدینالری نین باخیشیندا سولچولوق
اساسییندا افالسا اوغرادیقدان سونرا بیر معنالی اوالراق آذربایجان مفکوره سی فارس دیلی ایله
مدرسه لرده اؤیرتیم گؤرموشلر و سیاسی شخصیتلری فارسلیق اساسیندا بیچیملنمیشلر آراسیندا
بوکولوب تاخجایا قویوالراق ایراندا دمکراتیک بیر فارس حاکیمیت سیستیمی نین قورولماسی آذربایجان
آیدینالرینا دا ایده آل بیر مفکوره ساییلمیش .بو یاناشما اساسیندا دوندان دونا (رنگا رنگ) بورونموش
فارس مفکوره لی تشکیالتالر گؤبه لک کیمی بیر چوخ زامان آذربایجانلیالر طرفیندان ایران آدی آلتیندا
قورولماغا باشالیاراق ایران ممالیکی محروسه سینده کی فارس اولمایان ائتنوسالرین سیاسیلشه
جک اوغول و قیزالرینی میللی منسوبیتلریندن ،میللی منلیک و کیملیکلریندن بوشالداراق "دئموکرات"
و "مودئرن" و "اؤنجوللوک" آدی آلتیندا فارسلیق کاروانینا و فارسلیغا جان و باشال خیدمت ائتمه نی
انسانلیق دگرلری دئیه قلمه آلدیرمیش .ساغ گؤروشلو انسانالر ایلک باشدان فارسلیغی اؤزلرینه
میللی منلیک و کیملیک کیمی یورومالماغا چالیشاغرکن سول گوروشلو انسانالر آذربایجان کیملیگی و
منلیگی اساسیندا اؤز گؤروشلرینه اویقون سیاسی تشکیالت یاراتماق یئرینه "حق تعیین سرنوشت
حق مسلم خلهاست" دئیه اؤزلرینی پادوچولوق ائتدیکلری فارس تشکیالتالریندا آلداتماغا
چالیشمیشالر .بئله لیکله فارسلیق توتساق و زندانالری آذربایجان تورکلری ایله دولموش و بیر
چوخالری انسانلیق آدینا فارسچا آزادلیق شعارینی اوخورکن اؤلومه آلقیش دئمیشلر)6494(6531 .
اینجی ایلدن باشالیاراق ایسالم آدی آلتیندا فارس حاکیمیتی باشقا دوشونجه و فیکیر داشییان

انسانالرا دیوان توتارکن روسیه سؤیئتلیگینه سیغیناجاق مهاجیرلر ایلک ایللر ایسالم جمهوریتی نین
یانلیش سیاستلری نین دوزگون اولدوغونو وورقوالدیقالرینا ،سونرا روسیه سؤیئتلیگینده مهاجیر حیاتی
کئچیرمکلرینه و سوسیالیست آدینا روسیه ایستعمارچیلیق سیاستینه روسیه ایمپراتورلوغوندا میللی
مسئله آچیسیندان تانیق اولدوقالرینا باخمایاراق روسیه سؤیئتلیگی طرفیندن خاریج اؤلکه لره سورگون
ائدیلدیکدن سونرا دا اؤز دیل و مدنیتلرینی اساس گؤتورموش آذربایجان تشکیالتالری قورماغا یؤنلمگین
واجیب اولدوغو درک ائتمه میشلر .یالنیز روسیه سؤیئتلیگی داغیلدیقدان و اونون نتیجه سی اوالراق
ایران ممالیکی محروسه سینده میللی مسئله کیچیک چیچکلر کیمی جوجرمگه باشالدیقدان و فارس
ایستعمارچیلیغی علیهینه فارس اولمایان ائتنیکلر آراسیندا تپکیلرین بؤیومه سینی گؤردوکلریندن و عضو
اولدوقالری تشکیالتالر ایدئولوژی آچیسیندان بؤیوک سورونالر ایله اوزلشدیکدن و بو ذات اقدسلرین آرزو
و ایستکلرینه جاوابچی اوالبیلمدیکدان سونرا بو ذاتالرین قالیبالشمیش مفکوره لرینده اؤز میللتلری
اوزره او جومله دن آذربایجان اوزره سورقو و سوآل عالمتی اورتایا چیخمیش .بئله لیکله ده ناچار اوالراق
دوشونجه و فیکیر باخیمیندان کئمیش منسوب اولدوقالری تشکیالتالردان بیر یوللوک ویداعالشمادان و
آدی چکیلن تشکیالتالر دا بو ذاتالری اؤز تشکیالت پرئنسیپلری اساسیندا طرد ائتمه دن تلم تله سیک
بلکه ده هر هانسی سیاسی مصلحت ایجابیندا بیر سیرا انسانالری اؤز چئوره لرینه ییغاراق آذربایجان
محفللری او جومله دن "آذربایجان فئدرال دئموکرات حرکاتی" آدلی محفلی نین آدینی آذربایجان
اجتماعیتینه تانیتماغا چالیشمیشالر 2.راه کارگر ایران -فارس تشکیالتی "آذربایجان فئدرال دئموکرات
تشکیالتی نین قورولوشو حاقدا دسامبر آیی نین آلتیسی  4009تاریخینده بیلدیریش وئره رک یازمیش:
" ...اعالم موجودیت «جنبش فدرال –دمکرات آذربایجان » که در راه اندازی آن چند نفر از اعضا" و
دوستان « راه کارگر» نیز شرکت دارند  ،برای کسانی این گمان را به وجود آورده است که گویا سازمان ما
در ابتکار این حرکت نقشی دارد که با صراحت الزم آن را نشان نمی دهد .برای پایان دادن به این نوع گمان ها
و گمان پردازی ها الزم می دانیم چند نکته را یادآوری کنیم…  ، ...ما نه تنها همه آذری ها یا ملیت های دیگر
را به اتحاد با هم دعوت نمی کنیم ،بلکه کمک به اتحاد طبقاتی کارگران و زحمتکشان همه ملت ها را وظیفه
حیاتی خود می دانیم .ما هرگز نمی توانیم این حقیقت بدیهی را نادیده بگیریم که کارگران و زحمتکشان هر
ملیتی قاعدتا" وغالبا" در ارتباط مستقیم با بهره کشان "خودی" مورد بهره کشی قرار می گیرند -٥ ... .در
کشوری چند ملیتی مانند ایران ،فدرالیسم مناسب ترین راه

تامین همزیستی داوطلبانه،

دمکراتیک و مسالمت آمیز ملیتهاست .ما به شکلی از فدرالیسم نیاز داریم که به جای دامن
زدن به رویاروئی ملیتها وپیش داوری های ملی و قومی و فرهنگی ،امکان شرکت در تصمیم
گیری های عمومی را برای همه افراد هر محل و منطقه ،بی توجه به قومیت و زبان و وابستگی

فرهنگی آنها ،تامین کند" .3محمد آزادگرین گؤروشلرینی گؤزدن کئچیردیکده اونون گؤروشلری راه
کارگر ایران -فارس تشکیالتی نین یایینالدیغی بیلدیریش ایله اوست اوسته دوشر .اوسته گؤروندوگو
کیمی راه کاگر ایران -فارس تشکیالتی بو محفل

(آذربایجان فئدرال دئموکرات حرکاتی) اؤز

قورولوشونو اجتماعیته بیلدیردیکدن سونرا بیله بیر سیرا بو تشکیالتداکی انسانالرین او جومله دن
محمد آزادگر جنابالری نین راه کاگر تشکیالتینا منسوب اولدوغونو وورقوالمیش.
بیلیندیگی کیمی محمد آزادگر کئچمیشده حزب توده ایران -فارس تشکیالتی نین
آذربایجانداکی تشکیالت مسئولالریندان و آدی چکیلن حزبین سیاسی مشاویری اولموش ،روسیه
کمونیستلیگی ایفالسا اوغرادیقدان سونرا دا هر هانکی مصلحت اوزوندن راه کارگر ایران -فارس
تشکیالتینا عضو اولموش .بوگون ده حزب توده ایران -فارس تشکیالتی نین قولو (فرقه دئموکرات
آذربایجان امیرعلی الهرودی باشچیلیغیندا) ایله یئنی یاراتدیقالری "آذربایجان فئدرال دئموکرات
حرکاتی" آدلی محفلی بیرلشدیرمک اوچون مشاویره لر کئچیرمگه باشالمیش .محمد آزادگرین

سیاسی داورانیشالرینی نظره آالراق گؤرک آذربایجان میللی مسئله سینه هانکی آچیدان یاناشماغا
چالیشار و نئجه بیر آذربایجان ایستر؟ ائشیدیریک:
"بیز کیم ایله ائتالف ائله یک؟ ،طبیعی کی راسیست ،اونالری کی راسیست گؤروشلری وار .بیز
اونالرله گئده بیلمه یه جه ییک .بیز مودئرن انسانالرال گئتمه لی ییک ،اگر یوخدور ،یوخدور .منجه...
ایله ،من بونا اینانمیرام.
چون یوخدور ،من مجبورام گئدم بیر فاشیست ایله اوتورام یان یانا .فیالنک
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دوزگون ده بیلمیرم .بیز چوخ تالش ائله میشیک ... .هله ایندیه جک نتیجه وئرمه میش. "... .
اوسته گؤروندوگو کیمی محمد آزادگر فارس ایستعمارینا معروض قالمیش و فارس ایستعمار
تشکیالتالری طرفیندن بیر چوخ آذربایجانالر اوزره منفی بوراخدیغیلدیغی ایز و تأثیری نظره آلمادان و اؤزو
ده میللی مسئله آچیسیندان آد چکدیگی خطاالرا توتوالبیله جگی (ایدئولوژی نئهیلیستلیگینه قاپیلماق
و ساییره) نین فرقینه وارمادان آذربایجان میللی حرکتینی کئمیشده کی سولچولوق و ساغچیلیق
اساسیندا "آغ" و "قارا" گؤستردیگی گؤزلوگو ایله گؤتور قوی ائتمگه چالیشار .محمد آزادگر بو
گؤروشلری بیر میللت چاپیندا ایلری سورمگه چالیشارکن "آغ" ایله "قارا" آراسیندا اوالبیلجک باشقا
بویاق و آخینالری گؤزدن قاچیرمیش گؤرونر .یئری گلمیشکن بونو دا وورقوالمالی ییق :محمد آزادگر
ایران ممالیکی محروسه سینده کی فارس اولمایان ائتنوسالرین فارس ایستعمارینا توتولدوقالرینی
قبول ائتمیش چوخ آز سولچوالردان بیری شخص ساییالر .5بونالرا باخمایاراق منسوب اولدوغو
تشکیالتالرداکی خط ایران ممالیکی محروسه سینده فارس ایستعمارچیلیغی دئییل ،هر هانکی
دیکتاتورلوف سیستیمی نین حاکیم اولماسی وورقوالنار .دئمک ،محمد آزادگرلرین چتینلیبگی ایدئولوژی
نئهیلیستلیگینه توتولماقدا و توتولدوغو ایدئولوژیسینه خیدمت ائتمیه جک هر هانسی میللی و معنوی
دگرلره اؤنم وئرمدیگیندن ایلری گلن مسئله ساییالر .بو باخیمدان محمد آزادگرلر ایله هر هانسی
فاناتیک مسلمان آراسیندا ایدئولوژی نیهیلیستلیگی آچیسیندان هئچ بیر فرقی گؤرونمز .اونالرین یالنیز
تاپیندیقالری معبودالر بیربیرلریندن فرقیلی ساییالر .دئمک ،سولچو اولمانین دا بیر اؤلچو و حدی
انسان توپلومو اوزره دئمیش" :انسانالرین شحصیت ،درک ،فراصتلرینی
اولماسی الزیم .کارل مارک
اولقونالشدیران و اونالری یئتیشدیرن چئوره و موحیطدیرسه ،چئوره و موحیطی انسانلیغا اویقون
ائتملی ییک".
نیهیلیستلیک قونوسو بیر یانا دورسون خاریجده اولوشان بیر محفله "آذربایجان فئدرال
دئموکرات حرکاتی (جنبش فدرال دمکرات آذربایجان)" آدینی وئرمک مودئرنچیلیک دئییل ،آذربایجان
توپلومونا کئچمیشده کی آغ ساققلیق مفکوره سینی آشیالماق چاباسی ساییالر .بیلیندیگی کیمی
فئدرال بیر سیستیم یاراتماق اوچون هر هانکی بیر توپلومو ایچره جک حزب و تشکیالتالرین یارانماالری
و اونالرین تشکیالتالنماالری اساسیندا اولمالیدیر .بوتون فئدرالچیالر "آذربایجان فئدرال دئموکرات
حرکاتی"نا عضو اولمالی ویا بیزیم محفلین بویوروغو آلتیندا کئچه لیدیر دئیه هر هانکی بیر گؤروش
ایلری سورمک آذربایجانین سنتچی توپلومالریندا کؤک سالمیش "آغ ساققالللیق" و توتوچولوق
(محافظه کارلیق) گؤروشلره اساسالنار .بیلیندیگی کیمی بو محفلین قوروجوالری بو محفلین مختلیف
آخینالردان اولوشدوغونو ایددعا ائده رک اوندان یانا قوردوقالری بو تشکیالتا "آذربایجان فئدرال دئمکورات
حرکاتی" آدینی وئردیکلرینی ایددعا ائدرلر .بئله لیکله ده بوذاتالر اوچون هر هانکی بیر جبهه و ائتالف
سؤز قونوسو دئییل .بونالرین نظرینده جبهه و ائتالف بو محفل قورولماغا باشالرکن یارانمیش .ائله
اوندان یانا دا کیم ایله ائتالف ائدک سورقو سوآلی حالالنماغا باشالمیش .بئله لیکله ده بو تشکیالتا
قوشولماق قیدسیز و شرطسیز گرکلی ساییالرمیش (بئلنچی یاناشماالر روسیه ایمپراتورلوغونداکی
کمونیستلیک اساسیندا بولشویک تشکیالتینی خاطیرالدار .بولشویکلر ده منشویکلر و باشقا روس
تشکیالتالری قارشیسیندا سای باخیمیندان بیر آزلیق اولوشدوردوقالرینا باخمایاراق ایشچی طرفداری
ییک دئیه اؤزلرینی  90ایل روسالرین یانی سیرا باشقا ائتنوسالرا دا یوکلمگه چالیشمیشالر)  .ائله
اوندان یانا دا محمد آزادگر آذربایجان میللی حرکتینده کی بوتون آخینالر مینهای جنبش فدرال
دمکرات آذربایجان گئریجی ،راسیست و فاشیست قلمه آلمیش!!! محمد آزادگر جنابالریندان
گئنه ده ائشیدیریک:

"بیزیم عمومیتله تشکیالتالریمیز سون واقتالردا ،یعنی حتی میللی مسئله نین ایچینه گلنلر چوخ گئج
باشالییبالر .هله بیزدن مثلن باشقا ،مثلن باشقا میللیتلرده ده حزبیت یوخدور ،بؤیوک پروبلئم
قاباغا گلیر .هر حالدا بیر یاندان باشالمالی ییق .بیز ده معین تالشالری ائله دیک اویاندا بویاندا .آنجاق
هله ایسته دیگیمیز نتیجه نی وئرمه ییب .ولی بیز بو تالشی دایاندیرمامالی ییق .چابا گؤسترمه لی
ییک بو چتینلیگه غالیب گلک .آنجاق بیزه دئموکرات قووه لر الزیمدی .بیزه انسان حاقالرینا اینانانالر
الزیمدی .بیزه باشقا میللتلره خور گؤز ایله باخان انسانالر ،تشکیالتالر ،جریانالر الزیم دئییل .بیزه باشقا
مسئله کی چوخ اهمیتی واردیر ،میللی ظولمه معروض قالمیش باشقا تشکیالتالرال ،کوردلر ،بلوچالر،
عربلر ایله ایش بیرلیگی آپارماق .بیز بو مسئله نین اوستونده دایانمالی ییق .بیزیم باشقا یولوموز
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اوسته گؤروندوگو کیمی محمد آزادگر بگ ایدئولوژی نیهیلیستلیگینه توتولدوغو اوچون ایران
ممالیکی محروسه سینی بیر دیل و مدنیت صاحابی اولموش فارس یوخسا هرهانکی بیر توپلوم ایله
دگیشیک ساالر .ائله او اساسدا دا میللی مسئله اساسیندا گؤروش اؤنه سوررکن بیر میللتی
اولوشدوران بوتون طبقه و صینیفلری "دئموکرات" و "غیر دئموکرات"" ،ساغچی" و سولچو" دئیه آغ و
قارا گؤستردیگی گؤزلوگو ایله آذربایجان توپلومو و دونیا اجتماعیتینه سرگیلمگه چالیشار .دئمک ،بیر
چوخالری ،انسانالرین خوشبختلیگی اوچون دوشونولموش هر هانسی بیر ایدئولوژینی اؤزلری اوچون
یاریلماز و کئچیلمز بیر بوغوم (سد) فرض ائده رک اؤز دار و کیچیک دونیا گؤروشلری ایله یاشامانی
اؤزلری اوچون انسانلیق و دئموکراتلیق مقوله سی دئیه قلمه آلماغا چالیشارالر .بو یاناشما باشقاالری
نین سیاسی و اجتماعی دوشونجه و حاقالرینا تجاووز ماهیتی داشیمازسا ،بو ذاتالرین دوغال و
طبیعی حاقالری ساییلمالیدیر .فارس ایستعمارچیلیغینا معروض قالمیش ائتنیکلره منسوب اوالن
ساییلمادیغینا باخمایاراق اوسته
تشکیالتالرین بیربیرلری ایله امکداشلیق ائتمه لری اؤزلوگونده پی
کی محمد آزادگرین گؤروشلرینی نظره آلدیقدا بو یاناشمادا "عوامفریبلیک" اورتایا چیخار (باخ :باشقا
میللتلرده ده حزبیت یوخدور) .دئمک ،محمد آزادگری اذیت ائدن حزبیت و تشکیالتچیلیق مسئله لری
یالنیز آذربایجانلیالر آراسیندا و ایچره دئییل ،باشقا فارس اولمایان ائتنیکلرده ده اونون گؤروشونه
اساسن بو گؤرونوم و حزبیت (سولچولوق!!) یوخ ساییالر .مسئله بئله اولدوقدا ایران ممالیکی
محروسه سینده کی ائتنیکلر اوچون هر هانکی دوشونولموش ائتنیک فئدرال دؤلتلر سیستیمی ده
سؤز قونوسو دئییل ،ایران دئموکراتیک حاکیمیت سیستیمی دئیه کیچیک محفللر واسیطه سی ایله
کوپی اولموش هر هانکی پاسالنمیش دوشونجه و مفکوره نی دئموکراتلیق آدینا فارس دیلی ارتباطی
(رسمی) دئیه ایران ممالیکی محروسه سینده کی ائتنوسالرا یوکلمک منظور اولونار .دئمک ،آذربایجان
مفکوره سی اساسیندا یارانمیش تشکیالتالر راسیست و فاشیست ،کورد ،عرب و بلوچ دا سای و
سیاسی نفوذ باخیمیندان سولچوالر ،دئموکرات مئابالر و فارس آخینالری قارشیسیندا بیر چکی داشی
ساییلمادیقالری اوچون اونالری هریانا دیغیرالتماق و اونالرین اوزریندن کئچمک ده راحات اوالر دئیه
دوشونولموش مقوله ساییالر .ائله اوندان یانا دا الزیم گؤردوکلری زامان "ریگای گل" و ساییره دئیه،
کورد و بلوچالرا فارس تشکیالتالری طرفیندن درگی یایینالماغا چابا گؤستریلرکن آذربایجانلیالرا هئچ بیر
یایین و باسین اورگانی دا دوشونولمز .آذربایجان تورکلرینه هر هانکی بیر حاق تانیماماغی یالنیز فارس
موخالفتی و اونون باشقا ائتنیکلردن اوالن یانچیالری دئییل ،فارس حاکیمیتلری ده بو مسئله نی
دوزگون درک ائتمیشلر .بئله لیکله ده آذربایجان میللی تشکیالتالری ایله ایش بیرلیگی ائتمک یئرینه
باشقا ائتنیکلره منسوب اولموش تشکیالتالر ایله اوغراشماق دئمکوراتلیق پرئنسیبینه اساسالنمیش
دئییل ،ایران آدینی یئدک چکمکده قرارلی اوالن ایدئولوژی نئهیلیستلیگی و دئموکرات مئابلیق و هر
هانسی بیر شخص و تشکیالتالرین ایدئولوژی آماجالرینا خیدمت ائده جک فارس ایستعمارچیلیق
مفکوره سی ساییالر .مسئله نین هانکی آشامادا اولدوغونو اؤیرنمک اوچون ائشیدیریک:
" ...اگر ایسته یک بؤیوک مسئله نی حل ائدک ،جمهوری ایسالمینی قالدیراق ،یئرینه بیر
دئموکراتیک بیر حاکیمیت گلسین ،یا هر حالدا فئدرال شکیلده ،یا اینکی باشقا فورمودا ،نم
استقالل ،فیالن ،مسئله بو دئییل ،مسئله بودور کی ،بیز باشقا میللتلرله یاخین اولمالی ییق".7

بیلیندیگی کیمی ایران ممالیکی محروسه سینده کی میللیتلر مسئله سی بوگونکو فارس
حاکیمیتی نی هر هانکی بیر فارس حاکیمیتی ایله دگیشمک دئییل ،ایران ممالیکی محروسه سینده
فارس ایستعمارچیلیغینا سون وئرمک هر بیر میللتین ایچ ایستگی ساییالر .بو دا هر بیر میللته عایید
اوالن تشکیالتالرین اؤز آراالریندا اورتاق دیل تاپماق ،اورتاق ایستراژی گلیشدیرمک و اؤز دیل و
مدنیتلری آساسیندا هر هانکی حاکیمیتچیلیک سیستیمی اوچون الزیم اوالجاق سیاسی و علمی
کادروالر تربیت ائتمک اساسیندا حیاتا کئچمه لیدیر .فارس دیل و مدنیتی اساسیندا تورک ،کورد ،بلوچ،
عرب ،لور ،تورکمن خالقالری نین تشکیالتالرینی بیر آرایا گتیرمک چاباالری یالنیز و یالنیز فارس
ایستعمارچیلیغینا خیدمت ائده جک عوامفریبلیک داورانیشی ساییالر .دئمک ،فئدرال یوخسا ایستیقالل
مفکوره سی نین حیاتا کئچمه سی اوچون ایران ممالیکی محروسه سینده کی میللتللر ایچره
موختلیف گؤروشلر اساسیندا تشکیالتالنماق انسانلیق احتیاجالرینا جاواب وئره جک ایلیکن سیاسی و
اجتماعی گلیشمه ساییالجاق .دئمک ،اوزدن ایراق قویون سوروسو کیمی فارس اولمایان توپلومالری
فارس تشکیالتالرینا عضو اولون دئیه اویونجاق ائتمک دئموکراتلیق و انسانلیق مقوله سینه اویقون
دئییل ،بشریتین اوز قاراسی ساییلمالیدیر .محمد آزادگر تورک و کورد سورونا داییر دئمیش:
" اونالال دوشمنچیلیک ائتمه مه لی ییک ... .اونالردا یانلیشلیق وارسا ،اونالری تصحیح ائتمه
لی ییک ،باصطالح اونالرین قاباغیندا دایانمالی ییق .بیز دوشمنچیلیک ائتمه مه لی ییک .خالقالر ایله
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اوسته گؤروندوگو کیمی محمد آزادگرین بو یاناشماسی سیاسی و اجتماعی توپلومالرا
سیغاجاق گؤروش ساییلماز .محمد آزادگر بگ ،یاخشی حالدا بیر معلم کیمی هر هانکی بیر اؤیرنجی
نین یالنیش اوخودوغو یوخسا یازدیغینی دوزتمک ایستر .سیاسی و اجتماعی سورونالر و یاناشمالر
ایسه هر هانکی بیر معلیمدن اوزاق توپلوم عضولری طرفیندن توپلوما آشیالنار و زامان ایچریسینده
اؤزونه آغیرلیق و چکی قازانار .یئری گلرکن بیر یای (فنر) کیمی آچیالراق قارشی طرفی خیال
قیریقلیغینا اوغرادار .آذربایجانلیالر هله ده سولدوزداکی تورک و کورد قارشی دورماسینی اوتونموش
دئییللر .دئمک ،بوگون آذربایجانین ماکی ،خوی ،سلماس ،اورمیه ،قوشاچای ،میناب و بعضیلرینه گؤره
ماراغا و باشقا شهرلرینی کورد تئلویزیونالری واسیطه سی ایله کورد بؤلگه سی دئیه کورد خالق
کیتله سی آراسیندا یایماغا و دونیا اجتماعیتینه تانیتماغا چالیشانالر آذربایجانین او بؤلگه ده کی شهر
و کندلرینی یای و فنر کیمی یاالن بیلگی و معلوماتالر ایله کؤکلنمیش کورد الی سیالحلیالرینا
دوشونجه و فیکیر باخیمیندان یئم ائتمگه حاضیرالرکن محمد آزادگرلر ده آذربایجانلیالری یوخویا وئرمگه
چالیشماق یئرینه آذربایجانلیالر آراسیندا ایستر تشکیلالتالنماق ،ایسترسه ده انسان حاقالری
باخیمیندان ایش قویماغی و غربی آذربایجانداکی کورد آزلیغی اوچون ده دئمکوکراتیک بیر توپلومون
یارانماسینا قاتقیدا بولونمانین آذربایجان توپلومو اوچون ده یارارلی اولماسیندان دانیشمالیدیرالر.
مسئله بونال دا سونا چاتاجاق دئییل ،محمد آزادگر آدیم آدیم آذربایجان تورکلرینی اوزدن ایراق بیر داها
فارسلیق طویله سینه دؤندرمک و فارس تشکیالتالری ایله ایلگی و ایلیشگی یاراتماق اوچون دئییر:
"بیر ده قالیر فارسالرین ایچینده آیا هئچ زاد یوخدور؟ یعنی هئچ زاد تاپماق اولماز ،کی مثلن میللی
مسئله یه اینانسینالر ،بیز اونالرال معین ائتالفالر ائله یه بیلک؟ من اینانیرام کی وار .بیز گئته لی ییک
دالین توتمالی ییق و تاپمالی ییق و اؤزوموزو گؤسترمه لی ییک .بیزیم بؤیوک ائتالفا احتییاجیمیز وار.. .
فارسالرین ایچینده اگر وارسا ،بیز گئتمه لی ییک ،تاپمالی ییق ،تقویت ائتمه لی ییک .اگر ضعیفدیر
تقویت ائله یک .یوخدور اونالرین ایچینه مسئله نی آپاراق".9
اوسته محمد آزادگر نظره آلدیغی ائتالف راه کارگر ایران -فارس و حزب توده ایران -فارس
تشکیالتالری و زولئیخا جیگری کیمی پارام پارچا اولموش فارس فدایی آخینالری نظرده توتوالر .بو آرادا
کئچن گونلرده حزب توده ایران -فارس پارتیسی نین آذربایجان قولو (حزب دمکرات آذربایجان امیر علی
الهرودی باشچیلیغیندا) ایله بو محفلین باشچیالری نین امکداشلیق ائتمک ایستدیکلرینی ده
خاطیرالتماق یئرلی اوالر .بو مسئله نی اؤنه سوررکن دوشونجه و فیکیر باخیمیندان بو ایکی محفلین
بیربیرلرینه یاخینالشماسی سؤز قونوسو دئییل ،بو ایکی تشکیالت باشچیالری نین ایدئولوژی

حئیرانلیغیندا نیهیلیستلیگه اوغرادیقالری اوچون ایران ممالیکی محروسه سینده کی میللیتلر مسئله
سی نی کؤکوندن قازیب یوخ ائتمک بو میللیتلرین اولموش سانیلمیش روحونا اوخوماغا دوشوندوکلری
فاتحه نظره آلینمالیدیر .ترس دورومدا هر هانکی اورتاق دونیا گؤروشلرینه یاخین آذربایجانلی شخص و
تشکیالتالرین بیربیرلرینه یاخینالشماسی ایستر آذربایجان توپلومو ،ایسترسه ده هر بیر آذربایجان خالق
ائوالدالری نین کؤنلونجه قلمه آلیناجاق و خالق ائوالدالرینی سئویندیره جک مقوله ساییالر .محمد
آزادگر آذربایجان میللی حرکتینه سون خالص اوخونو آتارکن دئییر:
"یعنی اوجور اولماز کی ،بیز اوندان کوسک ،دئیک :فارسالر بوتوولوکده فاشیستدیرلر .کوردلر باصطالح
گلیر آذربایجانی اشغال ائله سین .بلوچ عرب ده کی حئسابا گلمز .بیز اؤزوموز مسئله میزی حل ائله
مه لی ییک ... .دوستالر حتمن کی ائشیدیبدیر ،چیخیش ائدیرلر ،دئییرلر بیز اول ،بیرینجی نوبه ده
سیزی اؤلدوره جه ییک .منی ،حسنی ،حسینی که بو دوشونجه یه صاحیبدیرلر .اودورکی اونالرین
قاباغین آلماق اوچون بیز بؤیوک ائتالفالرال اونالرین قاباغینی آالبیللیک ... .بوتون میللتلرده وار،
فاشیستی ده وار ،راسیستی ده وار ،بیز فاشیستی و راسیستی ایله گئته مه لی ییک سؤزون ایچ
معناسی ایله".10
محمد آزادگرین اوسته سیراالدیغی بؤیوک ائتالف  6531اینجی ایل فارس تشکیالتالری و
جمهوری ایسالمی فارس حاکیمیتی نین تبریزده خالق مسلمان تشکیالتی و یانچیالرینا دیوان
توتماالرینی خاطیرالدار .او زامانالر حزب توده ایران -فارس پارتی سی نین آذربایجانداکی مسئولالری
(حزب توده نین آذربایجانداکی تشکیالت مسئولالری و سیاسی مشاویرلری او جومله دن محمد
آزادگرلر) خالق مسلمان پارتیسی حرکاتینی تهرانداکی مرکز کمیته یه گؤندردیکلری گزارشلرینده
ساواک و پالیزبانا نیسبت وئردیکلری و آذربایجان خالقی ایچره خالق مسلمان تشکیالتی و اونون
مسئولالری علیه لرینه یانلیش تبلیغات یئریتدیکلری ،بئله لیکله تبریزده بیر چوخ انسانین اؤلومونه یول
آچدیقالری هله ده بیر چوخ انسانالرین خاطیره سیندن سیلینمه میش .دئمک ،الزیمسیز بؤیوک
ائتالفالر و خالق قارشیسیندا هر هانسی بیر ایدئولوژی و باشقا نه دن یانا سماجت ائده رک ظاهیرده
دوست گؤرونن دوشمن صفینده یئر آلماق بیر چوخ زامان سونو دوشونولمه میش فاجعه لر ایله نتیجه
له نه بیلر .یئری گلمیشکن محمد آزادگر مسئولیت داشیدیغی حزب توده ایران -فارس تشکیالتی نین
او زامانالر خالق مسلمان علیهینه یئریتدیکلری یانلیش سیاستلرینی آشاغیدا گؤز اؤنونه آالراق یانلیش
داورانیشالردان قاچینماغا چالیشاق .آذربایجان خالق مسلمان پارتیسی حرکاتی علیهینه یازیلمیش بو
یاالن گزارشلرده نه اؤلچوده محمد آزادگرلرین ،حزب توده ایران -فارس تشکیالت نین آذربایجان
تشکیالت مسئولو اوالراق پایی وار ،اونو دا بو ذاتالرین اؤز دئموکرات سایدیقالری ویجدانالرینا
بوراخیریق:
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محمد آزادگرلر دئموکرات اولدوقالرینا گئرچکدن اینانیرالرسا ،کئچمیشده کی فاجعه لرین یول
آچماسینا دوشونجه و فیکیر باخیمیندان گرک بیر داها کؤمک ائتمه یه رک آشاغیداکی یوکوملوگو
(مسئولیتی) ده قبول ائتمه لی دیرلر:
6

4

5

 6531 -6539ایللر حزب توده ایران – فارس تشکیالتی نین آذربایجانداکی تشکیالت
مسئولالریندان بیری اوالراق حزب توده نین آذربایجاندا خالق مسلمان تشکیالتی
علیهینه یئریتدیگی یانلیش سیاستلر و اؤزونون مرکز کمیته یه گؤندردیکلری یالنیش
بیلگیلر اوچون اؤزونو و آذربایجانلی تشکیالت مسئولالرینی گلجکده آذربایجانین تبریز
شهرینده قوروالجاق خالق محکمه سینده مسئولیته جلب ائده لر.
سیاسی ثابیت قدملیگی اولمادیغی اوچون خالق اجتماعیتینه زیان و ضرر وئره جک
ایران ممالیکی محروسه سینده کی هئچ بیر سیاسی و اجتماعی تشکیالتالردا
مسئولیت قبول ائتمه یه لر.
آذربایجان فئدرال تشکیالتی نین عضولری بو ذاتی آذربایجان میللی حرکتی علیهینه
مسئولیت سیز داوراندیغی اوچون هر هانکی بیر تحریم و بایکوتا معروض قویمادان اؤز
سیاسی مسئولیتی نی "آذربایجان فئدرال تشکیالتی" نین ریاست هئیتینه تحویل

وئره رک ساده بیر شهروندلیک اساسیندا اؤز عضولوگونو آدی چکیلن تشکیالتدا دوام
ائده لر.

قایناقالر:
 1محمد آزادگر ،نه ائتمه لی آدلی اوتورومدا چیخیش ،ایستوکهولم شهری ،آزاد تریبون س
آذربایجان فئدرال حرکتی محمد آزادگرین دیلی ایله):)64.01.6540( 05.04.4066 ،

فایلی (گونئی

http://azadtribun.net/index.php/az/video/774-gueney-azrbaycan-federal-demokrat-hrkat-mmmd-azadgrin-dili-il

 2ایشیق سؤنز ،راه کارگر و آذربایجان فئدرال دئموکرات تشکیال تینا قوشوالن راه کارگرچیلر:14.12.2004 ،
http://www.isiqsonmaz.com/Seite186.htm
 3کمیته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران ( راه کارگر) 1 ،دسامبر  ٦١(٤٠٠٢آذر )٦١٣١
4
5

محمد آزادگر ،نه ائتمه لی ،باخ اورادا.
محمد آزادگر ،در باره "چهره استعمارگر و چهره استعمار زده" آلبر ممی:

http://www.tribun.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286:-l-r-&catid=76:fars-irqcilii--&Itemid=140

 6محمد آزادگر ،باخ اورادا.
 7محمد آزادگر ،باخ اورادا.
 8محمد آزادگر ،باخ اورادا.
 9محمد آزادگر ،باخ اورادا.
 10محمد آزادگر ،باخ اورادا.
 11اسناد و اعالمیه های حزب توده ایران (از شهریور  6539تا پایان اسفند  ،)6531ص.493 .
 12باخ اورادا.
 13باخ اورادا ،ص.491 -493 .
 14باخ اورادا.
 15باخ اورادا.
 16باخ اورادا ،ص.444 .
 17باخ اورادا ،ص504 ،
 18باخ اورادا ،ص560 ،
 19باخ اورادا ،ص.590 .

ایشیق سؤنمز01.04.4066 ،

