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اشغال نرم غرب آزربایجان در چھار گام ابتدایی اش ــ ائلدار حاجی

مقدمھ

با کمی تامل می توان دریافت  کھ ادعا ھای تجاوز گرایانھ ی اکراد امروزه رنگ و بویی نوین تر بھ خود گرفتھ است. ادعاھایی کھ تا دیروز فقط در محافل تروریستی و گروه ھای ترور پیگیری می شد امروز بصورت یک خواست تئوریک مطرح می شود. بھ

عبارتی دیگر این ادعاھا بھ یک سیاست منطقھ ای در میان گروه ھای کردی بدل گشتھ است. چنانچھ بھ نظر می رسد جریانات بسیار حساب شده و دقیق در منطقھ روان است کھ بی ارتباط با بده بستان ھای سیاسی از جملھ بحران سوریھ، توافق دولت ترکیھ با

پ.ک.ک و تغییرات سیاسی در کردستان عراق نیست. با اوضاع بھ وجود آمده در منطقھ گروه ھای کردی بار دیگر سودای تصرف غرب آزربایجان را دارند کھ از نظر نگارنده می توان آنرا در چھار گام ابتدایی تعریف کرد.

بیشتر بخوانید
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ادامه

خیانت تاریخی و فراموش نشدنی اکراد بر ملت آزربایجان ــ سون ار تورانلی

مقدمه: آزربایجان غربی از دیر باز محل تمدن و فرھنگ بوده و اقوام ترک از دیر باز در آنجا سکنی

گزیده اند این منطقه به لحظ داشتن خاک زرخیز و موقعیت جغرافیایی خاص ھمیشه مورد تھدید و

ھجوم ھمسایگان خود قرار گرفته است. اما این شیپور جنگ با درگیر شدن دو حکومت ترک عثمانی و

صفوی به صدا درآمد طوری که عثمانی ھا برای اینکه فشار را بر حکومت صفوی بیش از پیش بیافزابیند

با یک عمل نا خردمندانه کردھا را به مناطق غرب آزربایجان جنوبی اعزام کردند. این کار گرچه در آن

موقع جواب نسبی داد اما با آغاز جنگ جھانی اول کردھای مھاجر ...
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گام اول

پس از سقوط صدام حسین، اکراد عراق توانستند با حمایت مثبت جمھوری اسالمی، حکومت فدرالی تحت عنوان اقلیم کردستان عراق را تشکیل دھند. موفقیت در تشکیل این اقلیم فدرال، احزاب سیاسی و تروریسم کرد را برای پیشبرد اھداف خود کھ ھمان

رسیدن بھ کردستان بزرگ است، جسورتر ساخت تا ادعاھای تجاوز گرایانھ ی خود را مطرح کنند.

چنانچھ پس از سفر مسعود بارزانی در مقام رھبری اقلیم کردستان عراق بھ ترکیھ و تبادالت سیاسی با اردوغان شاھد ظھور نقشھ ی جدیدی از کردستان بزرگ و ترسیم اراضی آزربایجان درون خریطھ ی کردستان بودیم کھ سکوت معنادار جمھوری

اسالمی نوعی رای مثبت در جھت حمایت از مدعای تروریسم کرد بود. ھرچند کھ تخمین این امر دور از ذھن نبود. در گذشتھ زمانی کھ از این ادعا ھای تجاوز گرایانھ سخن بھ میان می آوردیم با پاسخی آشنا و مکرر روبھ رو می گشتیم ، پاسخی مبنی بر

غیر مسئول بودن احزاب مدعی. اما آیا این پاسخ امروز نیز می تواند صادق باشد؟

با نگاھی کوتاه بر اقدامات جمھوری اسالمی در سال ھای گذشتھ در خواھیم یافت کھ مسئول یا غیرمسئول بودن احزاب مدعی برای جمھوری اسالمی ھیچ اھمیتی ندارد . آنچھ مسلم است حمایت حکومت ایران از تروریسم کرد در منطقھ و بھ تبع آن تجزیھ

آزربایجان و ترکیھ است. بھ بیانی صریح تر اقدامات جمھوری اسالمی ھموراه کمک مالی برای پیشبرد اھداف گروه ھای تروریستی کرد در منطقھ بوده است.

گام دوم

گام دوم این پروسھ در آزربایجان، بخشیدن وجھ ی قانونی بھ سیاست کردیزه سازی غرب آزربایجان توسط اکراد بود. این اقدامات پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمھوری رنگ و بوی تازه ای گرفت کھ از آن جملھ می توان بھ البی

گسترده ی اکراد برای تعیین یک فرد کرد بھ استانداری آزربایجان غربی اشاره کرد. در این میان اصالح طلبان غرب آزربایجان نیز دانستھ یا ندانستھ نقشی اساسی را ایفا کردند. اما این پروژه با  اعتراضات گسترده مردم آزربایجان روبرو گشتھ و با

شکست مواجھ شد.

پس از عدم نتیجھ گیری در جریان انتخاب استاندار، این بار ندای تاسیس استان کردستان شمالی در شھرھای جنوبی غرب آزربایجان کھ عمدتًا ترک نشین ھستند توسط نماینده ی مھاباد در مجلس شورای اسالمی سر داده شد. عثمان احمدی در نطق میان

دستور خود خواستار تشکیل استان کردستان شمالی با مرکزیت مھاباد شد. طرح این ادعا در مجلس پوششی قانونی بود بر زیاده خواھی ارضی گروه ھای تروریستی کرد کھ این بار از زبان عثمان احمدی اعالم شد. اظھارات سردار نقدی” فرمانده کل بسیج

جمھوری اسالمی ایران” در اورمیھ مبنی بر طی مراحل مراحل قانونی تاسیس استان کردستان شمالی دلیلی قاطع بر این مدعاست.

گام سوم 

نفوذ در دولت و سیستم دولتی ایران و نیز البی گری در عرصھ ی بین المللی را می توان بھ عنوان گام سوم برای اشغال نرم غرب آزربایجان توصیف کرد. در سال ھای اخیر فعاالن سیاسی کرد در عرصھ بین الملل با ارائھ ی نقشھ ھا، سندھا و آمار جعلی

سعی دارند غرب آزربایجان را منطقھ ای با اکثریت کرد و ارمنی و اقلیت ترک جلوه دھند. انتشار کتاب ” نقشھ ی ترکیب ملی و مذھبی استان ارومیھ ” کھ در سطح وسیعی در کشورھای کانادا، آمریکا، استرالیا و کشورھای اروپایی توزیع شد را می توان از

از این دست اقدامات عنوان نمود. در عرصھ داخلی نیز اکراد با نفوذ در پست ھای مدیریتی و سیاسی غرب آزربایجان بھ طور محسوسی سعی در تغییر سیاست مداران و مدیران این منطقھ دارند. نمود بارز این امر در انتخابات شوراھا، مجلس اسالمی و
امتیازات سیاسی کھ در انتخابات ریاست جمھوری در پی آن ھستند را می توان دید.

گام چھارم

گام چھارم این پروسھ از میان برداشتن چھره ھای آنتی تروریست غرب آزربایجان از پست ھای حساس است. اولین و البتھ سخت ترین مرحلھ ی این گام عزل حجت السالم غالمرضا حسنی، از امامت جمعھ ی شھر اورمیھ بود. ایستادگی در مقابل

زیاده خواھی ھای اکراد، نقش محوری در جنگ نقده، ختم غائلھ ی دستگیری اوجاالن و حمایت از مردم منطقھ در مقابل تروریست ھا را می توان از خصوصیات بارز حسنی عنوان کرد. تروریسم کرد با درک صحیح از نفوذ حسنی در ارکان سیاسی و

اجتماعی جامعھ آزربایجانی وی را سد بزرگی در جھت پیشبرد اھداف خود در منطقھ می دید. از این رو ھمانطور کھ در بند ٣ این نوشتھ نیز بدان اشاره کردیم با البی گری سیاسی در تھران موفق شد حسنی را کنار گذاشتھ و گام مؤثری در جھت نیل بھ

خواستھ ھای خویش بردارد. ناگفتھ نماند ھمکاری برخی از چھره ھای سیاسی استان کھ اغلب آنان را اصالح طلبان تشکیل می دھند و نیز بخشی از روحانیون غرب آزربایجان کھ ھمیشھ ساز مخالف با حسنی را نواختھ اند، در بھ ثمر نشستن این پروسھ بی
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تاثیر نبود.

نتیجھ گیری :

ھمانگونھ کھ اشاره شد زیاده خواھی اکراد در گذشتھ اگر بر پایھ ی حرف و گاه اقدامات ددمنشانھ  و غارتگری بود امروزه رنگ و بوی عملی در ابعاد سیاسی، فرھنگی، اجتماعی و اقتصای بھ خود گرفتھ و روز بھ روز بر گستره ی آن افزوده می شود.

برماست کھ با حرکت صحیح سیاسی و آگاھی بخشی بھ قشر ناآگاه جامعھ از گسترش و نفوذ این غده ی سرطانی در نقطھ ی ثقل آزربایجان و دنیای ترک یعنی غرب آزربایجان جلوگیری کنیم.

ائلدار حاجی
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ــ سون ار تورانلی خیانت تاریخی و فراموش نشدنی اکراد بر ملت آزربایجان 

ــ محمد احمدی زاده ایستادیوم دا زیبیل وار! 

ــ آلپای سولدوزلو مسالھ کرد و توصیھ ھایی جھت مقابلھ با آن 

بیانیھ ھا

ــ اسامی امضا کنندگان بیانیھ دانشجویان آزربایجانی در اعتراض بھ انتشار نشریات ضد آزربایجانی و درج مطالب توھین آمیز در آنھا 

فراخوان فعالین حرکت ملی آزربایجان(اورمیھ- سولدوز- خوی) در خصوص تحرکات ایذایی تروریسم کرد در اورمیھ

بیانیھ ی حمایت از اعتصاب بازار تبریز و سایر بازارھای آزربایجان

(HDP) نامھ اعتراضی دبیر اول تشکیالت مقاومت ملی آزربایجان (جنوبی) بھ حزب دمکراتیک خلقھای ترکیھ

آزربایجان میللی دیرنیش تشکیالتینین تورکییھ ده کی معدن فاجیعھ سی ایلھ باغلی باش ساغلیغی مئساژی

بایگانی

ژوئن 2014

می 2014
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آوریل 2014

مارس 2014

فوریھ 2014

ژانویھ 2014

دسامبر 2013

نوامبر 2013

اکتبر 2013

سپتامبر 2013

آگوست 2013

جوالی 2013

ژوئن 2013

می 2013

آوریل 2013

مارس 2013

فوریھ 2013

ژانویھ 2013
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