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برع رالیی عز عدتکملر دو دیدگله یون رور د دللسلیوتی و سلبرعسلیوتی
بکن ع دیدگلاهل رقلب مطرح ب د د .بو یهه در داوه  9119و  9199یوه
مکروف به داهال عدتکملرزدعیی شد د و ملل میتکمره آفریقولیی و آدوللیی
بل عدتنلد به «عصل هو هکلولس در شوت ملتهول» بوه عدوتقن ردولد د عیوس
جدعسهل

رر و دللدی به عوج خ د ردلد د.

د دلسلیتهل علمل عصلی عدم ه دکه ی

رال هولزه میوتقل شوده رع رعبطوه

عدتکملر بلس عدتکملرگر و میتکمره میدع یتند یه بلعث شوده عقتصولد هو
محص سی رعبطه مبلدسه لبرعبر دطح پلیلس هکن سو ی و عرز
یمبو د لوورو متخصو

و ...موویدع یووتند .بکبوولر
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گر ال چپ مل س عصلی ه دکه رع ه دعخلی بلکه بولسعسمللوی و لشوی عز
رلم عدتکملر میدع یتند.
رال در هل ه دکه و

سلبرعسهل و رعدتهل علمل عصلی ه دکه در ی

هلزه میتقل شده رع در فقدع شرعیط و زیر دولختهل دعخلوی مویدع یوتند و
قش رلم بلسعسمللی رع خنثی و یل فرعی میدع یوتند .رریوه مرعهول ه دوکه
رودت یه عدم ع بلشت درملیه و فرعام ب د زیردلختهل فرانگی و مولد
سلبرع ب د .بطو ر یلوی

رع علمل عصلی عدم ه دکه میدع یت یکی عز رریل

سلبرعسهل و رعدتال عدم ه جه به عرزشهل ملد و د للگرعیل ه فرانگ آخور
پلیلس هکن س ی

هک متال

لیلرآمود و فلدود و ...عز ع عمول عصولی عودم

ه دکه عیس ی رال میدع یتند .رقلبت عیس دیدگلهال
جل ه دیگر عز رقلبت بل ک شرق و غرب در ط

رر چوپ و رعدوت
جنگ درد ب د.

عیس دیدگلاهل برع هبللس وضکلت ه دکه ی

رال در هل ه دکه

هلزه میتقل شده در داهال بکد عز جنوگ جهول ی دوم عرعئوه شوده بو د .در
هلسلکه عیس دیدگلاهل میه ع یتند وضکلت ملل هحوت دولطه در درو یو
ی

ر ظلارعً متحد و دعرع ه هلیملت رع هبللس ملیند .در ی و رالیی یوه

مت کل عز چندیس مللت میبلشند وسی ه هلیملت ملی فقط متکل به یکوی
عز ملل دلیس در آ ی

ر عدت و بقله ملول دولیس در آ ی و ر فلقود هو

هلیملت و فلقد اور و ح هقو ق شونلخته شوده هتوی در دعخول آ ی و ر
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میبلشند .در چنلس ی

رالیی ملت هلیم عقتصلد فرانوگ و دللدوت ملول

هحت دلطهع

رع بکن ع هولبکی عز للزاول خو د شوکل مویداود و رعبطوه

فرعهر و فروهر بلس ملت هلیم و ملل هحوت دولطه در درو یو

ی و ر

برقرعر میش د بکضی عز صلهبنررع علو م عقتصولد و دللدوی عیوس و ح عز
رعبطه رع بل عن ع رریه «عدتکملر دعخلی» هبللس یردهع د.
در عدتکملر دعخلی بخ ی عز ی

ی

ر بخش یل بخ هل دیگور رع

به فس خ د م رد عدتکملر قرعر میداد .ملت هلیم دیگر ملل دلیس و هحوت
دلطه در آ ی

ر رع بکن ع هلشلهع بر عقتصلد خ د شکل میداد .صنلیس و

هکن س ییهل پل رفته و یلالالیی بول عرز

عفودوده بولال عختصولم بوه ملوت

هلیم پلدع مییند و ه سلد م عد خلم ی لورز و مکد ی و هلملس لورو یولر
عرزع به ملل هحت دلطه هکل میگلرد یل بکبلر

دقل هور هحملول مویشو د.

عیس هقیلم یلر هحمللی ار چقدر عدعمه دعشته بلشد ملت هلیم ه دکه یلفتههر
ثروهمندهر و ملل هحت دلطه فقلرهر و ه دوکه للفتوههور مویشو د و رعبطوه
فرعهر و فروهر بلس ملت هلیم و ملل هحت دولطه هکملو موییلبود و در
ه زهال فرانگی و دللدی لد ملول هحوت دولطه دچولر بحورع او یتی و
یمب د ععتملد به فس ملی مویشو د و شورعیط عدوتکملر هحملول شوده رع
غلرقلبل هغللر میدع ند.
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رعبطه بلس جمه ر اول عدونو و عروپولیی رودوله و عویورعیس بول
رولم فودرع و هقیولم

جمه رال آدلل مرید و قفقلز عللورغم پوریر

ظلار بلس هک مت مریود در میوک و جمهو ر اول  91گل وه

قدر

متحد ی

رعبطه مبتنی بر عدتکملر دعخلی ب د .رودله و جمه ر ال عدونو

و عروپلیی بکن ع مرعید ه سلد هکن س ی پل رفته و صونلیس بودر
یلالال

هلیی و دعرع عرز

و فورعور

عفدوده ع تخلب شوده ب د ود و جمهو ر اول

آدلل مرید و قفقلز بکن ع ه سلدیننوده مو عد خولم ی ولورز و مکود ی و
هلملس یننده لرو یلر عرزع هکللس شده ب د د .عیس رعبطه عدتکملر در طو
ی

و لم هل دو قر دلطه رودله بر آدلل مرید و قفقلز هحملل شده بو د.

رعبطه عدتکملر بلس رودله و جمه ر ال آدلل مرید و قفقولز در اموه
ه زهال فرانگی دللدی و عقتصلد به شکل ی

طرفه به فس رودله و بوه

ضرر آدولل مریود و قفقولز طرعهوی شوده بو د .هتوی بخوش بدرگوی عز
درزملس ال میلمل

لس در قفقلز شملسی و آدولل مریود یوه بوه سحول

آذربلیجوول شووملسلترعیل

فرانگووی زبوول ی و موورابی و هوولریخی مل نوود

جمه ر ال چچس و دعغیتل بل آذربلیجل شملسی بلشقلرددتل بل قدعقیتل
و  ...به رودله منضم شد هل جغرعفلل رودله به ضرر ملل هحت دلطه آدلل
مرید و قفقلز بدرگتر ش د.
عین

بلش عز بلیت دل عز عدتقن جمه ر ال آدلل مریود

و قفقلز میگررد و فقر و ه دکه للفتگی بکن ع ملورع
9
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عیس جمه ر ال بلقی مل ده عدت .عسبته جمه ر ال غنی عز رر فت و گولز
طن مل ند آذربلیجل شملسی و قدعقیتل و  ...یه درآمدال یلفی عز صولدرع
آ هل بددت میآور د در وضکلت عقتصلد

یبتلً مت دوطی بوه سحول ه دوکه

قرعر دعر د وسی جمه ر ال قرقلددوتل و هلجلکیوتل امچنول در فقور و
ه دکه للفتگی ددت و پل میز ند .در هلسلکه درآمد درع ه در رودوله عینو
بلش عز ده ادعر دالر عدت در قرقلددوتل و هلجلکیوتل و عزبکیوتل درآمود
درع ه به زهمت به ادعر دالر میردد .بدسلل فقدع زیردولختهل صونکتی در
عیس جمه ر ال امل ند دوره دلطه عدتکملر رودوله مو عد خولم مکود ی و
ی لورز و لرو یلر عرزع عز عیس جمه ر ال به رودله صولدر مویشو د و
یلرگرع شلغل در رودله عز عیس جمه ر ال ار روز بل رفتلرال
رودی در میک و ...روبرو ایتند یه هتی بکضلً به قتلال
میع جلمد .گفته میشو د عینو
م غ

هعد پردتل ه

هعدپردوتل ه لود

صودال اودعر عز ج ع ول آذربلیجول شوملسی

یلر در میک و دلیر شهرال رودله ایتند و عیس برع ی

دلال ه ددی

به دی مللللرد دالر درآمد عرز و هن ح محص ال

و مکد ی دعرد بیی جل هأدف عدت یه بجل پریر

ر یوه
ی ولورز

مهولجر بورع یولر عز

دیگر ی رال امچنل لرو یولر بوه رودوله مویفردوتد .بهرهول پوس عز
گرشت بلش عز دو داه عز عدتقن عیس ی رال منلدبل

فرانگوی دللدوی

عقتصلد آ هل بل رودله هغللر ع دیی یلفته عدت و ول دانوده عیوس وعقکلوت
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هلخ عدت یه گییتس عز روعبط عدتکملر برع ی

رال میوتقل شوده یولر

آدل ی خ عاد ب د.
رعبطه رودله و جمه ر ال آدلل مرید و قفقلز فقط به عنو ع
م هع عز روعبط عدتکملر به شکل ی هله ه ضلح دعده شد هل مفه م « رریوه
رلم ظلارعً فدرع به مد

عدتکملر دعخلی» به شکلی علنیهر در ی
دل هص یر گردد یه پس عز عدتقن لد عثرع

افتولد

منفی آ عدعمه دعرد.

پس عز وق ح ع قنب م روطه (فلرس) و ه کلل دوست متمرید بور
مبنل ع دی ه دوست-ملت فلرس(عیرع ) دیگور ملتهول عز جملوه ملوت هو رک
آذربلیجل جن بی هحت دلطه منلدبل
و عین

ظلسمل ه و عدتکملر دعخلی قرعر گرفت

لد عیس عدتکملر دعخلی عدعمه دعرد .رعبطه عدتکملر بلس دوست-ملوت

فلرس(عیرع ) و آذربلیجل جن بی عربیتل بل چیوتل و ...بوه شوکلی یو
طرفه و ظلسمل ه طرعهی شده یه به ضرر ملل هحوت دولطه بنفوس عدوتکملرگر
طرعهی شده عدت و هتی عز م ه رودله یه روعبطی بر مبنول ظولارعً رولم
فدرع برقرعر ب د ظلسمل ههر و ی

طرفههر عدت .زیرع در رلم فدرع ش رو

دلب هدعقل به شکل دطحی و ظلار ملل پل دده گل ه عض عهحلد عز هق ق
فرانگی و ا یتی شنلخته شده هدعقل در ظلار در چولرچ ب قول

عدلدوی

فدرع و ق ع لس عدلدی ملی برخ ردعر ب د د .در هلسلکه عیرع عز رر فرانگی
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و هلریخی و مرابی چندمللتی عدت ا یتدلز وعهود و ه هولسلتر در هول
ع جلم و هحملل شد به ملل هحت دلطه عدت.
عیس شته به شکلی عجملسی و بیللر ی هله هن

مییند جل هاول و

شلخصهل علنی عقتصلد -دللدی عیس رعبطه مبتنی بر عدتکملر دعخلی رع م رد
عشلره قرعر داد .هتوی در بیوللر عز م ضو عل

طورح شوده فقوط عنو ع

م ض ح طرح شده و ه ضلحی ی هله عرعئه شده عدوت و بکبولر
م ض عل

دیگور فقوط

و مبلهث طرح شوده عدوت و ددوت ع ودریلرع و متخصصولس و

یلرشنلدل درگلر در عیس مبلهث و م ض عل
عیس م ض عل

مقلال

میه ع ند در ار یودعم یو

و یتلبهل مفصلی رع به گلر

بل تر به آ هل بپردعز د .هتی جیتج
گیتردهع در عیثر عیس م ض عل

عز

درآور د و بل هفصولل

عینتر تی در عینتر ت میه ع د عطنعول
و مبلهث به خ ع نده عرعئه ینود .بوه امولس

جهت عیس شته مدعی عرعئه مت ی بیعلوب و قو

در عیوس م ضو عل

و

مبلهث لیت و فقط طرح و شروعی در عیس ه زهالدوت و عملود عدوت در
آینده مت

مفصل و علمی در چلرچ ب منلفس ملوی ملوت هو رک آذربلیجول

جن بی عرعئه گردد.
رعبطه عدتکملر بلس رودله و جمه ر ال آدلل مرید و قفقلز
عز جهتووی دیگوور لوود بوورع آذربلیجوول جنو بی و دیگوور ملوول هحووت دوولطه
ه هلسلترییم فلرس(عیرع ) هلئد عاملت عدت .زیرع ددی
12
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رودله بر آدلل مرید و قفقلز افتولد و یو

دول آخور آ یکنوی عز دول

 9119هل  9119ظلارعً در قلسب رلمی فدرع و هقیلم قدر

بلس هک مت

مرید و جمه ر ال پول دده گل وه عضو عهحولد هودعوم یلفوت و مودیریت
گردید .عمل هفلو

ملا

و محت عیی در رعبطوه رودوله یم لیوتی و رودوله

هدعر بل ملل میتکمره در آدلل مرید و قفقلز عیجلد د.
عین

عدهع در آذربلیجل جن بی و ی

ر م د م به عیورع ظولارعً

برع عدتقرعر رلمی فدرع و هل میلسمت آملد هنشال در ز دع ملتهل (عیرع )
هحت عنلویس و شکلرالیی فریبنده هحوت عنو ع عس یوت مبولرزه بول عدوتبدعد
مبلرزه برع عدتقرعر دمکرعدی و آزعد ال مد ی در ی
هن

ر م د م بوه عیورع

میینند فرعیند ا یتدلز و دوست-ملت دلز مودر در آذربلیجول

جن بی رع دچلر عختن ملیند و هململت عرضی یرعیی (عیرع ) رع هفظ ملیند.
عسبته عدهع

لد بل خ

بلنی عفرعطی و یل دلده س هی گمل میینند مویهو ع

صرفلً بل دعد شکلرالیی زیبل و عملودوعر اول وعاوی شورعیطی دمکرعهلو
ه دکه یلفته رع در خلورملل ه عز جمله ی

و

ر م د م به عیرع در آینده ددیو

شلاد ب د و عیس ز دع ملتهل رع به د ئلس خلورملل ه هبدیل یرد .عگر رویلال
خ

به دلدگی قلبللت هبدیل به وعقکلت رع دعشوتند عیوس عملودوعریهل بیوللر

شلریس میب د .عمل هجربه هلخ هح ال
عفغل یتل د ریه سبنل و...

در منطقه خلورملل وه عز جملوه عورعق

ل دانده خطر لک بو د عیوس رویلپردعزیهول

برع آذربلیجل جن بی عدت .بکبلر

دیگر الچ لورو دمکرعهلو
13
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گروه ق می هلیم در ی

ر م د م به (عیرع ) ه در ملل ه دهال و ه در ملول

خبگل وج د دعرد و عیس میلر ردلد به دوسوت-ملوت هو رک آذربلیجول
جن بی رع پرادینه می ملید .بل عیس هل گرید عز آ لیت زیرع هیللم شود
به شرعیط عدتکملر برع ار عقل دللمیقلبل پریر

لیت.

خطوور گرواهوول میوولح یو رد و عدعلاوول عرضوویشوول بوور عللووه
آذربلیجل جن بی و هنشهل برع هغللور هریلوب جمکلتوی غورب آذربلیجول
جن بی عز دیگر فلیت راولیی عدوت یوه هو ام هغللور و هحو
میلسمت آملد در ی

و

دمکرعهلو

ر م د م به عیرع رع خطر لیتر عز امل ه می ملید .بل در

رر گرفتس عیس فلیت رال آملدهدلز عفکلر عمو می آذربلیجول جنو بی بورع
هح ال

آینده بلییتی متنلدب بل فرانگ دللدی رعیو در منطقوه خلورملل وه

ص ر

و میلسمت آملود

گلرد و یمهریس شل س برع گدینه هح

دمکرعهل

در رر گرفته ش د.
در خص م هلریخ هح ال
جیته و گریخته عز خلطرع
و ییندگل و مقلمل

رو

هک متی دللهل غربی خلطرع

هجلر

دللدی وج د دعرد یه عسبته ان ز بوه شوکل علموی و

منیجم جمس آور و هدویس
آذربلیجل ی صف

مقلمل

عقتصلد آذربلیجل جنو بی عطنعول

ده عدت .عمل شکلگلور عمپرعهو ر هو ریی

امدمل بل آغلز گرعر عروپل به دورع جدید ثبل

یوبی و

عقتصلد و هجلر رع ب یهه در زمل لکه شهرال هو رک مل نود هبریود و
14
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قدویس پلیتخت صف یل ب د د رع بود بل دعشوت .عمول بول هودعوم ی لی وهل
و ع تقل پلیتخت صف یل به عصوفهل

عمپرعه ر ال ه ریی عثمل ی و صف
به سحل فرانگی و دللدی در درعز مد

ا یت هو ریی صوف یل بوه دو

ا یت فلردی هغللر شکل دعد و ام عقتصلد آذربلیجل جن بی عز عیس هحو ال
هلثلر منفی گرفت یه عثورع

عیوس هغللور او یتی در دوره شوبه مودر هولریخ

آذربلیجل جن بی یکنی قرو و زده و بلیوت در قلسوب گورعیش عفرعطوی بوه
فلرس(عیرع ) و هرکدتلد بروز یلفت و ع قنب م روطه عیرع و قرعر گرفتس
آذربلیجل جن بی در زیرمجم عه ا یتی یشدعر موبهم و هلیتولً آ تویهو رک
هحت عن ع «ملت عیرع (فلرس)» عز جمله ملدال بلرز عیس هحو

هولریخی

زیل بلر عیس هح

رال ینود.

ب د یه هلین

لد ت ع یته عدت خ د رع عز عثرع

ردمی شد مراب ه لس ه دط صف یل به عفدعیش شکلف و خص مت بولس
ه ریل آ له سی و ه ریل آذربلیجل منجر شد و ضربل

جبرع لپریر رع بوه

آذربلیجل وعرد یرد و عسبتوه بر ودگل عصولی عیوس خصو متاول و ی لی وهل
عروپلئلل و فلرسال ب د د یه عین

لد عز د د آ منتفس ایتند.

در پلیل عمپرعه ر صف

یکنوی دول  9189مولند

د بل ر یل س و عصنهل

عروپول بوه

در ه زه ال دینی فرانگی علمی عقتصولد و

دللدی یم یم دلطره خ یش رع بر جهل گیترده ب د و جهل یشود عقتصولد
درملیهدعر عمپرعه ر ال ه رک عف لر و قلجلر رع لد در مدعر هلثلر آ قورعر
دعده ب د.
15
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عمر چند داهع عمپرعه ر هو رک عف ولر و هک موت ز ودیل سور
هح

شلخصی در عرصه دللدی و عقتصلد آذربلیجل ب ج د للورد .عمول بول

عدتقرعر مملس

محروده قلجلر در عوعخور قور الجوده مولند ه دوط آقول

محمدخل قلجلر و دپس مر

عو رودوله بکنو ع قودر

ظهو ر عروپولیی

بخش شملسی آذربلیجل رع هحت عشغل خو د درآورد و جغرعفلول و جمکلوت
ه رک در مملس

محروده قلجلر یه بکدعً یلمنً به عیرع هغللر لم یلفت یلاش

یلفت محدود شد و یکی دیگر عز ع عمل ضوکف ا یوت هو ریی در مملسو
محروده قلجلر فرعام شد.
قلجلرال یکی عز ضکلفهریس و لیلرآمدهریس عمپرعه ریهول هو ریی
در هولریخ عیووس عمپرعه ریهول ب د وود و در طو

هک موت آ وول در خلورملل ووه

دوستهل ملی مدر بر مبنل هکریفی مدر و دک الر عز ا یوتاول ملوی و
زبل ی در لمه دوم قر

زدام و لموه عو قور بلیوتم شوکل گرفتنود .عمول

آذربلیجل جن بی به جل ف ل ی برع ا یت ملی ی دعر موبهم و آ تویهو رک
هحت عن ع «ملت عیرع » (فلرس) رع ده شد .خبگل فرانگی و دللدی طبقوه
مت دط قدیم و جدید آ بر در هکریف ا یت ملوی هریوی یول فولرس(عیرع )
دچلر عوالم و دردرگمی وه تنلیی ب د د و هلیتلً جریول غلسوب یوه هحوت
عن ع «ع قنب م روطه عیرع » هبل ر یلفت جریل ی فلرسمح ر و آ تویهو رک
ب د یه ا یت هریی آذربلیجل ی رع بکن ع ا یتی زعید و هلشلهع و غلر برع
فلرس(عیرع ) هکریف یرد و وضکلت میتکمره فکلی برع آذربلیجول جنو بی
16
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رع رقم زد .عدم هکریف ا یت ملی مدر ه ریی و میوتقل بورع آذربلیجول
جن بی در ی

و لم قر عخلر مهمهریس مکضل و بدرگتریس عشتبله هلریخ شبه

مدر آذربلیجل جنو بی عدوت یوه میوي سلت آ برگورد خبگول فکور
فرانگی ودللدی قرو

زده و بلیت آذربلیجل جن بی قورعر دعرد .بکبولر

دیگر بر خنف آذربلیجل شملسی و ه ریله عثمل ی یه خبگل بدر
فرانگی و دللدی پرور

فکور

دعد د و در گرعر آ هل به ا یت ملی مدر هو ریی

قش عدلدی عیفل یرد د در آذربلیجل جن بی عگر هکدعد مکودود عز خبگول
فکر

فرانگی و دللدی ملی هو رک رع عدوتثنل ینولم فقوط م وتی عنلصور

خ دیمبلس هقلر لیلرآمد عهیلدلهی و فلقد شک ر و عهیلس ملوی هو ریی
و هلیتلً آ تیه رک و در خدمت دشمنل ملت هو رک پورور

یلفتوهع ود یوه

تلجه عملی آ برع آذربلیجل جن بی در شرعیط فکلی یکنی داوه عو و دوم
قوور بلیووتویو

آ عدووت یووه ه ریهوول آذربلیجوول جنو بی وه در بوولس

فلرس(عیرع ) عرج و عهترعمی دعر د و ه در ملل هریهل آذربلیجل شوملسی و
ه ریله ه جهی رع بر میع گلد د .ملتی یه در آغلز قر شول دده مولند یکنوی
دل  9199ملند عمپرعه ر عرلم صف
مکوورر هوولریخی و عدووترعههی

عینو

رع بنللد هلد بور عثور عشوتبلال

در صووحنه منطقووهع و بوولسعسمللووی در

وضکلتی قرعر گرفته عدت یه هتی به ع دعزه دو-ده ملللو
مللل

عرمنوی و دو-دوه

یُرد شمل عرعق لد دعرع م قکلت لیت و عگر ت ع د به عهلل ا یت

ملی و ع یجلم و وهد

ملی بردود و عز بحورع اول م جو د در خلورملل وه
17
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عدتفلده بهلنه ملید شلید ع دک شل یهل بولقیمل وده بورع هبودیل شود بوه
ا یت ملوی و قودر

ملوی میوتقل در منطقوه رع عز ددوت بداود و بکنو ع

میتکمره دعیمی فلرس(عیرع ) هثبلت ش د.
بل عیس هل در دوره قلجلر بکلت وج د عی عز پرعینودگی قودر
دللدی در دلختلر عمپرعه ر قلجلر عیلستال عز و عی خو د مختولر
برخ ردعر ب د ود .امچنولس ضوکف عرهبلطول

یوبی

بولس منولط مختلوف مملسو

محروده قلجلر عجلزه میدعد ار عیلستی عز ظرفلتاول فرانگوی ی ولورز
عقتصلد

هجلر و مرز خ د هل هودود بهوره منود شو د و مقودعر منولبس

عقتصلد منتقل شده به ههرع در مقلییه بل هجم عقتصلد ار منطقه محدود ب د
و بط ر یلی عمکل عدتثملر عقتصلد عیلست ال ه دط قلجلراول بیوللر محودود
ب د و پلیتخت رودتلیی آ هل یکنی ههرع ملد آ ب د.
ع قنب م روطه عیرع
آذربلیجوول جن و بی بکلووت ددیکووی جغرعفلوولیی بووه عروپوول بکن و ع
پل رفته هریس منطقه عقتصلد در دوره قلجولر و امیولیگی بول دو عمپرعهو ر
بدر

رودله و عثمل ی دعرع مرعودع

گیترده فرانگی دللدی عقتصلد بل

عیس دو عمپرعه ر و عروپل ب د یه عز دطحریت مللبلدال
مملس

آ بل بقله عیلستال

محروده قلجلر فرعهر و مهمتر ب د .رفت و آمود روشونفکرع هجولر و

یلرگرع آذربلیجل جنو بی بولس قفقولز و عمپرعهو ر عثمول ی اوم هحو ال
18
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و صنکتی رع عز عروپل وعرد آذربلیجل جن بی مییرد و ام هلثلرع

فرانگی و دللدی مدر رع برع آذربلیجل جن بی بود بل مویآورد یوه عیوس
هح ال

پل ه در

مدر در ینلر وج د پل لنه هجلر هلریخی و طبقه هجلر

آذربلیجل جن بی زملنه رع برع قرعر گرفتس هبرید و آذربلیجل جن بی بکنو ع
پل رو هح ال

مدر در مملس

محروده قلجلر فرعام مییرد به ح

یوه

هل پلیل قر و زدام و عوعیول قور بلیوتم بوه سحول شلخصوهل فرانگوی
عجتملعی و عقتصلد مل ند هکدعد صنلیس و فن
روز لمهال و مجن
ی

جدید هکدعد مودعرس هکودعد

منت وره و درآمود دورع ه و هجوم مبولدال

رال خلرجی در دطح عو عیلسوتاول مملسو

هجولر بول

محرودوه قلجولر قورعر

دعشت .زیرع ههرع بکن ع مرید دللدوی قلجولر در آغولز عمپرعهو ر قلجلراول
رودتلیی بلش بو د و امل گ وه یوه عشولره شود عمپرعهو ر قلجولر رولمی
لیلرآمد فلدد و هحت ف ذ ع گلیتل و رودله فلقد رلم عدعر و عقتصولد
برع جرب منلبس و بر عکس عهنفیننده منلبس ب د و پلیتخت آ یکنی ههورع
لد در پلیل قر
عز ی

زده پس عز گرشت بلش عز ی

رودتل مندو و ی چ

به رودتلیی بدر

مدر مل ند اتل ال خللبل هل بلزعرال بدر

قر و هل عوعیل قر بلیوتم
و فلقد ار و ح عمکل ول

رعه آاس و ...هبدیل شده و هولزه

در آدتل ه هبدیل شد به شهر ب د .عمل هبرید و دلیر شهرال بدر
جن بی دعرع بلزعر و پل لنه هجلر گیترده و عرهبلطول

آذربلیجل

متنو عی بول عروپول و

عمپرعه ر ال رودله و عثمل ی ب د د و طبقه مت دوط قودیم و جدیود آ در
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مقلییه شهرال فلرس(عیرع ) عز گیتردگی قلبل ه جهی برخ ردعر بو د و بوه
رور و عملوی بور دور ع قونب

املس جهت هقریبلً بخش عموده مبولرزع

م روطه ه در ههرع بلکه در هبرید و آذربلیجل جنو بی رو دعد .عمول آ چوه
برع آذربلیجل جن بی مهل
مبلرزع

و تلجوه یولمنً منفوی بوه بولرآورد عینکوه عیوس

ه بر مبنل هکریفی مدر عز ا یت ه ریی آذربلیجل جنو بی بلکوه

در چلرچ ب عیرع و برمبنل هکریفی فلردی عز ا یت ملی مملس

محرودوه

قلجلر یه عز آ به بکد در مفه م «ملت عیرع » هبل ر یلفت جریل پلودع یورد و
ع جلم شد و آذربلیجل جن بی فرصت هلریخی بورع هبودیل شود بوه ملتوی
مدر و دعرع شنلدنلمه میوتقل ملوی هو رک امل نود امیولیگل و بورعدرع
ه رک خ یش در آذربلیجل شملسی و هریله رع عز ددت دعد و خ د پلیوهگورعر
دوست و ملتدلز و ا یت دلز آ تیه رک فلرس(عیرع ی) گردید و تلجوه
طبلکی عیس ح عز گفتمل دللدی و فرانگی آ تیه رک در آذربلیجل جن بی
به هلشله رفتس هبرید در چلرچ ب مفه م «ملت عیورع » و هبودیل آ عز شوهر
عوسلسال در عوعخر قر

زدام و عوعیل قر بلیتم به شهر آخریساول در پلیول

قر بلیتم و عوعیل قر بلیت و یکم عدت.
عف

م قکلت عقتصلد آذربلیجل جن بی در قور بلیوتم بول وقو ح

«ع قنب م روطه عیرع » و شکلگلر دوسوت متمریود ملوی فولرس(عیرع ) در
ههرع آغلز شد .عمل هح ال

منطقهع و بلسعسمللی لد در خنف میولر منولفس
یه در طو

ملی آذربلیجل جن بی رقم خ رد بنح
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ع قنب عدنمی  9111و فروپلشی شو رو در دول ( 9119بوه عدوتثنل
دلسهل  9811و  )9111-19( 9811یکنوی ه وکلل هک موت ملوی بوه
رابر دولد جکفور پل وه ور ) هقریبولً اموه هحو ال

مهوم منطقوهع و

بلسعسمللی به ضرر منلفس ملی آذربلیجل جنو بی و بوه فوس دشومس عصولی آ
یکنی رلم ه هلسلتر رعدت فلرس(عیرع ) رقم خو رد .در هو زه عقتصولد
عثرع

عیس هح ال

لود

منطقه ع و بلس عسمللی بر آذربلیجل جن بی مصولبت بولر

ب د.
ع قنب یم لیتی عیتبر  9191رودله
وق ح ع قنب عیتبر  9191در رودوله اور چنود در دولسهل -19
 9191به ه کلل جمه ر دم یرعهل
ملی مدر و دمکرعهل

آذربلیجل منجر شد و عوسولس دوسوت

ه رک هحت عن ع «آذربلیجل » شکل گرفوت عمول در

عدعمه بل ی ال در دول  9119بورع میوتکمره یورد مجودد آذربلیجول
شملسی و عدتثملر فت و دیگر منلبس آ به آ همله یرده و عدوتقن آ رع عز
بلس برد د .برع آذربلیجل جن بی عدتقرعر رلم ه هلسلتر چپ رودی به مکنوی
بیتهشد مرزال و مجلر عرهبلطل

هجلر

فرانگی هلریخی و عقتصلد بول

قفقلز و آذربلیجل شملسی و قرعر گرفتس آ در دعیره دلطه یلمل رلم ه هولسلتر
رعدت فلردی امدمل بل عدتقرعر هک مت رضلخل پس عز ی دهل ع گللیوی
د م عدفند ( 9111ف ریه  )9119در ههرع ب د یه بد بل آ ع دک عدتقن
و آزعدیهل فرانگی دللدی و عقتصلد آذربلیجل جن بی عز فولرس(عیرع ) عز
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ههوورع بوول

دللدووی فرانگووی و عقتصوولد آ عز دو

بخ نلمهال و ق ع لس دیکته شده در رعدتل منلفس لم روح ه هلسلترییم رعدت
فلردی هنرلم و عدعره گردید.
رعه آاس جلفل و مر د و هبرید یه در ط
9118 -11( 9191-99شمیی) عز د
در مملس

محروده قلجلر برع

دلسهل جنگ جهول ی عو

رودله بکن ع عوسلس خوط آاوس

قل و ع تقل یلال و هیللحل

رودله در آذربلیجل جن بی عهدع

و هوأملس فو ذ

شده ب د عمنً بول بیوته شود مرزاول

آذربلیجل جن بی بل عمپرعه ر رودله یه عین

رلم ه هلسلتر چپ رودوی بور

آ هلیم شده ب د بنعدتفلده مل د .زیرع در آذربلیجل جن بی و عیرع خط آاس
دیگر وج د دعشت .املنط ر عدکلهال و خطآاوس عهودع
دریلچه عرومله یه عین

شوده در ینولر

خرعبهال آ هل در زملسال ش رهزعر و خ

شوده

ه دط ه هلسلترییم فولرس قلبول م ولاده عدوت هکطلول گردیود و منلدوبل
عقتصلد آذربلیجل جن بی بل خلرج هقریبلً قطس گردید و منحصر بوه ههورع و
شهرال فلرس(عیرع ) گردید و دلل مهلجر

هجولر آذربلیجول ی عز هبریود و

دلیر شهرال آذربلیجل جن بی به ههرع و شوهرال فولرس(عیرع ) دورعزیر
شده و امرعه آ دورملیه و لورو یولر مولار و غلرمولار لود عز آذربلیجول
جن بی خلرج و دعرعییال خ د رع به ههورع و شوهر فولرس(عیرع ) ع تقول
دعد د.
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عیس عدتثملر عقتصلد در قل و ع تقل جمکلتوی لود خو د رع

ل دعد .هبرید در انگلم عشغل بلی و شهرال آذربلیجول شوملسی در دول
 9199ملند بلش عز  199999فر جمکلوت دعشوت و بدرگتوریس شوهر
مملس

محروده قلجلر ب د و عبدعسرزعق د بلوی وقولیس گولر عب عسحیوس خول

عیلچی فردتلده ویهه فتحکلی شله به دربلر رودله جملکت آ رع متوریر شوده
عدت و جمکلت بلی رع در آ زمل ا ت ادعر فر و عیروع رع بلیت و پون
ادعر فر بکن ع شهرال آذربلیجل ی ذیر یرده عدت و ههرع لد در آ زمول
رودتلیی بلش ب د یه هتی دفرع عروپلیی هل عوعدط هک مت فتحکلوی شوله
در وسلکهد

لس بدر

هبرید عقلمت دعشتند زیرع در رودتل ههرع ان ز مند

و عقلمتگله منلدبی در شأ دفرع عروپلیی وج د دعشت و پس عز عهدع

آ

ه دط دوستهلی ل به آ جل قل مکول یرد ود .وسوی هبریود شوهر بودر

بول

خل هال متکدد عشرعفی و قلبل عقلمت برع دفرع عروپلیی و ددی
ب د یه در آ م قس مجب ر ب د د زملنی دفر ینند و به همولمی جهول

به عروپول
هبریود

منلدبهریس شهر برع عقلمت دفرع عروپلیی بو د .جمکلوت ههورع هتوی در
آغلز هک مت ه هلسلتر رعدت پهل

ال در  9119عز  999ادعر فور هجولوز

مییرد ار چند منلبس فلردی برع هحت عس کلح قرعر دعد م قکلت هبریود در
دوره قلجلرال مدعم عز جمکلت بل تر ههرع یبت به هبرید در آ زمل دوخس
میرع ند یه عدعلیی بل عغرعض دللدی عدت.
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ینی سگریهل رودله عثمل ی آمریکول ع گلیوتل فرع یوه آسمول
عطریش مجلردتل و ...یکنی مهمتوریس قودرههل دللدوی عقتصولد آ روز
قر

د لل در ط

زدام و بکضلً هول بکود عز جنوگ جهول ی دوم یکنوی دول

 9111در هبرید و عورمله دعیر ب د یه بکدعً به غلر عز ینی سگر اول ه ریلوه
در هبرید و عرومله بل ف لر پهل
دپللملهل

ال برعدولس عمول متقلبول یوه در مورعودع

و ینی سی مرد م عدت هکطلل شد د و آذربلیجل جن بی هقریبلً عز

هض ر ملیندگل ینی سی قدرههل بدر
لد شلخصی دیگر عز عف

در شهرال آ محروم شد و عیوس

م قکلت دللدی و عقتصلد آذربلیجل جن بی ب د.

فروپلشی عثمل ی و عدتقرعر جمه ر هریله
پلیل جنوگ جهول ی عو بول شکیوت قودرههل متحودیس (آسمول
عطریش انگر و عثمول ی) و فروپلشوی عثمول ی امورعه شود و میوتملکل
عثمل ی هحت عدتثملر فرع یه و ع گللس قرعر گرفتند .عمپرعه ر عثمل ی قدر
بدر

ه ریی ب د یه بر مبنل ع دی ه خنفت عدعره میشد و هلثلرع

و مدر لدعدل
به سحل عقتصلد

آ هحت عن ع هنرلمل

دلز

بر آذربلیجل جن بی م وه د بو د و

لد هبریود و دولیر شوهرال آذربلیجول جنو بی منلدوبل

هجلر گیتردهع بل عدتل ب

عرضروم هرعب زع و ...دعشتند یه امدمول بول

عدتقرعر جمه ر هریله و سغ خنفوت در دول  9111مرزاول

یوبتلً بولز

عثمل ی بل آذربلیجل جن بی لد بیته شد زیرع جمه ر هریلوه بورع ینتور
ش رشلل یُورد و پل وبرد یکیول دولز جمکلوت یُورد یوه عموده مرزاول
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آذربلیجل جن بی بل هریله دلینل ش یُرد ب د د للز به محدود یورد فکلسلوت
عقتصلد در مرزال و مهلجر

دعد یُردال به منلط غرب هریله دعشت یکنی

دقلقلً امل دللدتی یه پهل

ال در آذربلیجل جن بی بکلر گرفتند و جمکلت

ه رک رع برع عجرع دللدت آدلملندل
مهلجر

دعد د .بکبلر

به د

شوهرال فولرس(عیرع )

دیگر عدتقرعر جمه ر هریله ام به سحل عقتصولد

و ام فرانگوی و دللدوی بوه ع ودوع بل وتر عقتصولد

دللدوی و فرانگوی

آذربلیجل جن بی عز خلرج منجر شد و مرزال غربی آذربلیجل جنو بی لود
هقریبلً میدود گردید و عرهبلطل

عقتصلد آذربلیجول جنو بی صورفلً مت جوه

ههرع و شهرال فلرس(عیرع ) گردید یه مصولبت عقتصولد دیگور بکود عز
بیته شد مرزال شملسی آذربلیجل جن بی ه دط رلم ه هلسلتر چپ رودی
ب د.
جنگ جهاني دوم و آغاز جنگ سرد
پلیل جنگ جهل ی دوم بل هلفل
بدر

عرلم ع یول ی و مولد

قودرههل

عروپل غربی مل ند آسمل فرع یه و ع گلیتل رع در صحنه دللدت بولس

عسمللی به هلشله برد و دو قدر

بودر

آمریکول و شو رو بکنو ع فلهحول

عصلی جنگ دوم جهل ی فرعهر عز دیگر قدرههل قرعر گرفتند .عسبته آمریکل بکلوت
دور عز صحنه عصلی جنگ در عروپل و هدعوم رشد دوریس عقتصولد اوم در
جنگ جهل ی عو و ام در جنوگ جهول ی دوم بول فلصولهع عرولم عوسولس و
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عقتصلد

رلمی دللدی و فرانگی جهل بو د

هکن س یی

و بلش عز صف عقتصلد جهل رع به هنهولیی ه سلود موییورد .عهحولد جمولالر
ش رو در م قکلت پلیلسهر

یبت به آ قرعر دعشت .عمل منلط عشغل شده

ودلس ه دط عرهش درخ ش رو در عروپل شرقی و مریود و آدولل منولبس
عرلم طبلکی ش رو
زمل در ی

عیدئ س ی یم لیتی آ یه بیللر عز روشنفکرع آ

رال ه دکه یلفته و ب یهه در ی

رال در هل ه دکه هصو ر

می یرد د عیس رلم ه هلسلتر منجی جهل عز فقر عدوتثملر عدوتکملر و عدوتبدعد
خ عاد ب د قدرهی برع ش رو عیجلد یرده ب د یوه بوه شوکلگلور « رولم
دوقطبی» در روعبط بلس عسملل منجر شد و بدسلل هصلهب دونح ایوتهع عز
د

دو طرف و عدم وق ح جنگ بولس دو بلو ک عیوس رقلبوت و ی ومکش

برع دلطه بر جهل به «جنگ درد» مکروف شد و عز دل  9111هل 9119
یکنی عز پلیل جنگ جهل ی دوم هل فروپلشی ش رو هدعوم یلفت.
ه کلل هک مت ملی به رابر دلد جکفر پل ه ور در آذربلیجل
جن بی در دلسهل  )9111-19( 9811-11امدمل شود بول آغولز جنوگ
درد و ف لر آمریکل و ع گللس برع هخلله دوریس عرهوش دورخ عز آذربلیجول
جن بی و در مقلبل عرعئه هیللحل

به عرهش عیرع برع دری ب هک مت ملی

آذربلیجل جن بی یه عمکل عدتقرعر و هثبلت هک مت ملی رع دلب یورد .عمول
در ه زه عقتصلد
ه دکه عمکل ل

یمکهل عقتصلد آمریکل به رلم ه هولسلتر پهلو
عقتصلد آ م ثر وعقس مویشود و م وکن
26
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دیگر آمریکول بول ه وکلل دولزمل بر لموه و ب دجوه و

هنرلم بر لمهال ه دکه پن دلسه در دلسهل بکد عز جنگ جهل ی دوم و ع جلم
ی دهل بط ر یلی به عفدعیش ه ع عقتصلد و هلیتلً ه ع دللدی و رلمی رلم
ه هلسلتر پهل

بکن ع دشمس ا یت ملوی هو ریی آذربلیجول جنو بی یولر

ردل د .زیرع یمکهل عقتصلد

هکن س یی

و ...آمریکول امگوی در شوهرال

فلرس(عیرع ) درملیه گرعر می شود و عفودعیش شوکلف درآمود آذربلیجول
جن بی و شهرال فلرس(عیرع ) رع منجر میشد و عیوس شوکلف درآمود بوه
عز آذربلیجل جن بی به شوهرال فولرس(عیرع ) دعموس مویزد و بوه

مهلجر

هیووریس آدلملندوول

و ا یووتدوولز و ملووتدوولز هحمللووی و ه هوولسلتر

فلرس(عیرع ) یلر میردل د.
ادف دوست آمریکل عز یم

به ی و رال عضو و هولمی بلو ک

غرب جل گلر عز رشد عیدئ س ی یم لیتی و ممل کت عز فو ذ و دخلسوت
ش رو در عیس ی رال و هثبلت هک متهل وعبیته مل ند پهلو
ح عز ی

اول در عیوس

رال عدتبدعد زده ب د .امل ند وضکلت فکلوی هملیوت عز آزعد

دمکرعدی و هق ق ب ر صرفلً بکن ع ویترینی زیبل در م عقس مو رد لولز بورع
هأملس منلفس ملی آمریکل م رد د
عین

عدتفلده قرعر میگرفوت .جلسوب عدوت یوه

لد آمریکل و عهحلدیه عروپول بکنو ع مودعلل هولمی آزعد

دمکرعدوی

هق ق ب ر و ...امچنل عز مفهو م ه هولسلتر «ملوت عیورع » و هفوظ هململوت
عرضی یرعیی آ هملیت میینند و در آغلز ار دل جدید شمیوی بورع بوه
27
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عصطنح «ملت عیرع » پللم روز میفردتند و بل رعهع ودعز هل یدیو اول
فلردوی  VOAو  BBCمت وکل عز عنلصور فلدود و رع وده شوده عز رولم
ه هوولسلتر فوولرس(عیرع ) و عنلصوولر فیوولل و پووسمل وودهاوول هحووت عن و ع
انرپل ه اول خبر گولرع مقلمول
میخ عاند در عیس ی

فلدود و جنلیتکولر رولم ه هولسلتر پهلو

ر ه کلل شده مبتنی بر دروغ و هلریخبولفی و جنلیول

بر علله ملل هو رک عورب یورد هو ریمس بلو

و ...دم یرعدوی آزعد و

هق ق ب ر برقرعر دلز د .در هلسلکه عوسلس پلش شور شوکلگلور و هوأملس
هق ق ب ر آزعد و دمکرعدی در ی
مللتی ب د عیس ی
د

ر م د م به (عیرع ) ععتورعف بوه چنود

ر و ه هکللس در شت ملل و یم

به هکللس مرزاول عز

دلزمل ملل متحد و دیگر هلدال و دلزمل هل بلس عسمللی مل ند دلزمل

امکلر عدنمی (دلزمل ینفرع س عدنمی دولب ) بول امکولر خو د ملول
دلیس در عیس ی

ر هحمللی و جکلی عدت .در هلسلکوه آ هول فقوط بوه د بول

هأملس منلفس عمریکل و عهحلدیه عروپل و عمنلت عدرعئلل میبلشند و عیوس بل وتر عز
گرشته به ضرر منلفس ملی ملل دری ب شوده در ی و ر م دو م بوه (عیورع )
می بلشد و هدعوم هملیت آ ل عز جنلیل

رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) در شکلی

جدید و خطر لک عدت.
جنگ جهل ی دوم و عدتقرعر رلم دو قطبی در رلم بلس عسملل لد به
ضوورر منوولفس ملووی آذربلیجوول جن و بی و هق یووت دشوومس عصوولی آ یکنووی
ه هلسلترییم فلرس(عیرع ) یلر ردل د.
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عیت لف فت در میجد دللمل در 9191
عیت لف فت در ی
خلل و ی

رال خلورملل ه ب یهه ذخلیر عرولم فوت در

رال هلشله آ عز جمله ی

دگرگ یال عمدة عقتصلد

ر م د م به عیرع (فولرس) بلعوث

دللدی و فرانگی در منطقوه شود .ی و رال

فتخلد عطرعف «خلل عرب» عز جمله ه دکه للفته هریس و عقبمل ودههوریس
ی

رال جهل ب د د .عمل ورود عنصور فوت و درآمودال عرز آ بلعوث

ورود ثرو

عرلم به عیس منطقوه عز جملوه عیورع شود یوه فیولد گیوترده در

رلمال دللدی رع لد بد بل آورد.
پس عز عیت لف فوت در دول  9191هول چنود داوه عدوتخرعج و
صدور فت عیرع در عختللر «شریت فت عیرع و ع گلیتل » ب د و درآمودال
محدود

صلب پهل

ال میشد .عمل عز داه ( 9889داوه  9119مولند )

به بکد هجم عدتخرعج فت عفدعیش یلفت و در ینلر یمکهل هکن سو ییکی و
عقتصلد عمریکل در قلسب بر لمه اول پون دولسه ه دوکه بوه صونکتیشود و
گیتر

شهر لنی منجر شد و دلل جمکلت مهلجر عز آذربلیجل جن بی بوه

ههرع و شهرال فلرس(عیرع ) رع در پی دعشت.
عفدعیش صلدرع

و قلمت فت عیرع در داه ( 9819داوه 9199

ملند ) منجر به عفدعیش درآمدال عرز و ملسللهی رلم ه هلسلتر پهلو
و گیتر

دوم

شکلف درآمد بلس آذربلیجل جن بی و شهرال فلرس و به هبوس
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بل تر عز آذربلیجل جن بی شد .عمل جنوگ ععورعب و عدورعئلل در

عیتلر  9118و هحریم فتی م قت ععرعب بور عللوه هلملول

غربوی عدورعئلل

بلعث عفدعیش قلمت ار ب که فت خلم عز هدود  1دالر به بلش عز  99دالر
شد یه عفدعیش شدید درآمدال عرز رع بد بل آورد .بنح
در دل  )9111( 9819درآمدال عرز رییوم پهلو

یه بورع مثول
 9/1ملللولرد دالر

ب د و عیس رقم در دل  9811به عوج خ د یکنی  11/1مللللرد دالر ردولد.
بر لمووه پوون دوولسه آخوور روولم پهل و

*

بوولزبلنی عدلدووی شوود و بوور هجووم

درملیهگرعر ال ین و زیر دلختی عفدوده شد و عسبته بولز اوم آذربلیجول
جن بی محروم عز عیس درملیه گورعریهل بو د و بول ه جوه بوه رشود فکلسلتهول
خدملهی و دلختمل ی دلل لرو یلر عرزع عز آذربلیجل جن بی بوه ههورع و
شهرال فلرس(عیرع ) به رعه عفتلد و مللل ال آذربلیجل جنو بی و یورده و
در عموول گرفتوولر ی دوولید عقتصوولد
فلرس(عیرع ) شد د و عین

فرانگووی و دللدووی ه هلسلترییووم

لد عیس مهلجر

و ی دلید عدعمه دعرد.

چرا مفاهيم و تركيبهاي ديگر آذربايجان جنوبي
هح

مفولالم ع دی وه اول و هحو ال

عقتصلد امرعه خ د هح

وعیهال عصطنهل

علنوی دللدوی فرانگوی
و بط ر یلی هرملن س ی ال

جدید رع بد بل دعر د و عصرعر بر عدتفلده عز وعیهال و هرملنهل بیمکنی شوده
*

مايكل تودارو« ،توسعه اقتصادي در جهان سوم» (ترجمه فارسی)
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ه هنهل در عرصه رر بلکه در عرصه عمل لد برع ار جنبش

دللدی فرانگی عجتملعی میه ع د م کلدلز و محودودیت آفوریس بلشود و
به هنلقضل

در هکللس میلر هریت جنبشال دللدی فرانگوی و عجتمولعی

منجر ش د .عسبته وعیه و هرمهل م رد عدتفلده در ار زبل ی و برع ار جنب وی
خنثی و بی طرف لیتند و بلل یننده عنی

خ عدتهاول عرزشوهل منولفس و...

گرواهل عجتملعی و جنب هل عجتملعی رابر ینند .آ هل ایتند.
هن الیی یه برع مخلسفت بل عدتفلده عز عن ع آذربلیجل جنو بی
میش د بکضلً لشی عز عدم آگلای و عدم ه جه بوه شورعیط خولم هولریخی
فرانگی و دللدی و بلس عسمللی آذربلیجل جن بی و شرعیط ین ی آ عدت و
در پلره ع دیگر عز د

گرواهل و عفورعد آگلال وه و مغرضول ه در رعدوتل

هفظ ز دع ملتهل م د م بوه (عیورع ) ع جولم موی شو د یوه در قلسوب وعیه و
هریلب الیی مل ند آذربلیجل عیرع فدرعدلم عیرع ی جنبش ملول بورع عیورع
فدرع ملت ه رک عیرع ه رک عیرع ی و ...عن ع میش د.
د عسی یه طرح میش د عیس عدت یه چه ضرورهی برع عدوتفلده عز
هریلب و عبلر

آذربلیجل جن بی و ملت هو رک آذربلیجول جنو بی وجو د

دعرد و چه مدعیل و ظرفلتهلیی عیوس هرمهول و هریلوباول در شورعیط فرانگوی
دللدی هلریخی و بلسعسملی عدتفلده آ رع ه جلهپریر مییند و در قطه مقلبل
چرع هریلبال و هرمال دیگر میه ع ند خ عدوتهل عنیو
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ملی آذربلیجل جن بی رع در شرعیط ینو ی ملینودگی یننودپ پلدوخ بوه عیوس
د عسهل میتلدم پردعختس ار چند ی هله به وضکلت منحصر به فورد آذربلیجول
جن بی در مقلییه بل دیگر ملل ه رک و ملول امیولیه غلور هو رک عز جملوه
فلرس ی رد و  ...عدت .ع تخلب لم برع ی

جنلش عجتملعی و دللدوی یوه

بر مبنل ا یت ملوی هو رک فکلسلوت موی ینود عز عنیو و منولفس هولریخی
فرانگی دللدی جغرعفللیی و بلس عسمللی ار ملتی هبکلت میینود و ع تخولبی
دسبخ عای و بدو ه جه به شرعیط لیت زیرع ع تخولب عنو ع بورع جنوبش
دللدی و عجتملعی عنوه بر عبکلد فرانگوی جغرعفلولیی هولریخی و دللدوی
بلییتی جلمس و مل س بلشد.
بر املس مبنل پی دال و پل
میی ند به الچ وجه ملیل گر عنی

دالیی یه لم عیرع رع بل خو د یودک
منلفس خ عدتهل و ا یوت ملوی هو رک

آذربلیجل جن بی لیتند زیرع عیرع شبه مودر در لموه دوم قور و زدام و
عوعیل قر بلیتم و ب یهه بکد عز عدتقرعر رلم ه هلسلتر پهل

یلمنً بور مبنول

رعدلیتی شکل گرفته و ه رک و عرب رع بکن ع غلر و دشومس فولرس(عیرع )
هکریف یردهع د و امچنلس ی

ر یه در ط

هلریخ دعرع ا یت چندمللتی

و چند فرانگی ب ده و ا یتال ه رک و عورب بخ وی جودعیی لپوریر عز
هلریخ فرانگ و زبل آ ب دهع د بول مهنددوی عجتمولعی رولماول ه هولسلتر
پهل

و جمه ر عدنمی بکن ع غلور و دشومس آ مکرفوی شوده و هولریخ

جکلی شته شده برع آ صرفلً هلریخی بر مبنل رعدلیم و فلشلیم عدت و
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عز املس رودت یه عیس هلریخدلز جکلی یه بول هورف ا یوتاول ملوی
ه رک و عرب عز هلریخ عیس ی
بلکه ی
م خ

ر دلخته شده عدت رع مل ه به عنو ع عیورع

ر م د م به عیرع می لملم .زیرع ام لم عیورع در گرشوته بوه شوکل
بر عیس ی

ر چند مللتوی عطونق مویشوده عدوت و بو یهه عدولمی

عمپرعه ریهل هو رک در بل وتر دوره عدونمی زینوتبخوش هولریخ و ا یوت
عجتملعی و فرانگی آ ب ده عدت و به املس دسلل ی و ر م دو م بوه عیورع
منطقیهریس و ردلهریس عن ع برع دروغبولفی هولریخ بولفی و هولریخدولز
هحت عن ع ملت عیرع عدت .بل ه جه به عینکه در همولم عیوس قور عخلور اوم
پ زیی

و ام عپ زییل

فولرس عیوس جکول و دروغ رع بوه عنو ع هقلقوت

میلم پریرفته و در صحنه جهل ی هبللغ یردهع د عیوس ولم ضود هو رک موی
ه ع د ه به عن ع پی د و ه به عن ع پل

د آذربلیجل جن بی م رد عدتفلده

قرعر گلرد زیرع عدتفلده عز لم عیرع لقض ا یت ملی ه رک آذربلیجل جن بی
عدت .عیس هفیلر عز ا یت ملی جکلی عز شبه مدر در م رد پی د و پل

د

ه رک بل عیرع لد صلدق عدت .عشخلم یل گرواهولیی یوه عز عیوس عنولویس و
هریلب ال عدتفلده می ینند و بر آ عصرعر می ینند ه مفه م عیرع شبهمدر رع
میشنلدند و ه ا یت ملی مدر ه رک آذربلیجل جن بی رع درک می ینند و
به املس جهت ام در پلرعدویس رر و ام عملی غ طهور ود یول عینکوه بول
غرضورز دللدی به د بل هفظ ز دع ملتهول یول ی و ر م دو م بوه عیورع
ایتند.
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در خص م ه دهاول دولیس در جنو ب و شومل شورق ی و ر
م د م به عیرع لد به دسلل فقدع عهصل جغرعفللیی بلس آذربلیجول جنو بی و
آ منلط و شورعیط متفولو

فرانگوی دورزملنی هولریخی و دللدوی بولس

آذربلیجل جن بی و آ ل یکی دع یتس در شت آذربلیجول جنو بی بول آ ول
بیمکنی عدت و عز د

دیگر آذربلیجل جنو بی مویه ع ود عز طورف خو د

مدعی دفلح عز هق ق و منلفس آ ل بلشد ار گروه عجتملعی برع هأملس منلفس
خ یش للزمند عرعده ملی و مبلرزه ملی برع ردلد به آ هق ق و منلفس ملی
عدت عینکه آ ل خ عال ددتللبی به هق ق و منلفس خلم خ یش ایوتند یول
عینکه میخ عاند بل فلرس(عیرع ) ز دگی م تریی رع عدعمه داند فقط به خو د
آ ل مرب

عدت و مل میه ع لم یلده دعغتر عز آ

ش یم و در شورعیطی یوه

للزمند بیل ه ع ملی برع مبلرزه در جهت عهقولق هقو ق ملوی و ا یوت
ملی ه رک آذربلیجل جن بی ایتلم ع ری و ه ع ملی محدود خو یش رع در
میلر مبهم و لم خ

به ادر دالم و برع خ د ادینوه غلرضورور بترعشولم

به املس دسلل بل عیس ه جلوه لود عدوتفلده عز پیو د و پل و د بورع هو رک
آذربلیجل جن بی بیمکنی گمرعه یننده پلرعدوییلکل و مضر عدت.
-

بل ه جه به ملالت هریت ملی آذربلیجل بکن ع جنبش عجتملعی بورع
هفظ ا یت ملی ه رک و منلفس ملی هو رک آذربلیجول جنو بی عمکول
قرعر گرفتس آ در زیرمجم عه ا یت ملی ضد ه رک در ی
به عیرع لد برعدلس ه ضلحل

عرعئه شده منتفی عدت.
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و عسدعملهی به سحل

رر و عملی منجر به لمگرعر و

ع تخلب هرمهل متملید یننده بر آذربلیجل جن بی عدوت .دعد عنو ع و
لم خلم برع ا یت ملی ی
متملید و متفلو

عنی

گوروه عجتمولعی در هقلقوت مرزاول

خ عدتهل منلفس ملی و ا یت ملی و دورزملنی

آ گروه عجتملعی رع ل می داد و بر امل عدلس مبلرزه ملوی بورع
ددتللبی به هق ق ملی و ا یت ملی و منلفس ملی رع ع یجلم میبخ ود.
علت عیس هملید در عن ع دای و ع تخولب ولم بورع آذربلیجول جنو بی
هتی بل ملل امدبل و دعرع ا یت ملوی م وترک بوه سحول فرانگوی
زبل ی و هلریخی ب یهه هریله و آذربلیجل شملسی لشی عز متمولید بو د
وضکلت فرانگی هلریخی دللدی و بلسعسمللی آذربلیجل جن بی بول آ
دو ی

ر هو رک میوتقل در شورعیط ینو ی عدوت .زیورع آ دو دعرع

دوستال میتقل ملی و شنلخته شده در صحنه بولس عسمللوی ایوتند و
می ه ع مبلرزه م تریی بل آ دو ی

ر برع ددتللبی به هق ق منلفس

و ا یت ملی ه آذربلیجل جن بی به رعه ع دعخت .عیس ح راللفوت بوه
لم گرعر جنبش عجتملعی ه رک آذربلیجل جن بی ه به مکنی غلریوت
دلز عز هریله و آذربلیجل شملسی بلکه به مکنی در رر گرفتس عسدعمل
و شرعیط متفلو

عیس دو ی

عدت و ضرور

ع یجلم ملی برع آزعد ملی آذربلیجل جنو بی بورع

آ دو ی

ر میتقل بل آذربلیجول جنو بی میوتکمره

ر مطرح لیت .آ دو ی
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غلرامیلیه به د بل ه دوکه روعبوط و هولملس منولفس در رعبطوه بول رولم
ه هلسلتر فلرس(عیرع ) میبلشند و عگر عختنفلهی بلس آ ل بل رلم ه هولسلتر
فلرس(عیرع ) به وق ح میپل دد عیس عختنف وه بوه خولطر آذربلیجول
جن بی بلکه لشی عز هکلرض منلفس بلس ده دوست دعرع ه هلیملوت
عدت .ه جه به مفه م منلفس و قدر

در رلم بلسعسملل یل آ چه به رریه

رئلسلیم دللدی در روعبط بلسعسملل مکروف عدوت رع عز عمول برعدولس
عهیلدل

صرف دور خ عاد یرد .طبلکتولً پوس عز عدوتقن آذربلیجول

جن بی ح ه عهحلد عئتنف یل امکلر بل آ دو ی

ر می ه ع د بل عرعده

و خ عدت ملل مری ر بل آذربلیجل جن بی به تلجه بردد و در شورعیط
ین ی گرید عز عن ع و عبلر
-

ملت ه رک آذربلیجل جن بی لیت.

در خص م لم و عن ع دقل زبل ه ریی رعی در آذربلیجل جن بی و
آذربلیجل شملسی دع مند و محق عرجمند جنلب آقل پرفیو ر جو عد
اليت در یتلب «هلریخ زبل و سهجهال ه ریی» بوه دردوتی ددوتکلر
عن ع زبل ه ریی در آذربلیجل شملسی رع م رد عشلره قورعر دعده عدوت
یه در دل  9181به ددت ر عدتلسلس و برع غلریوت دولز بولس ملول
ه رک عنولوینی مل نود آذربلیجول و ...ع تخولب شود و عصورعر یوه در
آذربلیجل شملسی برع عیجولد همولید و هتوی بکضولً غلریوت دولز عز
ه ریله وج د دعرد لشی عز هدعوم وضکلت میتکمره گی فرانگوی آ ول
عدت .زیرع پس عز گرشت بلیت دول عز عدوتقن آذربلیجول شوملسی
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ان ر عرعده ع هتی در ه زه فرانگی برع رودی زدعیی عز عیوس ی و ر
به چ م میخ رد .زیرع ان ز در لمگرعر عملیس و عاملت ملدیس عیس
لمگرعر ال در ل دعد ا یت ملی ی

ملت عز زبل رودی عدوتفلده

میش د و عیس بلعث هلدف شدید عدت .چند مله قبل یکنی عوعخور دول
 1999ملند

دو عییتگله جدید مترو بلی به بهوره بوردعر ردولد

یکی عز آ هل به لم محلی یکنی  Binegulوسی دیگر

لم یولمنًرودوی

بنلم  Avtovagzalلمگرعر شده ب د .به ار هل عز بلس برد عثورع
دوییت دل عدتکملر رودله هتی در ص ر
زیلد الزم دعرد .در هلسلکه مقلمل
بل مقلمل
ی

وجو د عرعده یولفی زمول

علسلرهبه آذربلیجل شملسی در دیدعر

روس مدعم عز ه جه به ه دکه و هدریس زبول رودوی در آ

ر بل عفتخلر یلد میینند .عسبته منلق وه قوره بولغ و م وکن

عمنلتوی

آذربلیجل شملسی قلبل درک عدت وسی میتقل ب د ادینهاول خولم
خ د رع دعرد و قطکلً بلید بلس ی

ر میتقل و میوتکمره هفولوهی وجو د

دعشته بلشد.
عدم توجه به حوزه اقتصاد بعنوان ضعف عمده در حركت ملي آذربايجان
عگر به هحللول محتو ع مبلهوث هحللولاول و م ضو علهی یوه در
دلیت اول عینتر توی

وریل

دع وج یی و غلور دع وج یی بر لموه اول

هل یدی ی هتی مبلهث چهره به چهوره در ملول فکولسلس فرانگوی دللدوی
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آذربلیجل جن بی مطرهریت مللی ش د بپردعزیم ا یت ملی فرانگ زبول
م دلقی ف سکل ر دوری ب فکولسلس آذربلیجول جنو بی عز دو
عدنمی عیرع

محلط زییت آذربلیجل جنو بی هقو ق ب ور در آذربلیجول

جن بی م ض عل
عدنمی عیرع

جمهو ر

جلر دللدی مل ند ع تخلبل

یول ع تصولبل

در جمهو ر

ی لی هل دللدت خلرجی جمهو ر عدونمی بول آمریکول و

عهحلدیه عروپل منلدبل

یوبتلً دودوتل ه هریلوه و آذربلیجول شوملسی (بکنو ع

برعدرع فرانگوی و دللدوی مولپا بول جمهو ر عدونمی) و داهول و صودال
م ض ح رید و درشت دیگر رع می ه ع پلدع یرد یه محت ع عصلی م ض عل
و هحللل ال و مبلهث رع در آذربلیجل جن بی ه کلل میداود .عمول در هو زه
عقتصلد آذربلیجل جن بی به یمتر هحللل عشلره و ه جهی برمیخو ریم .هتوی
ممکس عدت خ ع نده علد آذربلیجل جن بی عهیلس یند م وکن

جولر

بولس روولم دوولطه و عدوتکملر فوولرس(عیرع ) بوول آذربلیجول جنو بی عموودهلً
فرانگی ا یتی دللدی زییت محلطی ورزشی و غلره عدوت و در هو زه
عقتصلد م کل جد بلس عدوتکملرگر فولرس(عیرع ) و میوتکمره وآذربلیجول
جن بی وج د دعرد.
عدم ه جه یلفی به مبلهث و هحلللال درخص م وضکلت وخولم
عقتصلد آذربلیجل جن بی و شد

عدتثملر منلبس آ عز دو

عدوتکملرگرع و

عشغلسگرع فلرس(عیرع ) ه هنهل ممکس عدت خ د فکلسلس رع دچلر یم عطنعوی
عز عوضلح عقتصلد آذربلیجل جن بی بنملید بلکه مهمتور عز آ عطونحردول ی
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به ه ده ملت ه رک در آذربلیجل جن بی رع لد دچولر محودودیت موی ملیود.
برخنف و مبلهث فرانگی ا یتی و دللدی یه شلید موردم عولد در درک
چرعیی و پلچلدگی جریل عیس عم ر دچلر م کل ش د .مکضن

عقتصولد و

میتکمره ب د عقتصلد آذربلیجول جنو بی ه دوط فولرس(عیورع ) بول وضو ح
بل تر

یبت به مبلهث و م ض عل

فرانگی ا یتی و دللدی قلبل سموس

و فهم برع ه ده ملت ه رک در آذربلیجل جنو بی عدوت .عمول هریوت ملوی
ت ع یته عدت عدتفلده منلدبی عز ه زه عقتصلد بورع طورح و ه زیوس گفتمول
فرانگی دللدی و عقتصلد خ یش در ملل ملت هو رک آذربلیجول جنو بی
بنملید.
هلثلر دللدی ه زه عقتصلد در جلمکه ع یه عیثریوت جمکلوت آ رع
رلم عدتکملر و عشغلسگر در زیر خط فقر گوه دعشوته عدوت یولمنً م وه د
عدت و عینکه هریت ملی ان ز ت ع یته عدت مت

جد در ه زه عقتصولد

آذربلیجول جنو بی ه سلود ینوود قطوه ضووکف بدرگوی عدووت و هتوی دعیووره
هلثلرگرعر آ در بلس ملت ه رک آذربلیجل جنو بی رع محودود گوه دعشوته
عدت .وه هنهول هو زه عقتصولد و وضوکلت وخولم آ یوه لشوی عز وضوکلت
میتکمرهگی آذربلیجل جن بی برع فلرس(عیرع ) عدت بلییتی بل جدئلل
عز د

ام

متخصصلس عقتصلد و ام عز منرر متخصصلس عقتصولد دللدوی یکنوی

رعبطه بلس طبقل

عجتملعی و عقتصلد آذربلیجول جنو بی و قودر

رلم عدتکملرگر م رد ینکل

دللدوی

و هجدیه و هحللل قرعر گلرد بلکه چ وم ع ودعز
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آینده عقتصلد یه در ص ر

بددتآورد ه هکللس در شت ملت هو رک

و ه کلل دوست ملی در آذربلیجل جن بی بل ه جه بوه منولبس و ظرفلوتاول و
مکضن

جلر عقتصلد به عر

ردولده عز رولم عدوتکملر فولرس(عیرع )

شکل خ عاد دعد بلییتی هردلم گردد.
جنبش فکر

فرانگی دللدی و عقتصلد بوه گیوتردگی عاودعف

هریت ملی می ه ع د بدو عرعئه و هردلم هدعقل گر ال چ م ع ودعزال و
دللدتهل ین و خرد در ه زه عقتصلد آذربلیجل جن بی به جرب عیثریوت
ه ده ملت ه رک آذربلیجل جن بی عملدوعر بلشد زیرع ه زه عقتصلد هو زهع
لیت یه بت ع صرفلً در آ بل چند جمله یلی و فلقود مبنول علموی و علنوی
هح

عیجلد یرد و مردم رع به آدل ی جرب یرد .عهفلقولً در صو ر برردوی و

هجدیووه و هحللوول دقلو علمووی و وعقکووی دللدووتهل عقتصوولد روولم ه هوولسلتر و
عدتکملرگر فلرس(عیرع ) میه ع لیلرآمد

د

لت و غورضورز اول آ رع

به شکلی قلبل فهم برع علمه ملت هو رک آذربلیجول جنو بی ه ضولح دعد و
بلطل ب د عملدوعریهل وعای یه ملشلس هبللغلهی رلم ه هولسلتر فولرس(عیرع )
در آذربلیجل جن بی میآفریند رع آشکلر یرد.
ه زه عقتصلد در امه ی

رال جهل به دسلل هکلوه دعشوتس آ بور

شلخصهل ملد و علنی به دولدگی قلبول ددوتکلر هبللغولهی ه دوط رولم
ه هلسلتر و عدتکملرگر فلرس(عیرع ) لیت زیرع هتی ه دکه یلفتههریس ی
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در ه زه عقتصلد دچلر م کن
و عپ زدل
عشتبلال

و مکضن

جد ایتند یه به رقبل هدبی

عهدعب هلیم عمکل میداود بول قود و آشوکلر یورد ضوکفهل و
رال دمکرعهلو

عقتصلد عهدعب هلیم در ی

م فقلوت هودب

هلیم رع در عفکلر عم می هضکلف ملیند و بل جلب آرع ملتال در ع تخلبل
به قدر

بردند .طبلکتلً در رلمال ه هلسلتر و عقتدعرگرع یلرعیی عقتصولد در

پلیلس هریس دطح ممکس قرعردعد و فیلد غورضورزیهول و عدوتثملر موردم در
بل تریس هد خ د در ه زه عقتصلد قرعردعرد و ه ده ملت بل تریس آدلباول رع
عز عیس غرضورزیهل و د

هدبلر و لیلرآمد ال و عدتثملر میبلنند .عمل شور

آگلای ملت ه رک عز عیس آدلب ال یه در قلسب فقر و بلکلر و صدال مکضل
عجتملعی بروز مییلبد عرعئه هحللول اول یون و خورد دللدوی و عقتصولد
ع تقلد و علمی عز لیلرآمد و عدتثملر ملت و منلبس آ عز دو

یو

رولم

ه هلسلتر و عقتدعرگرع عدت .عمر یه به رر میردد بیللر یوم بوه آ پردعختوه
شده عدت و عز پتل یلل آ برع بیط و ه دوکه و هکملو گفتمول فرانگوی
دللدی و عقتصلد هریت ملی بهره گرفته ده عدت.
عملکرد عقتصلد
بل ی

رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) در مقلییه هطبلقوی آ

رال امیطح و منلبس عرلم درآمد عرز یوه عز فوت گولز موس

طن درب و رو و دلیر محص ال

و منولبس طبلکوی و ی ولورز بددوت

می آورد قلبول عرزیولبی بهتور عدوت .در خصو م عملکورد عقتصولد آ در
آذربلیجل جن بی مقلییوه هطبلقوی بول شوهرال فولرس و هتوی مقلییوه بول
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وضکلت شلخصهل عقتصلد و دوطح رفوله ملتهول در ی و رال امیولیه و
درعت پل رفت آ هل و ری د و هتی پیرفت عقتصلد آذربلیجل جنو بی قلبول
رلم ه هلسلتر یلر آدل ی

مطلسکه عدت .ار چند ددتردی به آملر وعقکی در ی

لیت و بدر ملیی و دروغ پردعزیهل شگفتع گلود در خصو م عملکورد
عقتصلد عز شلاکلرال

رلم ال ه هلسلتر عز جمله رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع )

عدت .جمله مکروف گ بلد وزیر هبللغول

آسمول ولز یوه «دروغ اور قودر

بدرگتر بلشد عمکل بلور یرد آ بل تر عدت» آویده گ

ار رولم ه هولسلتر

عدت .بل عیس هل رعاهل و ول هاولیی وجو د دعرد یوه مویهو ع لیلرآمود
عدتثملر فیلد هبللغل

دروغلس و غرضورزیهل عیسگ ه رلمهول رع آشوکلر

یرد و ملت ه رک در آذربلیجل جن بی رع به هقو ق خو یش وعقوف یورد و
ه قکل

وعقکی عقتصلد رع بلس ملت دعمس زد هل رلم ه هلسلتر هحت ف لر قرعر

گرفته و هدعقل در ه زه عقتصلد هل هدود مجب ر به عقب ولنی گوردد.
عسبته عیس به مکنی آ لیت یه رلم ه هلسلتر هملم هق ق عقتصولد آذربلیجول
جن بی رع محترم خ عاد شمرد بلکه به مکنی یلدته شود مقودعر اور چنود
ع دک عز شد

ف لر عقتصلد بر آذربلیجول جنو بی عز دو

رولم ه هولسلتر

عدت.
پوورویهاوول عمرع ووی خوودملهی صوونکتی ی وولورز
دع گلای و ...لق
عقتصلد

و رال شده و به بهرهبردعر

بهدعشووتی

ردلده در همولم بخ وهل

عمکل مقلییه وضکلت پرویه ال م لبه در شهرال فولرس(عیرع )
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بل آذربلیجل جن بی درصد بلال جمکلت زیر خط فقور بلکولر

مهولجر

گیووترده لوورو یوولر ععووم عز لوورو یوولر موولار و غلوور موولار و مهوولجر
درملیهگرعرع عز آذربلیجل جن بی بوه شوهرال فولرس(عیرع ) و ی و رال
دیگر مل ند ه ریله آذربلیجل شملسی دبی و ...مقلییه وضکلت درآمد دورع ه
و رشد عقتصلد در آذربلیجل جن بی بل ه جه به شلخصهلیی یه عیثریتشول
پسرفت آذربلیجل جن بی رع ل میداند بل ی رال و ملل امیلیه ه رک
عدتثملر مکلد و ذخلیر طبلکی آذربلیجل جنو بی و هخریوب محولط زییوت
ب دلله رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) عز جمله عیس رعاهول و ول هاول عدوتکملر
عقتصلد آذربلیجل جن بی به ودلله عشغلسگرع فلرس(عیرع ) عدت.
عیس دعدهال عم ملً عز طری ردل هال جمکی رییم جمسآور شوده
عدت یه در هل یدی ال روز لمهال رعدی ال دولیتاول عینتر توی و ...عرعئوه
شده عدت و قطکلً عز مجم ح دللدتهل عقتصلد
در آذربلیجل جن بی یل بکبلر

رلم ه هولسلتر فولرس(عیرع )

دقلقتر عز مجمو ح جنلیتهول عقتصولد

ه هلسلتر فلرس(عیرع ) بر علله آذربلیجل جن بی فقط گ شوهع ی چو
هص یر میی د و آشکلر شد هملمیجنلیتهل عقتصولد صو ر

رولم
رع بوه

گرفتوه بور

عللووه آذربلیجوول جنوو بی در رعدووتل عدووتثملر منوولبس آ بووه فووس روولم
ه هلسلترفلرس(عیرع ) من

به ینلر رفتس عیس رلم و شکل گلر دوست ملوی و

میتقل ه رک آذربلیجل جن بی عدت یه آرشل ال پور عز خلل وت و جنلیوت
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عیس رلم بلز ش د هل بت ع به عرزیلبی دقلقتر عز آثلر زیل بلر عقتصلد

زییوت

محلطی و  ...عیس دللدتهل ردلد.
ده ضلس عدترعهه و خطم ی ین فرانگی دللدوی و عقتصولد
رلم ه هلسلتر فلرس (عیرع ) در املانگی بول امودیگر اودف هولیی ولب د
ا یت ملی غلرفلرس (غلرعیرع ی) و شکل دای بوه ا یوت هحمللوی و وعهود
فلرس (عیرع ) رع پلگلر مییند .ضلس فرانگی آ م خصلً بر دری ب و منس
آذربلیجل شملسللعه ار ح جل ه فرانگی زبل ی و ا یتی ملل ه رک عرب
ی رد ه ریمس بل

و صرفلً هبللوغ و عشولعه جلو هاول فرانگوی زبول ی و

ا یتی فلرس(عیرع ) متکی عدت .ضلس دللدی آ دری ب اور و ح هریوت
میتقل دللدی یه بلل گر ا یت ملی و عنی و منلفس ملی ملل ه رک و عرب
عشوخلم ع گول و فلردو فلل هحوت

متمرید عدت و در قطه مقلبل پورور

عن ع ملینده مجلس فرمل دعر عدتل دعر مدیر یل و ...در آذربلیجول جنو بی
و در ملل دیگر ملل هحت دلطه عدت یه آ هل رع بکن ع چهورهاول دللدوی
ملی ملول دوری ب شوده جولیگدیس ینود هول بت ع ود شخصولتهل و عهودعب و
گرواهلیی وعقکی همثلل یننده ملل رع به هلشله رع ده و دری ب ینود .عمول در
هلیت ضلس د م یکنی ضلس عقتصلد وظلفه هلملس ع تقل منلبس عز منلط ملول
دری ب شده به شهرال فلرس(عیرع ) رع به عهده دعرد بوه حو

یوه ملول

دری بشده و میتکمرهشده قش هلملسیننده م عد خلم و بدو عرز عفودوده
و هکن س ی ال جدید درآمد درع ه بیللر پولیلس و شوهرال فولرس(عیرع )
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بل عرز

ه سلد یننده یلال و خدمل

عفدوده بولال و بول هکن س ییهول جدیود و

درآمد درع ه بلال یه بت ع د رعبطه دلطه رع بلس عدتکملرگر و عدتثملر شده هدعوم
بخ د بکهده دعرد.
رلم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) بورع هفوظ عبهوت یورعیی خو یش و
وع م د یرد ه ع عقتصلد خ یش مدعم در هل یلنگ ز ی عدت در هلسلکه
در ار شهر و منطقه داهل و صدال پرویه ولق

و ضورور وجو د دعرد یوه

بلییتی به عهملم بردد .عمل ار دل در منلدبتهلیی مل ند افته دوسوت (شوهری ر
مله) داه فجر (بهمس مله) یل به منلدبتال علدال مرابی مل ند علد قربل
علد فطر و غلره یل میلفر

مقلمل

مل ند رئلس جمه ر وزرع مکرر یلنگ

پرویهال عجلب و قریب و متکدد بوه زمولس زده مویشو د و بکضولً پوس عز
گرشت بلش عز دو و ده داه عز یلنگ ز ی و مرهله بند به عهملم میردد
و دیدعر و بلزدید وزیر یل مکلو وزیور بوه بهل وه برردوی م وکن
پل رفت پرویه عز جمله شگردال رعی
عیس پرویهال فرعم

رلم ه هلسلتر برع

و ملودع

ول دعد عینکوه

دهع د و در ددوت ر یولر رولم قورعر دعر ود یوه عیوس

بلزدیدال عسبته بل در و صدعال هبللغلهی در ردل هال جمکوی رولم ه هولسلتر
منککس میش د و هلیلد میش د یه در آینده ع
خ عاد شد و بکضلً قلد در ص ر

ددی

فون پورویه عفتتولح

هلملس ععتبلر الزم لد به آ عفدوده میش د.

عسبته بیوللر عز یلنوگ ز ویاول دروغولس و هبللغولهی صورف در الولا
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رلم به فرعم شی دپرده میش د زیرع یلنگ ز ویاول جدیود بورع

مردم هلخی یلنگز یال قبلی رع عز بلس میبرد.
هکدعد عیس پرویهال هبللغلهی یلنگ ز ی شده در بخشال مختلف
یه ه دط رئلس جمه ر وزرع مکلو ل وزرع رؤدل دلزمل هل عدوتل دعرع
ملیندگل مجلس و ...یلنگز ی شده عدت بوه قودر زیولد عدوت یوه هتوی
صرفلً لم برد عز آ هل لد ی

سلیت بلند بلال رع عیجلد خ عاد یرد .بل عیس هل

هکدعد عز بدرگتریس و شنلخته شده هریس پورویهاولیی یوه در صو ر
میه ع ند هلثلر جد بر هح ال

عجورع

همل و قل صنکت ی لورز و عمورع

آذربلیجل جن بی دعشته بلشند رع م رد عشلره قرعر میدالم یه رلم ه هلسلتر در
رعدتل منلفس لم روح خ یش عجرع آ هل رع داهل دل به هلخلر میع دعزد.
-

رعه آاس دور دریلچه عرومله

-

رعه آاس ملل ه و هبرید

-

رعه آاس ملل ه و عردبلل و پلرس آبلد

-

رعه آاس جلفل به عصن دوز

-

آزعدرعه و ینلر گررال شرقی و غربی هبریود (در هلسلکوه آزعد رعاهول
ینلرگرر شرقی و غربی عصفهل و شملسی و جن بی م هد عهدع
عدت)

-

آزعد رعه هبرید و بلی
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-

آزعد رعه هبرید و مر د و بلزرگل

-

آزعد رعه هبرید و عرومله

-

بدرگرعه عار و هبرید

-

بدرگرعه ص فلل شبیتر و دلملس

-

بدرگرعه بیتل آبلد و درعب و عردبلل

-

بدرگرعه ملل دوآب و ملل ه

-

بدرگرعه عرومله و قده و ملل دوآب

-

ددال و لروگلهال

-

ددال و یل لسهل پلیلب دردال ه ربلسال ه سلد برق ب یهه پلیلب دود
خد آفریس به میلهت  11ادعر اکتلر یه برع  19اودعر فور عشوتغل
میتقلم عیجلد خ عاد یرد .بلش عز یو

ملللو

اکتولر پلیولب دود در

آذربلیجل جن بی وج د دعرد یه عللرغم دلخته شد ددال و هخریوب
محلط زییت فلیده آ یه بلییتی یل ل ی ی و آبللر زملسال پلیلب
ددال بلشد ع جلم

ده عدت .هکملل عیس ددال میه ع ود صودال اودعر

شغل جدید و عفدعیش ه سلدع

ی لورز

صنلیس هبدیلی و صولدرع

رع

به د بل دعشته بلشد ار چند به م ض ح هیلس هفظ محلط زییوت و
ه دکه پلیدعر ضرور عدت.
-

لروگلاهل برق یه در آذربلیجل جن بی فقط در مرعید عدتل هل ددت
دلخت رلم قورعردعد در هولسی یوه در شوهرال ی چو
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لروگلهال برق دلخته شده عدت عسبته ان ز ز جل بکن ع مرید عدوتل
فلقد لروگله میتقل ه سلد یننده برق عدت و عز ملل داهل شهر ی چو
و مت دط در آذربلیجل جن بی فقط در بنلب و خ
لروگله برق آ ام صرفلً برع صلدرع

در دولسهل عخلور

برق به ه ریله و عرعق عهودع

شده عدت .فقدع و یل ضکف شبکه برق و ع ری یکی عز م ع وس جود
عدت یه رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) برع دنگ ع دعز در مقلبل درملیه
گرعرع بخش خص صی دعخلی و خلرجی در آذربلیجول جنو بی قورعر
میداد .در هلسلکه بخش دوستی لد هلضر به الچ ح دورملیه گورعر
ین صنکتی ی لورز

مکد ی و عمرع ی در آذربلیجل جن بی لیت

و به بخش خص صوی لود عجولزه عهودع
هلدلیل

لروگلاهول بورق و دولیر

زیردلختی رع میبلشد یل شرعیط منلدب برع درملیه گرعر

رع هلملس مییند .بط ر یلی دورع ه ه سلود بورق در آذربلیجول جنو بی
بیللر پلیلس عدت و یکوی عز مکضون
ی لورز و هتی خدمل
مج ز عز د
فرو

جود بخوش ه سلود صونکت

در آذربلیجول جنو بی عدوت .عودم صودور

رلم یکی عز م ع س برع دورملیه گورعرع عدوت عمکول

د د آور برق ه سلد

مج زال ضرور عز د

هولملس منولبس بول کی م وکن
محلط زییت .زملس عز د

در ار و ح دورملیهگورعر بکنو ع مول س عز دو
آذربلیجل جن بی م رد د

عدتفلده قرعر میگلرد.
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پايان جنگ ايران و عراق و آغاز برنامههاي پنج ساله توسعه
پلیل جنگ عیرع و عرعق و شروح بر لمهال پن دلسه ه دکه رولم
ه هلسلتر فلرس آغلز دورال جدید عز عفدعیش ف لرال عقتصلد و دللدوی و
فرانگی بر آذربلیجل جن بی ب د .در ه زه عقتصولد دولسهل ( 9111بهموس
 )9811هل ( 9111مردعد  9891پلیل جنگ عیرع و عرعق) وق ح ع قونب
و هدعوم جنگ مجم علً بمد

هدود ده دل بلعث ه قف درملیهگورعریهل

عقتصلد و صنکتی و زیردولختی گردیود و دورعت مهولجر
جن بی به شهرال فلرس یبت به دوره رلم ه هلسلتر پهل
زیرع در دوره پهل

عز آذربلیجول
ال یلاش یلفت.

ال لد درملیه گرعر در آذربلیجل جن بی بیللر محودود

ب د در هلسلکه بل عفدعیش درآمدال

فتی ب یهه در داهال  9199و 9119

درملیه گرعریهل ین ی در شهرال فلرس(عیرع ) ص ر

میگرفت یه عیوس

بلعث عفدعیش لبرعبر درآمد در ملل آذربلیجل جن بی و منلط و شوهرال
فلرس(عیرع ) میگردید و دلل مهلجریس عز آذربلیجول جنو بی بوه شوهرال
فلرس(عیرع ) رعه میعفتلد امل وضکلتی یه در داه  9119و  1999لود در
رلم ه هلسلتر عدنمی هکرعر شده عدت و عین

لد عدعمه دعرد.

ده دل بلس وق ح ع قنب و پلیل جنگ عیرع و عرعق بخلطر ه قف
درملیهگرعریهل در شوهرال فولرس(عیرع ) عبتودع بلعوث یولاش مهولجر
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آذربلیجل جن بی و در دلسهل پلیل ی آ هتی منجر بوه مهولجر

بوه دعخول

آذربلیجل جن بی و بلزگ ت هکدعد عز مهولجرع آذربلیجول جنو بی بوه آ
گردید .عیس هح

جمکلتی و مهلجرهی در یتلب مرید آملر عیرع یه آملراول

آملرگلر دل  )9119( 9891رع ل میداد منککس شده عدت .زیرع در
شرعیط ه قف ط ال ی مد

درملیهگرعریهل بل ه جه به شرعیط طبلکی منلدوب

و ودکت بل تر زملسال زیری ت در آذربلیجل جنو بی یوبت بوه عدوتل هل
عمدهلً ی یر فلرس(عیرع ) عمکل جرب جمکلوت مهولجریس در آذربلیجول
جن بی بل تر عز منلط و شهرال فلرس(عیرع ) عدت .بنولبرعیس ده دول بولس
 9811هل  9111( 9891هل  )9111عللرغم ه قف درملیهگورعریهل لشوی
عز وق ح ع قونب و هودعوم جنوگ ا وت دولسه بولس عورعق و عیورع عز رور
جل گلر عز مهلجر

عز آذربلیجل جن بی شلاد هح ال

مثبتی بو دیم وسوی

بل پلیل جنگ و آغلز بر لمهال پن دلسه ه دوکه در دول )9111( 9891
مجددع مهلجر
ص ر

عز آذربلیجل جن بی به شهرال فلرس درعت بویدولبقهع

میگلرد.

ممانعت از سرمايه گذاريهاي كالن در آذربايجان جنوبي
ممل کووت عز دوورملیهگوورعریهل بوو یهه دوورملیه گوورعریهل یوون و
هکن س ییهل علسی در آذربلیجل جن بی ( )High-techیکی عز شلخ
عمده خطم ی عقتصلد

ال

رلم ه هولسلتر فولرس در آذربلیجول جنو بی عدوت.
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دوورملیهگوورعریهل یوون در صوونلیس زیردوولختهل ی وولورز و

هکن س ی ال علسی به عیجلد ز جلرهع گیترده عز صونلیس مورهبط و خودمل
در ه زهال بلزعریلبی فرو

مدیریت منجر میش د و بل خطم ی محودود

یرد عشتغل در آذربلیجل جن بی در هضلد قورعر دعرد یوه اودف آ ه ودید
بلکلر و دعموس زد بوه مهولجر

لورو یولر مولار و غلرمولار و خوروج

درملیهال و پلیلس گه دعشتس دطح درآمدال در آذربلیجل جنو بی و عفودعیش
فلصله درآمد بلس شهرال فلرس بل آذربلیجل جنو بی عدوت بوه حو

یوه

درآمدال در شهرال فلرس امل ه چنود برعبور بل وتر عز آذربلیجول جنو بی
هفظ ش د .برع مثل در هلسلکه دعشتس لروگله ه سلد بورق یکوی عز عسدعمول
جد صنکتی شد و هلملس برق بورع صونلیس بودر

عدوت و در شوهرال

فوولرس(عیرع ) ووه هنهوول در مرعیوود عدووتل هل بلکووه در شووهرال ی و چکتر لوود
لروگلاهل برق عهدع
عز ی

مللل

شده عدت شهر ز جل و شهرال ه مه آ بل بلش

فر جمکلت ان ز در دول  1991فلقود لروگوله ه سلود بورق

عدت و به املس خلطر ز جل فلقد صنلیس بدر

هتی به هکدعد ع گ تل ددت

عدت.
عدم عهدع

شبکه برق ق

یکی عز عبدعرال جد

رولم ه هولسلتر

فلرس(عیرع ) برع دنگ ع دعز در مقلبل دورملیهگورعرع دعخلوی و خولرجی
عدت .عص الً دریلفت عمتللز برق برع درملیه گرعرع عز مهومهوریس مکضونهی
عدت یه آ هل رع وعدعر مییند آذربلیجل جن بی رع هورک یورده و بوه ههورع و
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شهرال فلرس مهلجر

ملیند .زیرع در آ جل زیردلختهلیی مل نود بورق آب

گلز و ...به آدل ی در عختللر درملیه گرعرع قرعر میگلورد .الزم بوه یولدآور
عدت یه ملدع درملیهگرعر الزم برع عهدع
بلس  899هل  199مللل

ی

لروگله مت دوط هودعقل

دالر عدت یوه مویه ع ود بکنو ع یو

ضرور زملنه صنکتی شد ی

زیردولخت

منطقوه رع فورعام ینود .مثول دیگور در عیوس

خص م آذربلیجل غربی عدت یه بل بلش عز  8مللل

فور جمکلوت فقوط در

چند دل گرشته صلهب لروگله برق یکی در عرومله و یکی در خو

شوده

عدت .عسبته آ چه بلعث شده عدوت یوه در آذربلیجول غربی دو لروگوله هقریبولً
امدمل عهدع

ش د ه یم

به صونکتی شود آذربلیجول غربی بلکوه هوأملس

شرعیط برع صولدرع

بورق عز طریو آذربلیجول غربی بوه ه ریلوه و عورعق و

عفدعیش درآمد عرز

رلم ه هلسلتر فلرس عدت .زیرع در یل آذربلیجول غربوی

بل بلش عز  8مللل

فر جمکلت هتی ی

شریت صونکتی و ه سلود بودر

ععم عز دوستی و خص صی وج د دعرد .در هلسلکه در دو عدتل ی یر فلرس
یکنی یدد و دمنل ار یدعم بول یمتور عز یو

ملللو

لروگله برق و صدال شریت صنکتی و ه سلد بدر

فور جمکلوت چنودیس
فکلسلت میینند و بورع

هلملس آب عیس صنلیس در عیس شهرال ی یر بل صدال یللو متر س سوهگورعر
آب به آ هل ع تقل دعده میش د .عیس مقلییه میه ع د بل دیگر شهرال یو یر
فلرس لد ع جلم ش د هل شود

هبکولض و جنلیول

فلرددر آذربلیجل جن بی علل هر گردد.
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سايت ايران خودرو تبريز
ممکس عدت عده ع بل عدوتنلد بوه عینکوه رولم ه هولسلتر فولرس در
آذربلیجل جن بی عجلزه دعده عدت هکدعد عز صونلیس یوبتلً دونگلس عهودع
ش د خطم ی جل گلر عز درملیه گرعریهل ین و مجهد به هکن س ییهول
علسی رع ه دط آ در آذربلیجل جن بی زیر د ع ببر د و یل م رد هردید قورعر
داند .در عیس رعدتل عسبته هکدعد بیللر محودود و ع گ وت شوملر

لود م وه

شلید بت ع ند عرعئه ینند .عز جمله دلیت عیرع خ درو هبرید پتروشلمیهبریود و
شووریتاوول فو الد و ...وعبیووته بووه شووخ

ز و ز رع در دوره جمه و ر

عدنمیو شریتالیی مل نود هرعیت ردولز هبریود پلالی وگله هبریود در دوره
پهل

میه ع لم برد .در عیس رعدتل ه جه به چنود کتوه ضورور عدوت هول

ل دالم یه عیس چند م رد محدود لقض خط م ی یون عقتصولد

رولم

ه هلسلتر دعیر بر منس درملیه گرعریهل ین در آذربلیجل جن بی لیت:
آ چه یه در خص م دلیت عیرع خ درو هبرید بلییتی مد رر قرعر
گلرد عیس عدت یه در عیس شریت پلکل وع ت فقط م تولی مویشو د و هتوی
عهلق آ رع عز ههرع میآور د و هکن س ی آ بوه داوه  9119و  9199در
ع گلوولس برموویگووردد و یوولمنً عز رده خوولرج شووده عدووت و لوورو ع تروولمی
شملرهگرعر آ رع میپریرد .خ دروال جدید مل ند پوهو  191مگول و
س گل و ...در شهرال دیگر و پلکل وع ت یه مصرف دو خت بولالیی دعرد
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در هبرید فقط م تلی میش د زیرع رلم ه هلسلتر هکن سو ی  99دول پولش رع
لد برع هبرید زیلد میدع د.
عوالً هکدعد عیس شریتال و درملیه گورعریهل بیوللر یوم عدوت و عز
هکدعد ع گ تل ددتال هجلوز مییند و برع بلش عز دوییت شهر ی چو
و بدر

در آذربلیجل جن بی هکدعد بیللر محدود عدت در هلسلکوه در اور

یدعم عز شهرال فلرس(عیرع ) صدال و ادعرع شریت بودر

عهودع

شوده

عدت .در هلسلکه عیس چند شریت در آذربلیجل شرقی و م خصلً در عطورعف
هبرید میتقر ایتند.
ثل للً ه جه به دوره زمل ی هأدلس و عهدع
بدر

عیس شریتاول

در هبرید قلبل هکم عدت .در خص م رلم ه هلسلتر پهل

یوبتلً

قلبل ه جه

عدت یه فردلیش م روعلت آ بلعث شوده بو د یوه در هبریود خطور بوروز
لرضلیتی رع یلمنً عهیلس یند و بل ه جه به قش آذربلیجل جن بی و بو یهه
هبرید در ع قنب م روطه رلم ه هلسلتر پهلو

مویخ عدوت عز طریو ع جولم

پلره ع درملیهگرعریهل محدود صرفلً در ه زه عقتصولد م وروعلت دعشوته
خ د رع در هبرید عهلل یند .به املس خلطر م لاده میینلم عللرغم عینکوه هول
دول  )9199( 9811در شوهرال فوولرس(عیرع ) صونلیس بودر

متکوودد

ه دط دوست یل بخش خص صی عیجلد و هلدلس شده ب د .عمول در آذربلیجول
جن بی ه بخش دوستی و ه خص صی عجلزه عهدع
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دعشتند .عمل عز دول  9811هول  9819در عورض  91دول چنود شوریت
مت دط و یل یبتلً بدر

در عطرعف هبرید عمدهلً ه دط دوست عهودع

یه م خصلً شوریتاول ملشولس دولز

هرعیت ردولز

گردیود

دولمل صو فلل و

پلالی گله هبرید در عیس چلرچ ب میگنجند.
در دوره جمه و ر عدوونمی عیوورع اموول خووطم ووی عقتصوولد
جل گلر عز درملیهگرعریهل ین و هکن س ییهل عولسی بول دقوت و شود
پلگلر شده عدت .در ط
خلهمی عللورغم عهودع

 99دل دوره ریلدوت جمهو ر رفیونجل ی و
و رعه ع ودعز صودال شوریت بودر

در شوهرال

فلرس(عیرع ) در یل آذربلیجل جن بی عز ار و ح دورملیه گورعر هتوی در
مقللس مت دط ه دط بخش دوستی و بخش خص صی جل گلر بکمل آمد و
برع خلسی ب د عریضه هنهل شریت پتروشومی هبریود بول ظرفلوت  199هول
 999ادعر هس محص ال

پتروشلمی هأدولس شود یوه عسبتوه در مقلییوه بول

پتروشلمی ال عصفهل و بندر عملم خملنی یه بلش عز  8/1مللل

هس ظرفلت

ه سلد دلال ه دعر د بیللر درملیه گرعر ی چکی عدت.
وقايع خرداد  5831و نمايش برنامههاي توسعه اقتصادي
دل  9811و بد بل ه الس روز لموه عیورع بوه ملوت هو رک قلولم ملوی در
شهرال آذربلیجول جنو بی و بو یهه هرولارع
 9811در هبرید عز ی

طرف قدر

عرولم ملوی در عو خوردعد

هریت ملی آذربلیجل جن بی رع ول
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دیگر فروپلشی م وروعلت رولم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) رع بوه

هص یر ی لد.
بد بل وقلیس خردعد دل  9811و امورعه بول دوفرال پور دور و
صدع عدتل ی عهمد هعد بل شکلر دوست مهورورز و عودعست گیوترپا بودو
آ که هغللر عدلدوی در خوطم وی جلو گلر عز دورملیهگورعریهل یون در
آذربلیجل جن بی ع جلم داد برع هفوظ هودعقل م وروعلت رولم ه هولسلتر
فلرس(عیرع ) هغللرع

جدیی در خطم ی عقتصلد آ در آذربلیجول جنو بی

رخ می داد و عجرع هکدعد محدود عز پرویهال عمرع ی و صنکتی ی چ
مت دط و یل بکضلً یبتلً بدر

در ددت ر یلر قرعر میگلرد بخوش خص صوی

به شکل بیللر محدود و ینتر شده عمدهلً در هبرید و عطرعف آ مجددعً م رد
ه جه قرعر میگلرد( .عسبته امدمل غلر

مکلد موس طون دونگهل قلمتوی

آذربلیجل جن بی عدعمه مییلبد).
عبتدع آزعد رعه هبریدود جل یه پوس عز گرشوت بولش عز ده دول عز
شروح عهدع

آ به ص ر

الکپ تی جل میرفت در عرض چنود موله بوه

درعت هل بیتل آبلد به شکل غلرردمی و بدو عفتتلح ردمی بول عجلوه بورع
عب ر و مرور ملشلسال بلز می ش د .دوپس در قلسوب وعماول بنگلاهول زود
بلزده هکدعد محدود پرویهال ی چ
عهدع

عز طریو بخوش خص صوی مجو ز

و ه سلد میگلر د .در بخش صنکت و زیردلختهل آقل ز ز عجولزه
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مییلبد امدمول بول هأدولس چنودیس شوریت در بخ وهل فو الد خو درو
ا عپلملیی (آهل) و ...در عقتصلد آذربلیجل جن بی فکل ش د هول رولم ه هولسلتر
ل داد یه بد بل عیجلد هغللرع

جد در عقتصلد آذربلیجل جن بی عدوت.

در هلسلکه داهال ممل کت عز دورملیه گورعر و گیوتر
آذربلیجل جن بی عز د

فقور و بلکولر در

رلم ه هلسلتر فلرس میه ع د بل چند م رد دورملیه

گرعر ع گ ت شملر جبرع ش د .در عردبلل و عروملوه لروگلاهول بورق بول
ظرفلت مت دط پس عز چند داه هأخلر عهدع

و به بهرهبردعر می ردد.

در بهره بردعر عز عیس لروگله ال عیس کته بلید مد رر قرعر گلرد یوه
دللدت رلم ه هلسلتر فلرس برع عفدعیش صلدرع

برق به ی

و جل گلر عز عفت ف لر برق و مبلدسه برق در زمل پلو
مبلدسه برق در فصو

رال امیلیه

مصورف روزع وه و

دورد و گورم دول بول ی و رال امیولیه عرمنیوتل

آذربلیجل شملسی ه ریلوه و عورعق و هفوظ پلیودعر شوبکه عز علول عصولی
عهوودع

عیووس لروگلاهوول و بهوره منوود عز م قکلووت جغرعفلوولیی عدووترعههی

آذربلیجل جن بی ب یهه در عهصل شبکه برق به شبکهال برق بدر
و ه ریله عنوه بر ی
ق

رودوله

رال امیلیه ب ده عدت و هلملس للز بوه شوبکه بورق

در آذربلیجل جن بی به الچ وجه جدو عاودعف عیوس رولم لیوت و در

عمل لد امچنل عجلزه هأدلس صنلیس بدر

یه مصرف برق بلالیی دعر د در

آذربلیجل جن بی دعده میش د در ص رهی یه در شهرال فلرس(عیرع ) بوه
آدل ی عیس صنلیس هأدلس و ه دکه مییلبند.
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پروژههاي عمراني بزرگ و عدم انجام آن در آذربايجان جنوبي
پرویه ال عمرع ی و زیردلختی بدر
بدرگرعاهل خط
بدر

مل ند پلالی گلاهل آزعدرعاهل

رعه آاس رعه آاس ال دریسعسیلر بلس شهر

و هخصصی فرودگلاهول بودر

ورزشوگلاهل بودر

بلملردتل هل
و ...لولز بوه

درملیهگرریهل ین دعشته و مکم الً بلعث عیجولد عشوتغل گیوترده اوم در
زمل عهدع

و ام بکد عز عهملم و بهرهبوردعر

برع درملیه گرعرع عز طری هیهلل عرهبلطل
خدمل

واوم بلعوث هیوهلل شورعیط
و هیهلل همل و قل و هوأملس

بهدعشتی و درمول ی و ...مویگرد ود و بوه امولس خولطر در رعدوتل

جل گلر عز عشتغل و جلو گلر عز دورملیهگورعریهل یون در آذربلیجول
جن بی عز د

رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) عز ع جولم آ هول ممل کوت بوه عمول

می آید .برع مثل عهدع

قطلرال دریس عسیولر ههورع -عصوفهل و ههورع -

م هد آغلز گردیده عدت و در آذربلیجل جن بی هتی شهرال عصولی مل نود
عردبلل و هبرید و عرومله و ز جل و امدع و ...هتی عز طری ریلی بل امودیگر
مرهبط لیتند و شبکه ریلی بولس شوهرال بودر

و ی چو

در آذربلیجول

جن بی عدلدلً وج د دعرد .عسبته در رعدتل فریب ه ده ملت ه رک آذربلیجول
جن بی رلم ه هلسلتر گلنگز یاول متکودد رع مل نود رعهآاوس دور دریلچوه
عرومله آزعد رعه هبرید و مر د و بلزرگل آزعد رعه هبرید و عرومله و ...ع جلم دعده
عدووت وسووی بووه غلوور عز یلنووگ ز ووی و دیوود و بلزدیوودال هبللغوولهی وزرع
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وعدتل دعرع رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) الچ ح گلم عملی برع عجرعیی یرد
آ هل بر دعشته عدت.
در پلره ع م عرد بل عصرعر مردم شوهرال و عاودع زمولس مجول ی و
هتی یمو

بوه عهودع

دولختمل و هجهلودع

فرودگوله عز دو

شهردعریهل آ هل در آذربلیجل جنو بی عجولزه عهودع
د

موردم و

فرودگوله یو چکی عز

رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) دعده عدت عمل عمنً فرودگله یل یلمنً هکطلول

عدت یل افته ع ینً دو یل دوه پوروعز در آ ع جولم مویشو د .فرودگلاهول
ز جل خ

و مرعغه دقلقلً در چنلس وضکلتی قرعر دعر ود .در عینجول عصورعر

رلم بر جل گلر عز درملیهگرعریهل ین در آذربلیجل جن بی تلجه خو د
رع ل می داد و طبقه مت دط و مرفه و پردرآمد در شوهرال آذربلیجول
جن بی شکل میگلرد هل بت ع د پ

بلولط ا عپلمول رع پردعخوت ینود .عمول در

شهرال و عدتل ی ی یر مل ند یدد بلرجند دمنل و ...بخلطر عدتقرعر صدال
و ادعرع شریت صنکتی دوستوی وخص صوی بودر

طبقوه مت دوط مرفوه و

بلدرآمد بلال شکل دعده شده عدت و ار روز چندیس پروعز عز فرودگلهال عیوس
شهرالع جلم می ش د.
شركتهاي توسعه و سرمايه گذاري استاني در دهه 5831
بل رو یلرآمد الشمیرفینجل ی بکن ع رئولس جمهو ر عز دول
 9891یه بکد عز پلیل جنگ عیرع و عرعق ع جلم شد و و رئولس جمهو ر
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بکد دلد محمد خلهمی عللرغم دوفرال متکودد بوه آذربلیجول جنو بی و
یلنووگز وویاوول و وعووده و وعلوودال فوورعوع بووه شوود

عز ع جوولم اوور و ح

درملیهگرعر عمرع ی صنکتی ی لورز و ...ععم عز یون و یول مت دوط در
آذربلیجل جن بی ممل کت به عمل آورد د .امچنلس الشمی عنوه بر ممل کت
عز درملیهگرعر در آذربلیجل جن بی هلله دیگور بکولر بورد هول بخ وی عز
درملیه مردم در آذربلیجل جن بی رع به شهرال فلرس(عیرع ) ع تقل داد .در
عیس رعدتل شریتال درملیهگرعر و ه دکه عدوتل ی رع بول هملیوت میوتقلم
عدتل دعرع منص ب خ یش هلدلس یرد و ععنم شود یوه عیوس شوریتاول بول
جرب درملیه ال مردم ار عدتل عز طری خرید دهلم آ هل عز د
عیجلد یلرخل جل
عدتل یم

مردم بول

صنکتی در ار عدتل به عیجلد عشتغل و رفله و عمورع اور

خ عاند یرد.
در امه عدتل هل آذربلیجل جن بی عیس شریتال بل هبللغل

و دور

و صدع زیلد و جرب درملیهال ملت ه رک در آذربلیجل جن بی هأدولس
شد د .عمل پس عز جمس آور درملیهال مردم در آذربلیجل جن بی امه عیس
شریتال بنعدتثنل عیس درملیهال رع در ههرع عصفهل یرمل یودد دومنل
یلش و م هد و دیگر شهرال فلرس(عیرع ) بکولر گرفتنود .الوأ

مودیره و

دفلهر مرید عیس شریتهل وه در آذربلیجول جنو بی بلکوه در ههورع هضو ر
دعر د .به عیس طری بخ ی دیگر عز ملزعد درملیه ه سلد شده بل ددوتر

ملوت

ه رک آذربلیجل جن بی به شهرال فلرس(عیرع ) ع تقل دعده شود .عبودعسکلی
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زعده عدتل دعر وقت آذربلیجل رقی و عز مل ق ر ال درشنلس در هحق عیس
ع تقل منلبس و فقلر شد بل ت رک آذربلیجل جن بی قش عصلی دعشت.
نظام بانكي ،اوراق مشاركت و پول بدون پشتوانه:
ع تقل منلبس عز آذربلیجل جن بی به ههرع
بل کهل بل جرب پسع دعزال بخ هل خص صوی و دوستوی و عرعئوه
هیووهلن

بوول کی و یوول دوورملیه گوورعر در پوورویهاوول عمرع ووی صوونکتی

ی لورز

زیر دلختی و ...قش مهمویدر عفودعیش رشود عقتصولد و ه سلود

ثرو

و هول م وکن

عقتصولد مل نود بلکولر

عقتصلد و عجتملعی به عهده دعر د .به عبلر
لخلس

فقور و دیگور مکضون

دیگر ار دل بخ ی عز ه سلود

ملی پس ع دعز و دپس هبدیل به درملیه گرعر مویشو د .اور قودر

درصد بل تر عز ه سلد لخلس

ملی پس ع دعز و دورملیه گورعر شو د رشود

عقتصلد بل تر رع در پی دعرد .برع

م ه عقتصلدالیی مل ند چلس یوه رشود

عقتصلد بلس  1هل  99درصد دلال ه رع هجربه مییننود .ملودع پوس ع ودعز و
درملیهگرعر بکن ع درصد عز ه سلد لخلس

ملوی بوه  89هول  19درصود

میردد.
بل ه جه به عینکه آذربلیجل جن بی بکن ع میتکمره هحوت عدوتکملر
رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) قرعر دعرد فلقد شبکه بل کی میوتقل و پو

ملوی و

پس ع دعز ملی عدت و شبکه بل کی م جو د در آذربلیجول جنو بی عز طورف
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رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) به گ هع طرعهی شده عدت یوه اور دول ع ودک
منلبس ملزعد عقتصلد رع یه در قلسب پس ع دعز متبل ر میش د عز طریو شوبکه
بل کی م ج د به ههرع و شهرال فولرس(عیرع ) منتقول مویینود و در قلسوب
هیهلن

بل کی رو عقتصلد و رفله آ هول رع عفودعیش مویداود .در هلسلکوه

املس شبکه بل کی فقط برع جرب پس ع دعزال ملت ه رک در آذربلیجول
جن بی فکل عدت و مکم الً هیهلن

بل کی بوه موردم و دورملیه گورعرع در

آذربلیجل جن بی عرعئه مییند و یل به دختی و بل درصد دو د بیوللر بولال و
محدودیتال فرعوع عرعئه مییند.
اوراق مشاركت
چلپ عورعق م لریت یکی دیگر عز شل هال هأملس ملسی پرویهال
زیردلختی صنکتی ی لورز و ...ه دط دوسوت الدوت .عیوس عورعق ه دوط
دوست عز طری شبکه بل کی به مردم فروخته مویشو د و بلزپردعخوت و دو د
آ هل رع دوسوت هضوملس مویینود .شوبکه بول کی در آذربلیجول جنو بی عورعق
م لریت رع به فرو

موی ردول د عمول منولبس مولسی جموس آور شوده وه در

آذربلیجل جن بی بلکه در شهرال فلرس(عیرع ) دورملیه گورعر مویشو د.
بکبلر

دیگر عورعق م لریت در آذربلیجل جن بی فروخته میش د وسی منلبس

ملسی جمس آور شده الچ ق ی در عفدعیش رشود عقتصولد

ه سلود ثورو

رفله و عشتغل ملت ه رک دعرد و بل ه جه به عینکه زملنهال درملیه گرعر
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د دآور بیللر محدود در آذربلیجل جن بی وج د دعرد .ملت هو رک بورع
بددت آورد هدعقل د د و گوررع ز ودگی خو د مجبو ر بوه خریود عورعق
م لریت میش د .یکنی رولم ه هولسلتر عز طریو محودود یورد زملنوهاول
درملیه گرعر و فکلسلت عقتصلد

مردم و بخش خص صوی ملوت هو رک رع

وعدعر به خرید عورعق م لریت و هأملس منلبس ملسی درملیهگرعریهل شوهرال
فلرس(عیرع ) مییند و در عمل بل خروج درملیهال عز آذربلیجول جنو بی بوه
فقر در آذربلیجل جن بی یلر میردل د.

گیتر

فرو

عورعق م لریت در هقلقت عفدعیش بدایال دوست و بهوره

آ بدایال رع بد بل دعرد یه دوست بورع هولملس پردعخوت عصول و بهوره آ
بدایال به چلپ پ

بدو پ ت ع ه و در تلجه عفدعیش ه رم دعمس میز د یوه

عیس به مکنی یلاش عرز
عدت .عز د

پ

و پسع ودعز ملوت هو رک آذربلیجول جنو بی

دیگر بل ه جه به عینکه چلپ پ

صرفلً در عختللر بل

مرید

عدت دوست برع هلملس منلبس ملسی پرویهال صنکتی عمرع ی زیردلختی بوه
دللدت هلملس ملسی عز طری ییر ب دجه میپردعزد و عیس لد به مکنی یولاش
عرز

پ

و پس ع دعزال ملت ه رک در آذربلیجل جنو بی عدوت .عیوس در

هلسی عدت یه الچ یدعم عز عیس پرویهال در آذربلیجل جن بی عجرع مویشو د
بلکه در شهرال فلرس(عیرع ) عجرع میش د وسی ادینه ال آ به آذربلیجول
جن بی هحملل میش د.
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ب رس ههرع لد یه دهلم عیثر شریتالیی یه در آ عرعئه مویشو د
در شهرال فلرس(عیرع ) قرعر دعرد و هکدعد محدود عز دوهلم شوریتاول
عرعئه شده در ب رس در آذربلیجل جن بی قرعر دعرد بل رعه ع دعز شوکبهاول
خ د در شهرال آذربلیجل جن بی ار دل بخ وی دیگور عز مولزعد دورملیه
ه سلد شده در آذربلیجل جن بی رع به خ د جرب یرده و به گیتر
و ه سلد ثرو

و رفله در شهرال فلرس(عیرع ) یم

آ در آذربلیجل جن بی گیتر

عشوتغل

مییند و تلجه عکس

بلکلر و فقور و صودال مکضول عجتمولعی

لشی عز آ هلدت.
ملسلوول

در ع وو عح و عقیوولم آ عز جملووه ملسلوول اوول میووتقلم و

ملسلل ال غلرمیتقلم عز عبدعرال دیگر ع تقل منلبس و درملیهال عز آذربلیجل
جن بی به ههرع و شهرال فلرس(عیرع ) عدت .در هلسلکه در قبول دریلفوت
عیس ملسلل ال در آذربلیجل جن بی رلم ه هلسلتر (فلرس) ی چکتریس خودمتی
عرعئه مییند.
بط ر یلی رلم ه هلسلتر فولرس عز عبدعراول متکودد پو سی مولسی و
درملیه ع بورع ع تقول منولبس عز آذربلیجول جنو بی بوه ههورع و شوهرال
فلرس(عیرع ) عدتفلده میینود یوه منجور بوه فقلرشود آذربلیجول جنو بی و
ثروهمندهر شد ههرع و شهرال فلرس(عیرع ) میگوردد و در فقودع دوسوت
ملی ه رک میه ع رعه هلی جد و یلردلز برع مقلبله بل آ یلفت.
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شهرداريها:
هأملس ملسی پرویهال دوستی عز ب دجه آ هل در آذربلیجل جن بی
عمده ب دجه شهردعر اول عز محول عو عرض دولز
دلخت دریلفت درصد عز د د خولس
عطرعف شهرال و بکضلً به در

مج زاول

شوریت اول صونکتی م جو د در

یم ال محدود

لد عز دو

دوسوت و...

هلملس میش د .بول ه جوه بوه عینکوه در عطورعف شوهرال آذربلیجول جنو بی
شریتال صنکتی محدود هأدلس شده عدت و هجوم دولخت و دولز در
آ هل در مقلییه بل ههرع و شوهرال فولرس(عیرع ) محودود و یوم مویبلشود
ب دجه شهردعر ال ب یهه شهرال ی چ

در آذربلیجل جن بی بیللر محدود

عدت و عمکل عجرع پرویه ال ین زیردلختی در جهت هحو

جود در

زیردلختهل شهر در آذربلیجول جنو بی بیوللر محودود عدوت .بو یهه در
دلسهلیی یه ری د در دلخت و دلز عیجلد میش د درآمود شوهردعریهل بولش عز
پلش محدود میگردد .عیس محدودیتهل در ینلر فیلد و لیلرآمد ب رویرعدوی
عدعر هلیم بر شهردعر ال در آذربلیجول جنو بی و شوهردعرع ی یوه عمودهلً
هخصصی در ه زه بر لمهرید شهر و شهردلز

دعر د و مقلمل

عمنلتی و

رلمیدوست ه هلسلتر فلرس(عیرع ) میبلشند به وخلمت بلش عز پلش وضکلت
ملسی شهردعریهل در آذربلیجل جن بی منجر میگردد.
شریتالیی یه در آذربلیجل جن بی قورعر دعر ود و دوهلم آ هول در
ب رس ههرع خرید و فرو

میش د ار دل  8درصد د د خلس
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ه به شوهردعریهل شوهرال آذربلیجول جنو بی بلکوه بلییوتی بوه هیولب
شهردعر ههرع وعرید ملیند .برع مثل گورد و غبولر آسو دگیاول شوریت
ال دلمل ص فلل هرعخت ردلز هبرید آا

آذرشهر و ...رع مردم ص فلل

هبرید آذرشهر هحمل میینند و مریض میش د وسی د د خلس

آ صولب

شهردعر ههرع میش د.
منبس دیگور هبکولض و بوی عودعستی در خصو م شوهردعر اول در
آذربلیجل جن بی عز عینجل لشی میش د یه بیللر عز پرویهاولیی عمرع وی و
زیردلختی یه در شهرال فلرس(عیرع ) عز د

ب دجه دوست هأملس میش د

در آذربلیجل جن بی فقط عز محل ب دجه محدود شهردعریهل هوأملس مویشو د.
بوورع مثوول آزعدرعاهوول و ینلرگووررال شوورقی-غربووی و شووملسی-جنوو بی
فرودگلاهل خروج پلدگل هل عز شهرال به زیر زملس بورد خطو

رعه آاوس و

عییتگلاهل و ...در شهرال فلرس(عیرع ) به ط ر یلمل عز ب دجه دوست هوأملس
ملسی میش د وسی در آذربلیجل جن بی امه عیس پرویهاول بلییوتی عز ب دجوه
محوودود شووهردعریهل هووأملس ش و د و چ و

ب دجووه و درآموود شووهردعریهل در

آذربلیجل جن بی بیللر محدود عدت بلعث عدم عجرع یول عجورع محودود یول
ط ال ی شد مد

عجرع ولق

و یول ی چو

می گردد .برع مثول فرودگلاهول بیوللر ی چو

بو د عیوس پورویهاول منجور
مرعغوه و خو

یمکهول مردموی و ب دجوه شوهردعریهل آ هول عهودع
هجهلدع

عز محول

شوده عدوت و فلقوود

پل رفته فرودگلای عدت .ه دکه فرودگله هبرید یوه در عوعخور داوه
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 9819ع جلم شده عدت هململً عز محل ب دجه شوهردعر هبریود هولملس مولسی
شده عدت عمل فرودگلاهول ههورع عصوفهل م وهد شولرعز یودد یرمول
بلرجند یلش بندرعبلس و ...عز محل ب دجه دوست هلملس ملسی شده عدت .در
خص م مترو ین شهرال لد املس میيله صلدق عدت .برعدولس مصو بل
الأ

دوست پنجله درصد ب دجه عهدع

و پنجله درصد آ عز د
دوست در عهدع

مترو در ین شهرال عز د

دوست

شهردعریهل بلییتی هلملس گردد .دهم پنجله درصود

مترو ین شهرال در ههرع عصفهل م هد شلرعز ار دل

پردعخت شده وسی در هبرید دوست ریولسی بوه متورو ب دجوه عختصولم ودعده
عدت .به املس خلطر عهدع

مترو هبرید ان ز در مرعهل مقدملهی عدت.

تعيين جمعيت شهرها در افق چند دهه آينده
روولم ه هوولسلتر فوولرس(عیرع ) در رعدووتل عفوودعیش مهوولجر

عز

آذربلیجل جن بی و ع تقل آ هل به شهرال فلرس(عیرع ) و لب د ا یت ملی
ه ریی آ هل و هحملل ا یت فلرس به عیس مهلجرع ع عح و عقیلم مطلسکول
پلش بلنیال رع ع جلم میداد .یکی عز عیس مطلسکل

و

و پلش بلنیال یه برعدلس

آ هل ملدع درملیهگرعریهل در ه زهاول آب بورق گولز خطو

جولدهع و

همل و قلی صنلیس و ی لورز در شهرال و رودتلال آذربلیجول جنو بی
محدود میش د مطلسکل

مرب

به پلشبلنی جمکلوت شوهرال در عفو چنود

داه بکد عدت و در هقلقت عیس مطلسکل
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رشد جمکلت و ممل کت عز درملیهگرعر ال در شوهرال آذربلیجول جنو بی
عدت .به امل ع دعزه یه رشد محودود بورع رشود جمکلوت در شوهرال و
رودتلال آذربلیجل جن بی در رر گرفته شده عدت برعکس بورع شوهرال
و رودتلال فلرس(عیرع ) رشد جمکلت بل تر در رر گرفتوه شوده عدوت و
عیس رشد دریس جمکلت برع آ هل عز طریو مهولجر
ی رد عرب و ...هأملس خ عاد شد .به ح

دعد ملتهول هو رک

یه بل گرشوت اور دول درصود

جمکلت فلرس عفدعیش و درصد جمکلت ملل ه رک عرب بل
خ عاد یلفت یه عیس هح
قلطس فلرس در ی

هحمللی در هلیت به شوکل گلور یو

و ...یولاش
عیثریوت

ر م د م به عیرع منجر خ عاد شد .زیورع یولاش درصود

جمکلت ه رک عمنً به مکنی یلاش وز عقتصلد

فرانگوی و دللدوی آ هول

خ عاد ب د.
بل ه جوه بوه ینتور اول شودید دوستوی در عقتصولد رولم ه هولسلتر
فلرس(عیرع ) در رعدتل ینتر رشد جمکلت در آذربلیجل جنو بی ممل کوت
عز عرعئه مج ز درملیهاول گورعریهل صونکتی ی ولورز
املس رعدتل مکنی مییلبد.
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ساختمانها و بناهاي اداري و نظام اداري علميتوسعه نيافته در آذربايجان
جنوبي
رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) ار چقدر هون

مویینود در شوهرال

فلرس(عیرع ) بنلاول و دولختمل هل بدرگتور بورع وزعرهخل وه دولزمل اول و
شریت ال دوستی بیلزد در آذربلیجل جن بی دقلقلً بورعکس رولم ه هولسلتر
فلرس(عیرع ) هلیت هن

خ د رع بکلر میگلرد دولختمل عدعر و دوستوی رع

در آذربلیجل جن بی در هجم ی چکتر و بدو ار ح جرعبلتو زیبولیی بوه
سحل مکملر عجرع ملید یه چهره و مول شوهرال آذربلیجول جنو بی رع
زشت و در ام ریخته ل داد .زیرع وج د بنلال و دلختمل هل مکروم و بول
مکملر زیبل عز رر رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) شلییوته ملوت هو رک لیوت.
جنبه دیگر عز خط م ی عقتصلد
مرب
فنلور

رلم ه هلسلتر عدم عیجلد وعهودال عدعر

به دولزمل اول وزعرهخل وهاول صونلیس و مکولد علو م هحقلقول
مرعید هحقلقلهی و ...در آذربلیجل جن بی عدت .بکبلر

و

دیگور رولم

عدعر ه دکه یلفته و یلرآمد یه عز زیربنلال ضرور برع ه دکه اور ملتوی
عدت در آذربلیجل جن بی عجلزه شکل گلور آ دعده مویشو د .و فقوط در
شهرال فلرس(عیرع ) ه کلن

و دلزمل ال عدعر مرب

به وزعرهخلهوه و

دلزمل هل هحقلقلهی علمی صنکتی و هکن س ییهل علسی میتقر مویگوردد و
عز شکل گلر آ هل در آذربلیجل جن بی ه دوط رولم ه هولسلتر فولرس(عیرع )
ممل کت بکمل میآید .بل ه جه به عاملت زیردلختهل عدعر
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در ه دکه فرانگی دللدی و عقتصلد ار ملت عیس هأدلیل

و زیردولختهل

فقط در شهرال فلرس(عیرع ) میتقر میش د و ملت ه رک یه عز رر رولم
ه هلسلتر فلرس(عیرع ) میوتکمره آ عدوت بلییوتی بوه عیوس زیردولختاول و
هأدلیل

مجهد ش د.

كلنگزنيهاي تكراري ،بيپايان و بيسرانجام در آذربايجان جنوبي
در اوور روولم ه هوولسلتر دروغ و عدعلاوول عجلووب و غریووب در
خص م پل رفتال علمی عقتصولد

صونکتی و ...آ عمور یولمنً رعیو

عدت در عیس ملول رولم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) عللورغم هضو ر در عصور
عرهبلطل

و ع فجلر عطنعل

عدتلد دروغ پردعزیهل عجلب و غریب و فریب

ملل هحت عدتکملر خ یش عدت .اور دول رولم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) بوه
منلدبتال مختلف مرعدم عفتتلح و یلنگ ز ی رعه میع دعزد و ادف عز آ هول
ل دعد در بلغ دبد و عملدوعر گه دعشتس جمکلت فقلر و مفل ک عدت یوه
گ یل در آینده ددی

وضکلت عقتصلد آ هل بهتر خ عاد شد.

در  81دلسی یه عز عمر رلم ه هلسلتر فلرس جدید(عیرع ) میگوررد
و جلیگدیس رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) پهل

شده عدت امل ه بیل یلنگ

ز ی و عفتتلح بلز ب ده عدت و ادعرع پرویه بیدرع جلم یلنگز ی شده عدوت
و به شکل لق

و یل هتی بدو ی چکتریس درملیهگرعر رال شوده عدوت.

هتی عمر بکضی عز عیس یلنگ ز ویاول در خصو م آزعدرعاهول بدرگورعهاول
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رعه آاس فرودگلاهل بلملردتل هل ورزشگلاهل مکولد و شوریتاول

صنکتی به چند داه میردد و ان ز به درع جلمی ردلده ع د عمل کتوه جلسوب
ه جه عینکه رلم ه هلسلتر بدو عینکه ح ه به تلجه ردل د عیوس پورویهاول
رع م خ

لق

یند امچنول اور دول بوه یلنوگ ز ویاول هکورعر و

غلروعقکی جدید عدعمه میداد و در بلغ دبدال جدید رع بوه ملوت هو رک
ل میداد و عینکه در ص ر

عجرع آ چنلس و چنل خ عاد شد.

عدم عجورع پورویهاول زیربنولیی منجور بوه فورعام بو د شوبکه
عرهبلطل

جلدهال شبکه برق رلم عدعر

رلم بل کی و ...میگوردد و بکنو ع

مل س عصلی در مقلبل درملیهگرعرع قرعر میگلرد و رلم ه هلسلتر فولرس(عیرع )
یه متهم عصلی عدم شکل گر زیردلختال و زیربنلال ضرور برع درملیه
گرعریهل صنکتی خدملهی و ی لورز در آذربلیجل جن بی عدوت خو د رع
در پ ت در لردلیی زیردلختهل عز جمله برق عرهبلطل

و ...مخفی مییند و

هتی در قش دسی ز یبت بوه رفوس شود عیوس لردولییاول در آینوده قو
میلعدپا میداد .مکم الً انگلم دفر مقلمل

علسلوه رولم ه هولسلتر (عیورع ) عز

عینگ ه وعده و وعلدال زیلد دعده میش د و هتی بکضلً وزرع عز آمولده بو د
زیردوولختهل در شووهرکاوول صوونکتی بوودسلل عوودم اموولانگی بوولس عدعرع
دلزمل هل دوستی و ع عمل لشنلخته دیگر ع تقلد می ملیندپا
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امه عیس دغل بلزیهل به ادف ی چو

گوه دعشوتس و وعبیوته گوه

دعشتس عقتصلد آذربلیجل جن بی به شهرال فلرس(عیرع ) ص ر
در عقتصلد بل هجم ی چ
عفتتلح ی

رلم ه هلسلتر ار دول در منلدوبتهل خو یش بول

یل دو شریت بیللر ی چو

میداد یه چه هح

میگلورد و

یوه عمودهلً خص صوی ایوتند ول

بدرگی در عقتصلد آذربلیجل جنو بی رخ دعده عدوتپا و

در آینده لد رخ خ عاد دعد بل گولز ردول ی بوه دو رودوتل و یول آدوفلست دو
یلل متر رعه رودتلیی یل هتی هکملر و دلز یو

گولودعر ی چو

رودتلیی رع در یکی عز شهردتل هل بکن ع شلاکلر عز عنلیول

یو

و سطوف رولم

ه هلسلتر در ه آذربلیجل جن بی به هص یر میی د .عمل در امه عیس عفتتلحال
یلنگز یال الچ وقت فرعم

میشو د و در اور منلدوبتی مجوددعً یلنگوی

جدید به زملس زده میش د هل دنت یلنگ ز ی در رلم هدعوم یلبد.
در بکضی م عرد ی

پرویه چندیس بلر و ه دوط چنود مقولم یلنوگ

میخ رد .هکدعد عیس یلنگ ز یال آ قدر زیلد شده عدت یه مردم علد هتی
میه ع ند امه عیس یلنگال دروغ رع به خلطر بللور د.
ملیندگل ددت چلس شده رلم در بوه عصوطنح مجلوس شو رع
عدنمیپا لد عز جمله یلنگ ز ل قهلر ایتند یه بو یهه پوس عز چهولر دول
دروغ پردعز و بکد عز آ که امه دروغهلی ل قش بر آب شوده در ملاهول
ددی

به ع تخلبل پا بکد مجلس مجددعً بل یم
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عدتل دعر و ...هملیت ردل هال جمکی رلم بل فرعر بوه جلو و بوه فرعم شوی
دپرد یلنگ ز یال قبلی و دروغ عز آب درآمده مجددعً یلنگ چند پورویه
مهم عمرع ی صنکتی خدملهی ی لورز و ...مهمپا رع بر زملس میز ند و در
هدعوم دنت هینه یلنگ ز ی م لریت می ملیند.
بطو ر یلووی فرانووگ یلنووگز ووی در روولم ه هوولسلتر فوولرس(عیرع )
صحنهدلزیهل قبل عز یلنگز ی امدمل بل یلنگ ز ی بکد عز یلنوگ ز وی و
چگ گی به فرعم شی دپرد آ ه دط عفکلر عمو مییول مرهلوه بنود اول
یرعیی آ امگی عبکلد گیترده روع نلدی ه دهع و دللدی رع در بر میگلرد
یه یتلب مفصلی رع میطلبد و عز ه صله عیس شتلر خلرج عدت و در املس
هد یفلیت می ینود .فقوط در عرزیولبی عملکورد عیوس رولم در فریوب عفکولر
عم میو هدعوم دروغ پردعزیهل عقتصلد آ و فرعر به جلو و هودعوم یلنوگ
ز ی در هلسلکه ادعرع پرویه ی چ

و عهلل لً بدر

امچنول بوه شوکل بوی

تلجه رال شده ع د میه ع گفت در فقدع ردل هال میتقل عهدعب میوتقل
و دلیر ه کلن

مرب

به جلمکه مد ی مل ند عهحلدیهال صنفی عیس رلم در

هدعوم دلطه و اهم ی ه هلسلتر خ یش م ف ب ده عدت و بط ر یلی ار و ح
عپ زییل

دلزمل یلفته رع دری ب یرده عدت.
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اقتصاد توتاليتر ،مجوزها ،سطح تكنولوژي ،كميت و كيفيت محصوالت در
آذربايجان جنوبي
اوور روولم ه هوولسلتر عقتصوولد خوو یش رع بوور مبنوول
عوس یتالیش طرعهی و به عجرع میگرعرد .شکل دای به ی

للزاوول و

ا یوت ه هولسلتر

در قلسب شلکه فلرس مطلس روهل لت به مکنی آ عدت یه وجو د مللتهول
ه رک عرب یرد و ...به خ د خ د خطر برع

رولم ه هولسلتر محیو ب

میش د و در رعدتل اضم عیس ملل در درو جمکلت فولرس(عیرع ) دومت
دای به مهلجر

به د

شهرال فلرس(عیرع ) عز منرر رلم عجتنلب لپوریر

موی ملیود .در امولس رعدوتل مکوول همولم دورملیه گورعریهل یون و بو یهه
هکن س ییهل علسی و صنلیس بل عرز

عفودوده بولال در شوهرال فولرس(عیرع )

هکللس گردیده عدت و چنلس مج زالیی ام برع بخش دوستی عقتصولد و اوم
بخش خص صی عقتصلد در شهرال آذربلیجل جنو بی دعده مویشو د و بول
بهل هال مختلف مل ند عدم دعشتس ه جله عقتصلد

عودم دعشوتس مج زاول

زییت محلطی عدم مکل یلبی منلدب فقدع لرو متخص
برق ق

فقدع شبکه

فقدع م عد عوسله یلفی و ...صدال بهل ه ریود و درشوت دیگور عز آ

جل گلر میش د.
برردی صنلیس و شوریتاول و محصو ال
جن بی

ه سلود در آذربلیجول

ل میداد یه عیثریت قلطس صونلیس و محصو ال
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آذربلیجل جن بی ه دط شریتال ی چ
عرز

و یل مت دط ه سلد مویشو د یوه

عفدوده پلیلنی دعشته و به سحل م عد عوسله و بلزعر فرو

شهرال فلرس(عیرع ) میبلشوند .عز دو
ه سلد در آذربلیجل جن بی مل ند محص ال
امگی بدو فرآور و بدو ار ح عرز

لد وعبیوته بوه

دیگور بخوش عموده محصو ال
ی لورز

م عد مکد ی و خلم

عفدوده بورع عقتصولد آذربلیجول

جن بی به شهرال فلرس(عیرع ) عردل میش د و در آ جل فورآور و هبودیل
به یلال

هلیی میگردد و عرز

عفدود آ صلب فلرس میگردد.

عصرعر بر ه سلد م عد خلم و فرعور
عیس ادف ص ر
عرز

ده در آذربلیجول جنو بی بول

میگلرد یه ز جلره صنلیس مرهبط یوه مویه ع ود بوه عیجولد

عفدوده و عشتغل و ه سلد ثرو

منجر گردد در آذربلیجل جن بی شکل

گلوورد و آذربلیجوول جنوو بی امچنوول بکنوو ع زعیووده عقتصوولد شووهرال
فلرس(عیرع ) و وعبیته به آ هل بلقی بمل د .زیرع در ص ر
بل عرز

شکل گلر صونلیس

عفدوده بلال در آذربلیجل جن بی و عمکل هضو ر آ هول در بلزعراول

رقلبتی جهل ی عیس ه ع لیی میه ع د ععتملد به فس ملت ه رک رع بلال بورده و
به آ هل عهیلس برعبر در ه ع لیی بل فلرس رع بداد یه عیس در هضلد بول منولفس
لم روح آ هل یکنی میتکمره و فروددت گه دعشتس آذربلیجل جنو بی بورع
فلرس عدت.
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عدم عرعئه مج ز بورع صونلیس بودر
ه سلدع

بل عرز

شریتال بدر
ده و عدم عهدع

عفدوده بلال عدم عرعئه هیهلن

بل کی بورع شوکل گلور

در آذربلیجل جن بی و هدعوم ه سلد مو عد خولم و فورآور
زیربنلال الزم برع صنکتی شد در آذربلیجل جنو بی

امگی عجدع م ترک خط م وی عقتصولد
رعدتل

و دعرع هکن سو ی عولسی و

رولم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) در

لب د ا یت ملی ه ریی آ هلدت عمل عبکلد دللدوتاول عقتصولد

رلم ه هلسلتر امچنل للزمند هجدیه و هحللل عدت هل آگلای ملی عز وضوکلت
میتکمره ب د آذربلیجل جن بی برع ملت ه رک هلصول گوردد .عمور یوه
هدعقل یکصد دل در آ هلخلر ص ر
بلدعر ملی قرعر دعرد.
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وجوه شرعي و خروج سرمايه از آذربايجان جنوبي
روهل لت شلکه ب یهه پس عز عدتقرعر دلیه صوف

در آذربلیجول

م قکلت مرابی اهم لکی رع در ملل ه دهال بددت آورد و به یکی عز عجدع
عصلی قدر

دللدی در ینلر دربلر عربلبال بلزعر و دی ع یلالرع هبدیل شود.

م قکلت مرابی میلط روهل لت و جلیگله آ ل در جلمکوه بکنو ع مفیورع و
عیده پردعزع ز دگی به آ ل عجلزه میدعد یه در رعدتل منلفس خ یش و بل عیس
ه جله یه آ ل مبلغل مراب شلکه ع د و در رعدتل هبللغ و گیتر

موراب

شلکه للزمند منلبس ملسی برع ه زهال علمله و مبلغل شلکه میبلشند موردم
رع قل س یرده ب د د یه بخ ی عز درآمدالی ل رع به عنو ع وجو ه شورعی بوه
مرعجس شلکه بپردعز د و آ ل لد عیس مبلسغ رع به ح

یه خ د صنح میدع ند

بلس طنب عل م دینی و ه زهال علمله و غلوره ه زیوس موییرد ود .ادینوه
عهدع

میلجد و ه زهال علمله لد بخ ی عز عیس وج ه پردعختی رع شولمل

میشد.
بل عیس مقدمه بلییتی گفت عللرغم هغللورع

و هحو ال

عقتصلد مدر در آذربلیجل جن بی و پس عز گرشت بلش عز ی

در هو زه
داه عز قور

 19ان ز بخ ی عز عق لر مرابی در آذربلیجل جن بی اور دولسه بخ وی عز
درآمد خ یش رع به عن ع وج ه شرعی به قم جف م هد یربن و ..عردول
میینند .فقط یلفی عدت بدع لم شکل گلر شهر جدید و یو یر بنولم قوم
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هکدعد عز مرعجس درشنلس شولکه در داوه 9899( 9119

شمیی) عز عرعق شکل گرفت و بل املس وج ه شرعی در عیس شهر یوه اولچ
ح شرعیط میتکد برع ی ولورز و ز ودگی رع ودعرد هو زهاول علملوه
دلخته شد و هبدیل به شهر بدر

شد و بکد عز به قدر

ردلد روهل لت

در ع قنب عدنمیبل درملیه گرعریهل ع جلم شده در هل هبدیل شد به ی
ین شهر عدت یه در آ مترو هرعم ع و ...در هل عهدع
در ص ر

عدت.

شکل گلر روهله ملی مدر و آگلای به ا یوت ملوی
مرابی میه ع د به ع ض فردتلد ار دلسه عیس

ه ریی مدر عیس عهیلدل

درملیه ملی به قم م هد جف یربن و ...عیوس دورملیهاول امل نود ج عموس
مدر غربی در قلسب م دیل
عیجلد درمل گلاهل خلریه یم

خلریه صرف هملیت عز خول عدهاول فقلور
بوه هحصولل و عزدوعج ج ع ول للزمنود و...

میه ع د در دعخل آذربلیجل جن بی و برع رفوس للزمنودیهل بوی شوملر آ
صرف گردد .به ار هل عین

یکی دیگر عز روشهلیی یه به خروج درملیه عز

آذربلیجل جن بی به شهرال فلرس(عیرع ) و عربی منجر میشو د پردعخوت
وج ه شرعی به مرعجس شلکه و ع تقل آ عز آذربلیجل جن بی به خلرج عدوت
یه الچگ ه د د برگ تی برع آذربلیجول جنو بی ودعرد .در هلسلکوه اولچ
فلرس(عیرع ) و عربی ی

دنت وجه شورعی بوه آذربلیجول جنو بی عردول

مییند.
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غارت معادن آذربايجان جنوبي و تخريب محيط زيست آن
در آذربلیجل جن بی مکلد عرزشمند و بدرگی وج د دعرد یه بهوره
بردعر دردت و هلدلس امه صنلیس جل بی مرهبط بل آ هل میه ع د به عشوتغل
گیترده و عرز

عفدوده بلال برع عقتصلد آذربلیجل جن بی منجور گوردد .عمول

رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) هملم مکلد م رد بهره بردعر در آذربلیجل جن بی
رع به شکل خلم م رد بهره بردعر قورعر مویداود و صونلیکی یوه فورآور و
هبدیل آ به یلالال وعدطهع و هلیی رع ع جلم میداد و عرز

عفدوده عیجلد

مییند در شهرال فلرس(عیرع ) میتقر یرده عدوت .مکولد بدرگوی امل نود
مس د گ

درب و رو ز جل طن زره ش رع هکلب فلولس دولنلت

درعب خلک چلنی (یلئ سس) مر د مکلد دنگ مرز آذر شهر عورملوه مولی
خ

و صودال مکود ی چو

ص ر

و بودر

دیگور در آذربلیجول جنو بی در

عدتقرعر دوست ملی ه رک آذربلیجل جن بی و عدتقرعر صونلیس مورهبط

بل عیس مکلد ملدع بلالیی عز عشتغل عرز

عفدوده و رفله بل تر رع به عرمغول

میآورد.
رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) در بهره بردعر عز مکولد در آذربلیجول
جن بی الچ ح ه جهی به هفظ محلط زییوت و جلو گلر عز آسو دگی آ
دعرد زیرع الزمه آ عدتفلده عز هکن س ی ال پل ورفته و دولزگلر بول محولط
زییت و گرع قلمت عدت در هلسلکه رلم فقط به د بل غلر

بل تر مکلد

آذربلیجل جن بی عدت و دکی مییند بل تریس چپلو رع ع جلم داد و هتوی
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جلده ددتردی به مکلد لد در شکل عبتدعیی آ م رد عدتفلده قرعر میداود و
هلضر به عهدع

جلده منلدب لیوت .بطو ر یلوی مبحوث ه دوکه پلیودعر و

دلزگلر بل محلط زییت الچ جلیی در بهوره بوردعر عز مکولد آذربلیجول
جن بی دعرد .هصلویر منت ره در عینتر ت یه ل دانوده هخریوب جنگلهول و
مرعهس در مکد مس د گ

م ه ع عز حو ه هخریوب محولط زییوت در

آذربلیجل جن بی عدت.
بوروكراسي اداري توسعه نيافته ،فاسد و كند
ب رویرعدی م ج د در آذربلیجل جنو بی یکوی عز لیلرآمودهریس و
فلددهریس ب رویرعدلهلدت و بجل آ که امو عر یننوده میولر ه دوکه بلشود
بکن ع مل کی بر در رعه ه دکه عمل مییند زیرع فلددهریس و چلپل س هریس
لیلرآمدهریس و ....ب رویرعدلهل در جهل عدت و فقط گ

بوه ز وگ عدوت

یه در رعدوتل منولفس رولم ه هولسلتر فولرس بورع عیجولد هولخلر در ه دوکه
آذربلیجل جن بی عمل یند و ی لی هل و دع عال زرگور و جوله طلبلهول
شخصی یه در قلسب رقلبتال و رویلرویهل بولس ملینوده مجلوس شوهردعر
فرمل دعر عدتل دعر یل مدیرع یل عدتل بخشدعر یل فرمل دعر رؤدول عدعرع
بل امودیگر عمولم جمکوه و لرواول عمنلتوی و دوپله پلدودعرع بول عدعرع

و

دلزمل هل عجرعیی عز دع عال رعی در شهرال آذربلیجول جنو بی عدوت.
بکبلر

دیگر به جل عینکه مبلهث عمو میو بولس مقلمول
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ه دکه فرانگی دللدوی و عقتصولد آذربلیجول جنو بی بلشود بل وتر جوله
طلبلهل شخصی مقلمل

رع منککس مییند .مطب عل

رییم ام یه عن ع مطب عل

و ردل هال محلیپا رع بل خ د یدک مویی وند

لد چلد جد عیس مبلهث بی عرز
 81دل گرشته مقلمل

و ردل هاول جمکوی

و گمرعه یننوده و دوخنرع لهل هکورعر

چلد رع به مردم عرعئه میینند.

دریلفت رش ه و عخلذ عز صلهبل شریتال و فکلال عقتصولد در
مقلبل ع جلم یلرال عدعر

ه هنهل فضل ییب و یلر رع هلره و هولر مویینود.

بلکه مردم علد رع لد هحت هلثلر قرعر میداد زیورع ع جولم یولر عدعر هتوی
میتلدم پردعخت رش ه عدت در غلر عیس ص ر

شخصی و ی چ

در زمول

مقرر یلر ع جلم خ عاد شد.
كنترل فعاليت گمركات آذربايجان جنوبي
در زمل جنگ عیرع و عورعق  )9119-11( 9811-91بخولطر
بمبلرع بنلدر جن ب عیرع ه دط عورعق بخوش عموده وعردع
آذربلیجل جن بی ب یهه گمریل

عز گمریول

جلفل بلزرگل دهن هبرید آدتلرع عورملوه

و ..وعرد میشد و عز عیس جهت بخش همل و قل جلدهع و ریلوی آذربلیجول
جن بی در ط

جنگ بیللر فکل ب د و عشتغل منلدبی رع عیجلد یرده ب د .عمل

بل پلیل جنگ عیرع

عرعق در دل  )9111( 9891و آغلز بر لمهاول پون

دوولسه ه دووکه عز دوول  )9111( 9891و در رعدووتل خووط م ووی یوون
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عقتصلد رییم برع محدود یرد عشتغل در آذربلیجل جنو بی و جلو گلر
عز ه دکه عقتصلد آ و ه دید مهلجر
فلرس(عیرع ) بنفلصله گمریل

عز آذربلیجل جنو بی بوه شوهرال

آذربلیجول جنو بی هقریبولً عز دو

دوسوت

وقت یکنی الشمیرفیجل ی به هلست هکطلل درآمد د و در عو ض گمریول
شهرال فلرس(عیرع ) فکول گردیوده و جولیگدیس آ هول شود د یوه بلکولر
گیترده ع رع در گمورک بخوش همول و قول و دولیر بخ وهل عقتصولد
آذربلیجل جن بی عیجلد یرد.
هیهلل فکلسلت گمریل
یوولر و گیووتر

منلدووبل

املانگی بل هح ال
گمریل

و ییوب و

بلعث روع ی و ه دکه هجولر

بوول ی و رال خوولرجی و رقلبووت پووریر شوود و

عقتصلد بلسعسمللی عدت در هلسلکه محدود شد فکلسلت

به ری د هجلر

و ییب و یلر عدم رقلبت پریر

عدم عشتغل و

بیته ب د فضل عقتصلد و دور عز رو دال بلسعسمللوی عقتصولد منجور
میگردد عمر یه رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) در بلش عز صد دل گرشوته آ
رع بر آذربلیجل جن بی هحملل یرده عدت .در هلسلکوه عز گمریول

شوهرال

فلرس(عیرع ) ار دل داهل ملللولرد دالر یولال وعرد و صولدر مویشو د بورع
گمریوول

آذربلیجوول جنوو بی محوودوده فکلسلووت عز دوو

روولم ه هوولسلتر

فلرس(عیرع ) هدویس شده عدت یه دهمله اور یودعم عز گمریول
جن بی هدعیثر عز چنود ده ملللو

دالر وعردع

و صولدرع

آذربلیجول

دولال ه بلییوتی

هجوولوز ینوود .امچنوولس عو عرض گمریووی و دووخت گلریهوول عدعر یووه در
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آذربلیجل جن بی ععمل میش د چنودیس برعبور بل وتر عز گمریول

شهرال فلرس(عیرع ) عدت یه ادف اموه عیوس هحملولاول در هلسوت لموه
هکطلل گه دعشتس گمریل

و عقتصلد آذربلیجل جن بی عدت و بلعث میش د

هتی هجلر آذربلیجل جن بی ام برع ع جلم عم ر صلدرع
گمریل

و وعردع

خو یش

شهرال فلرس(عیرع ) رع ع تخلب ملیند.
بل ه جوه بوه اوم مورز بو د آذربلیجول جنو بی بول چهولر ی و ر

آذربلیجل شملسی عرمنیتل ه ریله عرعق و عز طری دریل خدر بول آدولل
مرید و رودله گمریل
بدر

متکدد ام در شهرال مرز و ام در شهرال

آذربلیجل جن بی هأدلس شده عدت عمول امگوی آ هول در هلسوت لموه

هکطلل قرعر دعر د و بنرر میردد ادف رولم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) عز عودم
هکطللی یلمل آ هل بلز گه دعشتس روز هال بیللر محدود در مرزال اوم بورع
ل دعد عنلیل

و سطف خ یش بوه هجولر و ملوت آذربلیجول جنو بیپا و

مهمتر عز آ عدتفلده عز عیس گمریل

در شرعیط عضطرعر مل ند جنگ و غلوره

عدت امل گ ه یه در جنگ عیرع و عرعق عز آ هل عدوتفلده ملکورد .عدوتفلده عز
آ هل بکن ع

عارم بر علله ی

برع مثل گمریل

رال امیلیه لد عز دیگر عاودعف رولم عدوت

جلفل و بلزرگل در مرز بول آذربلیجول شوملسی و ه ریلوه

چنلس ق ی رع عیفل می ملیند.
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ددیکی گمریل

رال عروپولیی

آذربلیجل جن بی به بلزعرال ی

و امیلیه و مدیت عقتصلد آ هل لود دوبب وده عدوت یوه رولم ه هولسلتر
فلرس(عیرع ) بجد زمل جنگ (مل ند جنگ عیورع وعورعق و عز دور عضوطرعر)
عجلزه فکلسلت علد به عیس گمریل

بداد .برع

ل دعد عیوس خوط م وی

عقتصلد خصمل ه یلفی عدوت بودع لم یوه در دول  1999مولند ه ریلوه
بکن ع امیلیه آذربلیجل جن بی بلش عز  8/1مللللرد دالر یلال به عیرع صلدر
یرده عدت .آذربلیجل شملسی رودله عرمنیتل و عورعق گرجیوتل و ...لود
بکن ع ددی

هریس میلر ال به گمریل

آذربلیجل جن بی یبت به گمریل

شهرال فلرس(عیرع ) دلال ه مللللردال دالر صلدرع

و وعردع

غلر عز فوت

و گلز و م عد پلالیش شده فتی بلس عیورع و عیوس ی و رال ع جولم مویشو د.
عللرغم ددیکی جغرعفللیی و م قکلت میولعد جغرعفلول و عقتصولد بو د
عدوتفلده عز گمریول
ی

آذربلیجول جنو بی بورع وعردع

رال بخش عمده وعردع

محدود یرد فکلسلت گمریل

و صلدرع

و صولدرع

بوه عیووس

بل ی و رال موری ر در رعدوتل

آذربلیجل جن بی عز طری گمریل

فلرس(عیرع ) ع جلم میشو د و بورع ع جولم عیوس صولدرع

و وعردع

شوهرال
بجول

عدتفلده عز مرزال زملنی آذربلیجل جن بی برع ردول د آ هول بوه شوهرال
عصلی مل ند هبرید و ههرع یه عمدهلً در ج عر مرزال شملسی قورعر دعر ود بول
طی ادعرع یلل متر رعه دریلیی و زملنی عز طری دریل مدیترع ه یل ل د ئد
دریل دورخ هنگوه عود عقلول س انود دریول عمول و هنگوه ارمود بوه
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بندرعبلس عردل و عز آ جل عز رعه زملنی بل طی بلش عز دو ادعر یلل متر میولر
جلده ع به م هد عصفهل ههرع و هبرید ع تقل مییلبند در هلسلکه بدو للز
به همل و قل ط ال ی دریلیی عز طری گمریل

آذربلیجل جن بی امه عیوس

یلال بل صرفه عقتصلد بل تر قلبل قل و ع تقل ایتند .عمل خط م ی عقتصلد
خصمل ه رلم ه هلسلتر فلرس بر علله آذربلیجل جن بی در رعدتل فل یورد
عقتصلد آ عیس دللدت ال غلرمنطقی و غلرعقتصلد بل شد

ار چه همولمتر

ععمل و ه جله پریر می ملید.
صفال ط یل عه ب سال میلفرهی و یلمل ال هلمول بولر در
گمریوول

بلزرگوول و رعز در موورز ه ریلووه بول آذربلیجوول جنو بی و دیگوور

گمریوول

روولم ه هوولسلتر

آذربلیجوول جنوو بی امگووی عز یلرشووکنیاوول

فلرس(عیرع ) ری ه میگلرد .عمل آ هل بل هلیت پررویی و شلرالهل ی خو د رع عز
ار میي سلتی بر دعشته و آ رع مت جه یلرشوکنیاول ی و رال امیولیه
بو یهه ه ریلوه و آذربلیجول شوملسی موویدع نود و عز عیوس طریو در هبللکوول
ضده ریی خ د لد عز آ بهره مند میش د .امچنلس یلر شکنیال مقلمول
گمریووی روولم ه هوولسلتر فلردبکض ولً بلعووث عکووس عسکموول مقلموول
ی

گمریووی

رال امیلیه ه رک آذربلیجل شملسی و ه ریله میگردد یه عیس لود بول

ه جه به عینکه عیثر مرعجکه ینندگل به عیس گمریل

عز ه رکال آذربلیجول

جن بی آذربلیجل شملسی و ه ریله ایتند به عیجلد خص مت بلس آ هل یمو
مییند یه عیس لد دیگر ادف ش م رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) میبلشد.
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بط ر یلی ینتر و محدود یرد همل و قل هرع دیت یلال و میلفر
عز گمریوول

آذربلیجوول جنو بی در رعدووتل محوودود و فلو یوورد عقتصوولد

آذربلیجل جن بی عز خط م ی ال عمده عقتصلد
می بلشد به ح

رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع )

یه بکضوی م عقوس عیوس دوخت گلریهول عفرعطوی صودع

هکدعد عز عنلصر گملشته شده رلم درآذربلیجل جنو بی رع لود در مویآورد.
برع

م ه چند دل پلش فرد بنلم «جبلر » یه مدیر یول همول و قول و

پلیل هال آذربلیجل رقی ب د عز وج د محدودیت وعردع

یولال در گمریول

آذربلیجل جن بی خبر دعده ب د عسبته فقط خبر دعده ب د و ع تقلد کورده بو د و
عهتملالً یم عطنعی و عز میلئل عمنلتی دللدی و هیلس بلعث بلول چنولس
مطلبی شده ب د در هلسلکه مکم الً مقلمل
ب د در صنکت و صلدرع

رلم در هبرید امل ه عز عو یل دوم

یبت به دیگر عدتل هل خبر مویدانودپا یوه اموه

میدع ند دروغی بلش لیت .زیرع عگر هبرید عو یل دوم در صنکت و صلدرع
ب د عیس امه مهلجر هرک عز آذربلیجل جن بی در شهرال فلرس(عیرع ) چوه
یلر میینند یل عینکه بد بل دفر ه رییتی م غ

درملیه گورعر و یولرگر

یرد در آ جلال شده ع دپ
احداث سدها و كانالهاي پاياب سدها و كشاورزي مكانيزه
عهدع
یکی عز م ض عل

ددال آدلبال جد به محلط زییوت وعرد موی ملیود و
جد عدت یه طرفدعرع محلط زییت دبدال و ه دوکه
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پلیدعر به آ هیلدلت ل میداند .بل عیس هل رولم ه هولسلتر بورع هولملس
م عد غرعیی و محص ال

ی لورز صنکتی مل ند پنبه برع صونلیس یولجی

دع هال روغنی برع صنلیس ه سلد روغس و ..به عهدع
بدر

بدو ه جه به عسدعمل

داهول دود ی چو

و

زییت محلطی در آذربلیجل جن بی عقدعم یرده

عدت مجم ح زملسال ی لورز یه در پلیلب عیس ددال قورعر دعر ود یوه عز
هلست ی ت دیم به آبی هبدیل و یل به ط ر یلی برع عوسولس بولر زیور ی وت
خ عاند رفت بلش عز ی

مللل

اکتلر عدت .برع مثل دد خدع آفوریس بوه

هنهلیی قرعر عدت در منطقه خدع آفریس عصن دوز و مغل بلش عز  11اودعر
اکتلر (دد ملل مغل و ی ت و صنکت فکلی در پلرس آبلد  89ادعر اکتولر
رع زیر ی ت برده عدت) رع هحت آبللر مدر قرعر داد.
بلش عز  199مگل وع

ه سلد بورق یو

ملللو

هوس محصو ال

ی لورز

 991ادعر هس شلر  91ادعر هس گ شت ه سلد دلال ه عیس پورویه

در ص ر

عهملم و به تلجه ردلد درملیه گورعر آ خ عاود بو د و بورع

پنجله ادعر فر لد عشتغل میتقلم عیجلد خ عاد یرد .برع مقلییه یلفی عدوت
بدع لم یه یل عشتغل م ج د در خدع آفریس عصن دوز و پلرس آبلد در هملم
بخشال عقتصلد عین
در ص ر
مللل

به پنجله ادعر فر میردد.

عهملم ددال و یل لسهل پلیولب دودال یوه بولش عز یو

اکتلر زملس رع زیر ی ت مکل لده خ عاد برد ه هنهل صدال ادعر شوغل
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جدید عیجلد خ عاد شد بلکوه رع ودمل و هجوم ه سلود و صونلیس هبودیلی و
ه سلدع

آ هل به چندیس برعبر وضکلت فکلی عفدعیش خ عاد یلفت یوه عیوس بول

خط م ی ین عقتصلد

رلم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) در آذربلیجول جنو بی

یکنی محدودیرد درملیه گرعر و عشتغل و ه ی مهلجر
جن بی در هضلد قرعر دعرد و به املس خلطر هلین
بدر

هتی یکی عز عیس دودال

بوه بهوره بوردعر یلمول ردولده عدوت و انو ز م وکل آب در ینولر

رودخل هال بدر

مل ند آرعز قد عوز هل

وضکلت در خص م ددال عهدع
د

عز آذربلیجول

ده بلقیمل وده عدوت .امولس

شده بر رو رودخل هاول جولر بوه

دریلچه عرومله لد صلدق عدت و خ

عدت در هلسلکه الچ یل ل یل پلیلب دد
در بکضی عز پرویهال ی چ

شد دریلچوه رع بود بل آورده
لد به بهره بردعر

ردلده عدت.

یه یل ل ی ی آ هل هل هدود هملم

شده و بخ ی عز زملسال آ هل برع ی ت به بخش خص صی وعگورعر شوده
عدت عز جمله در دشتال گلفرج و گردیل در دلهل آرعز در جلفل به جل
عالسی ب میو ه ریهل آذربلیجل جن بی عیس زملسال به فلردهل وعگورعر شوده
عدت عیس رویه یکنی وعگرعر زملسال پلیلب دودال بوه فلردوهل مویه ع ود
رو د خطر لک بلشد یه به هض ر بل تر جمکلت فلرس در شهرال و منلط
ی وولورز آذربلیجوول جن و بی منجوور ش و د و بووه هیووریس آدلملندوول
آذربلیجل جن بی بلل جلمد .زیرع امل گ ه یه عشلره شد بولش عز یو
اکتلر زملس در پلیلب ددال آذربلیجل جن بی در ص ر
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هکملل و آملده ی ت خ عاد ب د و ممکس عدت رلم ه هلسلتر فولرس(عیرع ) رع
برع جل گلر عز بهره مند ه ریهل آذربلیجل جن بی عز عشوتغل لشوی عز
آ جمکلت فلرس رع به عیس منلط منتقل یند و امدمل به ه دید مهولجر
عز آذربلیجل جن بی به شهرال فلرس(عیرع ) عدعمه داد .در ار ص ر
ددال و پلیلب آ هل در ص ر

عیوس

عجرع یلمل میه ع د بوه عیجولد صودال اودعر

شغل میتقلم و غلرمیتقلم منجر ش د یه در رعدتل خط م یال عقتصولد
ضد آذربلیجل جن بی رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) لیت.
درياچه اروميه و انتقال حوزه به حوزه آب
بل گیتر

شهر لنی و شکل گلر ین شوهرال و عودم یفلیوت

آباول جولر و زیرزملنوی م جو د در ددیکوی و عطورعف یون شووهرال
ضرور

ع تقل ه زه به ه زه آب عز رودخل وهاول و منولط ی ایوتل ی یوه

دعرع بلر دگی منلدب و آب ملزعد بورع ع تقول ایوتند عهیولس مویشو د.
خ

شود دریلچوه عروملوه و قورعر دعشوتس عوسولس و دومولس یون شوهر

آذربلیجوول جن و بی در عطوورعف آ (هبریوود و عروملووه) و دشووتاوول ودوولس
ی لورز در عطرعف آ للز به ع تقل ه زه به هو زه آب رع عجتنولب لپوریر
می ملید .در عیس ملل جل گلر عز خروج آب رود زعب صغلر یوه عز جنو ب
قووره دعغ در عورملووه و عوش ون یه درچ وومه گرفتووه و پووس عز طووی میوولر در
شهردتل ال پلرع هر و در دشت به دعخل شمل عورعق پلچلوده و یول آب
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متر مککب در دول عدوت عز آذربلیجول جنو بی

خلرج میش د ضرور عدت عیس ع تقل ه زه به ه زه ام بورع آب شورب
شهرال و رودتلال عطرعف دریلچه عرومله ام برع آبللر دشوتهل عطورعف
آ و هأملس آب بل عدتفلده عز شلب زملس و عرهفلح میه ع د ع جلم شو د .ع تقول
آب عز ه زه رود آرعز بو یهه آبهولیی یوه عز قوره دعغ بوه عرس مویریودد و عز
ددترس آذربلیجل جن بی خلرج میش د برع هلملس آب هبرید و دشوتاول
هبرید مر د ص فلل شبیتر در آینده ضرور خ عاد بو د .امچنولس ع تقول
آب بخ ی عز ه زه رود قد عوز به هبرید و دریلچوه عورملوه اوم عز طریو
دشت ال جن ب دهند و ام دشتال شمل دهند و آبللر دشوتهل هولملس
آب شرب و آب صنلیس میلر ع تقل برع رفس م کل یم آبی عجتنولب لپوریر
عدت .زیرع آب قد عوز لد عمدهلً عز آذربلیجل جنو بی خولرج و در گولن
برع آبللر شلسلدعرال بر

ه دط دد منجلل م رد عدتفلده قرعر میگلرد در

هلسلکه آذربلیجل جن بی به شد
آذربلیجل جن بی منطقه ع

للزمند آ عدت.
لمه خ

عز رر آب و ا عدت وسی

دریلفت آب عز رودخل هال آرعز و قود عوز و وجو د ی اهول متکودد بول
عرهفلح بلش عز  8999و  1999ادعر متر عرهفلح عمکل ذخلره آب بوه شوکل
برف در ی اهل هل عوعدط هلبیتل وهتی در دلوعال ودهند هل عوعخور هلبیوتل
رع ممکس می ملید و ع تقل ه زه به ه زه آب و عدتفلده عز رو اول مودر
آبخلددعر و آبللر قطره ع و بلرع ی مویه ع ود هول چنودیس برعبور جمکلوت
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م ج د در آذربلیجل جن بی رع عز رر للز بوه آب شورب آب صونلیس و آب
ی لورز و هفظ آب دریلچهال و بریهال و ذخلیر آبال زیرزملنوی هولملس
ملید .عگر چه ه جه به هفظ محلط زییت و ه دکه پلیدعر امدمل بلید م رد
ه جه قرعر گلرد و عدتفلده عز هکن س ی ال جدید و روشهل جدیود ی وت
دعشت و بردعشت در عیس رعدتل عز عسدعمل
بکد عز هرلارع

ععترعضی عز د

عوسله عدت.
فکلال هریت ملی در روزاول

 91و  91شهری ر مله  9819در عروملوه و هبریود در ععتورعض بوه خ و
شد دریلچه عرومله و هخریب محلط زییت آذربلیجل جن بی بدسلل دللدت
لدردت رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) رلم ددت پلچوه و بوه شوکلی هبللغولهی
ععنم یرد یه مجلس ملی ی و الأ دوست آ طوی جلیوهع جهوت ع تقول
آب عز رودخل هال زعب صغلر و عرس به دریلچه عروملوه و ععمول هغللور در
شل ه ال آبللر عز جمله هروی آبللر قطره ع و بلرع ی چند اودعر ملللولرد
ریل عختصلم دعده عدت.عمل امه عینهل ملی ی و دروغهل بدر
یرد عوضلح و منحرف یرد عفکولر عمو میعز عفتضولهل
و عقتصلد

بورع آرعم

زییوت محلطوی

رلم بو د و در عمول رولم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) بوه دللدوتهل

خصمل ه زییت محلطی و عقتصلد و فرانگوی بور عللوه آذربلیجول جنو بی
عدعمه میداد.زیرع عین

بدو آ که عدتفلده ع عز دودال عهودع

شوده بور

رو رودخل هال دریلچه عورمله بکمل آید بجل دریلچه دعرع آب و مفلود
برع محلط زییت آذربلیجل جن بی بولش عز دوی دریلچوه دود ی چو
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شود دریلچوه

بر رو رودخل هال عیجلد شده عدت یه منجر به خ

عورمله شده عدت.
بکد عز بحورع عرز در زمیوتل  9819و عفودعیش عرز

دالر در

مقلبل ریل رلم مجب ر شد د د بل کی دپردهال رع عز  91درصد بوه بولش عز
 19درصد عفدعیش داد و بد بل آ برع جرب قدینگی م جو د در بولزعر
فرو

عورعق م لریت عز د

دوسوت بورع پورویهاول

گرفت و در عدفند موله  9819بول هبللغول

مختلوف دورعت

ودولس در هل یدیو اول

رولم

م خصلً در ه زه آب برع طرههول آبوی در خ زدوتل و عصوفهل جهوت
هلملس آب زعیندهرود و عدتل هل یو یر فولرس عورعق م ولریت چنود اودعر
مللللرد ریلسی عز د

بل کهل به فرو

رفت هل عز طری جرب قدینگی مردم

عیس طرههل ع جلم ش د وسی عدمیعز طرههول آبوی در آذربلیجول جنو بی و
بخص م دریلچه عرومله مطرح ده عدت زیرع رولم ه هولسلتر فقوط وع مو د
مییند یه در هل عجرع پرویهال متکدد عمرع ی و صنکتی و ی لورز در
آذربلیجل جن بی عدت وسی در عمل گلمی بر میدعرد .بکبلر

دیگر عجورع

عیس طرههل ضرور آب فقط عز طری عدتقرعر دوست ملی ه رک آذربلیجل
جن بی ممکس خ عاد ب د .زیرع رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) بکنو ع عدوتکملرگر
آذربلیجل جن بی هلضر خ عاود بو د مللللرداول دالر دورملیه بورع ه دوکه
صنکتی ی لورز

عمرع ی شهرال و رودوتلال آذربلیجول جنو بی ادینوه
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ملید زیرع بل ادف ین آ یکنی عدتثملر و فروهور گوه دعشوتس آذربلیجول
جن بی در مقلبل رلم ه هلسلتر فلرس در هضلد قرعر دعرد.
معادن سنگهاي قيمتي ،ساختماني ،شن ،ماسه
آذربلیجوول جنو بی دعرع مکوولد عرزشوومند عز دوونگهل قلمتووی
گوچ و ...عدوت .در عیثور شوهرال

دنگال دلختمل ی شس ملدوه آاو

آذربلیجل جن بی مج ز بهره بردعر خلم عز عیس مکلد یل در عختللر هلداول
عمنلتووی و روولمی یوول در عختلوولر متوورو و شووهردعر ههوورع و دیگوور هلداوول و
شریتال

رلم در ههرع عدت و یل میتقلملً آ رع م رد بهوره بوردعر قورعر

میداند و عز طری صلدرع

آ به خلرج عرز مو رد لولز خو د رع بوه ددوت

میآور د یه برع مثل مکلد دنگ مرمر عورمله و آذرشهر بدیس گ ه عدوت
و یل بل گرفتس پ ردل تال دنگلس ملال ه و دلال ه عز شریتال خص صوی
م ج د در آذربلیجل جنو بی هحوت عنولویس مختلف(مجو ز بهوره بوردعر
ملسلل

ع عرض زییت محلطی و )...عمنً د د عصلی عز فکلسلت عیوس مکولد

رع به خ د عختصلم میداند و برع آذربلیجل جن بی فقط هخریوب محولط
زییت آ صلبش میشو د.عز دو

دیگور هکن سو ی و صونلیس مورهبط بول

فرآور دنگهل دلختمل ی عمدهلً در عصوفهل و ههرع قرعر دعرد و م عد خلم
دلختمل ی عز آذربلیجل جن بی عدتخرعج و برع فرآور به آ شهرال منتقول
میش د و عشتغل و عرز

عفدوده آ صلب شهرال فلرس(عیرع ) مویگوردد
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و رعبطه عدتکملر بلس رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) و آذربلیجل جن بی در عیوس
ه زه لد هدعوم مییلبد.
م ض ح مکلد در آذربلیجل جنو بی و حو ه بهوره بوردعر

رولم

ه هلسلتر فلرس(عیرع ) عز آ هل یه امرعه بل عدتثملر آذربلیجل جن بی و هخریوب
محلط زییت آ عدت م ض عی گیترده و للزمنود عطنعول

عز درو عیوس

مکلد و شریتال بهره بردعر عز آ هلدت و بل ه جه بوه ملالوت عمنلتوی عیوس
رلم عطنعلهی یه به خلرج ه دط رلم عرعئه میش د محدود لردل و گمورعه
یننده عدت .عسبته عیس به مکنی آ لیت یه بلییتی در عیس خصو م مطلبوی
شت بلکه آملرال عرعئه شده عز دو
برردی قرعر دعد چ

رولم رع بلییوتی بول عهتلول مو رد

دروغ عدلس و پلیه رلم ردول ه ع اور الوأ

هلیموه

ه هلسلتر عدت .برع مثل مکولد طون آقودره زره شو رع دولر گو يی
مکلد طن ع دیرگل قره دعغ مکلد موس دو گ

مدرعوه جلفول خلولر

مکلد درب و رو ز جل مکلد دنگ آاوس در عطورعف ز جول و بلجولر
فللس دلنلت درعب بیتل آبلد عردبلل یللبر خلولو مکولد فوت وگولز در
مغوول و در دریوول خوودر و مکوولد دوونگهل قلمتووی و دوولختمل ی در امووه
شهرال آذربلیجل جن بی و ...عز جمله مکلد ی ایتند یه عیثور آ هول رع رولم
ه هلسلتر م رد بهره بردعر قرعر میداد یل بد بل هولملس دورملیه و هکن سو ی
برع بهره بردعر عز آ هول و ع تقول منولبس آذربلیجول بوه ههورع و شوهرال
فلرس(عیرع ) عدت .وسی قطکلً منلبس و مکلد عرلم دیگر
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جن بی وج د دعرد یه یل رلم ه هلسلتر به د بل ضکفال هکن س یی

ی وف

کرده عدت و یل به دالیل دللدی هلضر به ععنم آ لیت.
متروي تهران
بکد عز «ع قنب م روطه عیرع » و ب یهه بل عدتقرعر هک موت پهلو
عو بد بل ی دهل د م عدفنود مله ( 9111ف ریوه  )9119هنو ح و هکثور
دنتی در عریل قدر

فرانگی دللدی و عقتصلد یه در دوره قلجلرال شل ه

مدیریتی رعی ب د و عیلستال عز ملدع ی عز خ دمختلر در ه زهال مختلوف
برخ ردعر ب د د و عسبته عیلستال مورز مل نود آذربلیجول جنو بی عز دوطح
بلالیی عز مرعوردع

بل خولرج برخو ردعر ب د ود یوه بولش عز منلدوبل

شوهر

ی چکی مل ند ههرع بکن ع پلیتخت قلجلرال بل خلرج ب د .رضلخل بل هق یوت
عرهش به دری ب امه عختلولرع
عیلستال عقدعم یرد و منلدبل

و هن عول

فرانگوی دللدوی و عقتصولد

عیلستال رع بل خلرج محدود یرد و هحت ینتور

قرعر گرفت و رعه آاس عز دلهل خلل هل دلهل شورقی خودر ی ولده شود و
گمریل

شهرال فلرس(عیرع ) فکلستر و فکلسلت گمریل

هکطلل یل محدود شد و مریدیت عقتصلد
درملیه گرعر در عهدع
ههرع عصفهل

آذربلیجول جنو بی

لد به ههرع عختصولم دعده شود و

صنلیس دلمل شل ه یولجی در شوهرالیی مل نود

شلرعز یدد یرمل م وهد و دولیر شوهرال فولرس(عیرع )

متمرید گردید .عسبته ههرع بل فلصله ع زیلد درملیه گرعر بل تر بوه خو د
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عختصلم میدعد و عهودع
عهدع

شوبکه خللبل هول و عرعئوه وعمهول مختلوف بورع

مرعید میک ی و هجلر در ههرع و عخر ملسللههل و ع تقل آ به ههرع

منجر به آغلز مهلجر

به ههرع عز آذربلیجل جن بی و دلیر عیلستال گردیود.
عرهبول محودودهر بولس ههورع و

عسبته قبل عز عدتقرعر رلم ه هلسلتر پهلو

آذربلیجل جن بی برقرعر ب د و هجلر و یلرگرع عمدهلً برع یلر به آذربلیجول
شملسی و هفللس ب یهه شهر پررو
مهلجر

فتی بلی و شهرال عثمول ی (ه ریلوه)

مییرد د .ار دل چند ملللو

سلوره عدوترسلن

لود عز عمتلولز بهوره

بردعر عز فت عربیوتل (خ زدوتل ) ه دوط ع گلیوتل بوه عیورع پردعخوت
مویشوود .عیجوولد روولم متمریوود دللدوی و عقتصوولد و بو یهه عدووتثملر منوولبس
ی لورز عیلستال بل قلمتهل هحمللی عز د

رضلخل منجر به فقلور شود

عیلستهل عمدهلً ه رک عرب یرد ه ریمس بل

و ...و ثروهمند شد ههورع

و شهرال فلرس(عیرع ) گردید .م ج مهلجر

عز عیلستال به ههرع به عفدعیش

بل تر رو

عقتصلد منجر شد و ههرع امل ند مرید بورع ذوب و ولب د

ا یت فرانگی و ملی مهلجرع عز ملل ه رک یرد عرب و ...عمل مییورد و
عین

لد یه بلش عز ی

قور عز عدوتقرعر ه هلسلترییوم فولرس(عیرع ) هحوت

عن ع «ع قنب م روطه عیرع » میگررد املس قش رع عیفل مییند.
جمکلت شهر ههرع برعدلس برآوردال در آغلز رلم ه هلسلتر پهلو
در  )9119( 9111هدعقل  999ادعر فر و هدعیثر  919ادعر فر برآورد
میشد و بل رشد دریس درانگلم عشغل عیرع ه دط متفقولس جنوگ جهول ی
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دوم در شهری ر ( 9819عگ دت  )9119به بلش عز  199ادعر فر ردولد.
عیس رو د همریدگرعیی شدید و عدتثملر منلبس ملول هو رک عورب و ...بکود عز
و هبکلودال و ی ووتلرال پووس عز دووق

پلیول جنووگ جهوول ی دوم و جنلیوول

هک مت ملی آذربلیجل و جمه ر مهلبلد در دل  9811بوه شود
یلفت و در عوسلس درشملر ردمییه ه دوط پهلو
ع جلم شد .جمکلت ههرع به  9/1مللل

عدعموه

دوم )9119( 9881

فر عفدعیش یلفت و جمکلوت هبریود

یه عبدعسرزعق د بلی آ رع در دل  9199دعرع  199اودعر فور جمکلوت
ذیر یرده ب د بکد ی

و لم قر بل یلاش شدید در دول )9119( 9881

به  111ادعر فر ردلد و پس عز آ شهرال عصوفهل و م وهد در ردهاول
بکد قرعر گرفتند.
رو وود همریوود گرعیووی در ههوورع و شووهرال فوولرس(عیرع ) در
آملرگلریهوووووول )9119( 9891 )9119( 9811 )9199( 9811
 )9119( 9811و  )1999( 9811لوود قلبوول م وولاده عدووت و امدموول
هخریب منلبس و عرزشهل فرانگی دللدی و عقتصولد ملول هو رک عورب
یوورد هو ریمس بلو

و ...عدعمووه یلفووت و مهوولجر

بووه ههوورع و شووهرال

فلرس(عیرع ) بکن ع تلجه آ دللدتهل هودعوم یلفوت و در آخوریس آمولرگلر
دوره پهل

دوم جمکلت ههرع به  1/1مللل

فر ردلد بکبلر

بلیت دل  9881هل  9811جمکلت عز  9/1مللل
ردلد.
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پرویه همرید جمکلت در ههرع و شهرال عطرعف آ اوم در دوره
پهل

ال و ام در دوره جمه ر عدنمی بل جمکلت و شد

ار چه همولمتر

پلگلر میش د و در آملرگلر دل  )1999( 9811جمکلت عدتل ههرع
به  98/1مللل

فر ردلد و در قلسب دفرال عدتل ی عهمد

ه مه خ یش و جمکلت بلش عز  1/8مللل

وهعد یورج بول

فر عز عدتل ههرع متنودح و بوه

عدتل عسبرز هبدیل شد یه ادف آ عدعمه جرب بل تر جمکلوت عز ملول ملول
دری ب شده و هدعوم ذوب مهلجرع در ا یت ه هلسلتر هحمللی فلرس(عیرع )
عدت .عین

فلصله بلس شهرال ههرع و یورج بول عدوتقرعر مرعیود صونکتی و

شهرکال میک ی پر شد و رودتلال عطرعف آ هل لود بوه شوهرال چنود
شهر جدید ا تگرد در هول هبودیل

صد ادعر فر هبدیل شده عدت .عین

شد به ین شهر جدید عدت و خط مترو ههرع و یرج و ا تگرد یه هل
یرج در هل بهره بردعر عدت در هل عهدع
عهدع

هل ا تگرد عدت و در آینده

آ هل قدویس پلش بلنی شده عدت .عیس خط متورو عونوه بور خطو

مترو مخص م ار یدعم عز ین هرال ههرع و یرج عدت .خط

متورو

زیرزملنی و رو زملنی یه برع هکملول شوبکه همول و قول درو شوهر
ههرع و شهرکال عطرعف آ مل ند پر ود ع دی وه  ....در رور گرفتوه شوده
عدت و در هل عهدع

عدوت طبو ععونم شوهردعر ههورع بولش عز 189

یلل متر عدوت .شوبکه آزعد رعاهول بدرگورعه اول ه لهول زیرزملنوی و هتوی
بدرگرعاهل دو طبقه برع هیهلل عرهبلطول
98

درو شوهر و یولاش م وکل

Yüz İl Sömürgəçilik

هرعفل

صد سال استعمار

ههرع در هل عهدع

یه در عف ملل مد

و بلندمد

عدت به بلش عز صدال یلل متر میردد بنح
فلصله بلس شوهرال دملو ود و روداوس در

شرق ههرع هل قدویس در غرب ههرع به فلصله بلش عز  199یلل متر عز مرعید
صنکتی جمکلتی خدملهی هفریحی پهوا ی دع گلاهل بهدعشتی و درمل ی
فرودگلاهل عییتگلاهل همل و قل ریلی و ...پر خ عاد شد و جمکلتی بلش
عز  89مللل
هحصلن

فر رع در خ د جل خ عاود دعد .بول ه جوه بوه عفودعیش دوطح
و درآمدال در ههرع و عطرعف آ و یلاش دریس در درصود رشود

جمکلت بخش عمده عیس جمکلت  91مللل

فر جدید عنوه بر جمکلت

فکلی یه بلییتی عیس منلط رع پر عز جمکلت یند بول ف ولرال و هبکوبضاول
عقتصلد ععمل شده عز ملل ملل دری ب شده به ههورع و عطورعف آ یو
دعده خ عاند شد و عیس یلرخل ه ذوب ملل و لب د ا یت ملی آ هل امچنول
به یلریرد بلش عز ی

قر ی خ د در هحقلر و به هلشله رع ی و لب

ا یوت

ملی ملل دری ب شده عدعمه خ عاد دعد.
متروي تبريز
ام عین

هبرید فلقد شبکه مترو عدت و عز دل  9819یه یروبوی

رئلس وقت مجلس ش رع عدنمییلنگ عهدع
هتی ی

آ رع بوه زمولس زده عدوت

خط پس عز گرشت هدود  91دول عز یلنوگ ز وی عفتتولح وده

عدت و ار دل عفتتلح خط عو آ رع به دل بکد ه عسه میداند .در هلسلکوه
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در دل  )1999( 9819عوسلس خط مترو م هد عفتتولح شود.ان ز مکلو م
لیت در ص ر

عفتتلح چند عییوتگله محودود متورو هبریود چوه یملوت و

یلفلتی خ عاد دعشت و امچنلس در پلیل دل  9819ععنم شد یه یکوی عز
مترو هبرید رع قرعرگله خلهم عال بلول طبو قورعردعد بوه مبلوغ یو

خط

مللللرد دالر عهدع

خ عاد یرد.

مقلییه ع ی هله در خصو م رشود جمکلوت ههورع و شوهرال
عطرعف آ بل شهرال آذربلیجل جن بی شد

هبکلض ال عقتصولد ععمول

شده بر علله آذربلیجل جن بی رع ل خ عاود دعد .در طو

دولسهل جنوگ

جهل ی دوم به خلطر هض ر لروال متفقولس در عیورع فضول مطب عول
فضل دللدی و مبلهثل
د

و

در مجلس هل هدود آزعد شده ب د و ععترعضلهی عز

هکدعد محودود عز ملینودگل آذربلیجول جنو بی در مجلوس یوبت

هبکلضال بور عللوه آذربلیجول جنو بی صو ر
ععترعضل

مویگرفوت یوه هلیتولً عیوس

و شرعیط میلعد دعخلی و بلسعسمللی منجر به ه کلل هک مت ملی

آذربلیجل به رابر دلد جکفر پل ه ور شود .یکوی عز عیوس ععترعضول

رع

«علی مرعد مرعغه ع » یینده یتولب «عز ز ودع رضولخل هول صودر فرقوه
دمکرع

آذربلیجل » آورده عدوت یوه ملینوده مجلوس عز آذربلیجول جنو بی

ععترعض یرده عدت یه ب دجه عدتل مرید یه شلمل عدتل هل مرید
دمنل قم و ههرع فکلی میشد و دعرع  9/1مللل

عسبرز

فر جمکلوت بو د 19

برعبر عدتل هل آذربلیجل جن بی عدت یه جمکلت آ هل رع ملینده مری ر 1/1
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فر ععنم یرده ب د .بکبلر

دیگر جمکلت آذربلیجل جن بی به هنهلیی

بلش عز  8برعبر چند عدتل ههرع و عطرعف آ ب د عدت و عیس یکنی  99برعبر
هبکلض در عختصلم ب دجه بلس ههرع و عطرعف آ بل آذربلیجل جن بی یوه
عین

لد امچنل بل شد

عیس هبکلضهل ه هنهل در ه زه عقتصلد بلکه در امه

ه زهال مل ند فرانگ و دللدت لد در هل ععمل عدت .عیس هبکلضال بلعث
شده عدت یه جمکلت عدتل مرید دلب یه عین
عدت عز  9/1مللل

به چند عدتل هبدیل شده

فر بل بلش عز  91برعبر عفدعیش بوه بولش عز  91ملللو

فر بردد .در هلسلکه جمکلت  1/1مللل

فر آذربلیجل جنو بی ت ع یوته

عدت هتی عز  8برعبر عب ر یند .در عیس جل محدوده ملی عز آذربلیجل جنو بی
م رد رر عدت یه هک مت ملی به رابر دلد جکفور پل وهور آ رع در
ینتر دعشت و هتی بخ ی عز آ در امل عدتل مرید قرعر دعرد و زیر رر
هک مت ملی ب د.
ه هبرید بکن ع مرید آذربلیجل جن بی و ین شهر عو آذربلیجول
جن بی و ه دلیر شهرال بدر

آذربلیجل جنو بی الچکودعم دعرع شوبکه

همل و قل پل رفته و ه دکه یلفته مترو هرعم ع عه ب دورع ی هلییوی رع وی
شبکه آزعدرعهال بدرگرعاهل و ...لیتند یه بت ع د عرهبل همل و قلی بلس مرعید
پر رفوت و آمود مل نود بلزعراول دع وگلهاول بلملردوتل هل عدعرع

اتولاول

ردت رع هل مرعید هفریحی و ...رع به شکلی روع و دریس برقرعر یند و عللرغم
درع ه پلیلس خ درو در آذربلیجل جن بی یوبت بوه شوهرال فولرس(عیرع )
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بخلطر وخلمت عوضلح شبکه خللبل هل و فقدع شبکه آزعد رعای و بدرگرعای و
فقدع آزعدرعاهل ینلرگرر شرقی و غربی و شوملسی و جنو بی در شوهرال
بدر

آذربلیجل جن بی هرعفل

یکی عز مکضن

جد شهرال آذربلیجول

جن بی عدت و صرفلً بل درملیه گرعریهل ین در عهدع
و بدرگرعاهل و ه لهل زیرزملنی میه ع مکضل هرعفل

مترو و آزعد رعاهول
در شوهرال بودر

آذربلیجل جنو بی رع هول یورد یوه رولم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) عز دورملیه
گرعریهل ین در آذربلیجل جن بی در امه ه زهال عز جمله همول و قول
شهر و بلس شهر جل گلر مویینود .عسبتوه شوهرال ی چو
شهردولز عز دو

جن بی لد بخلطر فقدع رعلیوت عصو

فلرس(عیرع ) در دلسهل عخلر دچلر م کل هرعفل

آذربلیجول
رولم ه هولسلتر

شده ع د.

منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس و ديگر مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
پس عز فروپلشی شو رو و بولز شود مرزاول شوملسی بور رو
هجلر

آزعد رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) به د بل بهره بردعر عز عیوس فرصوت

جدید عقتصلد برع هض ر در ی

رال میتقل م وترک عسمنولفس و بو یهه

عدتفلده عز ددیکی جغرعفللیی خ یش به عیس منطقه م د .عسبته در بحورع قوره
بلغ وعشغل  19درصد درزملس آذربلیجل شملسی عیرع به ط ر ردومیععونم
بی طرفی یرد وسی در دللدت عملی یلمنً جل ب دوست عشغلسگر عرمنیوتل رع
گرفت .در آذربلیجل جن بی عثرع

عیس بحرع منجر به قطس عرهبول رعه آاوس
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آذربلیجل جن بی بل آذربلیجل شملسی و رودله گرجیتل و دریل دلله شود
و فکلسلت هرع دیت و همل و قل زملنی و ریلی عز میلر جلفل بودسلل عبو ر عز
خلک عرمنیتل عز دلسهل عو داه  9119قطس گردید و فکلسلوت رعه آاوس و
گمرک جلفل هقریبلً به هول هکطلول درآمود یوه جمهو ر عدونمی بوه دسلول
هملیت عز دوست عشوغلسگر عرمنیوتل قوش عموده ع در عیوس عیوس ریو د و
هکطللی به عهده دعشته و دعرد یه بلعث عز بلس رفوتس هکودعد زیولد شوغل در
بخش همل و قل ریلی و جلده ع در آذربلیجول جنو بی و بو یهه در جلفول
گردید.
رلم ه هلسلتر برع هض ر در بلزعرال ی
عسمنلفس به ه ی صلدرع

رال میوتقل م وترک

به عیس ی رال عز طریو عدوتل هل فولرس(عیرع )

مل ند خرعدل گلیتل دمنل ملز درع عصوفهل یودد و ...عقودعم مو د .در
مرزال آذربلیجل جن بی صرفلً بوه عیجولد بلزعرچوهاول مورز م وترک در
آدتلرع بلله د عر جلفول پلدشوت در مورز م وترک بول آذربلیجول شوملسی و
بلزعرچه م ترک مرز
ورود یلال عز ی
هن
هجلر

ردوز بل عرمنیتل عقدعم یرد یه به دسلول عودم عجولزه

رال عرمنیتل و آذربلیجل شملسی عز د

برع صلدرع

یلال به شکل ی

عیورع و صورفلً

طرفه عمنً به هکطللی عیس بلزعرچهال و

محدود آ هل عقدعم م د و فقط یلالال امرعه میلفر یه یمتر عز صود

دالر برع ار فر عدت عجلزه ورود به دعخل عیوس بلزعرچوهاول و و خریود و
فرو

می یلبد یوه بلعوث ریو د در عیوس بلزعراول شوده عدوت .درهلسلکوه در
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بلزعرچهال م ترک مرز بل یرددتل عرعق و دلال ه صدال مللل

دالر یولال

مبلدسه میش د و رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) برع ینتر فکلسلتاول میولحل ه
پهعک و دمکرع

مجب ر شوده عدوت عجولزه داود هجولر

مورز عز طریو

بلزعرچه ال م ترک و هتی عز طری قلچلق در شوهرالیی مل نود بل وه رو و
بگلرد .عمل در آذربلیجل جن بی رلم للز به چنولس بور و بخ وشاولییپا
میبلند.
عمل پر در و صدعهریس عقدعم رلم در آذربلیجل جنو بی بورع فکول
یرد منلدوبل

عقتصولد بول ی و رال میوتقل م وترک عسمنولفس عز طریو

آذربلیجوول جن و بی عیجوولد «منطقووه ویووهه عقتصوولد عرس» در دوول 9811
( )9111ب د یه بکدعً به «منطقه آزعد هجلر و صنکتی عرس» هبودیل شود .بوه
سحل هي ری

ادف عز عیجلد منلط آزعد هجلر و صنکتی در جهول عیجولد

منلطقی علر عز م ع س ددوت و پولگلر عدعر و ملسلولهی و عمکول ورود مو عد
عوسله بدو دریلفت ع عرض و هکرفهال گمریی به منلط آزعد و ه سلود یولال
در آ و صلدرع

به ی

رال دیگر د للدت یوه بلعوث عیجولد عشوتغل عرز

آور و جرب درملیه و هکن س ی مویگوردد .عمول در منطقوه آزعد هجولر
صنکتی عرس در جلفل بخلطر فقودع زیردولختهل ع وری

عرهبلطول

و

شوبکه

بل کی و وج د ب رویرعدی فلدد و لیلرع و ی لی هل دللدت خلرجی رلم
بل آذربلیجل شملسی به عن ع امیلیه عصلی منطقه آزعد عرس بل خلرج ومهمتر
عز امه مل س هرعشی عز د

رلم در منطقوه آزعد عرس عز طریو عودم هوأملس
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زیردلختهل هق قی و شبکه ع ری عدت یوه یول بلییوتی عز طریو عهودع
لروگله میتقل یل عز طری وعردع

برق عز ی و رال امیولیه هولملس گوردد

دچلر ری د شدید شده عدت.
«صلدق جفی» عض الأ

مدیره و درپردت منطقوه آزعد عرس در

یتی بل درملیه گورعرع عیوس منطقوه عز ه عفو بول شوریت بورق منطقوه ع
آذربلیجل رقی برع هدری  9999مگلوع

برق به شبکه مصرفی دلیتال

مختلوف در منطقووه آزعد عرس خبوور دعد .بووه گوودعر

روعبووط عمو میو عمو ر

بلسعسملل دلزمل منطقه آزعد عرس صلدق جفی بل بلل عینکه اوم عینو
مگلوع

برق در فلز یو

91

و دو صونکتی منطقوه آزعد عرس م جو د عدوت :بول

عجوورع عیووس طوورح یکووی عز مهمتووریس زیردوولختهل م و رد لوولز منطقووه در
دلیتال صنکتی هلملس شده و م کن

ین ی درملیه گرعرع هل میش د.

(د لل عقتصلد  : 19/99/91م )18
امل گ ه یه مقلم ردمی رلم ععنم یرده پس عز گرشوت  91دول
عز هأدلس منطقه آزعد عرس فقط 91مگل وع

برق برع دلیتاول صونکتی

آ هأملس شده عدت و عیس یکنی عینکه الچ ح درملیه گرعر ین و عموده
در عیس منطقه برع درملیه گورعرع عمکول پوریر لیوت و همولم هبللغول
عدعلال

و

رلم در هملیت عز درملیه گرعرع در منطقه آزعد عرس امل ند دیگور

شهرال آذربلیجل جن بی دروغی بلش لیت و صورفلً بورع فریوب عفکولر
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هأملس  9999مگلوع

بورق بورع منطقوه آزعد

عرس در هلسلکووه در  91دوول گرشووته فقووط  91مگوولوع

هووأملس شووده عز

دروغهل ین رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) عدت.
هحت هلثلر عفدعیش درآمدال و رفله و دطح ز دگی در خج ع یوه
بد بل عفتتلح خط س سه فتی بلی و هفللس و جلحل به وق ح پل دوته عدوت و
بلزعرال ز جلره ع بدر
مقصد عدتل ب

خ دروال س یس خلرجی پروعزال خلرجی به

و میک و عجرع پرویهال عمرع ی و خدملهی متکدد چهوره

خج ع رع ع ض یرده و عالسی آذربلیجل جن بی یه به یورع

بوه خجو ع

دفر میینند هحت هلثلر پل رفتال آ جل قرعر میگلر د و آ رع بول وضوکلت
رعید و ییلیننده جلفل و دلیر شهرال آذربلیجل جن بی مقلییه میینند.
رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) به جل آ که عجلزه داد منطقه آزعد عرس
بل جرب درملیهگرعرع دعخلی و خلرجی عز طری رشد صونکتی و صولدرع
یلال و خدمل

به عیجلد عشتغل و رفله عالسی آذربلیجل جن بی یم

ع جلم یلرال

ملی ی در هو زه ملورع

دلزمل ملرع

فرانگی و گردشوگر عدوت مویپوردعزد و بول عهودع

ملید به

فرانگوی و گردشوگر یوه وظلفوه
چنود

خللبل پلرک و بلزدلز آثلر هلریخی و جرب هکدعد محدود میولفر بودو
آ که هتی ی

اتل در منطقه جلفل و هتی شوهرال عطرعفوآ وجو د دعشوته

بلشد و عخلورعً در عوعخور دول  9819رو مولیی عز پونک عختصلصوی بورع
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خ دروال منطقوه آزعد عرس امگوی در رعدوتل

ول دعد آ عدوت یوه

جلفل آذربلیجل جن بی لد امل نود خجو ع در هول پل ورفت عدوت .در
هلسلکه در عمل شهرال جلفل علمدعر و گرگر و رودتلال منطقه در فقور
و عقب مل دگی گه دعشته شده ع د و عیس مولیشاول هبللغولهی مویه ع ود
م کن

بنللد منطقه رع هل ملید.
برع

ل دعد وضس وخلم عقتصلد منطقه جلفول یوه منطقوه آزعد

عرس در آ قوورعر دعرد یوولفی عدووت بوودع لم یووه جمکلووت شهردووتل جلفوول و
مهلجر

عز آ بوه شوهرال فولرس(عیرع ) یوه خوط م وی عصولی و یون

عقتصلد

رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) در آملرگلر دول  9811بولش عز 11

ادعر فر ب ده عدت و در آملرگلر دل  9811یکنوی ده دول بکود بوه 19
ادعر فر یلاش یلفته عدوت و عیوس یکنوی وخلموت شودید عوضولح عقتصولد
شهردتل جلفل در امه شهرال آذربلیجل جن بی عدت .در هلسلکه به منلط
آزعد و منلط ویهه عقتصلد شهرال فلرس(عیرع ) مل ند دلرجل دلفچگل
یلش ق م و ...ار دل صدال مللل
وعردع
مللل

و صلدرع

دالر عجلزه وعردع

یلال دعده مویشو د.

منطقه آزعد عرس و گمرک جلفل در مجمو ح بوه چنود 99

دالر میردد و ری د یلمل بر فکلسلتهول عقتصولد هولیم عدوت و

ع دک شریتاول ی چو

م جو د در منطقوه آزعد عرس یوه بکضوی عز آ هول

شریتال خلرجی ایتند بل م کن

عرلم ددوت و پنجوه ورم موییننود.

ب یهه بل ادفمند یلرع هال و عفدعیش قلموت هلملهول ع وری ع ودک مدعیول
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فکلسلت عقتصلد در منطقوه آزعد عرس لود محودود شوده عدوت و گرع لهول
درملیه گرعرع بلش عز گرشته شده عدت.
منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي مشترک با توركيه يـا شـهرکهـاي صـنعتي
مشترک با توركيه
در عوعخر دل  1999ملند یه وزیر صنلیس ه ریله بوه عیورع دوفر
یرده ب د پل نهلد یرد یه منطقه آزعد هجلر
ه ریله در مرز م ترک دو ی
ش د .مقلمل

و صنکتی م وترک بولس عیورع و

ر بل امکلر و املانگی دو طورف هلدولس

رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) ظلارعً در عبتدع بل آ م عفقت یرد د

یه در مرز م ترک شهردتل هل ملی یل خ

بل ه ریله هلدلس ش د و هتوی

عدعل یرد د هل عردیبه ت مله ( 9819می )1999عقدعمل

عوسلوه مورهبط بوه

هکللس مکل و آملده دلز زملسال و محدوده مرز م ترک شوروح خ عاود
شد و هلیلد شد یه بلییتی عیوس پل ونهلد مفلود و فرصوت عولسی رع گرفتولر
یلغربلز و ب رویرعدی یند یرد و به درعت آ رع بلییتی پلش برد.
عگر عیس پل نهلد بل امکلر دو طرف به تلجه میردلد بل ه جه بوه
دو طرفه ب د هصملمگلریهل و وجو د بخوش خص صوی فکول و رقولبتی در
ه ریله میه ع یت به شکلگلر ی

منطقه آزعد هجلر

و صونکتی وعقکوی و

رقلبتی منجر ش د و به جرب درملیهگرعرع خلرجی ه سلد یلالال و خودمل
یل یلفلت جرب هکن س ی

و عیجلد عشتغل و رفوله ملوت هو رک آذربلیجول
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ملید .عمل عیس هح ال

در هضلد بل خ عدتاول

فلرس(عیرع ) قرعر دعرد یه خ عدتلر هودعوم بلکولر

رولم ه هولسلتر

فقور و زیور دولطه گوه

دعشتس آذربلیجل جن بی عدت و به املس جهت عیس پل نهلد طرف ه ریلوهع
رع عمنً رد یرد.
آ چوه در ظوولار روولم ه هوولسلتر فوولرس(عیرع ) عز طریو هبللغوول

و

دروصدع ردول ه ع در خصو م عقتصولد آذربلیجول جنو بی بوه مولیش
میگرعرد بیللر پر در و صدع و برع مردم علد گل یننده عدوت .اور چنود
مردم علد در عمول وضوکلت مولسی و عقتصولد خو د رع بول م جو د یوم
جلب ل و ه رم وه وتنلک دو رقمویدولال ه عهیولس موییننود و وخلموت
عوضلح عقتصولد آذربلیجول جنو بی برعی ول پ شولده لیوت .عمول ددوتگله
ردل هع

رلم ه هلسلتر در فقدع ردل هال میتقل و ملی و دری ب اور و ح

ردل ه و مطب عل

میتقل و ملی ه ریی در آذربلیجل جن بی به ملدع دعر

خ د عدعمه میداد .برع مثل در دل  )1999( 9819ععنم شده عدت یوه
«منطقه آزعد هجلر

و صنکتی ملی » عمنً مرعهول مقودملهی هأدولس خو د رع

شروح یرده عدت و منلط ویهه عقتصلد در ملس (عطورعف عردبلول) و دوهند
در عطرعف مرعغوه دهن در هبرید عیجلد خ عاند شد .بل ه جه به هجربوه 91
دلسه منطقه آزعد هجلر

و صونکتی عرس منولط ویوهه عقتصولد جدیود لود

چلد جد عبدعر برع هبللغل

ردل ه ع و فریب ملت هو رک خ عاود بو د.

ع تصلب چند عنصر فلدد و لیلرآمد چلپل س و بلدمجل دور قلب چلس رلم
109

Yüz İl Sömürgəçilik

صد سال استعمار

بکن ع مدیرعلملپا مکلو فن و فون و ...هودعیثر هحو

ممکوس در عیوس

منلط خ عاد ب د و دوبلره دروغی دیگر و در بلغ دبد دیگور بورع فریوب
ملت ه رک گ

ده خ عاد شد.

در دوول  9819در مرعغووه روولم ردوول هاوول
فلرس(عیرع ) ععنم یورد عوسولس بنودر خ و

صولدرع

عییووتگله رعه آاووس مرعغووه آغوولز بکوولر یوورد یووه صوولدرع

روولم ه هوولسلتر

و وعردع

ی و ر در

بووه شوومل عوورعق

جمه ر ال میتقل شده عز ش رو دلب رع هحت پ شش قرعر خ عاد دعد.
هنهل صلدرع

قلبل ه جه منطقه مرعغه بنلب مکل و عجب شلر و ...خ وکبلر

و ی مش میبلشد یه عز صدال دل پلش در هل ع جلم عدت و عین

گرفتلر

ب رویرعدی فلدد گمرک عمنً هکطلول شوده مرعغوه و قلمتهول مصون عی و
ددتکلر شده دالر و ی رو میبلشد .عیس عییتگله رعه آاس بکن ع عوسولس بنودر
خ

عز دروغهل جدید ب د یه در دل  )1999( 9819عز د

رولم

عبنغ شد و در عمل چلد برع آذربلیجل جن بی هغللر خ عاد یرد.
سمينارهاي كذايي توسعه شهرستانها و استانها
عز آ جلئلکه رلم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) عصولیهوریس مول س ه دوکه
فرانگی دللدی و عقتصلد ملت ه رک آذربلیجل جن بی عدت و اولچ و ح
بر لمه جد برع ه دکه آذربلیجل جن بی ودعرد در هلسلکوه در هبللغول

و

یلنگز یال وع م د مییند یه به شکل جد به فکر ه دکه آذربلیجل جن بی
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عدت .در دملنلرال ه دکه یرعیی یه بل شریت و املانگی مقلمل
و شهردتل ی ملیندگل مجلس و رؤدل عدعرع

عدوتل ی

و عدلهلد یرعیی دع وگلاهل

ه کلل میش د مکم الً عز ههرع لد وزیر یل مکلو رئولس جمهو ر هضو ر
مییلبد .برع مثل ده دل پلش یکنی در دل  9811دملنلر در خص م
ه دکه شهردتل یللبر و خدع آفریس بل هض ر مقلمول
رلم ه کلل شده ب د یه وزیر عقتصلد عهمد

شهردوتل ی و عدوتل ی

هعد شمسعسدیس هیولنی لود

بکن ع دخنرع عصلی هض ر یلفته ب د .بل ه جه به عینکه یللبر و خودع آفوریس
(خموولرس ) عز محرومتووریس شووهرال آذربلیجوول جن و بی ایووتند و عللوورغم
عدتکدعدال فرعوع در ه زهال آب ی لورز

مکد صنکت ه رییم و...

در فقر مطل بیر میبر د و هملم پرویهال م ج د در منطقه به شوکل رعیود
رال شدهع د .برع مثل فقط عهدع

یل لسهل پلیلب دد خودع آفوریس یوه 11

ادعر اکتلر زملس رع آبللر خ عاد یرد میه ع د ه هنهل عیس دو شهر بلکه یول
منطقه شمل شرقی آذربلیجل جن بی رع آبلد م ده و به رفله و ه دکه بردل د.
عمل در هلسلکه رلم مل س درملیه گرعر بخش دوستی و هتی بخش خص صوی
در شهرال آذربلیجل جن بی میش د در چنلس دملنلرال یرعیی عدعلاول
عجلب و غریب در خص م پرویهال بدر
ص ر

دوستوی یول خص صوی یوه در

عجرع چنلس و چنل خ عاد شد به ملل میآور ود و عز ضورور

م ع س شنلخته شده و لشنلخته ه دکه منطقه دخس به ملل میآید.
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مثل دیگر در پلیلد دل « )1999( 9811دوملنلر فرصوت اول
ا عپلمول

درملیه گرعر در منطقه آزعد عرس» برگدعر شد و ملهمل ل بل یو

چلرهر عز ههرع به هبرید عدیموت یرد ود و در اتول عئول گلوی هبریود عقلموت
گدید د .دملنلر در محل عهلق بلزرگل ی صنلیس و مکلد هبرید ه کلل شود و
دخنرع ی ال ر گلر گ عیرعد شد و روز بکد ملهمل ل به جلفل عدیمت یرد ود
و دخنرع یال زیلد برگدعر شد .ع ترلر عملم جمکه جلفل یه شلید مت جوه
یرعیی ب د عیس دملنلرال ب د ضمس ع تقلد عز عدم ه جه به ظرفلتهل بلکرع
منطقه جلفل و منطقه آزعد عرس و رودخل وه عرس گفوت عگور عیوس ظرفلتهول در
عصفهل ب د هتملً به عیس ظرفلتهل ه جه میشود و بهورهبوردعر یولفی عز آ هول
میشد .به ارهل در پلیل دملنلر ادعیلیی شلمل آجلل و خ کبلر ه عضس و...
به ملهمل ل عدید ههرع یپا هقدیم شد و عگرچه برع منطقه آزعد عرس فرصوتی
برع درملیه گرعرع عز د

رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) عیجلد

د عمل بورع

ملهمل ل ههرع ی و دخنرع ل ادعیل و هفریح و درآمد منلدبی عیجلد شود یوه عز
ب دجه منطقه آزعد یه بلییتی صرف ه دکه آ میشد پردعخت شد.
در هلبیووتل  )1999( 9819لوود دووملنلر دوورملیهگوورعر در
پرویهال عدوتل آذربلیجل ورقی و شوهردعر هبریود و دولزمل منطقوه آزعد
هجلر و صنکتی عرس برگدعر شد یه بل در و صدع هبللغلهی زیلد امرعه بو د
و پ شش خبر ودلکی در عدتل به آ دعده شد یه گ یول مقلمول

دوستوی و

شهردعر هبرید و عدتل پل رو جرب درملیه گرعر خلرجی و خص صی در
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ر م د م به عیرع ایتند و در پلیل دملنلر بلگی عدتل دعر رولم ه هولسلتر
آسمول ولز )

فلرس(عیرع ) در هبرید در عدعلیی شبه گ بلد (وزیور هبللغول

خبر عز عمضل م عفقتنلمهال عوسله درملیهگرعر به مبلغ  11ملللولرد دالر در
دعد .یوه عز دو

هبرید و عدتل در آینوده ددیو

خلرجی خص صی ع جلم خ عاد شد و عثرع

دورملیهگورعرع دعخلوی و

مثبت چنلس و چنول ی در عدوتل

خ عاد دعشت .بل ه جه به هجربهال پل لس عز دملنلرال یورعیی شوبله عیوس
دملنلر در گرشته هتی ی

ادعرم عیس رقوم یکنوی  11ملللو

دالر لود بوه

مرهله قرعردعد عجرعیی خ عاود ردولد .زیورع عیوس دوملنلرال بلزیهول یثلوف
ردل هع و هبللغلهی رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) عدت و ادعرع مول س قول ی و
غلرقل ی زیردلختی عدعر

یمب د شبکه ع ری برق و فقدع عمکول ورود

و خروج آزعد عرز بل قلمتهل رقلبتی و جهل ی و آزعد عمنً عمکل هحقو عیوس
عدعلال رع هتی در مقللس ی

اودعرم آ خ عاود دعد و مقلمول

رولم یولمنً

آگلال ه عیس دروغهل رع مطرح و هبللغ میینند هل امچنل عفکلر عمو می ملوت
ه رک رع به در بلغ دبد آینده عملدوعر گه دعر د .رمدگ ولیی عز عیوس بلزیهول
یثلف هبللغلهی رلم در عیس گ ه دملنلرال یلنگ ز یال پر الولا و طو
دعد پرویهال ی

دلسه به مد

ده دل دو دلسه به مد

بلیوت دول و...

امگی ادف در فقر گه دعشتس آذربلیجل جن بی و جلو گلر عز ه دوکه آ
و ه دید مهلجر

بوه ههورع و شوهرال فولرس(عیرع ) در رعدوتل ا یوت

دلز و دوست-ملتدلز هحمللی ه هلسلتر فلرس(عیرع ) رع د بل مویینود و
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آملرال ردومیمنت ور شوده در خصو م مهولجر فردوت بو د شوهرال
آذربلیجوول جنو بی و مهوولجر پووریر بو د شووهرال فوولرس(عیرع ) عز عوسوولس
درشملر ردمیدر دل  )9119( 9881هل آخریس درشملر ردمیععنم
شده یکنی  )1999( 9811لد آشکلرع عیس رو د رع ل میداد.
مکلو بر لمهرید عدتل دعر خبردعد :ده شنبه « 9819/8/1مرعدوم
عفتتلهله عجنس بلسعسمللی جلده عبری م بل هض ر مکلو عو رئلس جمه ر و
مقلمل

ی ر و عدتل ی روز د م هلر در هبرید» برگدعر خ عاد شد .مکولو

بر لمه رید عدوتل دعر در عدعموه عز ه وکلل  99پل ول هخصصوی در روز عو
برگدعر عجنس جلده عبری م خبر دعد و عفدود :شریت یننودگل در عجونس
بل هض ر در عیس پل لال به بحث و هبلد رر در م رد محت یول
شده و عمضل ه عفقنلمهال خ عاند پردعخت ... .هون
برگدعر عیس عجنس چند طرح بدر
مقلمل

پولش بلنوی

مویینولم امدمول بول

صونکتی و ه سلود رع لود بول هضو ر

ر عفتتلح ینلم)www.ostan-as.gov.ir( .

ی

جمکه 3309/4/3
بل هض ر مکولو عو رئولس جمهو ر و عدوتل دعر آذربلیجل ورقی
یلنگ عهدع

بدرگتریس شهرک صنکتی خلورملل ه در هبرید به زملس زده شد.
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فروپاشي شوروي در  ،5995اشغال افغانستان در  1115و عراق در
1118
مرزال ش رو دلب هل زمل فروپلشی آ در  9119عم ملً بیته
و عب ر و مرور عز آ هحت ینتر ال شدید و فقط در دطح منلدبل
و محدود برقرعر ب د .بل فروپلشی ش رو عمکل برقورعر منلدوبل
عقتصلد

دوستی
هجولر

فرانگی ام در دطح دوستی و ام در دطح مردمیعمکل پریر شود.

چنلس شرعیطی در م رد عرعق لد عهفلق عفتلد بکد عز جنگ  9119بلس آمریکول
و عرهشال متحد آ بد بل عشغل ی یوت ه دوط صودعم هیولس و عیجولد
منطقه عمس برعدلس قطکنلمه ش رع عمنلت دلزمل ملل متحد در شمل عورعق
و عدتقرعر دوست لمه میتقل یرددتل عرعق عز دل  9111شلاد گیوتر
مبلدال

هجلر

عقتصلد

ه رییتی بلس شهرال یرددتل عرعق و یرددتل

عیرع در دطحی گیترده ب دیم بنح

یه شهر بل وه اور دول صودال اودعر

خریدعر رع عز شهرال آذربلیجول جنو بی و فولرس(عیرع ) بوه خو د جورب
مییند .زیرع وعردع

بدو ع عرض گمریوی و چ وم پ شوی رولم عز هجوم

قلچلق گیترده یلال عیس منطقه رع به به ت یلالال عرزع خلرجی در مقلییوه
بل بلزعرال گرع شهرال بدر

هبدیل یرده عدت.

عفغل یتل لد عز عوعخور دول  1991بوه عشوغل آمریکول درآمود و
هک مت طلسبل مخلسف جمه ر عدنمی عیرع دق

یرد و زملنوه هجولر

گیترده بلس عیرع و عفغل یتل فرعام شد .ام در م رد عورعق و اوم در مو رد
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عفغلدتل و اوم در مو رد عدوتل هل اوم مورز بول ه ریمیوتل رولم ه هولسلتر
فلرس(عیرع ) منلدوبل

هجولر

عقتصولد

هرع دیتی.ه رییوتی و ..عدوتل هل

مرز بل ه ریمنیتل و عفغل یتل و عورعق رع هملیوت یورده و بلعوث رو و
عقتصلد در عدتل هلسی مرز بل عیوس ی و رال شوده عدوت عمول در آذربلیجول
جن بی یه در امیلیگی جمه ر آذربلیجول شوملسی و عرمنیوتل قورعر دعرد
دقلقلً بر عکس آ عمل شده عدت رفت و آمدال محدود شده بلزعرچوهاول
مرز رعید و هجم هجلر

بولس آذربلیجول جنو بی و آذربلیجول شوملسی و

عرمنیتل در دطحی بیللر محدود ینتر شده عدوت .بنحو
مرزال شملسی لشی عز فروپلشی ش رو

یوه بولز شود

ه هنهل الچ گ وه هولثلر مثبتوی بور

عقتصلد آذربلیجل جن بی دعشته عدوت بلکوه بیوته شود رعه آاوس جلفول و
خج ع و بلی ه دط عرمنیتل بل امکلر

رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) و عودم

برقرعر پروعزال یلفی بلس فرودگلاهل هبرید عرومله و عردبلل بل بلی و ...و
ن عمکول منتفوس شود
ینتر اول شودید وغلرعولد مورز و گمریوی عمو ً
آذربلیجل جن بی عز هجلر

گیترده بل آذربلیجل شملسی رع عز بلس برده عدت.

در هلسلکه در مقلییه بل هبرید عرومله و عردبلل شهر م وهد دعرع پروعزاول
متکدد بل شهرال هلشکند آسملآهی دوشنبه و ...در آدلل مرید عدت.
بط ر یلوی فرصوتهلیی یوه بورع گیوتر
وعردع

هجولر

و صولدرع

و

یلال بلس آذربلیجل جن بی و جمه ر ال میتقل شده عز ش رو به

ددت آمده ب د بل ینتر ال و محدودیتاول ظلسمل وه ع یوه عز دو
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ه هلسلتر فلرس(عیرع ) ععمل شد امگی عز بلس رفت .پروعزال محودود یوه
بلس هبرید و بلی برقرعر شد وسی بدسلل آ که رعبطه هجلر یلفی برقرعر بو د و
یم ب د هکدعد میلفرع عیس پروعزال هکطلل شود د .عز دو

دیگور دللدوت

خلرجی رلم ه هلسلتر در هملیت عز دوست عشغلسگر عرمنیتل یوه  19درصود
درزملس آذربلیجل شملسی رع عشغل یرده یو

ملللو

آوعره و اودعرع فور

ی ته بر جل گرعشته بلعث عیجلد هنش در روعبط بل آذربلیجول شوملسی شوده
عدت .عیس هنشال ه هنهل بر روعبط در دطح دوستهل عثور منفوی گرعشوته عدوت
بلکه در دطح منلدبل

غلردوستی و ملول هو رک آذربلیحول ی دو دو

عرس

یکنی آذربلیجل شملسی و آذربلیجل جن بی هلثلر منفی گرعشته عدت به ح
یه عمکل فکلسلت شریتهل خص صی آذربلیجل جن بی در آذربلیجل شوملسی
و بر عکس رع محدود یرده عدت .بکبلر

دیگر رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) بول

ع عح و عقیلم بلز ال ردول ه ع مل نود هحریو

عق ولر مورابی آذربلیجول

جن بی هحت عنلوینی مل ند هض ر آمریکل و عدورعئلل در آذربلیجول شوملسی
دللدتهل ضود دینوی دوسوت آذربلیجول شوملسی (در هلسلکوه در آذربلیجول
شملسی دوستی دک الر بر دریلر عدت) عمنً دوکی در عیجولد خصو مت بولس
ملت ه رک در دو د

عرس و غلریت دلز عز امدیگر دعرد.
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تبعيض :حقوق دريافتي و ارائه كاالهاي انحصاري مانند بنزين ،گندم و...
بل ه جه به عینکه بخش عمده عقتصلد عیرع در عختللر دوست عدوت و
بخش خص صی عقتصلد لد زیر محودودیتهل هکلولس شوده عز دو
فکلسلت مییند و در املس رعدتل بکضی عز یلالاول و محصو ال
بط ر یلی صلدرع

و وعردع

دوسوت
ه سلود

و

آ هل و بکضلً ه زیس آ هول لود در عختلولر دوسوت

عدت به املس خلطر برع مثل ه زیس بندیس و م تقل

محصو ال

فتوی عز

طری دوست و پلالی گلاهل دوستی به جلیگلادعرع و پموپ بنودیساول عرعئوه
میش د.
در رعدتل هبکلضال ععمل شده بر علله آذربلیجل جن بی بنودیس
بل یلفلت پلیلس و هریلبل

آس ده یننده بل تر ا ع در امه شهرال و رودوتلال

آذربلیجل جن بی ه زیس مویشو د و عمول بنودیس یو رو  1یوه دعرع آسو دگی
یمتر عدت در ههرع و شهرال فلرس(عیرع ) ه زیس میش د .قبل عز آذرموله
 9811یه قلمتهل آرد بل ادفمنود یلرع وهاول آزعد شود و آرد د بیولددعر
ل عییال قطس شد شریت غله عیرع (یه ع حصلر وعردع

و صلدرع

گندم رع

در عختللر دعرد) آرد بل یلفلت پلیلس رع در آذربلیجل جنو بی و آرد بول یلفلوت
بلال رع در ههرع و شهرال فلرس(عیرع ) ه زیس مییرد .عسبته عین

ل عییاول

آرد رع به قلمت آزعد خردعر می ملیند و آرد دوهملهع و د بیولد دیگور
وج د دعرد بل عیس هل هبکلض در خص م یلفلت گندم و آرد هحو یلی بوه
ل عییال بر علله آذربلیجل جن بی انو ز عدعموه دعرد .دولبقه هبکولض در آرد
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هح یلی به ل عییال در دوره رضلخل لود در عدونلد و یتوب هولریخی آورده
شده عدت.
در خص م هق ق و مدعیول دریولفتی یلرمنود دوسوت لود عیوس
هبکلض به شکلی آشکلر وج د دعرد .برع مثل عگر یو
آاس عیرع در ههرع ی

مللل

یلرمنود شوریتی رعه

و پل صد ادعر ه مل هقو ق مدعیول و پولدع

ملال ه میگلرد .یلرمند امل شریت رعه آاس عیرع در هبرید مرعغه یل ز جول
و دیگر شهرال آذربلیجل جن بی یمتر عز ا تصد ادعر ه مل ملال ه هق ق
و مدعیل و پلدع

میگلورد .در هلسلکوه عز رور دو عب و مودرک هحصوللی و

هجربه عدعر یل فنی در امل دطح قرعر دعشوته بلشوند .امچنولس در ههورع و
شهرال فلرس(عیرع ) بس ال خریود یولال دوبد یولال بوساول عدوتفلده عز
ردت رع هل عدتخرال اتلال و ...به منلدبتهل مختلف بلس یلرمنودع دوسوت و
شریتال دوستی ه زیس میش د یه الچکودعم آ هول بوه یلرمنودع دوسوت در
آذربلیجل جن بی پردعخت میش د .ادینه درویس عیلب و ذالب و غرع لود
در ههرع و شوهرال فولرس(عیرع ) امورعه هقو ق بوه یلرمنودع و یلرینول
شریتال دوستی پردعخت میش د و در آذربلیجل جن بی خبر عز عینگ وه
پردعخووتاوول لیووت .ضوومس عینکووه هکوودعد یلرینوول ددووتگلاهل دوستووی در
آذربلیجل جن بی در مقلییه بل شهرال فولرس(عیرع ) بیوللر محودود و یوم
عدت.
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عینهل فقط م ه ال ی چ

و یلمنً قلبل برردی و درک برع امه

یلرینل دوستی و موردم عولد در آذربلیجول جنو بی عدوت و هبکولضاول
عرلمیدر امه ه زه ال عز ملسلل

گرفته هل رلم بهدعشتی درمل ی شهردلز

جلده ال دع گله ال صنلیس رعه آاس  ...ععمل میش د یوه بلییوتی فکولال و
متخصصل آ ه زهال مخص صلً در بلزعر و شریتال خص صی و دوستی و
هلال خدملهی و بهدعشتی مل ند شهردعر ال بلملردتل هل دلزمل ثبت عدنلد
و عمنک و ...عیس هبکلضال رع ه ضولح و بورع موردم جدئلول

آ هول رع عرعئوه

ملیند .بهرهل عیس فقط ک ی ه یخ عرلم هبکولضاول بور عللوه آذربلیجول
جن بی عدت یه عشلره شده عدت.
صندوقهاي بازنشستگي و انتقال منابع از آذربايجان جنوبي
عمروزه در د لل رلمهل هوأملس عجتمولعی وجو د دعرد یوه عفورعد در
زمل شولغل بو د بخ وی عز درآمود خو د رع در آ پوس ع ودعز و در زمول
بلز یتگی و پلر و مریضی عز هملیتال آ بهوره منود مویشو د .عیوس
یی رع

عز هق ق دریلفتی یلرینل در صندوقهل بلز یتگی جموسآور و

عز طری عیس صندوقهل در ه زهال د دآور عقتصلد درملیهگرعر میشو د
و عز محل درآمد و د د هلصل عز عیس درملیهگررعیهل به بلز یتگل و عفورعد
للزمند درمل عض رلمهل هلملس عجتملعی و بلز یتگی هقو ق پردعخوت
میش د عیس پس ع دعزال میتقلملً بکنو ع هقو ق بوه بلز یوتگل پردعخوت

120

Yüz İl Sömürgəçilik

صد سال استعمار

میش د .بلکه عیس منلبس صرف دورملیه گورعر در شوریتاول ه سلود و
خدملهی آزعد رعاهل و ...میش د و عز محول درآمودال عیوس دورملیهگورعریهل
هق ق پردعختی به بلز یتگل ادینهال درمل ی وعبیتگل به صوندوقاول
بلز یتگی و بلمه شدگل هلملس میشو د .در ی و رال دعرع عقتصولد آزعد
شریت ال خص صی لد در ینلر صندوقال بلز یوتگی دوستوی در بولزعر
هلملس عجتملعی و هملیت عجتملعی هض ر دعر د وسی در عیرع و بل ه جوه بوه
دوستی ب د عیس صندوقهل صندوق بلز یتگی خص صی وج د دعرد.
آ چه عز منرر منلفس ملت هو رک آذربلیجول جنو بی هولئد عاملوت
عدت آ عدت یه صندوقهل بلز یتگی هقریبلً هملم درملیه گرعریهل خو د
رع در شهرال فلرس(عیرع ) ع جلم میداند و در آذربلیجل جن بی اولچ و ح
درملیه گرعر ین وی ع جولم مویدانود .هتوی بلملردوتل هل عموده هولملس
عجتملعی لود عمودهلً در شوهرال فولرس(عیرع ) قورعر دعرد .بکبولر
یی رع

دیگور

یلرینول شولغل در آذربلیجول جنو بی صورف دورملیهگورعر در

شهرال فلرس(عیرع ) میگردد و رلم هلملسعجتمولعی متکوی بور درآمودال
درملیهگرعر شده در آذربلیجل جن بی وج د ودعرد و عز مکضون
آذربلیجل جن بی در آینده خ عاود بو د .بکبولر

جود

دیگور فقودع رولم هوأملس

عجتملعی لشی عز آ عدت یه منلبس درآمد یلرینل دوستوی و خص صوی در
آذربلیجل جن بی درملیه گرعر

ده عدت و در ص ر

در آذربلیجل جن بی عز م کن

جد آینده خ عاد ب د.
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معدن سرب و روي انگوران در زنجان
مکلد درب و رو در ینلر رودتل محروم ع گ رع ز جول قورعر
دعرد و بدرگتریس مکد درب و رو در آذربلیجل جن بی و عیرع عدوت یوه
دلسهلدت ه دط رلم ه هلسلتر فولرس(عیرع ) عز آ بهوره بوردعر مویشو د و
دلال ه صدال ملللو
فرو

دالر محصو

آ در بلزعراول دعخلوی و خولرجی بوه

میردد عمل رودتلال عطرعف عیس مکود مل نود ع گو رع امچنول در

محروملت شدید بیر میبر د و فقط هخریب محلط زییوت و آسو دگی آ و
ع عح و عقیلم بلملریهل صلب ملت ه رک آذربلیجل جن بی میش د بکبولر
دیگر عیس مکد دلسهلدت یه غلر

میش د.

در املس رعبطوه روز لموه د لول عقتصولد چولپ ههورع در شوملره
 1919روز پنج نبه  19/9/89مقلسه ع رع هحوت عنو ع «دوهم ز جول عز
مکد ع گو رع » در صوفحه  8بوه چولپ ردول ده عدوت یوه عهتمولالً در عثور
دهلع گلر مدیرع رده بلال عیس روز ل ه به چلپ ردولده عدوت .زیورع عیوس
روز لمه ددت رعدتی عز طرفدعرع دو آه ه فلشلیم فلرس(عیرع ) عدت یه در
صفحهال مقلال

خ د به یرع

ضدیت خ د بل ملت ه رک رع آشکلر یورده

عدت .در ار هل عیس مقلسه یه ه دط عدد ع ...قربل زعده شته شده عدت در
دلیت عیس روز لمه یکنی  www.den.irدر ددترس قرعر دعرد هلو هقلی
درد لیی عز عدتثملر منلبس و مکولد آذربلیجول جنو بی ه دوط رولم ه هولسلتر
فلرس(عیرع ) عدت یه عسبته عیس اوم فقوط م وهع ی چو
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عدت( .املس روز لمه در عردیبه ت مله  9819در صفحل
متکدد عز قش عرعمنه در عمپرعه ر صف

مقلال

مقلال

به شوکل عغورعقآملود بوه چولپ

ردل ده عدت)
عدد ع ...قربل ی یینده مقلسه عیوس دو ع رع در عبتودع طورح یورده
عدت« :آیل بخ ی عز درملیهال عرلم عیس مکد میه ع د در ه دکه و آبلدع ی
شهر ز جل صرف ش د یل عینکه ز جول یاول هنهول بوه شونلد ولم آ بیونده
خ عاند یردپ»
دغدغه دیگر عالسی صنکت عدتل صرف ملسلل

مکد عیوس دیولر در

عدتل عصفهل عدت .عیس در هلسی عدت یه منطقه ع گ رع محروم ب ده و عگور
ملسلل

عیس مکد در خ د منطقه و عدتل صرف ش د در ه دوکه و شوک فلیی

عدتل و منطقه شلاد پل رفتالیی خ عالم ب د.
در دوره عو دوفر ریلدوت جمهو ر بوه عدوتل ز جول «محمو د
عهمد

هعد» مکد ع گ رع رع متکل به امه مردم عیس عدوتل عنو ع یورد و

هتی یکی عز مص بل
مد

آ دوره وعگرعر مکد به ز جل یاول بو د .طوی عیوس

ار بلر به عی عیس وعده بل یلرشکنیالیی امرعه ب د .وعگورعر مکود

به عیس مکنل عدت یه ز جل یال ام در عیس درملیه عرولم دوهم دعر ود و بلیود
درملیه قلبل ه جهی عز د دال آ در ز جل و عدتل خرج شو د چورع یوه
مضرع

لشی عز عیس صنکت گریبل گلر ز جل یالدت.
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دیگر مطلب عصل « 11قل

عدلدی» شوریتاول هحوت

پ شش «ههله و ه سلد م عد مکد ی عیرع » بلیود وعگورعر شو د .عیوس در هولسی
عدت یه هدود پن دل عز عبنغ دللدتال عصل  11میگوررد عمول انو ز
الچ عقدعمی در عیس زملنه ص ر

گرفته عدت.

چنل چه وعگرعر مکد به تلجه بردد به ط ر قطوس بر لموهریود
عدتخرعج و ه سلد مکد عز شرعیط بهتر برخ ردعر میش د« .ی دوف مرعدسو »
رئلس ع جمس درب و رو ی

ر بر عیس بلور عدت یه بل صرف دو درصود

درملیه مکد ع گ رع برع محروملت زدعیی منطقه شلاد رشد و ه دکه شهر
ز جل خ عالم ب د .صرف عیس ادینه در یلدتس عز بلکلر

دلخت بلملردتل

و عشتغلسدعیی منطقه به سحل محروم ب د رع هلئد عاملت میدع د و میگ یود:
عگر مکد در عختللر بخش خص صی عدوتل ز جول قورعر گلورد عهفلقولهی عز
جمله فرو ریختس مکد رع شلاد خ عالم ب د.
 ...مرعدس بر لمه رید و مدیریت عص سی برع صنکت رو عدوتل
رع مهم میدع د و هصریح مییند :عیس صنکت قلبللت عرزآور و عشتغلسدعیی رع
دعرعدت به شر عینکه بل وعگورعر مکود ع گو رع بوه ینیردول م ه زیوس
علدال ه و عص سی ر ع شولاد بلشولم هول عدوتل بوه جلیگوله بولالهر در عرصوه
عقتصلد ددت یلبد.
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 ...مرعدس در پلدخ به د ع مل در عرهبل بل صرف ملسلل

بر درآمود

مللللرد عیس مکد در عدتل عصفهل بوه ز ودگی پور زهموت موردم منطقوه
ع گ رع لشی عز صدعال گ

خرع

بلکلر ج ع ل منطقه و لد ب د عمکل ل

لشوی عز ع فجلراول مهلوب مکود
رفلای عشلره مییند و میعفدعید :مول

به د بل د د عز عیس مکد لیتلم و بلرال عیس م ض ح رع به گ
شخ

میي ال و

رئلس جمه ر ردل ده عیم.
 ...و به بلزدید چند دل عخلر فرع یو

مییند یه گفته ب د د« :عگر عیس مکد در ی

اول عز عیوس مکود عشولره

ر مول بو د میولر آ رع بول طون

آدفلست مییردیم» ع ترلر دعرد ملیندگل جدید عدتل به عیس م ض ح عاتملم
ویهه ع دعشته بلشند.
«هیلس جکفر » رئلس عدعره رلر

بر بهره بردعر مکولد عدوتل

لد به عیس م ض ح عذعل دعرد یه عگر هیلدلت رو عیس م ض ح بل تر ش د
بلید عیس ملدع مبلغ ملسلل

به خ د عدوتل برگوردد و دوهم قلبول ه جوه عیوس

درملیه در خ د عیس عدتل خرج گردد( .د لل عقتصلد

 :19/9/89م )8

امل گ ه یه منهره شد مکد درب و رو ع گو رع در ز جول
عدتخرعج و م عد مکد ی فرآور شده آ به خلرج صلدر مویشو د و آسو دگی
محلط زییت و ع عرض بلملریهل آ صلب ملت ه رک آذربلیجل جنو بی
و درآمدال آ صلب شهرال فلرس(عیرع ) میگردد و عسبته یه ملینودگل
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ددتچلس شده رلم در مجلس فرملی ی لد میه ع ند یلر ع جلم داند زیورع
آ هل ه ملم ر منلفس ملت ه رک آذربلیجل جن بی بلکه مولم ر و مکورور رولم
میبلشند و هل وقتی یه دوست ملت ه رک در آذربلیجل جن بی هأدلس و د
غلر

منلبس و مکلد آذربلیجل جن بی عدعمه خ عاد یلفت.

پااليشگاه شهريار
بکد عز ه دید هقلبل رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) بل قدرههل غربی بور
در میيله ایتهع

یکی عز محص ال

هیلس یه غربلهل بود بل هحوریم آ

ب د د بندیس ب د یه بخ ی عز آ عز خلرج وعرد میشد .بورع مقلبلوه بول عیوس
هحریمال عهتملسی طرح دلز و عفدعیش ظرفلت پلالی گلاهل قودیمی و
امچنلس عهدع
عهدع

پلالی گلاهل جدید در ددت ر یلر قرعر گرفت .پرویه بدر

پلالی گله خلل فلرس و عهدع

پلالی وگلاهل جدیود در عصوفهل

ههرع آبلدع و هبرید و ...عنوه بر پلالی گلاهل قبلی آ شوهرال در ددوت ر
یلر قرعر گرفت .ظرفلت پلالی گلاهل جدید در عصفهل آبلدع ههرع بولش
عز  819ادعر ب که در روز و پلالی گله جدید خلل فلرس لود  199اودعر
ب که و ظرفلت پلالی گله جدید هبرید یه شهریلر لم گرعر شده عدت فقوط
 919ادعر ب که در روز ععنم شده عدت.
چند کته در خص م پلالی گله شهریلر هبرید بلییتی م رد ه جوه
قرعر گلرد .عوالً پلالی گلاهل دیگر ععنم شده بکن ع پرویهاول جدیود اوم
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دعرع ظرفلت چند برعبر در مقلییه بل پلالی گله شهریلر ایتند ثل للً عجورع
آ هل ار چند بل یند پلش میرود وسی پلالی گله شهریلر ان ز عجرعیش آغولز
ده عدت و در دل  9819رئلس محلط زییت آذرشهر عدعل یرده ب د یوه
هل ه جله زییت محلطی پلالی گله شهریلر هبرید عرعئه و د عز آغولز عهودع
عیس پرویه جلو گلر خ عاود شود .عمول دسلول وعقکوی جلو گلر عز عهودع
پ لالی گله شهریلر ه میولئل زییوت محلطوی بلکوه دللدوت یون رولم در
جل گلر عز درملیهگرعریهل زیر بنلیی در آذربلیجل جن بی عدت.
بکد عز آ که عیس پرویهال پلالی گلای برع جرب درملیه گورعر
بخش خص صی ععن عم می شد و عز بخش خص صی بورع عجورع آ هول
دع

بکمل آمده در هبرید لد چنود دورملیهگورعر هبریود جهوت عهودع

پلالی ووگله شووهریلر مرعجکووه یرد وود یووه بووه آ وول ععوونم شوود یووه عوس یووت
درملیهگرعر بل پلالی گلاهل عصوفهل ههورع خلول فولرس و ...عدوت و
پلالی گله شهریلر هبرید در عوس یت قرعر دعرد.
زمیتل یل پلیلد  9819یکی عز مقلمول

محولط زییوت رولم در

هبرید یل آذرشهر در رعدتل فریوب عفکولرعم می عودم عرعئوه ه جلوه زییوت
محلطی برع پلالی گله شهریلر هبرید رع مطرح یرده ب د .در هلسلکه عدلدلً عیس
رلم در ع جلم پرویهال عقتصلد هلین

ه جهی به میولئل زییوت محلطوی

دعشته عدت و مطرح یرد عیس گ ه ه جلهل
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عفکلرعم می در آذربلیجل جن بی ص ر

می گلرد .چگ ه عدت یه اودعرع

پرویه زیربنلیی صنکتی عمرع ی خدملهی و ی لورز عز جمله پلالی وگلاهل
در شهرال فلرس(عیرع ) ه جله زییت محلطی و عقتصلد پلدع می یند وسی
در آذربلیجل جن بی پلدع می یندپ عن ع یورد م وکن
ه جله زییت محلطی عقتصلد
مکلرض در میلر عهدع

دولختگی مل نود

م کل زمولس محول عجورع پورویه وجو د

پرویهال عختنف بلس میي ال پرویه و ...امگوی عز

هللهال رعی برع وع م د یرد عیس کته عدت یه گ یل رلم بول جودیت بوه
د بل عجرع پرویهال عمرع ی صنکتی ی لورز

و ...در آذربلیجل جن بی

در رعدتل ه دکه آ عدت عمل م ع کی خلرج عز ینتر و خ عدت رلم وجو د
دعرد یه مل س عجرعیی شد عیس پرویهال می شو د .دعموس زد بوه ی لی وهل
دلختگی بلس مقلمل

هلقه به گ

و مطرح یرد م ع س عجلب و غریب در

مقلبل عجرعیی شد پرویهال امگی عز بلزیهل و هللهال هکرعر

رولم بورع

جل گلر عز ه دکه آذربلیجل جن بی و گه دعشتس آ در فقر و ضکف مفر
عدت.
بر خنف آذربلیجل جنو بی آ چوه در وعقوس فلقود ه جلوه زییوت
محلطی و ه جله عقتصلد عدت ی لد س سوهاول آب بوه طو

چنود اودعر

یلل متر برع ردل د آب به شهرال ی یر مل ند دمنل قم یدد عصوفهل
یرمل بلرجند رفینجل عز خ زدتل دریل خدر و یل ار جل دیگر عدوت
و املنط ر به علت فقدع آب در عیس منلط عجرع پرویهال صونکتی فلقود
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ه جله عقتصلد عدت .زیرع ه سلد بل ادینوهاول بولال و غلررقولبتی در عقتصولد
عمروز چلد جد عهنف منلبس لیت.
نفت مغان و نفت ساحل كاسپين در آذربايجان جنوبي
وج د فت در آذربلیجل جن بی و هن
برع عوسلس بولر در طو
ش رو یه لروال آ ی

برع عدتخرعج آ ظولارعً

دولسهل هودعوم جنوگ جهول ی دوم ه دوط دوسوت
ر در آذربلیجل جن بی و عیرع هض ر دعشتند به

ط ر عملی م رد ه جه قرعر گرفت و رودهل دیلهل هفلر چلاهل

فت در

مغل رع برپول یرد ود .پوس عز پلیول جنوگ جهول ی دوم و خوروج رودوهل عز
آذربلیجل جن بی و عیرع عیس دیلهل هفلر ه دط دوست پهلو

برچلوده

شد و پلمپ گردید .مجددعً در دل  9811شمیی ( 9199ملند ) دوست
پهل

بل یم

ی

شریت فتی عروپلیی (شل) هفلریهل و سرزه گلریهولیی رع

برع هکللس هجم و ملدع ذخلیر فت م ج د در مغول آذربلیجول جنو بی رع
ع جلم دعد و تلی هلصله ل دعد یه هودود  1هول  1ملللولرد ب وکه ذخلوره
فت خلم در ه زه مغل وج د دعرد یه ه سلد آ یلمنً دعرع صرفه عقتصولد
عدت .به اور دسلول رولم ه هولسلتر پهلو

بوه دالیول متکودد عز جملوه عودم

بوورع گلختس هیلدوولت ملووت ه و رک در آذربلیجوول جن و بی و ضووکفاوول
هکن س یی

و ملسی و ...عقدعمی در رعدتل عدتخرعج فت در مغل آذربلیجول

جن بی ع جلم دعد.
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بل فروپلشی ش رو و ه دکه عدتخرعج فت در آذربلیجل شوملسی
رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) لد برع ع جلم عی چ وم و امچ ومی و عقوب
مل د عز قلفله هدعقل به شکل هبللغلهی ععنم یرد یوه بوه د بول مورعیره بول
شریتهل خلرجی برع عدتخرعج فت در مغل و دلهل آذربلیجل جن بی در
دریل یلدپلس عدت و در املس رعدتل عخبلر متکدد در ردل هال وعبیته بوه
رلم عز جمله روز لمهال و دلیتال عینتر تی ب یهه در داوه  9819شمیوی
(داه عو ادعر د م ملند ) مطرح شد .بول رو یلرآمود محمو د عهمود
هعد بکن ع رئلس جمه ر در دل  )1991( 9811و دوفرال عدوتل ی پور
دروصدع عو در انگلم دفر عو به مغل م ضو ح عدوتخرعج فوت در مغول
آذربلیجل جن بی و قش آ در ه دکه آذربلیجل جنو بی بوه یورع
شده عدت .هتی بلرال عز د

مطورح

ردل هال وعبیته بوه رولم ولم شوریتاول

خلرجی عز یروعدی و رودله یه در هل مرعیره بورع عدوتخرعج هو زهاول
فتی مغل  9و مغل  1ایتند ععنم گردید وسی هلین
مرعیرع

هلصل

تلجه عملوی عز عیوس

ده عدت.

هحریم اول غورب ضورور

عهودع

خطو

س سوه عز مغول بوه

پلالی گله هبرید یمب د هکن س ی و دورملیه و ...موی ه ع نود اور یودعم مول س
عملی شد عدتخرعج فت عز مغل بلشند .عمول در صو ر

عدوتخرعج فوت عز

مغل منلفس و د د هلصل عز آ امل ند مکولد دیگور م جو د در آذربلیجول
جن بی مل ند درب و رو ع گ رع ز جل طن زره شو رع هکولب خولک
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چلنی (یلئ سس) مر د مس د گ

قره دعغ دنگ آاس بلجولر دونگ مرمور

آذرشهر به شهرال فلرس(عیرع ) منتقل خ عاد شود و دو د جود هخریوب
محلط زییت صلب آذربلیجل جن بی خ عاد شد .عمل به رر میردد رشود
آگلایال یبت به ا یت ملی ه رک و منلفس ملوی آذربلیجول جنو بی بلعوث
عهتلل

رلم شده بلشد .زیرع بل ه جه به قلموت بولال

فوت خولم در جهول

عدتخرعج مکلد فت مغل و عودم صورف درآمود آ در آذربلیجول جنو بی
بلعث عفدعیش ععترعضل

به غلر

مکلد آذربلیجل جن بی خ عاود شود .بوه

املس خلطر رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) فکونً هورجلح موی داود فوت مغول
عدتخرعج
یم

د زیرع می ه ع د به عفدعیش بلودعر ملوی در آذربلیجول جنو بی

ملید.
ه زهال

فتی م ج د در دلهل آذربلیجل جن بی دریل یلدوپلس

یه بکضلً بل آذربلیجل شملسی لد م ترک عدت لد عز دیگور ثروههول و ذخولیر
زیرزملنی آذربلیجل جن بی عدت یه هلین

بوه دالیول متکودد مل نود یمبو د

هکن س ی و درملیه عدم هکللس رییم هقو قی دریول یلدوپلس بوه ویوهه در
منلط

ددی

بردعر عز آ هل

به مرزال و ...رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) انو ز م فو بوه بهوره
ده عدت .به رر میردد ب یهه بل رعه ع دعز دک

هفلر

در دریوول یلدووپلس یووه در دوول  )1999( 9819عز د و

روولم ه هوولسلتر

فلرس(عیرع ) آغلز بکلر یرده عدت و بل فرعام شود عمکل ول

و

درملیه در ملل مود

هفولر و عدوتخرعج عز هو زهاول
131

هکن س ییو

فتوی در دولهل

Yüz İl Sömürgəçilik

صد سال استعمار

آذربلیجل جن بی دریل یلدپلس آغلز خ عاد شود .زیورع صولهبنررع ع وری
رلم مدعم عز عقوب مل ودگی فولرس(عیرع ) عز ه سلود فوت و گولز در دریول
یلدپلس در مقلییته بل امیلیگل شملسی دخس به ملل می آور د در هلسلکوه
امدمل در جن ب و مرز و ه زهال م ترک بل عرعق و قطر و ی یت لود عز
عقب مل دگی در بردعشت فت و گلز عز عیس ه زهال خبر میداند.
متأدفل ه الچ ح عطنعلهی در خص م ه زهال

فت و گولز در

دلهل آذربلیجل جن بی دریل یلدپلس م ج د لیت زیرع عز عیس دلهل فقط
مل میه ع لم بکن ع دلهل آذربلیجل جن بی دریل یلدپلس یلد ینلم و عز بنلدر
و ظرفلتهل مولالگلر
هلین

ی وتلرع ی ه رییوتی و مکود ی آ بحوث ینولم یوه

ظلارعً چنلس مبلهثی در ردل هال و منلبس متکل به هریت ملوی مطورح
و

ده عدت .به ار هل طرح عیس مبحث می ه ع د آگلای ملوی عز عمکل ول

ظرفلتهل آذربلیجل جن بی در دریل یلدپلس رع بلعث شده و هیلدولت بوه
هفظ منلفس ملی و عکس عسکمل ملوی در صو ر

غولر

آ عز دو

رولم

ه هولسلتر رع بلعوث شو د .هونش رولمی آذربلیجول شوملسی بول رولم ه هولسلتر
فلرس(عیرع ) در مردعد مله ( 9819آگ دت  )1999بر دور فکلسلوت ی وتی
هحقلقلهی شریت بریتلش پتروسل م در ه زه فتی آس و آرعز و شرق یوه آ رع
عسبرز می لمند قطکلً عز دیگر م عرد ضرور م رد بحث بلییتی در آذربلیجول
جن بی بلشد.
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معادن مس آذربايجان جنوبي
آذربلیجل جن بی عز رر مکلد مس لد درزملنی غنی محی ب می
ش د .در هلریخ گرشته لد مکلد مس به شوکل دونتی در آذربلیجول جنو بی
م رد بهره بردعر قرعر گرفته یه ل هال آ امعینو
عدت .بل عیت لفل

ص ر

لود قلبول شنلدولیی

گرفته مکلد مس عنوه بر ورزقول و خلروع ول در

عار م کلس شهر جلفل و ...شنلدلیی شده عدت یه برع ه سلود موس صورفه
عقتصلد دعر د .عمل للزمند درملیه و ب یهه هکن س ی دلزگلر بل محلط زییت
میبلشند .زیرع عم ملً هکن س ی ال م رد عدتفلده در مکلد آذربلیجل جن بی
قدیمی و هخریب یننده محلط زییت میبلشند.
مکد موس دو گ

در قوره دعغ هودود یو

داوه عدوت یوه بول

هکن س ییهل هخریبیننده محلط زییت م رد بهره بردعر قرعر موی گلورد و
آب ال جولر و زیرزملنوی مرعهوس و جنگلهول زیبول منطقوه قوره دعغ رع
هخریب می یند .عز آ جلئلکه رلم مخلسف هأدلس صنلیس بل عرز
در آذربلیجل جن بی عدت ینیل تره مس به ملدع
مس د گ

عفدوده بولال

 919ادعر هس در دل در

ه سلد و برع هبدیل به شمش مس و دلیر محص ال

مرهبط به

مس درچ مه در یرمل فردتلده می شو د .برعدولس ععونم یکوی عز فکولال
متخص

در مکد مس د گ

عز ار  8هس ینیل تره مس ی

هس شومس

مس ه سلد می ش د یه قلمت آ در بلزعرال جهل ی هودود  1999دالر بور
ار هس عدت .بکبلر

دیگر عگر فرآور مس در خو د مکود موس دو گ
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ه سلد دلال ه عیس ملدع موس بول قلمتهول عموروز بولش عز

دالر میبلشد.
فلزال دوم و د م ه سلد ینیل تره موس عز موس دو گ

لود بول

ظرفلت  899ادعر هس در دل به ه سلد م ج د مکد عضلفه خ عاد یورد یوه
بل منک قرعردعد قلمتهل عمروز عرز
مللللرد و دلصد و پنجله مللل

شومش موس ه سلود آ بوه یو

دالر در دل خ عاد ردولد .اور چنود ععونم

شده عدت یه یلرخل هال مرعهل هغللط و پلالی وگله موس لود در دو گ
هأدلس خ عاد شد .عمل هل زمل هأدلس آ هل می ه ع بل دیوده هردیود بوه عیوس
عدعلال

رلم گله یرد .زیرع جل گلر عز هأدلس صنلیس بل عرز

و شووریتاوول بوودر

عز عوس یووتاوول عصوولی دللدووت عقتصوولد

عفدوده بولال
روولم در

آذربلیجل جنو بی عدوت زیورع عز رور رولم هأدولس عیوس و ح عز صونلیس و
شریتال به عدتقرعر ز جلره ع عز صنلیس مرهبط خ عاد ع جلملد یوه در زملنوه
مس می ه ع د شلمل صنلیس مورهبط در هو زه عسکترو لو

عسکتریو

خو درو

دلز و ...بلشد و می ه ع د به عیجلد داهل ادعر شوغل در آذربلیجول جنو بی
بلل جلمد و مل س مهلجر

لرو یلر عز آذربلیجل جن بی ش د.

برع مقلییه بلس رفتلر رولم در موس درچ ومه و موس دو گ
یلفی عدت بدع لم یه ار دل مس درچ ومه داهول ملللولرد ه مول فقوط در
عرصه ورز

و ف هبل درملیهگرعر می یند یه هلمال سلوگ برهور موس
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یرمل مس درچ مه (دل  )9819-19و در سلگ ی

هلم مس رفینجل

و در هلمال متکدد ورزشی در دلیر رشتهال ادینه مویینود .در مو رد موس
د گ

هنهل در سلگ  1هلم مس ورزقل فکلسلت می ینود یوه عز رور ملودع

ادین ه قلبل مقلییه بل آ هل لیوت .امچنولس اور دول موس درچ ومه داهول
مللللرد ه مل در بخش جلدهال میکس آب و ....در یرمل درملیه گرعر می
یند و در آذربلیجل جن بی مس د گ

الچ ح درملیه گرعر عمرع وی و

زیردلختی ع جلم می داد .هتی جلده ددتردوی بوه مکود

موس دو گ

عللرغم رفت و آمد ملشلسال دنگلس امل جلده رودتلیی و قودیمی عدوت
یه هکریض لد ده عدت.
در مکد مس درچ مه یرمول بودسلل لولز بوه شوبکه بورق قو
لروگله برق عختصلصی عهدع

شده عدت زیرع هملم مرعهول بلطلوه بوردعر

هغللظ و پلالیش و دلیر مرعهل ه سلد شمش مس در موس درچ ومه یرمول
ع جلم می ش د و ملسلل

و عرز

عفدوده و عشتغل آ لد صلب موردم امول

منطقه می گردد .در هلسلکه در مس د گ
مرعهلی یه عرز

آذربلیجل جن بی اولچ یودعم عز

عفدوده بلال و عشتغل گیترده عیجلد می یند هأدولس وده

عدت و به املس جهت لروگله عختصلصی برق لود بورع آ عهودع
عدت.
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گرع قلمت مل ند قره و طن لد در مکد مس

وج د دعرد یه ملدع عدتخرعج و یملوت و یلفلوت آ ععونم وده

عدت .مکد مس مدرعه لد در منطقه قوره دعغ آذربلیجول جنو بی بوه شوکل
دنتی در هل عدتخرعج و ه سلد مس عدوت یوه للزمنود بهلنوهدولز و ورود
هکن س ی ال جدید و دلزگلر بل محلط زییت عدت یه فکنً عقدعمی در عیوس
رعدتل ص ر

گرفته عدت .مکلد دیگر مس در جلفل م گلس شهر عاور و...

ان ز ددت خ رده بلقی مل ده عدت یه عز جهتی ی
جن بی عدت زیرع در ص ر
مس د گ

مدیت برع آذربلیجول

بهره بردعر عز عیس مکولد موس امل نود مکود

چلد جد هخریب محلط زییت بورع آذربلیجول جنو بی بوه

د بل خ عاد دعشت و عرز بددت آمده عز صلدرع

عیس مس صورف صونکتی

شد وعمورع و رفوله شوهرال فولرس(عیرع ) خ عاود شود .رولم ه هولسلتر
فلرس(عیرع ) در بهره بردعر و غلر

مکلد و ثروههل زیر زملنی آذربلیجل

جن بی بول چنود محودودیت جود روبرودوت یکوی محودودیت دورملیه و
هکن سو ی عدووت دیگوور عوودم بوورع گلختس آگوولای ملووی در ملووت هو رک
آذربلیجل جن بی عدت و محدودیت دیگر هن

برع ینتر و محدود یرد

عشتغل در آذربلیجل جن بی عدت یه ب یهه مکلد و پرویهال بودر
عیس خ عدت رلم عدت.
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معادن طالي آذربايجان جنوبي
در آذربلیجل جن بی مکلد طن متکدد وج د دعرد یوه چنودیس
مک ود بووه سحوول بدرگووی و هجووم و خل و م ذخوولیر عز شووهر

بل ووتر

برخ ردعر د .مکلد طن زره ش رع و آقدره هکل هپه دلر گو يی بلجولر
(عسبته در هقیلمل

دلختگی عدعر در عدوتل یرددوتل قورعر دعرد) خلروع ول

و ...عز شنلخته شده هریس مکلد طن در آذربلیجل جن بی میبلشوند .در هول
هلضر مکد طن زره ش رع هکلب در هل بهره بردعر عدت و اور دول
رلم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) بولش عز دوه هوس

طب منلبس ععنم شده عز د

شمش طن عز آ عدتحصل می گردد .طب بر لمهریدیهل ع جولم شوده ه سلود
طن عز مکلد آذربلیجل جن بی بل امکلر بکضوی عز شوریتاول خولرجی
قرعر عدت ع جلم ش د عمل قرعردعد شوریت ع گللیوی بورع عدوتخرعج طون عز
مکد دلر گ يی در مرعهل عوسله به مل س برخ رد و سغو گردیود .آ چنل کوه
عطنعل

زملس شنلختی عوسله

ل می داد ذخلیر قلبول ه جوه و متکودد عز

طن در منطقه قره دعغ عطرعف هکلب بلجلر ز جل صلئلس قلکه هلکل هپوه
بلجلر قروه و ...وج د دعرد.
امل ند دلیر مکولد آذربلیجول جنو بی عدوتخرعج مکولد طون در
آذربلیجل جن بی عز د
محلط زییت و غلر

رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) امرعه بل هخریب شودید
منلفس هلصل عز آ عدت و ریولسی عز درآمودال عیوس

مکلد صورف عمورع آبولدع ی رفوله و صونکتی شود شوهرال و رودوتلال
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آذربلیجل جن بی میگردد بلکه امه منولفس و درآمودال هلصوله عز ه سلود
طن در آذربلیجل جن بی به شهرال فلرس(عیرع ) منتقول و بورع عمورع و
آبلد و رفله آ هول ادینوه موی گوردد .هول زمول عدوتقرعر دوسوت ملوی هو رک
آذربلیجل جن بی عدتخرعج امه مکلد به مکنی غولر

آ هول عز دو

رولم

ه هلسلتر فلرس(عیرع ) عدت.
معادن نفلين سينت آذربايجان جنوبي
ه سلد آس ملنل م یل عز ب ییلیت و یل عز فللس دلنت بکمل موی آیود.
مکد ب ییلیت جلجرم دعرع ذخلیر محدود عدت و دو یلرخل وه م جو د
آس ملنل م در عرعک و بندرعبلس للز خو د رع عز طریو وعردع
ی

ب ییلیوت عز

رال شمل آفریقل مل ند مرعیش و ...هلملس موی یننود .هکن سو ی ه سلود

پ در آس ملنل عز مکلد فللس دلنت ظلارعً هکن س ی رودی عدت یه به شوکل
پلیل

در ینلر جلده هبریود و مرعغوه عجورع شوده عدوت وعقتصولد بو د آ

پریرفته شده عدت .در دلسهل

لمه دوم داه  9819منطقه ودلکی در عمتدعد

جلده بیتل آبلد و درعب برع عهدع

یلرخل ه فرآور پ در آس ملنلل عز فللس

دلنت دی عری ی شده عدت و بلرال خبر عز بیتهشد قرعردعد بل فن شوریت
چلنی و ...برع ه سلد چند صد ادعر هس پ در آس ملنل  99مللل
محص ال

هس دولمل

دیگر مل ند منلدیم ددیم و ...دعده شده عدت .مدیت مهموی یوه

ه سلد آس ملنل بکن ع ملده عصلی ه سلد آس ملنلو م عز مکولد فلولس دولنت دعرد
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عدم عیجلد م عد بلزمل ده عز مکد عدت یه بلعث آس دگی بل تر محلط زییوت
و عیجلد هریلبل

خطر لک شلمللیی رال شده در طبلکت می ش د .در صو ر

بهره بردعر عز مکلد فللس دلنت آذربلیجل جن بی شهرال درعب بیوتل
آبلد م کلس شهر یللبر اریس و ...یوه دعرع ذخولیر عرولم هفلولس دولنت
میبلشند به شر هأدلس یلرخل جل
هح

آس ملنل م وصنلیس مرهبط میه ع د دوبب

عرلم در عقتصلد عشتغل و رفله عیس شوهرال گوردد .عمول م وکلی یوه رولم

ه هلسلتر فلرس(عیرع ) برع عقتصلد آذربلیجل جن بی عیجلد میینود عیوس عدوت یوه
مخلسف درملیهگرعر ال ین و بل هکن س ی پل رفته در آذربلیجول جنو بی
عدت .زیرع رلم ه هلسلتر فولرس(عیرع ) فقوط خ عاول عدوتخرعج محصو ال
مکد ی به شکل خلم عز آذربلیجل جن بی عدت یه هل مرعهل هبدیل م عد خولم
به یلالال وعدطه و یل یلال
وعرز

عفدوده و پلیه هکن س یی

هلیی رع در شهرال فلرس(عیرع ) ع جولم داود
عیجلد عشتغل

رفله و درآمدال عرز آ هول

عز آذربلیجل جن بی به شهرال فلرس(عیرع ) ع تقل داود و امچنول هودعوم
فقر بلکلر

مهلجر

خل عدهال بداکلر

و صدال مکضل عجتملعی دیگر مل ند ععتللد فروپلشوی
فروپلشی عرزشهل عخنقی و مکن

جلمکوه آذربلیجول

جن بی هحقلر و بوه هلشوله رع وی فرانوگ و ا یوت ملوی ولب د دورملیه
عجتملعی و درملیه فرانگی ه رک آذربلیجل جن بی رع هضملس یند.
م عد مکد ی مل ند آس ملنل م یه به خولطر دوبکی عموروزه در صونلیس
ا عپلملیی خ درودولز

صونلیس عسکتریکوی و عسکترو لکوی دولختمل و...
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داهل صنکت دیگر یلربرد گیوترده دعرد و ه سلود آس ملنلو م و عدوتقرعر منولبس
مرهبط رع آ در آذربلیجل جن بی برع بهوره منود عز مدیوت یوبی وجو د
مکلد فللس دلنت بل جرب درملیه گرعرع خولرجی و هکن سو ی پل ورفته
مدیریت و بلزعریلبی پل رفته می ه ع د به عیجلد داهل ادعر و در صو ر

مهلول

ب د شرعیط و زیردلختهل شلید صدال ادعر شغل در آذربلیجل جن بی منجور
ش د .در طرهی یه رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) در مکد فللس دولنت دورعب
ظلارعً به د بل عجرع آ عدت بل چند صد مللل

ی رو درملیهگورعر صورفلً

عز فللس دلنت به د بل ه سلد پ در آس ملنلل و مقدعر دلمل عز عیوس پورویه و
هلیتلً هلملس م عد عوسله الزم یلرخل ه ال آس ملنل م عرعک و بندر عبولس عدوت.
ملدع عشتغل زعیی عیس طرح هدود  1199فر ععنم شده عدت .عسبته مدیرع
و گردع ندگل عیس طرح مل ند امه مکلد عدتخرعج شده در آذربلیجل جنو بی
عز فلرس(عیرع ) و یلرگرع ید وغلرمتخص

آ عز ملل هو رک آذربلیجول

جن بی ع تخلب خ عاند شد.
مکلد فللس دلنلت در آذربلیجول جنو بی دعرع هجوم عرلمویعز
ذخلیر عدت و در ص ر

عدتقرعر دوسوت ملوی هو رک آذربلیجول جنو بی رع

بکن ع یکی عز ه سلدینندگل جد آس ملنل م و صنلیس مرهبط و دولمل هتوی
در دطح جهل ی مطرح یند.
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نظام توتاليتر و مرزهاي آذربايجان جنوبي
ار رلم ه هلسلتر

یبت به مرز هیلدلتاول ویوهه ع دعرد یوه

بلالهر عز عاملت و هیلدلتی عدت یه رلمال غلر ه هلسلتر مل ند سلبرع وغلره
به مرزال دعر د .زیرع رلماول ه هولسلتر ععوم عز چوپ یول رعدوت هودعقل در
مدعی و منلد پلرو عز هقلی علسی ع یل ی محض و منحصر بفرد

هبللغل

ایتند یه آ ل در هقن هحق آ ایتند و دیگر رلمال رع متهم می ینند یه
عادعفی دور عز شل ع یل ی و یل عسهی هقلرع ه وبور پلیوه رذعیول و غرعیود بوی
عرز

یل یم عرز

رع پلگلر می ینند و در بدهریس شکل آ مدعی ع ود یوه

رلمهل غلر ه هلسلتر مبتنی بور فریوب و عدوتثملر و هحقلور ملتهول و هو دهاول
ایتند.
بمبلرع هبللغلهی بر علله ج عمس و رولماول خولرج عز دولطه رولم
ه هلسلتر عز یلر ویههال عدلدی ددتگله ردول ه ع

آم زشوی و هبللغولهی عیوس

گ ه رلمهلدت .مرز بدسلل عینکه محل پلیل رویلال دولطه و اهمو ی اور
رلم ه هلسلتر عدت هیلدلت به آ وهتی در بیوللر م عقوس فور
در رفتلر ععمل و هبللغل

عز آ

ددتگله ردل هع و آم زشی رلمهل ه هلسلتر اموه

جل محی س و م ه د عدت .آ ل ملول هحوت دولطه و بو یهه عفورعد فریوب
خ رده و شلفته شده به رلم رع در فور
رلمهل دعرع هکلرض عیدئ س یی
مدعوم بر آهش فر

عز خولرج عز مورز و بو یهه ملول و

و منلفس بل رلم ه هلسلتر قرعر مویدانود و

عز دیگرع وغلرال عیدئ س یی
141

و دللدوی خو یش بوه

Yüz İl Sömürgəçilik

یمس هبللغل

بیعمل ددتگله ردل هع و آم زشیشل می دمنود هول بوه گمول

خ د عز هلثلر منفی هح ال
جل

صد سال استعمار

خلرج عز مرزال بر دعخل بکلاند و به زعوم خو د

ورود عرزشهل و فرانگ مبتر پا م ج د در خلرج عز مرزال رع بگلر ود
و

و امدمل چهره ع زشت مبتر و غلرعخنقی فقلر و هقلور عز منلدوبل
رلمهل هلیم در خلرج عز مرزال و ملل و مردمل دلیس در آ هل به طرفدعرع
و ملل هحت دلطهشل به هص یر می ی ند.

آذربلیجل جن بی عز رر رلم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) اوم در دوره
پهل

وام در دوره جمهو ر عدونمی در مورز قورعر دعرد و بو یهه بودسلل

امدبل ی ام فرانگی و ام ا یتی بل ملل هرک در شمل و غرب و بول ه جوه
به عینکه ا یت ملی هرک بکن ع غلر و دشمس رلمال ه هلسلتر فولرس(عیرع )
عز ع قنب م روطه هولین

هکریوف شوده عدوت امل وه ملتوی یوه میوتکد

هلثلرپریر و خطرآفرینی برع

رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) عز خولرج عز مرزاول

عدت هبللس شده عدت و به املس جهت هن

برع ینتر شدید مرزاول یوم

یرد جمکلت منلط مرز و هتی بکضلً خلسی یورد مرزاول عز جمکلوت عز
طری ممل کت عز درملیه گرعر و ممل کت عز عرعئه خدمل

عم می و رفلای

مل ند جلده آب برق گلز ¸هلفس عز جملوه خوط م وی اول عقتصولد

رولم

ه هلسلتر فلرس(عیرع ) برع هلملس عمنلت یرعیی خ یش ب ده عدت و هتوی بوه
عفکلر عم می علمه ملت ه رک آذربلیجل جن بی عسقل شده عدت یوه در مورز
ب د میلو خطر لک ب د و به هبس آ ضرور اول عمنلتوی عودم دورملیه
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گرعر و عدم رفله وعدم عشتغل و منطقه رلمی ب د ه جله پریر عدت و در
عثر داهل دل هبللغل
مضح

رلمهل ه هلسلتر عده زیلد عز مردم علد عیوس ه جلوه

و دلختگی رع برع فقر در منلط مرز پریرفتوه ع ود و در هلسلکوه

پل رفتال صو ر

گرفتوه در ا عپلملاول جنگوی و م شوکهل دور بورد

داهالدت یه عیس ه جله مضح

بی عثر و بی مکنی شده عدت.

مرز پلیل رویلال و جله طلبلهل ار رلم ه هلسلتر و در قطوه مقلبول
عمکل ی برع آشکلر شد دروغال فریبال عدعلال عجلب و غریب ضکفهل
و عقب مل دگلهل فیلدال و لیلرآمدیهل آ عدت .به امولس جهوت هلوره و
دلله ل دعد ار آ چوه در هلشوله مورز و خولرج عز آ عدوت عز وظولیف
ددتگلاهل آم زشی هبللغلهی و ردل هع ار رلم ه هلسلتر عدت .هن
پ شووش عخبوولر و هح و ال

منفووی مل نوود بنیوول طبلکووی عهفلقوول

بورع
وولگ عر

لبیلمل یال عجتملعی و عقتصلد و هن وهل م جو د در ج عموس دیگور بوه
املس جهت در ددت ر یلر آ ل قرعر دعرد و ب یهه فقرع و طرفدعرع و شلفتگل
و فریب خ ردگل رلم ه هلسلتر یه عمکول دوفر بوه خولرج رع دعر ود در عثور
هکرعر عینگ ه عخبلر گدعرشهل و هحلللال به عیس تلجوه مویردول د یوه گ یول
جهل خلرج عز ینتر رلم ه هلسلتر جهل ی هلره و هولر مملو عز فقور فیولد
دروغ عدتثملر هلله و لر گ و علر عز ار ح فضللت ع یول ی و عخنقوی
عدت .در هلسلکه عیس ویهگلهل و شلخ

ال منفی بولش عز اموه مخصو م
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رلمهل ه هلسلتر عدت وسی آ هل بل فرعفکنی و بمبلرع هبللغلهی و ردل هع عیوس
خص صلل

و شلخصهل رع به دیگر ج عمس یبت می داند..
آذربلیجل جن بی به سحل جغرعفللیی درزملس یبتلً ودولکی عدوت

یه شمل هل جن ب و شرق هل غرب آ صدال یلل متر طو

و عورض دعرد و

می ه ع امه جل آ رع مرز هلقی یرد عملم رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) مرز
رع بکن ع یکی عز بهل هال برع ه جله دللدتهل هبکلض آملد و ظلسمل وه خو د
بر علله آذربلیجل جن بی در ط

بلش عز ی

قر عخلر م رد دو

عدوتفلده

قرعر دعده عدت .در هلسلکه شهرال یو یر فولرس(عیرع ) عگور در مورز اوم
بلشند برع درملیه گرعر مل کی دعر د.
هخلله مرزال آذربلیجل جن بی بل آذربلیجول شوملسی و هریلوه بوه
طرق مختلف در هل ع جلم عدت ممل کت عز عیجلد زیردولختهل وعودم ع جولم
پرویهال عمرع ی و صنکتی (عسبته شدیدهر عز دلیر منلط آذربلیجل جنو بی)
بلعث گیوتر

بلکولر

فقور مهولجر

و هلیتو ًل خولسی شود رودوتلال و

شهرال مرز شده عدت .عنوه بر روشهل غلر میتقلم هخلله منلط مرز
آذربلیجل جن بی عز جمکلت هخلله عجبلر جمکلت لد ع جلم موی شو د یوه
بکضلً در ردل هال جمکی رلم لود مونککس موی شو د .در عردیبه وت موله
 9819روز لمه جلم جم خبر رع در عیس خص م منککس یرده عدوت یوه
آشکلرع عنقه رلم به هخلله مرزال و ینتر رفت و آمد بلس ملت ه رک در دو
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مرزال آذربلیجل جن بی و آذربلیجل شملسی رع ل می داد .خبر به

شکل ی هله در روز لمه جلم جم شنبه  1عردیبه ت  9819صفحه  91هحت
عیس عن ع درج شده عدت.

«ده رودتل گرمی عز عر مرز عقب می لند».
فرمل دعر گرمی مغل در عدتل عردبلول عز عقوب ولنی  8رودوتل
مرز عز عر مرز عیس شهردتل در آینوده ددیو

خبور دعرد و گفوت« :بول

ادف هلملس عمنلت و عجرع طرح دلم خلردعر در عر مرز گرمی ده رودتل
عز قطه صفر مرز به منلط دعخلی شهردوتل ع تقول خ عاود یلفوت .عدیور
صحرعیی بل هلیلد بر عینکه عقدعم دوست در عقوب ولنی رودوتلال وعقوس در
قطه صفر مرز به صنح رودوتلیلل و منطقوه عدوت عز رودوتلیلل موری ر
خ عدت بورع هیوریس در عجورع عیوس بر لموه و رفوله و آدولیش خو د بول
فرمل دعر گرمیامکلر ینند / .عیر ل»
در هلسلکوه اور روز بوول پل ورفت هکن سو ی عرهبلطول
فرانگی دللدی و عقتصلد بلس ج عمس بیللر دور عز ام گیوتر

منلدووبل
موییلبود

رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) بولس رودوتلال آذربلیجول جنو بی و آذربلیجول
شملسی دلم خلردعر عهودع

موی ینود هول مول س عرهبول و رفوت و آمود بولس

خل عدهال و مردم امدبل دو د

مرز ش د .زیورع عیوس عرهبلطول
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عقتصلد و فرانگی ملت هو رک در دو دو

دع د و به بهل ه هلملس عمنلت می خ عاد عرهبلطل

دو د

مورز موی

مرز رع قطس یند.

عیس رویهال یلدآور دلم خلردعرال ی لده شده ه دط ه هلسلترییوم
رودی ب د یه بل ه ام جل گلر عز عثرپریر عز خلرج عهدع

شده ب د وسی

هلیتلً فروپلشلد .محدود یرد عرهبل فرانگی دللدی و عقتصلد آذربلیجول
جن بی بل خلرج عز خط م یال عصل رولم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) عدوت و
هتی قبل عز فروپلشی ه هلسلترییم رودی عنلصور فرانگوی رولم عز هولثلرع
مخرب هل یدی ال آ د

مرز یه بل آ تساول مکمو سی و قودیمی قلبول

دریلفت ب د د امل ه شکلیت می یرد د .بل فروپلشوی ه هلسلترییوم رودوی و
عدتقن آذربلیجل شملسی آ هل گرع هورک بردعشوتس دیو عرهاول فرانگوی
دللدی و عقتصلد ز دع ملتهل ب یهه عز طریو آذربلیجول جنو بی ایوتند و
برع هفظ عیس جهنم یه منلفس لم روح آ هول در آ قورعر دعرد بوه ع جولم اور
رذیلتی هس میداند.
عگر انگلم عب ر عز جلده ینلر رود عرس رع نده ع بخ عاد ینلر جلده
ه قف یرده و منلظر زیبل رود عرس بلغل

رودتلال شهرال ی اهل مرعهس

جنگلهل و ...و بط ر یلی منلظر زیبل طبلکی دو د

مرز رع هملشل یند فو رعً

مأم رع لرو ع ترلمی یه برع آزعر مردم آم ز ال خلم دیودهع ود دور
ردلده و مل س ه قف رع نده برع هملشول زیبلیلهول عرس و عطورعف آ موی
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ش د .ظرفلتهل طبلکی و ه رییتی دلهل عرس عز رر رلم هلیم ه هلسلتر در
آذربلیجل جن بی بلییتی بون عدوتفلده بمل ود زیورع موی ه ع ود بوه شوک فلیی
عقتصلد

فرانگوی و هلیتولً دللدوی آذربلیجول جنو بی بلل جلمود و عیوس بول

خ عدت و خط م ی ین رلم برع فقلر گله دعشتس آذربلیجول جنو بی در
هضلد قرعر دعرد.
مکضل مهلجر

دعد جمکلت یُرد به مرزاول آذربلیجول جنو بی

بل ه ریله و آذربلیجل شملسی و عیجلد منطقه هلئل بولس آذربلیجول جنو بی و
ه ریله و آذربلیجل شملسی در املس رعدوتل و در جهوت ینتور و هضوکلف
عرهبلطل

بلسعسمللی آذربلیجل جن بی ع جلم میش د.

تصاحب مزارع ،مراتع و باغات بدون پرداخت قيمت واقعي آن
در آذربلیجل جن بی و عیورع بغلور عز عمونک و زمولساول دعخول
شهرال عیثر زملس ی لورز

مرعهس قنل

و چ مهاول آب و ...فلقود عدونلد

ردمی می بلشند و مردم به شکل عرفی و عر
عیس زملسال و مرعهس یلر و عمرعر و مکل

برد عز عجدعد خو د بور رو

می ینند وخرید و فرو

زملنهل لد به شکل ق سنلمه ع عز گرشته هلین

عیوس و ح

در جریل ب ده عدوت .عز رور

هق ق و فقه عدنمی لد ییل ی یه قر ال بر رو زمولساول مرعهوس بلغول
قنل

و ...یلر یرده و آ رع آبلد و م رد بهره بردعر قورعر دعده ع ود ملسو

آ

محی ب می ش د و ارگ ه دخل وهصرف در عیس عم ع فقوط بول پردعخوت
147

Yüz İl Sömürgəçilik

صد سال استعمار

قلمت آ و جلب رضلیت صلهبل آ هل عمکل پریر عدت در غلر عیس صو ر
هجلوز به هق ق مردم هلقی می ش د.
عیس ه ضلحل

به عیس خلطر عرعئه شد یه در دلسهل عخلر هلداول

دوستی عز جمله «دلزمل جنگلهل ومنلبس طبلکی» به عیس بهل ه یه زملنهل مو رد
بهره بردعر مردم در آذربلیجل جن بی فلقود عدونلد دوستوی و ردومی عدوت
عدعل ملسکلت بر آ هل رع عز د

دوست مطرح می ینند و هتی عز مردم بورع

عجلزه بهرهبردعر عز زملسال آبل و عجدعد شل پو

طلوب موی یننود .در

هلسلکه وظلفه «دلزمل ثبت عدنلد و عمنک» عیوس عدوت یوه عمونک موردم رع
دنددعر م ده و ثبت ملید .هلدال دوستی ذیربط در عیس خص م ه هنهل به
وظلفه قل ی خ د عمل می یند بلکه مدعی ع د یه عیس عمنک و زملنهل چ
دند ردمی و دوستی دعر د پس ج ز منلبس ملی و طبلکی به هیلب میآینود
و هلدال دوستی می ه ع ند عیوس زملنهول رع هصولهب یننود .عیوس اوم شوکل
جدید عز زورگ یی و غصب عم ع ملت ه رک آذربلیجل جن بی عدت.
عدعره عوقلف و آدتل قدس رض
لصرعسدیس شلهپا هلین

لد ار عز گلای عدونلد عز دوره

عرعئه مییند و مدعی میش د یه زملنهل ی ولورز

عطرعف فن شهر و رودتل برع عیس عدعره و آدتل قدس رض

وقوف شوده

عدت .عیس میيله در شهر ص فلل هتی در ه دکه شوهر لود بکضولً م وکن
جد رع عیجلد یرده عدت.
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لوورو وزعر
لرواوول

رعه و شهردوولز

شووهردعر اوول ی ووت و

روولمی ع تروولمیو عمنلتووی منطق وه آزعد عرس و ...و

دوولزمل هل و وزعرهخل ووهاوول و دیگوور ددووتگلاهل دوستووی لوود انگوولم عجوورع
پرویه ال دد دلز

عهدع

رعه دلز

پلدگول و ...بول امولس بهل وه عودم

وج د عدونلد ردومی عمونک و زملنهول ی ولورز و دعمپورور موردم در
آذربلیجل جن بی رع هصلهب می ینند و یل وجهی بلبت آ میپردعز ود و یول
بیللر یمی می پردعز د یه یمتر عز عرز

عینکه پ

مردم عدت یه عز آ طری مردم عمرعر و مکل

وعقکوی زملنهول و عمونک

می ینند .بهرهول عینهول فقوط

گ شهال ی چکی عز هجلوز به هق ق ملت در آذربلیجل جن بی عدت و عگر
بت ع عز ه
ار یو

ملت درآذربلیجل جن بی در عیس خص م ررخ عای یورد

ه

عز عفورعد موی ه ع نود گ وهاول متنو عی عز قوض هقو ق ملوی در

آذربلیجل جن بی رع بلزگ ملیند.
عسبته هصلهب زملنهل عمنک و مرعهس مردم ه دط عشوخلم ذینفو ذ
هک مت برع عادعف شخصی لد وج د دعرد یه عیس یلمنً پدیده ع جودع عز
ددتگلاهل دلزمل هل و وزعرهخل هال دوستی عدت یه للزمند برردوی بل وتر و
عرعئه عطنعل

عز د

عفرعد یه عم عس ل و عمنی ل عز عیس طری به غلر

رفته عدت میبلشد .فریب مردم برع عادع زملنهول خو یش در رودوتلال و
شهرال برع عهدع

و ع جلم یلرال علم عسمنفکه مل ند مدرده بلملردتل و...

و دپس هصلهب آ هل و فرو

و دریلفت پ
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شخصی گ شه ع دیگر عز هجلوز به هق ق ملت در آذربلیجل جن بی عدوت
یه بل امکلر

رلم عدعر و هق قی و عشخلم دعرع پیت و مقلم ع جلم می
افتلد مس یلغر خ عاد ب د.

ش د و شرح یلمل آ هل للزمند مثن
معدن خاک چيني (كائولن) مرند

مکد یلئ سس در ددیکی رودتل هلریخی ز زعق هلملس یننده م عد
عوسله صنلیس یلشی درعمل

و ...عدت .عیوس مکود دلسهلدوت یوه بوه شوکل

عبتدعیی و بل هخریب محلط زییت منطقه عز د

رلم ه هولسلتر فولرس(عیرع )

م رد بهره بردعر قرعر می گلرد و در مقلبل آ ریلسی ملسلول

و عو عرض بوه

شهردعریهل شهرال ز ز و مر د پردعخت می ش د و هملم د د هلصول عز
فکلسلت عیس مکد به شهرال فلرس(عیرع ) منتقل می ش د.
عللرغم عینکه ملده عوسله صنلیس یلشی و درعمل

در مکود یولئ سس

مر د قرعر دعرد عمل عز ملل داهل شریت ه سلدیننده یلشی و درعمل

در عیورع

و آذربلیجل جن بی هنهل دو شریت هبرید یف و یلشی هبرید در مر د و هبریود
میتقر ایتند و بقله شریتال ه سلدیننده یلشی و درعمل
یلئ سس رع بل ادینه دنگلس یل بل قطلر و یل بول یولمل

اودعرع یللو متر همول

یرده و به آ شهرال منتقل می ینند و هبدیل به محص ال
و ...می ینند و عرز

عفدوده محص ال

ملده عوسله مکد

یلشوی دورعمل

ه سلد شده عز م عد عوسلوه عیوس مکود

لد صلب آ شهرال میش د .د عسی یه مطرح می ش د عیس عدت یه چرع عیس
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صنلیس یلشی و درعمل

برع بهره مند عز مدیت ددیکی بوه مکود یولئ سس

مر د در آذربلیجل جن بی میتقر می ش دپ پلدخ عملوی بوه عیوس دو ع رع
یکی عز مهنددل طرعهرخلز د خت وگلز یو
جن ب خرعدل رض

شوریت جدیدعستأدولس در

(گنلوه) عز مدیر آ شریت دریلفت یرده عدت .مودیر

شریت مری ر در پلدخ به عینکه چرع شمل به جل جن ب خرعدل رض
آذربلیجل جن بی عیس یلرخل ه ه سلد یلشی و درعمل

رع عهودع

در

موی ینلود

هل عز مدیت ددیکی به م عد عوسله مکد خلک چلنی (یلئ سس) مر ود برخو ردعر
ش یدپ پلدخ دعده ب د یه در آذربلیجل جن بی بوه مول بکنو ع دورملیه گورعر
مج ز و هیهلن
خرعدل رض

بل کی برع عیس دورملیه گورعر عرعئوه موی شو د عمول در
عیس مج زال و هیهلن

گلرد .عیس م کل مج زال و هیهلن

به رعهتوی در عختلولر مول قورعر موی
بل کی در امه بخ هل مکد ی و دیگر

صنلیس آذربلیجل جن بی وج د دعرد .بکبلر

دیگر عگر ی

درملیهگرعر عاول

آذربلیجل جن بی یل هتی خلرجی برع عدتفلده عز مدیت وج د مکلد طون
هکل هپه مس د گ

دورب و رو ع گو رع ز جول آس ملنلول دورعب

دنگ مرمر آذرشهر و عرومله و دیگر مکلد آذربلیجل جن بی خ عال درملیه
گرعر برع ه سلد طن زینتی عز طن هکل هپه یل سو عزم و قطکول
برع صنلیس عسکتریکی یل عسکترو لکی یل قطکلهی عز درب و رو
دنگهل مرمر و بهره مند عز عرز

میوی

بل فورآور

عفدوده آ شو د مج زاول و هیوهلن

بل کی در آذربلیجل جن بی عرعئه می ش د وسوی در شوهرال فولرس(عیرع )
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فقدع آ مدیتال مج زال و هیهلن

بل کی بل د د بل کی

هرجلحی در عختللر درملیهگرعرع شهرال فلرس(عیرع ) قورعر مویگلورد .بوه
املس جهت هجم دورملیهگورعر بخ وهل دوستوی و خص صوی هتوی در
شهرال خ

و ی یر فلرس(عیرع ) چنودیس برعبور (در شورعیط جمکلوت

میلو ) بلش عز شهرال آذربلیجل جن بی عدت.
در دوره ریلدووت جمهو ر خوولهمیروز لمووه یووولس و گدعرشووی
هحقلقی در خص م مقلییه ملدع درملیه گرعر در بخش مکولد یرمول و
یلی آذربلیجل جن بی چلپ یرده ب د یه هجوم دورملیه گورعر در یرمول
بط ر م خ

 819برعبر آذربلیجل جن بی ب ده عدت.

جلسووب عینجلدووت یووه هتووی در ه سلوود محصوو ال
وی لورز

دعمپوورور

لد به دالیل آب وا عیی شهرال آذربلیجل جن بی مدیت بیوللر

بل تر در مقلییه بل شهرال ی یر دعر د عمل به دالیل یلمنً دللدی هکودعد
و ملوودع دعموودعریهل صوونکتی و مرغوودعریهل صوونکتی در شووهرال یو یر
مل ندیدد یرمل دمنل و ...بیللر بولش هود عز شوهرال آذربلیجول جنو بی
عدت.

قره داغ آذربايجان جنوبي و تخليه شدن آن از جمعيت
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منطقه قره دعغ بول جغرعفلول ودولس و هنو ح آب و او عیی ذخولیر
مکد ی گیترده آثلر هلریخی عرزشمند آب ولرال جنگلهول و مرعهوس یوم رلور
رودخل ه ال بدر

و ی چو

یوه بوه عرس موی رید ود بلر ودگی منلدوب
دعمی و ی لورز

ظرفلتهل ه رییتی هن ح محص ال

صدال اودعر اکتولر

زملس بکر در د عهل رود عرس و ق ی یه درهلریخ فرانگ م دلقی انر و
به یمس دللدتهل عقتصلد ظلسمل ه رلم

ف سک ر آذربلیجل جن بی دعرد عین

ه هلسلتر فلرس(عیرع ) به منطقه ع بول رودوتلال خولسی عز جمکلوت و دوطح
پلیلس ز دگی فقر گیترده فقدع رعه آاس و شوبکه جولده ع و آزعد رعاوی و
فقدع عمکل ل

شهر مدر و ه دکه یلفته در عار یللبور ا رع ود ورزقول

خلروع ل خملرس و ...روبرودت و دیدعر عز آ ار بلننوده رع مت جوه میوتکمره
ب د و غلر

آ می یند .منطقه قره دعغ عللورغم مدعیول

مکلد و محص ال

ظرفلتال و ودکت قلبل ه جه عین
ز دگی میینند وسی در ص ر

یمتر عز  199ادعر فر جمکلوت در آ

عدتقرعر دوست ملی هرک در آذربلیجل جن بی

و بهره مند عز ظرفلت و مدعیل آ میه ع د در بخ وهل ه رییوم مکود
صنکت ی لورز
مللل

دعمپرور

هجلر

همول و قول و ...بولش عز دو هول دوه

فر رع در خ د جل داد .دشتهل ودلس صنلیس مکد ی و ی لورز و

ه رییتی آ در ص ر

ه دکه پلیدعر و بل هفظ محلط زییوت آ امورعه بول

دشتهل قلبل ی لورز در دلهل عرس و امچنلس بلز شود مورز دو دو
عرس و گیتر

هجلر

بلس ملوت هو رک در دو دو
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عدتقرعر دوست ملی ه رک آذربلیجل جن بی عدت و مردمل آ مویه ع نود بوه
ز دگی ه عم بل دمکرعدی رفله آزعد و هفظ هلثلت ع یل ی و ا یت ملی هر
خ یش لئل آیند .عمل در شرعیط ین ی میوتکمره بو د بلعوث فقور و غولر
منلبس آ شده عدت و هخریب محلط زییت غولر
ب د هخلله شد رودتلال و شهرال ی چ

مکولد مهولجر فرصوت

و فقلور عز جملوه ول هاول و

شلخصهل وضکلت میتکمرگی آ عدت.
استانسازي يا استانبازي ،فرمانداري ويژه و تشويق جنگهاي زرگري
رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) برع منحرف یرد عفکلر عمو می ملوت
ه رک آذربلیجل جن بی عز میيله عصلی یکنی میوتکمره بو د وعشوغل شوده
ب د آ امل ه به عبدعرالیی مت دل می ش د یه بت ع د میيله عصلی رع هحت
عس کلح قرعر دعده و میلئلی یرعیی رع د یه مبلهث روزمره عفکولر عمو می در
آذربلیجل جن بی قرعر داد .برع مثل در زمل پهلو
شنلدل د آذربلیجل شملسی وعشترعیل
جن بی و بکبلر

دیگر ی

دوم بجول مکرفوی و

ا یت ملی و هلریخی آ بل آذربلیجل

ملت ب د آذربلیجل شملسی و آذربلیجل جنو بی

عز رویل بلزگردع د  91شهر قفقلز دخس درعیی می شود و عینکوه پهلو
دوم بل خرید عدلحه عز آمریکل بل ی
قدر

عرهش عجولره ع بوه جنوگ دومولس عبور

رلمی جهل یکنی ش رو خ عاد رفت.
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ع قنب م وروطه عوسولس هقیولمل

وه

شوبه مودر

محروده قلجلر رع بوه چهولر عیلسوت هقیولم یورد آذربلیجول جنو بی

مهمتریس آ هل به سحل ثرو

و جمکلت ب د عمل هقیولمل

دولختگی عدعر و

عدتل ی و هرف لم آذربلیجل جن بی عز بیللر عز عدتل هل و ع ضملم بکضی عز
منلط و شهرال و رودتلال آذربلیجل جنو بی بوه عدوتل هل دیگور در دوره
پهلو ال یللد خ رد .عیس هقیلمل

جکلی و دلختگی یه پوس عز چنود داوه

دلیتم آ رع هل هدود هثبلت یرده عدوت امچنول عدعموه دعرد و عینو

بول

عیجلد فرمل دعریهل ویهه وعرد فلز جدید شده عدت.
بط ر م خ

آدتلرع در آملرگلر دل  9811لد جدو آذربلیجل

شرقی ب د و در دل  9811عز آذربلیجل رقی هجدیه و به گلن منضم شود
و هدعقل در مرزبند

ق ه ال دوستی مرز شرقی آذربلیجل جن بی بل دریل

خدر عز بلس رفت .بود بل فروپلشوی شو رو و ه وکلل آذربلیجول شوملسی
میتقل بکن ع ی

دوست و ملوت هقیولمل

دولختگی جدیود بلجنگهول

زرگر یه به عصطنح ملیندگل مجلس رلم ه هلسلتر مل ند غریلول ی ملینوده
عردبلل آهوش بلولر عیوس مکریوه ب د ود شوروح شود و در دول  9811عز د
آذربلیجل شرقی عدتل عردبلل بلرو آمد .عسبته عبتدع هص یب شد یه لم عدتل
عردبلل آذربل رقی هبرید و شهرال عطرعفلردآ آذربلیجل مرید و عروملوه
و شهرال غرب آذربلیجل امل آذربلیجل غربی بلشد .عمل برع جلو گلر
عز زیلد شد لم عدتل ال آذربلیجل

لم عدتل عردبلل بجل آذربلیجل ورقی
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ع تخلب شد یه ظولار ًع مونذ زعده بوه عصوطنح ملینوده عردبلول بکود عز رد
صنهلتش ه دط ش رع

گهبول گنیوه یورده بو د یوه و در هورف ولم

آذربلیجل عز عردبلل قش منثر بلز یرده عدت و روع لیت در مقلبل عیوس
خدمتپا (خلل ت و ) به و صنهلت یل دیدعه ر مجلس دعده

د.

در دوره بوووه عصوووطنح عصووونهل پا لووود مووودعلل دمکرعدوووی
فلرس(عیرع ) امچنل به هکه و پلره یرد و جکل عدتل در آذربلیجل جن بی
عدعمه دعد د و عیس بلر عدتل ز جل دو هکه شد و دعو ع دولختگی ز جول و
قدویس منجر به ه کلل عدتل جدید قدویس شد .عمل عیوس جنوگ زرگور بوی
پلیل امچنل عدعمه دعرد و ب یهه بول عنو ع فریبنوده «فرمل ودعر ویوهه» وعرد
مرهله جدید شده عدت.
سفلظی هحت عن ع «فرمل دعر ویهه» ب یهه محص

دوره عهمود

هعد عدت یه عرومله و هبریود رع در قوش قودرهی قهولر و ظولسم بورع عفکولر
عم می شهرال ی چکتر به هص یر میی ند یه گ یل عرومله یل هبریود بلعوث
عقبمل دگی آ هل شدهع د .دع عال دلختگی یه لروال عمنلتی و به عصطنح
ملیندگل مجلس دردمدعر عیس دع عال دلختگی ایوتند در آذربلیجول غربی
در دو شهر خ

و مهلبلد و در آذربلیجل رقی مرعغه بکن ع فرمل دعر اول

ویهه لملده شده ع د یه عسبته الچ ح عمکل ل

عقتصولد و عدعر شولمل آ هول

میش د و فقط میه ع د عفکلر عم می مردم شهرال رع به جول اوم بلل ودعزد.
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عسبته درخ عدت فرمل ودعریهل بورع هبودیل شود بوه ویوهه عدعموه دعرد و عیوس
عدتل بلز امچنل عدعمه دعرد و ظلارعً پلیل لپریر عدت.
ضعف يا فقدان ارتباطات حمل و نقلي و اقتصادي ـ تجاري بين شهرهاي
آذربايجان جنوبي
طرعهی شبکه همل و قلی و عدتقرعر وعهدال عقتصولد در بولس
شهرال آذربلیجل جن بی و ههرع بگ هع عدت یه آ هل عرهبلطل

محدود

به سحل عقتصلد و هجلر بل ام دعر د و هملم شوبکه همول و قول ععوم عز
جلده ع

ریلی و او عیی عز شوهرال آذربلیجول جنو بی بوه ههورع منتهوی
درو ی جلدهع

میش د و بلس عیس شهر و منلط عرهبلطل

ریلوی واو عیی یول

وج د دعرد و یل بیللر محدود و ضکلف عدت .برع مثل مبلدال

عقتصولد

و هجلر عمده ع بلس هبرید و عرومله عرومله و عردبلل ز جل و هبرید هبرید و
امدع قدویس و عرومله عرعک و هبرید عرومله و امدع و دیگر شهرال برقورعر
لیت در هلسلکه عیس مبلدال

به شکل عم د فقط بل ههرع در جریل عدت.

عص الً پل د عقتصلد و هجلر شبکه ع بلس مرعید عهده شوهر و
رودتلیی ی

ملت امدمل بل عرهبلطل

ضرور ال عوسله شکل گلر ی
ه هلسلتر عجلزه عیس عرهبلطل
بکبلر

عقتصلد وو هجولر بولس عسمللوی عز

بلزعر ملی و رقلبتی عدت .در هلسلکه رلم

و مبلدسوه شوبکهع و رفوس للزاول عز امودیگر و

دیگر خص صلت مکمل بو د یوبی بخ وهل مختلوف آذربلیجول
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جن بی رع میداد و عیس وعبیتگی و فروددتی عقتصلد عقب گه دعشوته شوده
آذربلیجل جن بی رع به شهرال فولرس(عیرع ) هضوملس مویینود و فرعددوتی
عقتصلد آ ل در مقلبل آذربلیجل جن بی رع هلملس می یند.
هن
د

برع عدم پل دتگی عقتصلد شهرال آذربلیجل جنو بی عز

رلم ه هنهل در بولس شوهرال عصولی و عموده بلکوه دردوطح دعخول

عدتل هل جکلی لد ععمل می ش د .برع مثل شهردتل خلخل بلش عز آ کوه
بل عردبلل به عن ع مرید عدتل عرهبلطول
دعشته بلشد بل گلن و ههرع عرهبلطل

همول و قلوی وعقتصولد و هجولر
دعرد و عیوس بوه هیوریس آدلملندول

ا یت ملی هرک آ هل در ا یت هحمللی یم

می ینود .عیوس مثول هقریبولً در

م رد هملم شهرال و رودتلال منلط شرقی آذربلیجل جن بی یه در گولن
قدویس عسبرز مرید

امدع قم یرمل له یرددتل و ...قرعر دعر ود صولدق

عدت داهل دل عدت یه دیگر مبلدسه عقتصلد و هجلر و به هبس آ فرانگوی
و دللدی بل آذربلیجل جن بی دعر ود و متأدوفل ه عیثریوت قریوب بوه عهفولق
جمکلت آ منلط ب یهه یل ج ع آدلملله شده و در ا یت هحمللوی ذوب
شده ع د وعهلل ا یت ملی هرک در عیس منلط بیللر م کل خ عاد ب د زیورع
بلش عز صد دول ا یوت دولز هحمللوی و قطوس عرهبول منولط مختلوف
آذربلیجل جن بی تلی منفی خ د رع در هضکلف ا یت ملوی هو رک آشوکلر
دلخته عدت.
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بولس عسمللوی لود عقتصولد آذربلیجول جنو بی

هض ر دعرد یول هضو ر آ بیوللر محودود و جدئوی عدوت .دوطح ه دوکه
عقتصلد پلیلس گه دعشته شده عدت و به امولس جهوت فقوط ه سلودع

آسو

عمدهلً م عد خلم ی لورز و مکد ی عدت یه بدو فورآور و دعشوتس عرز
عفدوده به شهرال فلرس(عیرع ) عردل می گردد .ه سلدع

یولالیی و صونکتی

آذربلیجل جن بی ام عز رر یملت وام عز یلفلوت دعرع محودودیت عدوت.
زیرع درملیه گرعر ین عمرع ی صنکتی هحقلقلهی ام ه دط بخش دوستی
ام بخش خص صی و ام درملیه گورعر خولرجی عز دو

رولم ه هولسلتر

فلرس(عیرع ) منس شوده عدوت و در عو ض ددوتگله هبللغولهی ردول ه ع و
آم زشی رلم بول مکطو ف یورد عفکولر عمو می در آذربلیجول جنو بی بوه
درگلریهل دلختگی بلس شهرال و ...و مطورح یورد مبلهوث و م ضو عل
م رد عنقه و منلفس دیگرع مل ند روز ملی خلول

عدورعئلل و ...بوه ع حورعف

عفکلر عم می میپردعزد.
دفتر مناطق محروم ،بودجه توازن منطقه ،و سفرهاي اسـتاني و فدراليسـم
اقتصادي؟!
خووط م ووی یوون عقتصوولد

روولم ه هوولسلتر در جلوو گلر عز

دوورملیهگوورعریهل یوون در آذربلیجوول جنوو بی و دیگوور منوولط ملووی
غلرفلرس(عیرع ) بلعث عیجولد فلصوله در شلخصوهل ه دوکه بولس شوهرال
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آذربلیجل جن بی و شهرال فلرس(عیرع ) و دیگر منلط ملی شده عدت .عیس
فلصله دطح ه دکه عقتصلد به قدر آشکلر و غلرقلبل ع کلر عدت یوه رولم
رع در مکرض عههلم ععمل دللدتهل هبکلضآملد و ظلسمل ه بر علله ملل هحوت
دلطه رلم قرعر می داد .بل ه جه به عینکه رلم ه هلسلتر خ د رع بکن ع منولد
برقرعر عدعست عدنمی در چند داه گرشته هبللغ یرده عدت برع پ شول د
عیس بی عدعستی و بط ر دقلقتر عیس ظلم آشکلر در هخصل
ین عمرع ی صنکتی ی لورز

درملیهگورعریهل

علمی و ...وع م د می یند یوه گ یول بودو

الچ دسلل و غرضی بکضی منلط محروم و ه دکه للفته مل ودهع ود و بکضوی
منلط

لد ه دکه یلفته ع د و رلم بد بل رفس عیس لبرعبریهول و بوی عودعستلهل عز

طری عختصلم ب دجه ال خلم عدوت .عسبتوه عیوس فلصوله در شلخصوهل
ه دکه عقتصلد در دوره پهل

ال شروح و دپس عدوتقرعر یلفتوه بو د عمول در

دوره جمه ر عدنمی ب یهه پوس عز پلیول جنوگ عیورع و عورعق و شوروح
بر لمه ال پن دلسه ه دکه رو به عفدعیش گرعشت و عین

یه دلسهل پلیول ی

بر لمه پنجم ه دکه عدت امچنل عدعمه دعرد و در هل ه دید عدت.
در دوره ریلدت جمهو ر الشومی رفیونجل ی ()9891-9819
مکوووروف بوووه دوره دووولز دگی اموووه دووورملیهگووورعریهل یووون در
شهرال فلرس(عیرع ) ع جلم شد و هتی به درملیهگرعر در مقلولس ی چو
لد ععم عز دوستی یل خص صی عجلزه درملیه گرعر در آذربلیجل جن بی دعده
د.
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در دوره ریلدت جمه ر خولهمی ( )9819-9811مکوروف بوه
دوره عصنهل

امل خطم یال عقتصلد دوره رفینجل ی هدعوم یلفت و

امچنل هبکلض در ه زیس درملیهگرعریهل بل شد

ار چه هملمتر عدعموه یلفوت

و عز ی چکتریس درملیه گرعر در آذربلیجول جنو بی و منولط ملوی دیگور
ممل کت بکمل آمد.
وهعد ( )9811-9811یوه انو ز عدعموه دعرد و

در دوست عهمد

پلیل للفته عدت و دللدتهل عقتصلد آ به ولم دوسوت مهوروزپا و عودعست
گیترپا لملده شده عدت و در قلسب دفرال عدتل ی هبل ر یلفت هفلو اول
ع دیی در مقلییه بل دو رئلس جمه ر قبلی ظه ر م د یه لشوی عز ع عمول
متکدد ب د .ملدع درآمدال

فتی بکنو ع عصولی هوریس بخوش درآمودال

هلملسیننده ب دجوه بول عفدعی وی چنود برعبور روبورو شود .عز دو

دیگور

جلب هملیت عق ولر

دللدتهل پ پ سلیتی هر دوست عهمد

هعد و ضرور

فقلرهر عجرع پرویهال متکدد ی چ

و یل مت دط در قلسب «بنگلهال زود

بلزده» بلعث هدری وعمهول ععطولیی بل کهول دوستوی بوه بخ وهل میوکس
صنکت ی لورز

همل و قل یبت به دو رئلس جمه ر قبلی بهتر شود.

زیرع در  99دل دوره دلز دگی و عصنهل
وعم قلبل ه جهی عز د

در آذربلیجل جن بی الچ و ح

بل کهل دوستی ععطول مویشود و ریو د یولملی بور

فکلسلتهل عقتصولد و هجولر هولیم بو د .هدریو وعمهول بو یهه در میوکس
رودتلیی شهر و مخص صلً پرویه میکس عللرغم ضوکفهل و یلفلوت بیوللر
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پلیلس آ بکد عز داهال در بخش دلخت و دلز و میوکس آذربلیجول جنو بی
هحرک یبی ب یهه در شهرال ی چ

و رودتلال رع دبب شد.

در ه زه پرویهال ین صنکتی عمرع ی ی لورز و زیردلختی
ار چند هح ال

ع دیی ص ر

گرفت وچند پرویه محدود ه دوط دوسوت و

بخش خص صی به تلجه ردلد .وسی عیثر پرویهال قدیمی زیردلختی یوه عز
داهال پلش آغلز شوده و منترور ععطول ععتبولر عز دو

دوسوت موی بلشوند

رال شده و پرویهال محدود یبتلً بدر

آغلز شده در دوست

امچنل لق
عهمد

هعد مل ند پتروشلمی عردبلل پتروشلمی ز جل پتروشمی ملل ودوآب

و ...عدتخرعج مکد فللس دلنلت درعب و ...رعه آاس دو خطه ملل ه و هبریود
رعه آاس ملل ه عردبلل رعه آاس دور دریلچه عرومله رعه آاس جلفل و عصن دوز
پلیلب ددال لروگله برق در اریس پرویه پلالی وگله شوهریلر هبریود و ...یول
آغلز ده ع د و یل صرفلً یلنگ ز ی شده و به شکل لق
عقدعمل

رال شده ع د.

جدئی در ه زه آب برق گولز ردول ی جولدهاول هجهلود

بلملردتل هل هکملل یبی چند پرویه بیوللر قودیمی مل نود آزعد رعه ز جول

و

هبرید ورزشگله هبرید پس عز  11دل عز آغلز و ...می ه ع د داهال ممل کوت
عز درملیه گرعر و فقر گیترده رع به شکل قلبل ه جه بهب د بخ د و للز بوه
جرب درملیهگررعیهل دعخلی و خلرجی و فرعام شد زیردولختهلیی مل نود
لروگلاهل و شبکه ق

برق آزعد رعاهل منتهی بوه هریلوه و آذربلیجول و...
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بل عقتصولد بولسعسملول و رفوس م ع وس هقو قی و عدعر و ...و

ب رویرعدی فکل و ه ع مند و متکی بر قل

عز عسدعمل

در آذربلیجل جن بی عدت یه هقریبلً الچکودعم عز دو
عدت بلکه م ع س بیللر جد عز د

عوسله رو

عقتصولد

رولم هوأملس وده

رلم در مقلبل فکلسلوت عموده و یون

عقتصلد وج د دعرد.
در دوره ریلدت جمه ر رفینجل ی برع رفوس محروملوتاول در
منلط محرومپا در ریلدت جمه ر دفتر به ولم «دفتور منولط محووروم»
عیجلد شده ب د یه ظلارعً ب دجه ال رع به منلط محروم عختصلم مویدعد هول
آ منوولط رع عز محروملووت خوولرج ینوود .عسبتووه پووس عز پلیوول ا ووت دوره
ریلدتجمه ر رفینجل ی ه هنهل فلصله منولط ه دوکه للفتوه و محوروم بول
منلط ه دکه یلفته و ثروهمند یم د بلکه برعدلس آملرال فلصلهاول عفودعیش
لد یلفت .زیرع ه زیس لعلدال ه و بکبلر

دقلقور ظلسمل وه ب دجوه بولس منولط

برخ ردعر یکنوی شوهرال فولرس(عیرع ) و منولط محوروم یکنوی شوهرال
آذربلیجل جنو بی بل چیوتل یرددوتل و ...امچنول عدعموه دعرد و منولط
محروم روز به روز محروم هر مویشو د و مکولد و منولبس آ هول لود غولر
میش د و درآمدال آ هل صلب خ دشل میش د.
در دوره ریلدت جمه ر خلهمیبه عصصنح برع یولاش فلصوله
شلخصهل ه دکه ملل منلط محروم و برخ ردعر «ب دجه ه عز منطقوه ع »
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در ب دجهال دلال ه بر لمه رید شده ب د یه پس عز پلیل ا وت دول بولز
ام هغللر مثبتی در وضکلت منلط محروم عز جمله آذربلیجل جن بی هلصول
د زیرع ه زیس لعلدال ه و ظلسمل ه درملیه گرعریهل عدعمه دعرد و منلط محروم
مل ند آذربلیجل جن بی بط ر یبی محروملت شل بل تر عز قبل میگردد.
در دوره عهمد

هعد دفرال عدتل ی پر در و صدع ظولارعً بود بل

ه زیس علدال ه منلبس و درملیه گورعریهل در ملول منولط برخو ردعر و منولط
محروم ب ده عدت .عمل دفرال عدتل ی ام عللرغم ع جولم بکضوی عز عقودعمل
محدود در ه زهال مختلف در مقلییه بل دو رئلس جمه ر قبلوی ت ع یوته
عدت در یلاش فلصله شلخصهل منلط برخ ردعر و محروم م ثر بلشد زیورع
امچنل ه زیس پرویه ال و دورملیه گورعریهل امچنول لعلدال وه عدوت یکنوی
پورویهاول بودر

صونکتی و عمرع وی و زیردولختی امچنول در شووهرال

فلرس(عیرع ) و پرویه ال ی چ

و مت دط در شوهلر آذربلیجول جنو بی

یرددتل بل چیتل و ...عجرع میش د در تلجه فلصله شلخصهل ه دکه بلس
منلط یلاش للفته عدت.
در بلیت و پنجملس ملی وگله بولسعسمللوی یتولب ههورع محیوس
رضلیی فرمل ده دلب دوپله پلدودعرع ع قونب عدونمیو دبلور فکلوی مجموس
ه خل

مصلحت رلم عز یتلب «فدرعسلیم عقتصلد » خ یش رو ملیی یورد.

و قبنً لد در ع تخلبل

ریلدت جمه ر قبلی مفه م «فدرعسلیم عقتصولد »
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رع بکن ع شکلر عصلی خ یش مطرح یرده ب د و به رور مویردود و بورع
ع تخلبل

دوره یلزدام ریلدت جمه ر در دول  9811آمولده مویشو د و

شکلر فریبنده «فدرعسلیم عقتصلد » رع برع فریب ملل محروم گه دعشته شوده
و دری بشده ع تخلب یرده عدت .بل ه جه به دلبقه هض ر و در قودر
در  81دل عخلر طرفدعر و عز همریود دللدوی قودر
عیس یتلب بل تر به ی

عدعلاول و در

ج ک و ش خی شبله عدت و و یکوی عز طرفودعرع

جد دری ب و محروم گه دعشتس آذربلیجل جن بی و دیگور ملول عدوت و
دلیت هلبنلک یه و مدیریت آ رع بر عهده دعرد دعرع گرعی ل
ضد دمکرعهل

عدت و عیس شکلر بیللر خطر لک میه ع د عده ع دولده سو ح

رع فریب داد و دلسهل آ ل رع م غ

بحوث و گفتگو ملیود .در یو

ه هلسلتر ار ح فدرعسلیم و ه زیس قدر

مرلار و شلخصهل

رولم

بلس عیلست و مرید بی مکنی عدوت و

م ه ععن آ فدرعسلیم عدتلسلس ب د یه فقط ی

ولم فریبنوده بو د و همولم

رلم ه هلستر رع بل خ د به امرعه دعشت .هل زمل لکه ز ودع

ملتهل بنلم فلرس(عیرع ) به هلل
جهت

فلشلیتی و

خ د عدعمه میداد عیس عنلویس فریبنده فقوط

ل دعد در بلغ دبد به ملل دری ب شده م رد دو

عدوتفلده رولم

ه هلسلتر فلرس(عیرع ) قرعر خ عاد گرفت و فقط ه وکلل دوسوت ملوی هو رک
آذربلیجل جن بی خ عاد ه ع یت هق ق ملی مل رع عهلل یند.
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شهرک سرمايهگذاري خارجي و ساير شهرکهاي صـنعتي در آذربايجـان
جنوبي
شهرک درملیهگورعر خولرجی در عوعیول داوه  9819در دومت
شرقی جلده هبرید -مر د ردلده به ص فلل عهدع

گردید و عدعل میشود یوه

عوسلس در ح خ د می بلشد .عیس شهرک ار چند به هض ر هکدعد محدود عز
شریتهل خلرجی منجر شده عدت عمل یلفلت و یملت دورملیه گورعریهل آ
عز دوورملیهگوورعریهل شووریتاوول و مندیوول

عقتصوولد ی چو

( )SMESفرعهر رفته عدت و الچ درملیهگرعر بدر

و مت دووط

و شریت بدر

در آ

عجلزه هأدولس للفتوه عدوت .شولید مهمتوریس شوریت میوتقر در آ م تولی
یلمل ال یلملز بنروس و رودله عدت یه غلر عز م تلی الچ و ح فکلسلوت
در زملنه دلخت قطکل

ر گپلشی و ...عیس خو درو در عیوس شوهرک ع جولم

می ش د .امچنلس زملس عختصلم دعده شده به عیس شهرک عللورغم عدوتقرعر
آ در منطقه ع دور عز شهرال و رودتلال

ددی

(بجد ی

رودتل بیوللر

ی چ و ) بیووللر محوودود مووی بلشوود .پووس عز دوولسهل فکلسلووت عیووس شووهرک
درملیهگرعرع محدود رع عز هریله بنروس و رودله جورب یورده عدوت و
هکدعد صنلیس و شریتال عدتقرعر یلفته در آ بیللر محدود عدت و عللورغم
لم و عن ع بدر
عدت .بکبلر

و فریبنده آ امل ند ی

شهرک صنکتی ی چ

بلقی مل ده

دیگر خطم ی ین رلم ه هلسلتر فولرس(عیرع ) در جلو گلر

عز شکل گلر درملیه گرعریهل ین و بل هکن س ی پل ورفته در آذربلیجول
166

Yüz İl Sömürgəçilik

صد سال استعمار

جن بی در عیس شهرک لد ععمول شوده عدوت وعللورغم ددیکوی جغرعفلولیی
شریت ال هریلهع به آ عیس شریتال برع درملیه گورعر بوه شوهرال
فلرس(عیرع ) ادعیت می ش د.
ساير شهرکهاي صنعتي در آذربايجان جنوبي
هقریبلً در عیثر شهرال ی چ

و بدر

آذربلیجول جنو بی عینو

شهرک صنکتی هأدلس شده عدت و دلزمل دای مرعید صونکتی عز عیوس منرور
عقدعم در خ ر ه جهی عدت هتی دربکضی شهرال بدر

آذربلیجل جنو بی

چند شهرک صنکتی هأدلس شده عدت .عمل امه عیس شهرکال صنکتی دعرع
محدودیتهل و قل ضکف و م کنهی ایتند یه پل لپلش در م رد وضوکلت
یلی عقتصلد آذربلیجل جن بی گفته شده عدت.
عوالً عیس شهرکال در مقلییه بل شهرکال صونکتی فکول درههورع
مل ند عبلسآبلد ههرع عصفهل یدد و م هد بیللر ی چ

میبلشند ثل للً ح

صنلیس میتقر در عیس شهرکال عمدهلً در ه زه صونلیس غلرعدوترعههی
ه سلدع

مل نود

دعم و طل ر بیتهبند م عد غرعیی ه سلد آب مل ه شولرینی جول

فرآور م عد عوسله خلم ی لورز و صنکتی برع صونلیس م جو د در عطورعف
ههرع عصفهل م هد و ...می بلشد .بکبلر
عز رر هجم ی چ

دیگر عیس شهرکال دعرع صنلیس

و عز رر ح هکن س ی هدعیثر بهره منود عز هکن سو ی

دطح مت دط میبلشند و عمکل محدود برع هضو ر در بلزعراول جهول ی
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به دسلل وعردع

دیگر به شد

سجلم گیلخته ب یهه در دوست

هعد در مکرض ف لر رقلبتی عز رر قلموت و یلفلوت عز خولرج قورعر

دعر د .بکبلر

دیگر آ هل عمدهلً برع بلزعرال دعخل ه سلد می ینند و به دسلل
ب د شریتاول م جو د در شوهرکاول

دطح پلیلس هکن س ی و ی چ

صنکتی آذربلیجل جن بی هو ع هضو ر و رقلبوت در بلزعراول منطقوه ع و
جهل ی رع دعر د.
دسلل دیگر یه ه دوکه و عفودعیش خطو

جدیود ه سلود و ورود

هکن س ییهل جدید رع به عیس شریتال در آذربلیجل جن بی محدود می یند
ف وولر ب رویرعدووی فلدوود عدعر
صلدرع

روولم محوودودیتهل م ج و د در وعردع

و

م عد عوسله م رد للز و محودودیتهل م جو د در فکلسلوت گمریول

آذربلیجل جن بی عدت یه ام عز رر ح و هکدعد یلالال وعردعهی و اوم عز
رر هجم وعردع

و صلدرع

در مضلقه بیر می بر د و مجب ر د بل پردعخوت

ادینهال عضلفی و طی ادعرع یلل متر میلر عضولفی زملنوی و دریولیی مو عد
عوسلوه و هکن سو ی مو رد لولز رع بووه شوکل محوودود عز گمریول

شووهرال

فلرس(عیرع ) هلملس ملیند.
شبکه بل کی رلم لد الچ ح یمکی به هوأملس دورملیه در گورد
عیس شریتال مییند عمل ع عح ع عرض وملسلل
می گردد .در ینلر عیس مکضن

عز د

وزعر

دعرعیی عخر

فقدع شبکه آب و فلضنب در شهرکال بوه
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آس دگی محلط زییت عطرعف شهریهل صنکتی به دسلل عودم دفوس بهدعشوتی
پیلب ال و م عد آس ده یننده شلمللیی و صنکتی منجر می ش د .ضوکف شوبکه
برق آب و گلز م ج د در شهرکال لد عز گیتر

خطو

ه سلود و بودر

شد عهتملسی شریت ال جل گلر مییند یه عز م ع س هکبله شده ه دط خوط
م ی ین عقتصلد

رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) در آذربلیجل جن بی میبلشد.

تلجهع یه عز عیس مکضن

و م ع س برع عقتصلد آذربلیجل جن بی

و شریت ال م جو د در شوهرک اول صونکتی آذربلیجول جنو بی هلصول
میش د آ عدت یه بیللر عز عیس شریتال عللرغم ادینه ع جلم شده ه دط
بخش خص صی آذربلیجل جن بی یل یلمنً هکطلول مویبلشوند یول بول هودعقل
ظرفلت یلر میینند و فقط ه ع یتهع د خ د رع درپل گهدعر د .در املس رعدوتل
مصطفی عفصلی ملینده به عصطنح مجلس هم عز عردبلل در پلیل خردعد 19
گفته عدت یه ام عین

 19درصد وعهدال ه سلد عدوتل عردبلول هکطلول

ایتند .عسبته آملر وعقکی قطکلً عز عیس ام بل تر عدت( .روز لمه ا ومهر

89

خردعد  9819م .)91
فقدان يا ضعف احزاب ،اتحاديههاي صنفي ،كارگري و كارمندي مسـتقل
در آذربايجان جنوبي
رلمهل ه هلسلتر مدعیع د یه ع حصلر ددتردی به هقلقت و هفیولر
آ رع در عختللر دعر د و در دعخل به اولچ ه وکل گوروه و عهحلدیوه صونفی
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هدب مخلسف میتقل عجلزه فکلسلت میداند و ار ح هریت دلزمل یلفتوه
یه در میلر منلفس رلم ه هلسلتر بلشد دری ب میش د و در خلرج لد بودسلل
عدعل گمرعه ب د بقله ی
فر
عیثر ی

وهبللغل

د

رال جهل و عدم عطلعت عز رلم ه هلسلتر مو رد

آ قرعر می گلر د به املس دسلل هنش بول امیولیگل و

رال جهل ب یهه رلمهل دمکرعهل

جدو م خصل

عصلی و وجه

بلرز دللدت خلرجی رلمهل ه هلسلتر محی ب می ش د.
در ه هلسلترییم چپ یه رلم ش رو

م ه بلرز آ بوه شوملر موی

رفت عص الً ار ح فکلسلت عقتصلد دوستی ب د و فکلسلت عقتصلد خص صی
هقریبلً وج د دعشت و وج د عهحلدیهال صنفی و عهحلدیوهاول یولرگر و
یلرمند یلمنً بی مکنی هلقی میشد.
در ه هلسلترییم رعدت (فلشلیم) فکلسلت عقتصلد خص صی یه هحت
ینتر دوست و املانوگ بول خ عدوت آ بلشود یول هودعقل دوسوت آ رع در
رعدتل مخلسف منلفس ومصلسح خ د دع ود پریرفتوه شوده عدوت عمول وجو د
عهحلدیهال میتقل صونفی و عهحلدیوهاول یولرگر و یلرمنود و عهودعب
میتقل یل پریرفته می ش د یل در ص ر
دللدی و عقتصلد ار ی

پریرفته شد بول ه جوه بوه شورعیط

ر ه دط عنلصر دوستی عدعره می ش د ودوخنگ

منلفس و خ عدتهل وعقکی یل هل و عهحلدیهاول وعقکوی صونفی یولرگر و
یلرمند

می بلشد .به املسجهوت رولماول ه هولسلتر رعدوت در صو ر
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عمکل عجلزه شکل گلر عهدعب یل

اول میوتقل شوغلی و عهحلدیوهاول

یلرگر و یلرمند رع می داند عمل عگر دطح ه دوکه عقتصولد جلمکوه بوه
هد ردلده بلشد یه عز قبل عیس یل

ال و عهحلدیهال یلرگر و یلرمنود

شکل گرفته بلشند و عز بلس بورد آ هول ادینوه بور یول غلور ممکوس بلشود بول
ددتکلر در ععضل عیس عهحلدیهال و یل

ال عمنً آ هل رع شبه دوستی م ده

و عز یلریرد وعقکی شل ههی می ملیند و هتی در رعدتل منلفس رلم ه هولسلتر
آ هل رع بکلر می گلر د.
بل عیس ه ضلحل در رلمهل ه هلسلتر عهحلدیهاول صونفی یولرگر و
یلرمند میتقل و یل

ال شغلی یه مدعفس هق ق و منولفس ق ورال مختلوف

عجتملعی بلشند وج د دعر د و امگی در خودمت منولفس رولم ه هولسلتر گولم بور
میدعر د .زیرع رلمهل ه هولسلتر اوم بوه سحول فلیوفی اوم دللدوی عقتصولد
وفرانگی جلمکه هحت دلطهشل رع ی

یل وعهد میدع ند و اور و ح هکثور رع

در عرصهال فرانگی دللدی و عقتصولد بوه ضورر خو د مویدع نود وآ رع بوه
شد دری ب میینند .عمول چو

اموه عجتملعول در عولسم وعقوس دعرع هکثور

فرانگی دللدی وعقتصلد و در تلجه دعرع عنی منلفس و خ عدتهل مختلوف
میبلشند رلمهل ه هلسلتر برع متحد ل دعد عیس هکثر بوه دوری ب گیوترده
عیس هن عل رو میآور د و به املس خلطر فکلسلت عهدعب NGOال یل

اول

شغلی عهحلدیهال یلرگر و یلرمند و ...به شود دوری ب یول ددوتکلر و
جکل و در میلر منلفس رلم م رد عدتفلده قرعر میگلر د.
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در آذربلیجل جن بی الچ ح یل
صنفی میتقل مل ند یل

شوغلی میوتقل عهحلدیوهاول

ال وین مهنددول پدشوکل عدوتلدع دع وگله

مکلمل عهحلدیهال یلرگر و یلرمند

دع ج یی و ...میتقل وج د دعرد

و بجل آ ش رعال عدنمییلر بیل عدلهلد بیل دع وج یی و ...یوه عز
طرف هک مت هأدولس و هوأملس مولسی مویشو د وجو د دعر ود یوه بجول
خ عدتال عنی و منلفس گرواهل و عق لر و طبقول

مختلوف ملوت هو رک

آذربلیجل جن بی خ عدت ال و منلفس هک مت رع پلگلر میینند و به بیول
ه دهال در رعدتل عادعف هک مت میپردعز ود .در هلسلکوه در یو
دمکرعهل

و ه دکه یلفته هلدال مد ی در ه زهاول دللدوی عقتصولد و

فرانگی به شکل میتقل در قلسب عهحلدیهال یلرگر
یل

جلمکوه

یلرمند

NGOاول

ال شغلی صنفی عهدعب عهحلدیهاول صولهبل صونلیس یلرآفرینول

بکن ع جلمکه مد ی عنوه بر هفکل

ق ع هق قی در قل

هق قی در دلختلر هقلقی جلمکه لد بلس قدر

عدلدی و دلختلر

دوسوت و قودر

لرواول

عجتملعی ه عز ی رع عیجلد میینند یه جل

عقتدعرگرعیی و ه هلسلترییم دوست

رع بگلرد و بلل یننده و هکقلب یننده عنی

خ عدتاول و منولفس فرانگوی و

دللدی و عقتصلد ملت بلشد.
دری ب شدید جلمکه مد ی و فقدع و یل ضکف هلداول میوتقل
مد ی عمکل هدعوم میتقل هلل

عقتصلد

فرانگوی و دللدوی ملوت هو رک

آذربلیجل جن بی رع غلرممکس مویینود و عجحولف و قوض هقو ق فکولال
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فرانگی دللدی و عقتصلد رع به عوج میردل د .عدم عمکل دعشوتس عهودعب
عهحلدیهال و یل

ال صنفی و شغلی میتقل برع پلگلور هقو ق و منولفس

عق لر مختلف در آذربلیجل جن بی و مخلسفت رلم ه هلسلتر بل فکلسلت ار ح
ه کل میتقل ه فقط در ه زه دللدت و فرانگ بلکه در ه زه عقتصولد لود
به شد

پلگلر میش د و به وخلمت عوضلح عقتصلد در آذربلیجل جنو بی

میع جلمد.
نظام آموزشي و انتقال منابع از آذربايجان جنوبي
رلم آم زشی هحمللی بر آذربلیجل جن بی ه هنهل بر عللوه هولریخ
فرانگ زبل و ا یت ملی ه رک آذربلیجل جن بی ععمول مویشو د و یو
ا یت دلز هحمللوی فولرس(عیرع ) رع اودف گورعر و عجورع موی ملیود و
لب د ار ح ملد و ول ه ا یوت ملوی رع عنو ع اودف عصولی خو د در
آذربلیجل جن بی پلگلر می ملید .بلکه عز منرر عقتصلد

لد زیول انگفتوی

رع به آذربلیجل جن بی هحملل میینود .بو یهه بول هورف هودریجی آمو ز
رعیگل عز مدعرس و دع گلاهل و گیتر
یلبرد

پللم ر غلرع تفلعی و دع گله آزعد عدونمیو ...ادینوهاول آمو ز

میتقلملً عز د
بکبلر

بلش عز پلش دع گلاهل علمیوو

خل عدهال دع شآم زع و دع ج یل پردعخوت مویشو د

دیگر عونوه بور ادینوهاول شخصوی و هحصوللی دع وش آمو زع و

دع ج یل بلییتی ار هرم شهریهالیی لد عز د
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و دع ج یل به هیلب مدعرس و دع گلهال وعرید ش د و بل ه جه بوه دوطح
پلیلس درآمدال در آذربلیجل جن بی یوبت بوه شوهرال فولرس(عیرع ) عیوس
ادینهال آم زشی بلر دنگلس هر عز ادینهال رع به خل عدهاول در آذربلیجول
جن بی هحملل مییند.
ه جه به عیس کته مهوم در آذربلیجول جنو بی در خصو م فولرغ
عستحصلن دع گله ال و مرعید علمیضورور عدوت یوه بودسلل عودم عجولزه
درملیه گرعر جد و یون و زیردولختی در آذربلیجول جنو بی فرصوت
عشتغل چندع ی برع ج ع ل فلرغ عستحصلل در خ د آذربلیجل جن بی وجو د
دعرد .بنلبرعیس ج ع ل فلرغ عستحصلل برع یولفتس شوغل منلدوب بلییوتی بوه
شهرال فلرس(عیرع ) مهلجر

ینند و در غلر عیس ص ر

به شکل بلکولر و

دربلر خل عده به ز دگی مأی دل ه عدعمه داند یل به عملد یلفتس م قکلت شوغلی
به خلرج عز ی

ر مهلجر

ملیند.

رلم آم زشی عدتکملر در آذربلیجل جن بی به گ وه ع طرعهوی
شده عدت یه ه هنهل در بکد فرانگی و دللدی به ا یت زدعیی عز ملت ه رک
آذربلیجل جن بی میپردعزد و دردپردگی فرانگی و دللدی به فولرس(عیرع )
رع گیتر

میداد در بکد عقتصلد

لد بل هلملس ادینهال هحصللی عز جلب

خل عدهال آذربلیجول جنو بی عز طریو عجبولر بوه مهولجر

بوه شوهرال

فلرس(عیرع ) عمنً بل ادینه آذربلیجل جن بی برع خو د لورو متخصو
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هربلت مییند و در هلسلکوه عیوس ج ع ول هحصولل یورده آذربلیجول جنو بی
میه ع ند به دسلل شرعیط هحمللی فقدع عشتغل یلفی در آذربلیجول جنو بی
منبس عثر مثبتی بلشوند عز طریو مهولجر

بوه هولملس لرواول متخصو

و

یلرشنلس علمی فرانگی و صنکتی شهرال فلرس(عیرع ) هبدیل مویشو د.
چنل که بیللر عز یلرشنلدل و متخصصل بر لموهاول پل ورفته م شوکی و
ایته ع فلرس(عیرع ) رع یلرشنلدل و متخصصل آذربلیجل جن بی ه وکلل
میداند یه در شهرال خ د الچ ح عمکل عشتغلسی رع پلدع میینند.
مهلجر

ج ع ل هحصلل یرده عز آذربلیجل جن بی به مکنی خولسی

شد ظرفلت علمییلرشنلدی و هخصصی آذربلیجل جن بی و یولاش دوطح
بهره ور در مرعید علمیو صنکتی آذربلیجل جن بی عدت .عیس مهولجرع بوه
دسلل عقلمت در شهرال فلرس(عیرع ) و قرعر گرفتس در مکرض آدلملندول
بل تر در رفت و آمد بل خل عدهال خو د و در بیوللر عز مو عرد عزدوعج بول
عنلصر ق میفلرس و ...هبدیل به مکبر عضلفی برع هبللغ زبول و فرانوگ و
ا یت فلرس(عیرع ) در آذربلیجل جن بی میش د و بجل آ که بوه عفودعیش
ه ع علمی فرانگی و صنکتی آذربلیجل جن بی یم
دشمنل ملی آ یم
عیس مهلجر

ملیند به عفدعیش ه ع

میردل ند.
در ه زه عزدوعج لد به یلاش فرصوت اول منلدوب

عزدوعج برع دخترع هحصلل یرده آذربلیجل جن بی منجر میش د.
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نهادهاي شبهامنيتـي در دانشـگاه هـا و تشـديد فشـارها بـر دانشـجويان
آذربايجان جنوبي
عز دل  9811یه بیل دع وج یی در دع وگلهاول هلدولس شود
هریت به د

عمنلتیهر شد فضول دع وگلهاول عفودعیش یلفوت در ینولر

هرعدت دع گله ال یه بخ ی عز دلختلر عدعر دع گله ب د رلم هن

یرده

عدت یه عز ملل خ د دع ج یل لد گروای رع هحت عن ع بیل دع ج یی
شکل داد یه منلفس و خ عدوتهل

رولم رع در دع وگلاهل و بو یهه در مقلبول

گرواهل میتقل دع ج یی یه منتقد دللدتهل آ میبلشند هفظ ملیند.
هکوودعد عز فرز وودع عق وولر موورابی و مهمتوور عز آ دع ووج یل
فرصتطلب یوه بود بل بددوت آورد م قکلوت عدعر و دللدوی در درو
عریل دللدی و عقتصلد

رلم در آینده میبلشند وعرد بیل دع وج یی شوده

و آینده دللدی و عقتصلد خ د رع عز عیس طری هکقلوب موی ملینود .بکبولر
دیگر بیل دع ج یی بکن ع یل لسی برع جرب عنلصور وفولدعر بوه رولم در
دع ووگلاهل هبوودیل شووده عدووت .شووریت در مرعدووم موورابی و مرعدووم و
منلدبتال دللدی م رد رر رلم و امچنلس مقلبله بل گرواهل دع وج یی
میتقل و به هلشله رع د و دری ب آ هول یکوی دیگور عز یلریرداول بیول
دع ج یی عدت .در ینلر هرعدت یه ملینده وزعر
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میبلشد بیل دع ج یی ه ع یته عدت ع دک عدوتقن دع وگلاهل رع عز بولس
برده و آ رع در خدمت رلم قرعر داد و ههدیدع

عهتملسی عز د

دع گلال

رع به هدعقل یلاش داد.
در فضل به شد

عمنلتی دع گلاهل در آذربلیجل جنو بی عونوه

بر خطرعهی یه دع ج یل میتقل و فکل جنبش دع ج یی آذربلیجل جن بی
بل آ روبرو ایتند عز هکلل هحصلل هل عخرعج و ز ودع ی شود رع در بور موی
گلرد بکد عز فلرغ عستحصلل شد لد عمکل بددت آورد شغل در ب ریرعدی
و یل الأ

علمی دع گلهال و یل بکن ع مکلم در مدعرس بورع آ ول در هود

صفر عدت و عیس لد مجولزع

دیگور بورع دع وج یل میوتقل و فکولال

جنبش دع ج یی آذربلیجل جن بی عدت و آ هل عگر در دعخول بمل نود بلکولر
مل ده و در ص ر
محل عقلمت در ی

خروج عز ی و ر لود دور عز خول عده و یولفتس شوغل و
ی

ر خلرجی عز مکضن

دیگر پلش رو آ هلدت.

ام عز منرر عقتصلد و ام عز منرر دللدی بلکلر مل د عیثور فولرغ
عستحصلن جنبش دع ج یی آذربلیجل جن بی و یل مهلجر

آ ل بوه خولرج

عز آذربلیجل جن بی به ضرر منولفس ملوی آذربلیجول جنو بی عدوت .زیور عز
ع بلشت علمی و فرانگی در آذربلیجل جن بی جلو گلر یورده و بوه سحول
عقتصلد به خلسی شد ظرفلتهل علمی و هخصصی عز آذربلیجل جن بی موی
ع جلمد .امچنلس در صو ر

فورعام بو د شورعیط بورع فکلسلوت عقتصولد
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فلرغعستحصلن جنبش دع ج یی در آذربلیجول جنو بی و عدوتقرعر فکلسلوت
عقتصلد آ ل در آذربلیجل جن بی ه دکه عقتصلد آذربلیجل جن بی هیهلل
می گردید و به رشد عقتصلد و عفدعیش یلرآفرینی و عشوتغل موی ع جلملود و
هلیتلً به رشد و هق یت طبقه مت دط یم

می یرد یه برع آینده دللدی اور

جلمکه متکلدسی می ه ع د مفلد وعقس ش د .بهرهول شورعیط دوری ب دللدوی
جنبش دع ج یی آذربلیجل جن بی عونوه بور عبکولد فرانگوی و دللدوی عز
منرر عقتصلد

لد خیلرع

جبورع لپوریر رع بوه آذربلیجول جنو بی وعرد

می ملید .فلرغ عستحصلن دع گلاهل یه بل دورملیه خول عده اول آذربلیجول
جن بی هحصلل م دهع د به دسلل شرعیط عدتکملر عیجولد شوده موی ه ع نود
مفلد و عثرگرعر در ه دکه عقتصلد آذربلیجل جنو بی بلشوند و بول مهولجر
عجبلر خ یش به خروج درملیهال علمی و فرانگی منجر می ش د.
ممانعت از شكل گيري اقتصاد محصوالت فرهنگي در آذربايجان جنوبي
در ار جلمکهع محص ال فرانگوی چرخوهع عز فکلسلوت عقتصولد رع عیجولد
میینند یه ی طرف آ ه سلدینندگل محص ال فرانگی مل ند ییوندگل فوللمدولزع
روز لمه گلرع صلهب عمتللزاول مجون

رعدیو هل یدی هول چلپخل وهاول و

طرف دیگر آ مردم و عدتفلدهینندگل عز عیس محص ال

فرانگی ایتند یوه

بلزعر رع شکل میداند یه عرضه و هقلضول عیوس محصو ال
میش د.
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در ی

جلمکه هحت عدتکملر دعخلی مل ند آذربلیجل جن بی عجولزه

ه سلد محص ال

فرانگوی مبتنوی بور فرانوگ زبول و ا یوت ملوی هو رک

آذربلیجل جن بی به فکلال فرانگی دعده می ش د و ارگ ه فکلسلت میوتقل
فرانگی دری ب می ش د و پس عز آ کوه دللدوت زمولس دو خته فرانگوی
ععمل گردید و الچ ح محصو

فرانگوی هورک ه سلود گردیود یلالاول

فرانگی م رد رر رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) هتی عگر بنجل ام بلشد هحملل
شده و به جل

للز وعقکی فرانگی ملت ه رک آذربلیجل جن بی عرضوه موی

ش د و چرخه عقتصلد محص ال
جن بی به گرد

در میآورد .بکبلر

عقتصلد محص ال

فرانگی رولم ه هولسلتر رع در آذربلیجول
دیگر عدوتکملر دعخلوی عز شوکلگلور

فرانگی ملت ه رک آذربلیجل جن بی جل گلر مییند و

عز عیس طری عمکل عیجلد داهل ادعر شغل فرانگی -عقتصولد رع عز بولس موی
برد و در قطه مقلبل برع محص ال

فرانگ هحمللی در آذربلیجول جنو بی

بلزعر عیجلد مییند.
عدم جنگلكاري ،فرسايش خاک ،تخريب مراتع ،تخريب محيط زيست
عنوه بر هخریوب محولط زییوت عز طریو صونلیس و پیولباول
صنکتی عهدع

ددال خ کل د دریلچه عروملوه غولر

مکولد و هخریوب

محلط زییت عطرعف آ هل و داهل و صدال شل ه دیگر هخریب محلط زییوت
در آذربلیجل جن بی ه دکه جمکلت شوهر و رودوتلیی بوه عز بولس رفوتس

179

Yüz İl Sömürgəçilik

صد سال استعمار

موودعرح مرعهووس و جنگوولاوول منجوور موویش و د .بوورع یوولاش آس و دگیاوول
زییتمحلطی و عیجلد ه عز بلس ه دوکه عقتصولد و هفوظ محولط زییوت
عنوه بر عدتفلده عز هکن س ی ال دلزگلر بل محولط زییوت جنگول یولر
ی د پلشی برع هق یت پ شش عل فه مرعهس یلشت درختل دلزگلر بول آب و
ا ع ار منطقوه بورع عفودعیش دوطح جنگلهول عفودعیش جورب آب بولرع
جل گلر عز فردلیش خلک جلو گلر عز پل ورو صوحرعال و ی یراول بول
ملسچ پلشی و ...عیجلد ه عز بلس ملدع ه سلد عل فه مرعهس و هکدعد دعم م جو د
و ...امگی برع بهب د وضکلت محلط زییت و یلاش ع عرض آس دگیاول
لشی فرعیندال صنکتی شد و ز دگی مدر و ...ع جلم می ش د .بورع مثول
در منلط ی یر عطرعف قم یدد و عصفهل و ...برع جلو گلر عز پل ورو
ی یر و ورود آ به شهرال و رودتلال ادعرع اکتلر جنگلیلر شوده عدوت.
در آذربلیجل جن بی ار چند ی یر وج د دعرد عمل الچ ح عقودعمی بورع
جنگل یلر

هق یت مرعهس جل گلر عز فردلیش خلک جل گلر عز خ

شد دریلچه عرومله جل گلر عز آس دگی آبال رودخل هال و آبال زیر
زملنی جل گلر عز عفت ذخلیر آبال زیر زملنوی و ...ع جولم وده عدوت.
امچنلس در رعدتل هل م کل یم آبوی عدوتفلده عز آبلولر اول
بلرع ی و هحت ف لر و ینلر گرعشتس رو
در آذربلیجل جن بی ع جلم ده عدت.
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دیگر ه دکه ی ت مکول لده و عدوتفلده عز روشوهل

ی ت دعشت و بردعشوت ه دوکه صونلیس هبودیلی و عفودعیش عرز

و یس
عفودوده

بخش ی ولورز الزموه دعشوتس بخوش ی ولورز پ یول و قلبول رقلبوت بول
محصو ال

ی وولورز دیگوور ی و رال در آذربلیجوول جنو بی عدووت .هنو ح

محص ال

بلغی دعمی و ی لورز آذربلیجل جن بی می ه ع ود در صو ر

درملیه گرعر هبدیل ه سلد دنتی به ه سلد مکل لده و ع ب ه به رعهتی می ه ع ود
ه هنهل للزال غرعیی و ی ولورز محصو ال

صونکتی مل نود پنبوه دو یل

دع ه ال روغنی در آذربلیجل جن بی رع هلملس یند بلکوه بورع صولدرع
بلزعرال خلرجی لد ظرفلت عرلمویوجو د دعرد .مکضون

بوه

محولط زییوت

آذربلیجل جن بی للزمند درملیه گورعریهل گیوترده در صونلیس دولزگلر بول
محلط زییت و ه جه به ه دکه جنگل یلر
خلک ه دکه محص ال

ی لورز

مرعهس جلو گلر عز فردولیش

للزمند به آب یم مل ند زعفرع یه عخلورعً

در آذربلیجل جن بی در هول روعج عدوت موی بلشود .در وضوکلت عدوتکملر
دعخلی ی ت دعشت و بردعشوت بوه شول ه دونتی در ی ولورز آذربلیجول
جن بی شل ه غلسب عدت و به املس جهت عرز

عفدوده بیللر یمتر بخوش

ی لورز ه سلد می یند و مکل لدعدل

بیللر هدریجی به بلکلر گیوترده در

بخش ی لورز و رودتلال و مهلجر

لرو یلر به شهرال فولرس(عیرع )

برع یلفتس یلر منجر میش د.
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سهم بخش دولتي در اقتصاد آذربايجان جنوبي
بوول عیت وولف فووت در میووجد دووللمل در دوول  9191موولند
( 9111شمیی) یکنی دلسهل پلیل ی هک مت قلجلرال بوه هودری
فلیت ر مهم در هح ال

دللدی و عقتصلد ی

شد .بل عفدعیش ه سلد و صلدرع

ر م د م بوه عیورع هبودیل

فت در دوره پهلو

دوست بل هکله بردرآمدال فتی به عیجلد م دیل

فوت بوه

اول بو یهه پهلو

عقتصلد بدر

دوم

در شهرال

فلرس(عیرع ) عقدعم یرد و بکن ع دهلمدعر عصلی عیس شوریتاول و م دیول
دهم عمده ع عز عقتصلد رع بددوت گرفوت .در داوهاول  9199و 9119
ملند ( 9819و  )9819بل عفدعیش شدید ه سلد و صلدرع

فت عز یکی

و عفدعیش شدید قلمت فت بد بل جنگ ععرعب و عدورعئلل در عیتبور 9118
(مهرمله  )9811درآمد فتی عیرع عز  9/1مللللرد دالر دول  9819بوه 11
مللللرد دالر در دل  9811عفدعیش یلفت و بر لمه پن دولسه آخور هک موت
پهل

دوم بلز گر عدلدی شد و هجم درملیه گرعر ال به شود

یلفت .عمل عیس درملیه گرعریهل امل ند روع امل وگی در یو

عفودعیش

قور عخلور بوه

شهرال فلرس(عیرع ) عختصولم یلفوت و آذربلیجول جنو بی دوهمی عز آ
بددت للورد.
بل وق ح ع قنب عدنمی در دول  )9811( 9111مجوددعً قلموت
فت به هدود  19دالر عفدعیش یلفت یه عسبته بکدعً یلاش یلفت و جنگ عیرع
و عرعق عز  9119هل  9111فرصت بهرهمند عز آ رع در رعدوتل دورملیه
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گرعر در شهرال فلرس(عیرع ) عز رلم ه هلسلتر گرفت .عز پلیل جنگ عیورع
و عرعق در دل  9111درآمدال

فتی دلال ه عیرع بل ه جه به دل قلمت

فت هل دل  1998بلس  91هل  11مللللرد دالر در دل ب ده عدوت و بولز
ام درآمدال عرز

لشی عز فت هدعقل بخش قلبل ه جه عز آ بوه دورملیه

گرعر صنکتی و زیردلختی در شهرال فلرس(عیرع ) عختصلم دعده می شد
و عللرغم شکلرال ععنم شده در دوره به عصطنح دلز دگی و عصونهل پا
بلز ام دهم بخش دوستی ب یهه در ه سلودع

صونکتی و یلرخل وه ع عفودعیش

یلفت.
عز دل  1991قلمت فت عفدعیش شدید رع آغلز یرد و هول آغولز
بحرع عقتصلد در عقتصلد جهل ی در دل  1991هل  919دالر در ار ب که
لد ردلد و درآمد دلال ه بلش عز  999مللللرد دالر رع برع دوست عهمود
هعد به عرمغل آورد .عفدعیش درآمدال فتی منجربه چند برعبر شد اوم هجوم
ب دجه و ه سلدع

شریتال صنکتی دوستی و اوم هکودعد آ هول در شوهرال

فلرس(عیرع ) گردید .بنح

یه بیللر عز متخصصل و یلرشنلدل عقتصلد

دهم بخش دوستی در عقتصلد عیرع رع بلس  19هل  19درصود عسبتوه در بخوش
ه سلدع

صنکتی و یلرخل هع می دع ند .زیرع غلر عز بخوشاول

فوت گولز

و ...بدرگتریس شریتال صنکتی و ه سلد

لد متکل به

آب برق مخلبرع

بخش دوستی می بلشند و به دسلل لیلرآمد
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شریتال رشد عقتصلد پلیلس و عهنف منلبس رع عز شلخصهل دهم عقتصولد
رع تی مبتنی بر درآمدال

فتی می دع ند.

عمل در آذربلیجل جن بی وضوس یولمنً متفولو

عدوت زیورع هکودعد

شریتال صنکتی و دوستی بیللر محدود عدت و در بخشاول زیردولختی
مل ند آب برق گلز مخلبرع

رعاهل و ...هجم درملیهگرعر دوستی بیوللر

محدود و یند عدت و هقریبلً هملم شریتال صنکتی و ه سلدع
یه عمدهلً شریتال ی چ

یلرخل وه ع

و مت دط می بلشند در عختللر بخش خص صوی

قرعر دعرد .بلزرگل ی دعخلی خرده فروشی و بخش ی ولورز

لود در عختلولر

بخش خص صی عدت .همل و قل صنکت دلختمل و ...و مکولد ی چو
لد در ه زه یلر بخش خص صی عدت.
دوست عنوه بر ب رویرعدی عدعر

رلمی عمنلتی مکولد بودر

و

چند شریت ه سلد و صنکتی محدود رع در آذربلیجل جن بی در عختللر دعرد
و بط ر یلی دوهم بیوللر یموی در عقتصولد آذربلیجول جنو بی دعرد .زیورع عز
درملیه گرعر ین در آذربلیجل جن بی بر خونف شوهرال فولرس(عیرع )
امل ه عمتنلح یرده عدت .ار چند آملر دقل و ردمی عز دهمال بخشاول
خص صی و دوستی در عقتصلد یل آذربلیجل جن بی وج د دعرد .عمل دو یل ده
دل پلش یکی عز مقلمل

رلم ه هلسلتر در آذربلیجل غربی دهم بخوش دوستوی

در عقتصلد عدتل رع دو درصد ذیر یرده بو د و  11درصود عقتصولد عدوتل رع
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متکل به بخش خص صی دع یته ب د .عسبته بل ه جه به عینکه بخش دوستی هتی
ی

شریت بدر

ه سلد و صنکتی یلرخل هع در آذربلیجل غربی ودعرد عیوس

رقم عهتملالً به وعقکلت ددیکتر عدت .عگور هضو ر بخوش دوستوی در غولر
مکوولد آذربلیجوول جنو بی ب رویرعدووی عدعر

روولمی و عمنلتوی بخ ووهل

زیردلختی و خدملهی بهدعشتی علمی آم زشی و ....لد در رر بگلوریم بول
ه جه به هجم بیللر محدود درملیه گرعریهل دوست در آذربلیجول جنو بی
در خ شبلنل ه هریس هلست دهم بخش دوستی در یل عقتصلد آذربلیجل جنو بی
به ده درصد می ردد و عگر صرفلً ه سلدع

صنغتی و یلرخل وه ع رع مونک

عرزیلبی قرعر دالم بل محلدبه چند شریت دوستی در هبرید و عطرعف آ دوهم
بخش دوستی در عقتصلد آذربلیجل جن بی به بلش عز پن درصد می ردد .در
هلسلکه عیس رقم در شهرال فلرس(عیرع ) بدسلل هکدعد زیولد دورملیه گورعر
شریتال دوستی در بخ هل مختلف بلس  19هل  19درصد عدت و در اور
شهر ادعرع شغل میتقلم عیجلد یرده عدت .برع مثل فقوط در ذوب آاوس
عصفهل بلش عز  19ادعر فر م غ

یلر می بلشند.

انتخابات مجلس؟! نمايندگان مجلس؟! و گردش نخبگان فاسد در
آذربايجان جنوبي
ع تخلبل

در ی

رلم ه هلسلتر ملی وی بورع م وروعلتداوی بوه

دلیتم دللدی عدت و یلریرد ملیندگی امل ند رلمهل دمکرعهل
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و شورعیط ع تخلبول

آزعد مل نود عهودعب میوتقل

و ردل هال جمکی آزعد جلمکه مد ی هلدینه شده هک مت مبتنی
و پلدخگ آزعد بلول و عجتملعول

و ...در رولم ه هولسلتر فورعام

لیت .عفرعد وعبیته و وفلدعر به رلم برع ردلد به منلفس و جوله طلبویاول
شخصی در ی
و عنی
عپ زییل

میلبقه وفلدعر و چلپل دی وعرد شده و درچلرچ ب منولفس

رلم ملی ی عز ع تخلبل

رع به عجرع در موی آور ود یوه بکضولً هتوی

رلم رع لد در خص م وعقکی ب د یول بو د آ بوه شو

موی

ع دعزد و عختنفل

زیلد رع بلس آ ول دوبب موی شو د .عسبتوه در دلیوتم دو

مرهله ع ع تخلبل

یه عبتدع عز فللتر هکللس صنهلت میگوررد ممکوس عدوت

عفرعد یبتلً میتقلی لد به شوکل عدوتثنلیی وعرد مجلوس شو د و عملکورد و
دخنل ی برخنف خ عدت رلم دعشوته بلشوند یوه در طو
مرعهل بکد ینلر گرعشته می ش د .به عبولر
عفرعد هحت عن ع ملینده مجلس من

ع تخلبول

یول در

دیگور هلیلود صونهلت عیوس

به هدعوم خلل ت آ ول بوه منولفس ملوی

آذربلیجل جن بی و دعمس زد به مبلهث هلشله ع و جنگال زرگر بوی
عرهبل بل منلفس ملی آذربلیجل جن بی عدت .هتی بکد عز ثبت لم در ع تخلبل
عفرعد هلیلد صنهلت شده عز طورعف هلداول عمنلتوی فرعخ ع وده شوده و در
خص م عدم صحبت دربلره منلفس ملوی و ا یوت ملوی آذربلیجول جنو بی
ا دعرال الزم به آ هل دعده می ش د.
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هکدعد عز مکروفتریس و شنلخته شده هوریس عنلصور یوه چنودیس
دوره عن ع ملینده مجلسپا رع یدک ی لده ع د یل عین
سحل ط
عرز

مد

یدک می ی وند بوه

خدمت به رولم ه هولسلتر و خلل وت بوه آذربلیجول جنو بی

مطلسکه م رد رع دعر د و در عینجل عسبته عمکل بحث و برردی طو ال ی

دربلره امه د عب خلل ت آ ل وج د دعرد وسی به شکلی ی هله می هو ع بوه
لم چند فر عز عینل عشلره یرد.
کته ع یوه در هغللور و جلبجولیی عیوس بوه عصوطنح ملینودگل و
رقلبت ال ع تخلبلهی یرعیی آ هل برع
دعد هلثلرگرعر ع تخلبل

رلم دعرع عاملت و مفلد عدت

ول

ع ض شد چهرهاول هکورعر و مقصور جلو ه

دعد به عصطنح ملیندگل قبلی شهرال در عدم ه دوکه شوهرال و ...و عیجولد
عملدوعریهل یرعیی در ملل مردم گرفتلر در فقور بلکولر و اودعرع مکضول
عجتملعی و عقتصلد دیگر عدوت .امولس شول ه غلور دمکرعهلو
ع تخلبل

چندیس داه عدت یه رقلبتال فرملی ی ع تخلبل

مجلوس رع گورم

گه دعشته عدت و ه دهال در فقدع فضل رقلبتی و آزعد ع تخلبل
عملد ددتردی فرزع دع ل به عشتغل هل م کن
دلیتم عدعر

رلم لشی می ش د بوه دو

و فرملی وی

مجلس بوه

عدعر شول یوه عز فیولد

هضو ر در رقلبوتاول یورعیی

یل دیدعال ددت چلس شده رلم می ی ل د .در هلسلکه در ط

بلش عز دوه

داه به ط ر ملل گلس بلش عز پنجله درصد وعجدیس شرعیط در ع تخلبل
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شریت یرده ع د و متأدفل ه عقدعمی در آگلای دعد در خصو م فرملی وی و
غلردمکرعهل

ب د عیس ح عز ع تخلبل

به ه ده ملت ه رک ده عدت.

عز عنلصر ددت چلس شده در مجلس یه ید ط ال ی در خلل وت بور
علله منلفس ملی آذربلیجل جن بی دعشته ع د غریبل ی ملینده فرملی وی عردبلول
در داه  )9119( 9819ب د یه عز ع عمل عصلی بلزعر گرمی و جنگ زرگر
هبرید و عردبلل ب د .املس ط ر م ذ زعده ملینده دیگر عردبلل عز ع عمل عصلی
هرف لم آذربلیجل عز عردبلل ب د د یه چنودیس دوره بول امولس خلل وتاول
ملینده به عصطنح مجلوس ب د ود و دوپس برعدولس منولفس رولم و بودسلل
هکرعر ب د چهره وعدهال دروغ آشوکلر شود بخ وهلیی عز فیولدال و
د

عدتفلده ال آ هل و پلدع شد چهرهال فرصوت طلوب جدیود و آمولده

خلل ت به آذربلیجل جن بی و خدمت به رلم جلیگدیس شد د و ینلر گرعشته
شد د.
جبلر زعده ملینده هبرید چنودیس دوره پ وت دور اوم در مجلوس
هض ر دعشت و مکم الً به در

دخنی یل هرفی عز عو در مجلوس فرملی وی

در چند دوره شنلده شد .و به امرعه چند بوه عصوطنح ملینوده مجلوس عز
طری فیلد و د

عدتفلده عز رع ت قدر

و دریلفت وعمهل بول کی محودود

عختصلم دعده شده به بل کهل آذربلیجل جن بی عقدعم به درملیه گورعریهل
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متکدد در یلش دبی و ...یرده ع د و عز دوره افتم یل ا تم مجلس بی دور
و صدع ینلر گرعشته شد.
علی عصغر شکر دودت چند دوره ملینده بوه عصوطنح مجلوس عز
هبرید ب د .و قبل عز ع تخلبل
و عز عدبلل

ریه ع ظلارعً به لم شهریلر منت ر می یورد

هریی و عز عیرع دخس موی رع ود وسوی بوه محوض رعه یولفتس بوه

مجلووس عدعلاوول ییوورو

و ...رع در خصو م آذربلیجوول جنو بی مطوورح

مییرد .و پس عز هکرعر شد به عن ع دفلر عیرع در هلجلکیتل منص ب
شد و در هل هلضر لد ظلارعً در املس پیت م غ

به یلر عدت .در دول

 9819لد افته فرانگی هبرید در خجند و دوشنبه هلجلکیتل رع بل امکلر
شهردعر هبرید برگدعر یرد .در هلسلکه منلدب بو د افتوه فرانگوی هبریود در
بلی و بلسککس برگدعر ش د.
شهربل عمل ی پ ر ملینده به عصطنخ عصنح طلب مجلس در دوره
به عصطنح عصنح طلبل عز عرومله ب د یه عز برگدعر ینندگل یولد بو د جنوگ
چلسدعرع در آ دلسهل ب د و هن
ملی در آذربلیجل جن بی عختنفل

می یرد برع ممل کوت عز رشود هریوت
و خلطرع

منفوی هولریخی بولس هریهول

آ له سی و هریهل آذربلیجل رع عهلل یند عو ام پس عز رو یلرآمد بل د به
عصطنح عص

گرعیل ینلر گرعشته شد.
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عردن فتحی پ ر چند دروه ملینده یللبر در مجلوس عدوت و در
مجلس ا تم و هم رئلس یملیل

عقتصلد مجلسپا عدت .کته مضوح

در م رد و عیس عدت یه ریلدت یملیل
به عهده دعرد عمل فلقد هحصلن
عدت .عسبته قل

عقتصولد مجلوس رع در دو دوره

دع گلای عدت و قبنً قل

دلختمل بو ده

دلختمل ب د به خ د خ د شغل محترمی عدت عمول و

بل چلپل دی و خلل ت به منلفس ملی آذربلیجل جن بی به عیس م فقلوت ردولده
عدت .یکی عز شکلرال و «هدعوم دلز دگی بل ع تخلب عردن فتحوی پو ر»
عدت یوه البود هخریوب محولط زییوت و غولر

مکولد قوره دعغ و هخللوه

رودتلال قره دعغ عز جمکلت عز رر عی ل دلز دگی عدت.
دوولمل خوودعدعد

ملینووده ملکوول در دورهاوول  1 9 1و 1

مجلس ب د .و

لد عنصر بی د عد سمپس و فلدد عدت .مدهی لد پلددعر

و رئلس عطنعل

عردبلل ب ده عدت .و عز ع عمل عصولی جنگهول زرگور

بلس مرعغه مکل و بنلب ب ده عدوت در طو
عدتفلده عز رع ت قدر

شول دده دول ملینودگی دو

و منلبس بل کی آذربلیجل جن بی رع در رعدوتل منولفس

شخصووی امچنوولس فیوولد عخنقووی و یووه مکووروف خوولم و عوولم بو د عز
یلریردال خلم عو عدت .در هلسلکه و به ملیندگی دوره ا وتم مجلوس
ع تخلب شده ب د .در پلیل روز ش م خردعد  11یه دوره ملینودگی مجلوس
عیرع ار چهلر دل ی

بلر هملم می ش د به بهل ه عهمولم مصو لت دللدوی و

عینکه ان ز ععتبلر لمه جدید و هص یب
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دسلل فیلد عخنقی و رعبطه لم وروح ددوتگلر شود وسوی بول ععمول فو ذ و
پردعخت رش ه ه هنهل عز بلزدعشت آزعد شود بلکوه ععتبلر لموه و در مجلوس
ا تم لود هصو یب شود و چهولر دول لود بوه عنو ع ملینوده مجلوس بوه
خلل تالیش بر علله منلفس ملی آذربلیجل جن بی عدعمه دعد .عمل به دسلل آشکلر
شد بلش عز پلش مفلدود و دو
صن هلت و عز د

شو رع

عدوتفلدهاولیش بورع دوره هوم مجلوس
گهبول رد شود و عنصور هلقوه بوه گو

دیگر در ملکل بکن ع ملینده مجلس منص ب شد یل ع تخلب شدپا
عیبر ععلمی یه پدر و ملدر و عال علمدعر و گرگور بو ده و بودسلل
شغل پدر

در گرگل مت سد شده و در ههرع بدر

شده عدوت و ظولارعً

جل بلز جنگ ب ده عز هبرید به عن ع ملینوده ع تخولب شود و هول هودود بوه
عصنح طلبل مجلس ددی

ب د و بخلطر ع تقلدال هند عز دوسوت مکوروف

ب د و ب یهه در وقلیس قللم ملی خردعد  9811آذربلیجل جن بی و هن

و

ملی در آذربلیجل جن بی بلعوث شوهر

و

برع د

عدتفلده عز عهیلدل

در آذربلیجل جن بی شد .و در ع تخلبل

ریلدتجمه ر دوره دام لد بول

هض ر در آذربلیجل جن بی ععنم ولمدد یورد و عدعول یورد یوه دوتلد و
آذربلیجل عدت وسی صنهلت و عز د

ش رع

در مصلهبهال متکدد بل روز لموهاول و مجون

گهبول هلیلود ود .و
بوه عصوطنح عصونحطلوب

شریت یرده و عظهلر رر مییند و بل ه جه بوه عینکوه در آذربلیجول جنو بی
بدر

ده عدت در فضل فکر عیرع
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ملی در آذربلیجل جن بی بل هکله بر یللل

و بدو م ضسگلر

صریح در خص م ملت ب د یل ب د آذربلیجل جن بی یه الزمه آ ععتقلد
و پریر

چهلر علمل و م خصه درزملس مردم هک مت و هلیملت بورع

ملت ه رک آذربلیجل جن بی عدت به بلز بل ع عطف و عهیلدول
آذربلیجل جنو بی موی پوردعزد .در اور صو ر

و

ملوی در

یوبت بوه بیوللر عز

ملیندگل مجلس فرملی ی عز آذربلیجل جن بی شخصلت میتقل هر دعشت
و املس خص صلت بلعث رد صنهلت وسی در مجلس و ریلدت جمهو ر
شد .عمل بط ر یلی و به دسلل عدم هکل و عدم ععتقلد به ا یت ملی و منلفس
ملی هریهل آذربلیجل جن بی برع آذربلیجل جن بی فرد مضر و خطر لک
عدت و می ه ع د در قل عطف به فریوب ملوت هو رک آذربلیجول جنو بی
بپردعزد و هململت عرضی یرعیی عیرع رع هفظ ملید.
شلای عربس ملینده مجلس دوره ش وم عز درعدوکند (ا وترود)
یکی عز محرومتریس و عقب مل ده گه دعشته شده هریس شوهرال آذربلیجول
جن بی ب د .بل ه جوه بوه شود

مهولجر

عز عیوس منطقوه و هضو ر امول

مهلجرع در شهردتل ربل یریم در عدتل ههرع (عسبورز فکلوی) دوره افوتم
مجلس بل فریب امل مهلجرع عز ربل یریم بکن ع ملینده مجلس ع تخولب
شد .و

لد رئلس یملیل

عقتصلد مجلس بو د و در طو

ملینودگی در

میلر خلل ت به منلفس ملی آذربلیجل جن بی هریت یرد و دورهاول بکود
صنهلت و رد گردید.
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محبی لل چند دوره ملینده ق شلچل (ملل دوآب) در مجلس ب د و
عض الأ

رئلیه مجلس لد ب د و عو به خلطر خ

امل ه م رد ه جه ب د عمل در ع تخلبل

خدمتیالیش به رولم

مجلس هم در رقلبت یرعیی بلز رع

به رقبل چلپل س و هرعف جدید بلخت .و امل ند مره مپا یردع یوه بول
مدرک ف ق دپللم برع دوره دیتر هدریس مییرد در دع گله آزعد عدنمی
ههرع در هل هدریس در رشته عل م دللدی عدت .و

لد بوه امورعه دیگور

ملیندگل مجلس عز آذربلیجل جن بی بل عدتفلده عز رع ت قودر

بوه دورملیه

گوورعر در ههوورع یوولش دبووی و ...پردعختووه عدووت و در ط و

چنوود دوره

ملیندگی مجلس امل ند و یر مخلو

و هلقوه بوه گو

جملوه ع در

هملیت عز منلفس ملی و ا یت ملی ه رک آذربلیجل جنو بی بلول کورد و عز
ع عمل فریب مردم و عقب مل دگی جن ب غرب آذربلیجل ب د.
عیس چند فر فقط به عن ع م ه م رد عشولره قورعر گرفتنود و عسبتوه
هحقلقی ط ال ی الزم عدت یه خلل تال و جنلیوتاول فرانگوی دللدوی و
عقتصلد هملمی عفرعد یه عز ع قنب م وروطه هولین

بکنو ع بوه عصوطنح

ملینده مجلس در خدمت ه هلسلترییوم فولرس(عیرع ) در آذربلیجول جنو بی
ب د د و بر علله ا یت ملی و منلفس ملی آذربلیجل جن بی فکلسلت یرده ع د به
ه ده ملت ه رک آذربلیجل جن بی شنلدل ده ش د .هتی طرح لم عیس خلئنول
و درخ عدت عطنعل

عز مردم ار شهر برع مکرفی فیولدال و خلل وتاول و

دروغهل عیس عفرعد در ردل هال جمکی می ه ع د ع بو ای عز عطنعول
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عختللر مل قرعر داد .زیرع ان ز عده ع عز فکلسلس فرانگی و دللدی عیس عنلصر
ضد ملی رع بکن ع ملینده ملت مکرفی می ینند.

ممانعت از سرمايهگذاري ،بيكاري ،فقر ،مهاجرت و خروج سرمايه و...
یلرشکنیال متکدد یه ب رویرعدی عدعر

رلم امورعه بول رولم

بل کی فقدع زیردولختهل مل نود شوبکه بورق جولدهاول و ...در مقلبول رشود
عقتصلد در آذربلیجل جن بی ع جلم میداد ز جلره ع عز مکضن
عقتصلد

و فجلیس

فرانگی دللدی رع ببلر میآورد یه ذیر امه آ هل ممکس لیت وسی

به شکل گررع به عام عیوس مکضون

و فجولیس در آذربلیجول جنو بی عشولره

میینلم:

 بيكاريهل مکضل بلکلر

للزمند همهلدع

و مقدمل

زیلد عدت یوه عز

عام آ هل ب روی رعدی یلرآمود و بودو فیولد رولم بول کی دولسم و فکلسلوت
مندیل

ملسی و ععتبلر رقلبتی و میتقل زیردلختهل آملده و یولفی مل نود

شبکه برق جلده ال عرهبلطل

گیترده بل عقتصلد جهل ی روع بو د مقوررع

عدعر و هق قی برع ثبت و هلدلس شریتال و رعه ع ودعختس ییوب و یولر
رلم گمریی یلرآمد صلدرع

و وعردع
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در خلرج میبلشد یه ه هنهل الچکدعم عز آ هل در آذربلیجل جن بی

فرعام لیت بلکه داهل و صدال مکضل و م کل عز دو

رولم ه هولسلتر در

مقلبل فکلسلتعقتصلد و درملیهگرعر در آذربلیجل جن بی عیجلد میشو د و
عدم عمکل درملیه گرعر یل به عبولر
منجر به گیتر

دقلقتور ممل کوت عز دورملیه گورعر

بلکلر میش د.

 مهاجرتگیتر

بلکلر در جلمکه ع یه جمکلت آ ج ع عدت منجر بوه

شکل گلر پدیده مهلجر

لرو یلر ملار و غلرملار عز ی

د و دورملیه

گرعرع و صلهبل درملیه برع پلدع یرد محلوی دو دآور بورع فکلسلوت عز
د

دیگر میش د.
عگر در آذربلیجل جن بی م ع وس متکودد در مقلبول ییوب و یولر و

درملیهگرعر وج د دعرد در مقلبول در شوهرال فولرس(عیرع ) م و قاول
متکدد عز د

رلم ه هلسلتر برع درملیهگرعرع عرعئه میش د یه هیوهلن

بل کی یکی عز آ هلدت .عیس م قهل بلعث روع ب د و هیهلل درملیهگورعر
در آ شهرال و مهلجر

لرو یلر مولار و غلرمولار و صولهبل دورملیه عز

آذربلیجل جن بی به شوهرال فولرس(عیرع ) مویشو د .عسبتوه بخ وی عز عیوس
صلهبل درملیه آذربلیجول جنو بی بوه ی و رال خولرجی مل نود عمولرع
ه ریله آذربلیجل شملسی و ...درملیهالی ل رع منتقل مییننود .در اور هول
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عیس هضلد یکنی ممل کت عز درملیه گرعر در آذربلیجل جنو بی و ه و ی و
هیهلل درملیهگرعر در شوهرال فولرس(عیرع ) دولل مهولجر

بلکولرع و

صلهبل درملیه عز آذربلیجل جن بی رع به رعه میع دعزد و بلعث هدعوم ز جلره
بل تر عدم درملیه گورعر بلکولر
رو

جن بی و

مهولجر

عز آذربلیجول

فقور

ییوب و یولر و عشوتغل و ه سلود ثورو

در شوهرال

فلرس(عیرع ) میش د.
 مهاجرت و نابودي هويت ملي:مهولجرع آذربلیجول جنو بی در شووهرال فولرس(عیرع ) بوه طو ر
ملل گلس درآمد بل تر بددت میآور د و بی خبر عز بلز ال یثلف و پ ت
پرده دللدت شهر و رودتل خ د در آذربلیجل جنو بی رع علمول بودبختی
فقر ه دکه للفتگی بلکلر و ادعر مکضل دیگر عجتملعی مل نود بداکولر
طنق بلملر

د

هغریه و ...میدع ند .مهلجرع یه عز فقر هلثلت و ا یوت

ع یل ی و ملی شل سگدمل شده عدت و پل لنه ا یتی فرانوگ و جغرعفلول
خ د رع بکن ع عال آذربلیجل جن بی علمل آ مویدع نود بوه دورعت هون
میینند ا یت و فرانگ هحمللی فلرس(عیرع ) رع عخر یننود و هودعقل یول
جدیدشل یکنی عوالد خ د رع به زبل ی بلگل ه و غلرملی آمو ز

دانود هول عز

ف لر هحقلر ملی فرانگی و عجتملعی آ هل رع رال ینند .عیس هحو

در یکصود

دل گرشته هقریبلً در شت م ترک امه مهلجرع عز آذربلیجول جنو بی بوه
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شهرال فلرس(عیرع ) ب ده عدت و ععم عز عینکه لرو یلر ملار یول غلرمولار
و صلهبل درملیه و یل بی درملیه فقلر یل غنی بلشوند در گوردعب عیوس خوط
م ی ین فرانگی دللدی و عقتصلد

رولم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) ا یوت

ملی خ د رع عز ددت دعده و هلثلت شل سگدمل شده عدت و به عیوس هرهلوب
هقریبلً بلش عز  19مللل

مهلجر آذربلیجل جن بی در طو

ا یت ملی خ دشل رع عز ددت دعده ع د و عمنً عمکل ل

یو

قور عخلور

فرانگی دللدوی و

عقتصلد شل رع در خدمت منلفس رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) قرعر دعدهع ود یوه
یلمنً دللدتهل آ تی هرک رع به عجورع گرعشوته عدوت و امچنول آ ورع عدعموه
خ عاد دعد .عیوس خودمت بوه منولفس ه هلسلترییوم فولرس(عیرع ) شولمل اموه
ییوندگل عدوتلدع دع وگله صولهبل

مهلجرع ععم عز یلرگرع یلرمندع

لآگلال ه و عز رو جهل و لآگولای و

درملیه و ...میش د یه عمدهلً بص ر

فقدع ا یت دلز و دوست و ملوت دولز هو ریی روشونفکرع آذربلیجول
جن بی لشی شده عدت و می ه ع ه

ه

عیس عفرعد رع مقصر دع یت .تلجه

عیس رو د فقر و بلکلر و ه دکه لولفتگی آذربلیجول جنو بی و در مقلبول آ
ه دکه یلفتگی ثرو

رفله و آبلدع ی دشمنل ملت ه رک آذربلیجول جنو بی

یکنی عیرع عدت.
ملتی یه در تلجه میتکمره ب د و عدم خ دبلرور و گله به خ د
عز چ م دیگرع دچلر خ د یم بلنی و عدم ععتملد به فس شده عدت فقط عز
طری آشنلیی بل قل ضکف قدر

عدتکملرگر آشنلیی بل ا یت ملی خو د و
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درک ظرفلتهل فرانگی هلریخی عقتصلد و دللدی خ د و شکل داوی بوه
ی

روح ملی بر مبنل ا یت ملی خ یش میه ع د در شت خ د رع مجوددعً

به ددت بگلرد و برع جبرع عشتبلال
ی

یل به عبلر

دیگر عفتضلهل

هودعقل

و لم قر عخلر خ د ددت به عقدعم ز د .پولره یورد عیوس ز جلوره عودم

درملیه گرعر

فقر بلکلر

مهلجر

و ولب د شود ا یوت ملوی فقوط بول

هکمل و ه دکه آگلای عز ا یت ملی و هلریخی و فرانگی آذربلیجل جنو بی
و منلفس ملی آ ممکس خ عاود بو د .ینولر زد عرصوه فرانگوی دللدوی و
عقتصلد آذربلیجل جن بی عز یول عمودهلً فیولل قودیمیبلگل وه پردوت در
آذربلیجل جن بی و جلیگدینی آ بل یل ج ع ملی گرع و آگله به ا یت ملی
و منلفس ملی در عیس میلر عجتنلب لپریر میبلشد .عیس یول قودیمییوه انو ز
شلید مکدود ج ع لد در ملل آ ل بتو ع پلودع یورد امچنول در عهمیوفر
فلرس(عیرع ) هنفس و هفکر میینند و به ار هللوه ع مت دول مویشو د هول
مفلالم عدتکملر عیرع ملت عیرع شمل غرب عیرع و ...رع هفظ ینند.
 جلوگيري از سرمايهگذاري و عدم رشد شهرنشيني و طبقه متوسطعز تلی فرانگی و دللدی خط م ی ین عقتصلد

رولم ه هولسلتر

فلرس(عیرع ) در جل گلر عز درملیه گرعریهل ین و عموده در آذربلیجول
جن بی ضکف طبقه مت دط در آذربلیجل جن بی عدت .عصو الً دم یرعدوی رع
پدیده ج عمس مرفه میدع ند و در جلمکهع یه عیثریت جمکلت آ درگلر فقر

198

Yüz İl Sömürgəçilik

و رفس للزال فلدی س یی

صد سال استعمار

(غرع میکس بهدعشت) خ یش میبلشند ع ترولر

شکل گلر فکلسلت دللدی و فرانگی میتقل و مدر بر مبنل ع دی ه مودر
یکنی ع یل خ د مختلر و فکل و ه جوه بوه ا یوت ملوی و شوأ ع یول ی هول
هدود دور عز وعقس بلنی عدت .بکبولر

دیگور رولم ه هولسلتر هودعوم فقور و

بلکلر و ه دکه للفتگی رع بکن ع هضملس هدعوم عدتکملر آذربلیجول جنو بی
برع خ د میدع د و به امولس جهوت بوه شود

بور هفوظ فقور گیوترده در

آذربلیجوول جنو بی و عفوودعیش فلصووله شلخصووهل دووطح ه دووکه شووهرال
فلرس(عیرع ) بل شهرال آذربلیجل جن بی عصرعر دعرد و هدعوم رعبطه فرعهور
بلس رلم عدتکملر و ه هولسلتر فولرس(عیرع ) و فروهور آذربلیجول جنو بی
هدعقل به سحل عقتصلد بر عیس رعبطه متکی عدت.
مثل عملی رعبطه بلس شهر لنی و طبقه مت دط رع در وقلیس خوردعد
مله  9811در شهرال آذربلیجل جن بی میه ع به وضو ح م ولاده یورد.
شهرال بدرگتر به دسلل جمکلت ج ع ودولس و طبقوه مت دوط یوبتلً قو یتر
صحنه ععترعضل

ودلکتر در قللم ملی خردعد مله  9811ب د در هلسلکه در

شهرال ی چ

یل عمکل ع جولم للفوت یول عینکوه در دوطحی

بیللر ی چ

عیس هرلارع

ع جلم شد .بط ر یلی رشد صنکتی و عقتصلد رعبطه میتقلمیبل

رشد طبقه مت دط و آ ام رعبطه میتقلمیبل رشد عهیلس عدتقن ع یل هل و
فکلسلت میتقل دللدی دعرد.

199

Yüz İl Sömürgəçilik

صد سال استعمار

 موانع موجود در مقابل صنعت توريسم ،هتلداري ،رستوران داريیکی عز ظرفلت ال جد در هل ه دکه در عقتصلد جهول عموروز
صنکت ه رییم یه ه ع عرزآور و عشتغلسدعیی بلالیی دعرد و ار دل بلش عز
ی

مللللرد فر در جهل به میلفر

و گ وت و گورعر در دیگور ی و رال

جهل میپردعز د و ار دل لد هکدعد میلفرع صنکت ه رییم و درآمد آ در
هل عفدعیش عدت مدعیل عیوس صونکت بو یهه در آسو دگی یمتور یوه دعرد
بلعث شده عدت لم صنکت بدو دود رع به آ بداند.
آذربلیجل جن بی بدسلل ملرع

انر

فرانگی هلریخی و م قکلت

منلدب جغرعفللیی در ددیکی به بلزعرال عمده م تر خلد ثروهمنود جهول
یکنی ی

رال عروپلیی و غربی عز ظرفلتهول منلدوبی بورع بهورهمنود عز

صنکت ه رییم برخ ردعر عدت و در ص ر

عدتقرعر و ه وکلل دوسوت ملوی

ه رک میه ع د عز طری ه دکه زیردلختهل ه رییتی عرزآور و عشوتغلسدعیی
قلبل ه جهی در عیس ه زه ددتردی پلودع ینود .عمول در شورعیط فکلوی بودسلل
گیتردگی فقر و ضکف طبقه مت دط و فقدع شبکه همل و قل بلسعسمللی و
فقدع

اتلال و ردت رع ال الچ ح هضو ر در عرصوه صونکت ه رییوم

بلسعسمللی دعرد و هتی شلید بت ع گفت در آغلز عیس رعه ام لیت.
فرودگله هبرید بکن ع هنهل فرودگله دعرع پروعزال بلسعسمللی افتوه
ع به هکدعد ع گ تل ددت به شهرال ی
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مقلییه ینلد بول صودال و اودعرع پوروعز بولسعسمللوی فرودگلاهول بودر

و

ه رییت پریر د لل مل ند فرودگله ال شلر دوگل پولریس اليوت رو سنود
جل عف یند
رر عمکل ل

ل ی رک آهله رک عدتل ب

و دبوی فرودگوله هبریود هتوی عز

و هکدعد پروعزال بلسعسمللی بول فرودگولهاول ی و رال فقلور

آفریقلیی لد قلبل مقلییه لیت.
آموولده بو د شوورعیط و زیردوولختهل بوورع رو و صوونکت ه رییووم
مجم عووه ع عز زیردوولختهل ه رییووتی مل نوود شووبکه هموول و قوول موودر
بلسعسمللی و دعخلی شبکه اتلال و ردوت رع اول رولم بول کی دعرع قلبللوت
عدتفلده عز یلر ال ععتبلر

فرانگ ه رییت پریر

عمنلت و عهترعم یولفی

برع ه رییت ال و ...داهل فولیت ر ضورور دیگور عدوت .رو و ه رییوم
دعخلی و هروی فرانگ اتلدعر و ردت رع دعر و آملدهدلز مرعید جرعب
برع ه رییتهل مل ند مرعید فرانگی هلریخی عی ه رییم ورزشهل هلبیتل ی
و زمیتل ی ضرور

عوسله برع هروی و رو

ه رییم بولسعسمللوی عدوت .در

هلسلکه به خلطر گیتردگی دطح فقر در آذربلیجل جن بی هقریبلً بلش عز 11
درصد خل عدهال در آذربلیجل جن بی عمکل دوفر هتوی دعخلوی و رفوتس بوه
ردت رع و اتل رع دعر د هل عینکه بت ع ند به دفر خلرجی برو د.
جرعبلت ال ه رییتی در دریلچه عرومله (عگر جل

خ

یورد

آ گرفته ش د) آبال گرم درعلس طبلکت منطقه قره دعغ و د عهل عرس
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ی اهل دهند و دبن و دیگر ی اهول جنگلهول و دو عهل دریول خودر
رودتل یندوع عدک غلر علی صدر آثولر هولریخی در شوهرال بودر
ی چ

غلرال و ....میه ع د در ص ر

و

فرعام ب د شرعیط و زیردولختهل بوه

عمکل ی برع عفدعیش درآمد عشتغل و رفله ملوت هو رک آذربلیجول جنو بی
هبدیل ش د .عمل طبلکتلً مول س عصولی دولطه رولم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) بور
آذربلیجل جن بی عدت یه مل س ار ح هح
بنح

مثبت در عیس هو زه مویشو د.

یه هقریبلً در عیثر شهرال آذربلیجل جن بی هتی ی

اتل در هدعقل

عدتل دعردال بلسعسمللی وج د دعرد و به املس جهت مویهو ع در درعدور
دل ه رییتی خلرجی رع در شهرال م لاده یرد .عمل کته جلسب عینکوه بورع
بلزدلز عتبل
پ

علسلل

در شهرال عرعق عق لر مرابی در آذربلیجل جن بی

جمس آور و عردل میینندپا

نيروگاه زمين گرمايي خياو
چ مه ال آب گرم دلوعال و دعمنهاول آ

ول دانوده وجو د

ظرفلتهل قلبل ه جه برع ه سلد برق عز ع رییهل پلک و قلبل بلزیلفت عدوت.
در املس رعدتل عز هدود دو داه پلش در دعمنهال دلوعال ددی
لروگله زملس گرملیی در هل عهدع
پنجله مگلوع

شهر خللو

عدت و قرعر عدت در فولز عو بولش عز

برق ه سلد یند .ار دل لد مقلمل

رلم ععنم میینند ی

یول

دو دل دیگر عیس پرویه به بهره بردعر خ عاد ردلد و عوسلس و ..خ عاد بو د

202

Yüz İl Sömürgəçilik

صد سال استعمار

و ...عمل مل ند امه پرویهال در آذربلیجل جن بی عیس پرویه لود بولش عز آ کوه
وعقک ًل بوه د بول رعه ع ودعز آ بلشوند بود بل بهوره بوردعر هبللغولهی عز آ
میبلشند و ظلارعً گرشت دو داه بورع بهوره بوردعر عز آ یولفی لیوت و
عهتملالً چند داه دیگر (مل نود جولده پ ول بوه خلخول یوه عز دول 9818
شمیی در هل عهدع

عدت و ان ز به عهملم ردلده عدت) لود زمول بورع

بهره بردعر عز آ الزم عدت.
ظرفلت ع ری زملس گرملیی و چ مهال آب گورم در دعمنوهاول
دلوعال عز جمله ظرفلتهل یم رلور در آذربلیجول جنو بی عدوت یوه انو ز
بنعدتفلده مل ده عدت و بنرور مویردود بودو عدوتقرعر دوسوت ملوی هو رک
آذربلیجل جن بی عمکل بهره مند عز عیس مدعیل برع ملت هو رک آذربلیجول
جن بی فرعام خ عاد شد .دعمنهال دلوعال و قلهال پ شلده عز برف آ در
درعدر دل مدعرح مرعهس رودخل هال جلر آ در درعدر دول امچنول
به شکل دنتی بهره بردعر میش د و در ص ر

بهره بردعر بل هکن س ییهل

مدر و دلزگلز بل محلط زییت میه ع د داهل ادعر شوغل بول درآمود و رفوله
یلفی برع دلینل شهرال و رودتلال عطرعفلردآ فرعام یند و لروگله زملس
گرملیی خللو فقط یکی عز ظرفلتال عیس منطقه عدت.
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كاهش قيمت امالک و مستغالت در آذربايجان جنوبي در مقايسه با
شهرهاي فارس(ايران)
ممل کت عز درملیه گرعر

عدم رشد عقتصلد

خوروج دورملیه عز

آذربلیجل جن بی و ع تقل آ به شهرال فولرس(عیرع ) بوه شوکل مودعوم بول
عهتیوولب هوو رم قلمووت عموونک و میووتغن

رع در مقلییووه بوول شووهرال

فلرس(عیرع ) یلاش میداد در تلجه د دآور درملیه گرعر در عمونک و
آذربلیجل جن بی بیللر پلیلس و یل منفی عدوت در هلسلکوه دورملیه

میتغن

گرعر در عمنک و میتغن

شوهرال فولرس(عیرع ) بول دو دآور بولال

امرعه عدت .عیس د دآور پلیلس در آذربلیجل جن بی بلعث خوروج دورملیه
درملیهگرعرع بخش میکس و عمنک آذربلیجل جن بی عز آ جل و هریوت بوه
طرف درملیه گرعر در شهرال فلرس(عیرع ) میش د و مدعم فلصله عمورع
و آبلدع ی و رفله بلس عیس دو عفدعیش مییلبد .بکبلر

دیگر ممل کت عز دورملیه

گرعر و بیتس فضل ییب و یلر در آذربلیجول جنو بی اموه هو زهاول
میوکس عمونک میوتغن

عقتصلد

درآمود عشوتغل فرانوگ ه رییوم

دع گلهال بلملردتل اول همول و قول ع وری  ....هحوت هولثلر منفوی قورعر
میداد.
عدم رو
قدر

بلزعر عمنک و میتغن

لشی عز دطح پلیلس درآمودال و

خرید پلیلس درملیهگرعر در بخوش میوکس و عمونک رع محودود و
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یلفلت آ رع پلیلس میآورد .یلفلت پلیلس دلخت و دلز و فقدع بر لمه ریود
شهر مدر منجر به ظه ر ملال زشت شهر و فقودع اور و ح زیبولیی
انر و مکملر شهر میگردد .عنلصور یوه هحوت عنو ع شوهردعر و یول
مکلو ل آ و امچنلس ش رعال شهر میي سلت دعر د عمدهلً عز بلس لرواول
عمنلتی و دللدی وفلدعر به رلم و فلقد ار ح ه ع لیی و هخصو
مرب

به شهردلز

جغرعفللیی شهر

در میولئل

مدیریت شهر و ...ع تخلب میش د

و در ینلر فیلد فرعگلر در رلم عدعر و دللدی مجم عولً بوه وخلموت بل وتر
وضکلت شهردلز در آذربلیجل جن بی میع جلمد.
مسكن مهر و كميت و كيفيت پايين آن
دوست عهمد
طبقل

هعد برع یلاش قلمت میکس و صلهب خل ه شد

پلیلس طرح میکس مهر رع به عجرع گرعشت و بل ع تخلب زملسال منلبس

طبلکی و غلرمدروعی و بدو ملس

و بل هرف قلمت زملس و هخصل

آملده دلز زملسال و دریلفت مقدعر پ

وعم و

عز متقلضلل میوکس مهور و ثبوت

لم و دلزمل دای آ هل در قلسب هکلو یال میکس مهر عجورع عیوس پورویه رع
آغلز یرد .ار چند برع پلیلس آورد ادینه دلخت آ هقریبلًدر اموه شوهرال
عز مصلسح بل یلفلت پلیلس عدتفلده شده عدت عمل عز رر هکودعد وعهود میوکس
مهر در شهرال یبت به جمکلت آ هول هبکولضاول آشوکلر در مقلییوه بول
شهرال فلرس(عیرع ) بر علله آذربلیجل جن بی وج د دعرد .برع مثل هکدعد
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در شهر مل ند ل ولب ر ا وت اودعر

وعهد میکس مهر عدت و در عرومله لد یه بلش عز ده برعبر ل لب ر جمکلوت
دعرد ا ت ادعر وعهد میکس مهر در هل عهدع

عدت و عیس ل دانوده

ده برعبر هبکلض در میکس مهر بر علله آذربلیجل جن بی عدت در هولسی یوه
دوست مدعی عدت یه بل عجرع میکس مهر بد بل هحق عدعست عدت.
شهرهاي جديد و كمبود آنها در آذربايجان جنوبي
در دوره ریلدت جمه ر الشمی رفنیجل ی و خلهمی (مکروف بوه
دوستهل دلز دگی و عصنهل ) برع جرب دررید جمکلت شهرال بودر
در فلصلهع قلبل ه جه عز شهرال بدر

 91شهر جدید دلخته شد .عز عیوس

 91شهر جدید عز قدویس هل امدع عردبلل عرومله ز جل و ...فقط ی

شهر

جدید بنلم دهند در عطرعف هبرید دلخته شده عدت در هلسلکه عز رور یملوت
و یلفلت عیس شهر بیللر ی چکتر عز چهلر شهر جدید در عطرعف ههورع دوه
شهر جدید در عطرعف عصفهل ده شهر جدید در عطرعف م هد و ...میبلشد.
بکبلر

دیگر برع یل شهرال آذربلیجل جن بی فقط ی

بیللر ام ی چکتر عز شهرال جدید دیگر شهرالدت عهدع

شوهر جدیود یوه
شوده عدوت و

افده شهر جدید در عطرعف شهرال فلرس(عیرع ) در رر گرفته شده عدت و
عیس ام یکی دیگر عز ل هال هبکلض بر علله آذربلیجل جن بی عدت.
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امچنلس شبکه بدرگرعاهل و آزعد رعاهول یوه شوهرال عصولی رع بوه
شهرال جدید وصل مییند در عطرعف شوهرال آذربلیجول جنو بی وجو د
دعرد و مکم الً جلدهال قدیمی بل دو خط رفت و برگ ت عدت یوه آ هول رع
به امدیگر متصل می یند .گلای به ق ه رعاهول در شوهرال فولرس(عیرع )
ل می داد یه شبکه بدرگرعاهل و آزعد رعاهل عز ه دکه یلفتگی قلبل ه جهی
برخ ردعر عدت عمل در آذربلیجل جن بی خبر عز عیس شبکهاول متصول بوه
ام ه دط پلهل و ه لهل عرلم هقلطساول متکودد یوه عز رو امودیگر رد
میگرد د و هرعفل

رع یولاش مویدانود لیوت .هتوی در دول  9811در

عصفهل بدرگرعای دو طبقه بوه بهورهبوردعر ردولده عدوت و در ههورع لود
بدرگرعه دو طبقه صدر در هل عهدع
عز عیس هأدلیل

عدت وسی در آذربلیجل جن بی خبر

زیربنلیی همل و قلی لیت.

مراكز علمي و تحقيقاتي و فقدان آن
در ه دکه علموی هکن سو ییکی و عقتصولد ملتهول ه سلود علوم و
هکن س ییهل جدید و یلفتس شل ه ال بهلنه برع یم یرد ادینهال و عفدعیش
یلفلت و رویلیی بل مکضن

جدید لشی عز ز دگی مدر و ی ف ه زهال

جدید عز عل م و هکن س ی مرعید دع گلای علمی و هحقلقلهی قوش عموده
ع رع بلز می ینند و بلس ملل ه دکه یلفته و در هل ه دوکه رقولبتی فوس
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گلر برع پل ی گرفتس در هملم هو زهاول علموی و هکن س ییو

در جریول

عدت.
در آذربلیجل جن بی بوه جور

مویهو ع گفوت یوه اولچ مریود

هحقلقلهی و علمی پل رفته وج د دعرد و رلم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) عجولزه
شووکل گلوور عیووس و ح مرعیوود علمووی و هحقلقوولهی رع مووی داوود زیوورع در
دللدتگرعر ین آ هل برع آذربلیجل جن بی بکن ع منطقوه ع میوتکمره و
ه سلدیننده صورفلً مو عد خولم ی ولورز

مکود ی و محصو ال

عبتودعیی بول

هکن س ی دطح پلیلس یل هدعیثر یلالال وعدطهع در رر گرفته شد عدوت.
در املس رعدتل مرعید هحقلقلهی و علمی در ه زهال فلدی
فضل عل م ایته ع

عل م عسکترو ل

عل م وصنلیس خ درو دلز
عل م مرب

شولمی علو م

عل م و صنلیس دعرویی علو م ی تلو

ی تلرع ی عل م دریلیی صنلیس و علو م رولمی

به آب دددلز

علو م دولختمل علو م مکود ی و ...داهول و

صدال رشوته علموی و هحقلقولهی دیگور امگوی در شوهرال فولرس(عیرع )
هأدلس شده عدت.
فقدع مرعید علمی و هحقلقولهی و صونکتی پل ورفته در آذربلیجول
جن بی بلعث می ش د یه ضمس هدعوم یلفلت پولیلس ه سلودع
خلم عرز

و محصو ال

عفدودهع در عقتصلد آذربلیجل جنو بی عیجولد و د و عز دو

دیگر فلرغ عستحصلن هحصلن

هکمللی یه محلی بورع یولر در آذربلیجول
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جن بی پلدع می ینند برع یلفتس یلر به شهرال فلرس(عیرع ) مهلجر

ینند

و دع ش و ه ع لیی علمی و صنکتی خو د رع در خودمت دشومس و غلور ملوت
ه و رک آذربلیجوول جن و بی قوورعر دانوود .بکبوولر

دیگوور فوولرغعستحصوولن و

متخصصل آذربلیجل جن بی بل ادینه ملت ه رک آذربلیجل جن بی هحصولل
می ینند وسی بدسلل فقدع دوست ملی ه رک و فقدع شرعیط یلر در آذربلیجل
جن بی مجب ر به مهلجر

موی گرد ود .در هقلقوت یولریرد رولم آم زشوی

دلیتم ه هلسلتر ع تقل عفرعد و شخصلتهل علمی و میتکد عز آذربلیجل جن بی
به خدمت منلفس آ رلم و خلسی یرد آذربلیجل جن بی عز ظرفلت علموی و
هحقلقلهی عدت.
عقب مل ده گه دعشتس علمی هحقلقولهی صونکتی و عقتصولد و...
آذربلیجل جن بی بل عیس ادف درعز مد

عز د

رلم ه هلسلتر فولرس(عیرع )

هکقلب می ش د یه رعبطه عدتکملر بدو الچ مل کی هدعوم یلبد .زیرع عز رور
گردع ندگل عم ر رلم ملتی یه هملم للزال علمی صنکتی و عقتصلد خو د
رع عز شهرال فلرس(عیرع ) هلملس می یند و فقط مجب ر عدوت مو عد خولم و
محص ال

ی لورز و یلالال بل هکن س ی بیللر پلیلس و بلقلمت عرزع بوه

شهرال فلرس(عیرع ) صلدر یند می ه ع د به فکر ردولد بوه هو هکلولس
در شت و ه کلل دوستی ملی بلفتد و در تلجه مجب ر خ عاد ب د به هودعوم
عیس وضکلت میتکمره ب د رضلیت داد.
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م ووه علنووی هوودعوم عیووس رعبطووه عدووتکملر بوولس عدووتکملریننده و
میتکمره پس عز بلیت دل عدتقن وضکلت جمه ریهل فقلر قرقلددتل و
هلجلکیتل بل رودله عدت یه عیس دو ی
(چ
وعردع

ر امچنل م عد خلم و لورو یولر

فقط زبل رودی رع می فهمند) خ د رع بوه رودوله صولدر موی یننود و
عمده خ د رع لد عز رودله ههله موی یننود و رودوله شوری

هجلر آ هلدت .عیس دو ی

ر بولش عز یو

عصولی

قور بول رودوله در درو یو

عمپرعه ر در شت م تریی دعشتند .عمل رعبطه عدتکملر بلس رودوله و عیوس
دو ی

ر بلعث شده عدت یه عین

درآمد دورع ه یو

قرقلود و هلجلو

در

دل یمتر عز ( 98999دلدده ادعر) دالر در هلسلکوه درآمود دورع ه رودوله
عدتکملرگر ام عین

بلش عز  989999دالر در دل عدت و انو ز عیوس دو

ی ر ظلار ًع میوتقل ت ع یوته ع ود پوس عز دو داوه آثولر زیل بولر دللدوتهل
عدتکملر رودله رع عز بلس ببر د و عمنً امل ند میتکمره رودله پلیگله رلمی
در عختللر آ ی ر گرعشتهع د .عیس رعبطه هل هدود یبتلً یمی در مو رد دیگور
جمه ریهل جدع شده عز ش رو

لد صلدق عدت و برع مثل عرمنیوتل لود

چنلس م قکلتی دعرد.
ادف عز ف لر رلم ه هلسلتر برع عقب مل وده گوه دعشوتس علموی
هکن س یی

صنکتی عقتصلد و ...آذربلیجل جن بی عز بلس بورد ععتمولد بوه

فس ملت ه رک آذربلیجل جن بی و گه دعشتس آ هول در وضوکلتی فقلور بوه
سحل عقتصلد

علمی هکن س یی

فرانگوی دللدوی و ...عدوت یوه هتوی
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عمکل هفکر برع ه کلل دوست ملی ه رک آذربلیجل جن بی رع دعشته بلشند
و در مکضن

لشی عز فقر و ه دکه للفتگی مل ند بلکلر

ععتللد بداکلر

فروپلشی خل عدهال و ...غ طه ور ش د.
حاشيهنشيني در شهرهاي آذربايجان جنوبي
داه ال ممل کت عز درملیه گرعریهل زیربنلیی و دورملیه گورعریهل
علمی صنکتی یون فیولد در ب رویرعدوی عدعر

عدوتثملر منولبس و مکولد

آذربلیجل جن بی به فس رلم عدتکملر و ه هلسلتر فلرس(عیرع ) بل یه یورد
عرهبلطل

هجلر

عقتصلد

فرانگوی و ...آذربلیجول جنو بی بول خولرج و...

امگی منجر به گیتردگی پدیده بلکلر
یکی عز مرولار آشوکلر فقر گیوتر
محن

فقر و درآمدال پلیلس شده عدت و
پدیوده هلشوله ولنی و مول زشوت

فقلر و آشفته شهرالدت .هقریبلً هملم شهرال آذربلیجول جنو بی بول

پدیده هلشله لنی و مکضن

لشی عز آ (عز جمله جرم خلد و ععتلولد و

طنق) درگلر د.
در دوول  9819دوولیت  www.rajanews.irدر خبوور ععوونم
یرده ب د یه بلش عز ی

د م جمکلت شهر هبرید هلشله لس ایتند و هکدعد

عیس هلشله لسال رع بولش عز پل صود اودعر فور ذیور یورده بو د .بولعب ر عز
بدرگرعای یه در دعمنه ی ه علنلسی عهدع
بخ ی عز محن

شده وضکلت وخلم ز دگی دلینل

هلشله لس هبرید رع می ه ع م ولاده یورد .در عروملوه در
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بخشال شرقی شهر خللبل هل ی چهال و محنهی رع می ه ع م ولاده یورد
یه فقر و آشفتگی مل شهر امه جل خ د رع ل می داود .در مرعغوه در
میلر هریت قطلر ب یهه در بخش جن ب شرقی شهر خل هالیی شبله آس و
یه آب فلضنب در ی چهال هنگ جلر عدوت عز قطولر در هول هریوت
قلبل م لاده عدت .ار چند بکضی عز محن

به هلشلنه لنی بل تر شهر

دعر د .عیس منلط فقط بکن ع م ه ذیر شد و پدیده هلشله ولنی شوهر بوه
شهر در آذربلیجل جن بی قلبل برردی عدت و هل عیس مکضل للز به درملیه
گرعریهل ین عقتصلد

فرانگوی دللدوی در آذربلیجول جنو بی دعرد یوه

ردلد به ه هکللس در شت و ه کلل دوست ملی ه رک آذربلیجل جن بی
عز ضرور ال عوسله آ عدت به عبلر
عیثریت محن

دیگر دقل هر عیس عدت یه بگو ئلم

شهرال آذربلیجل جن بی امل ند هلشله شهرال میبلشوند و

در هقلقت متس شهر یه مطلب بل شهردلز مودر و مرفوه بلشود یول وجو د
دعرد یل بیللر محدود عدت.
بلوكه شدن مناسبات خارجي آذربايجان جنوبي
ضکف یل فقدع عرهبلطل

فرانگی دللدی و هجلر

و عقتصلد بول

خلرج ب یهه بل امیلیگل ینتر و محدود یرد ورود و خروج عرز عخوتن
در صلدرع

و وعردع

ممل کت عز هض ر درملیه گرعرع و بل کهل خلرجی

عدم هض ر الچ یدعم عز شریتال و اتلال ز جلره ع مکروف جهل عدم

212

Yüz İl Sömürgəçilik

صد سال استعمار

برقرعر پروعزال خلرجی فقدع عرهبلطول

ه رییوتی بولس عسمللوی فقودع

ملیندگیال و دفلرهخل هال خلرجی و ...داهل و صدال محدودیت دیگر عمنً
منلدبل

فرانگوی دللدوی و عقتصولد آذربلیجول جنو بی رع بوه شوهرال

فلرس(عیرع ) محدود یرده عدوت یوه عسبتوه عیوس منلدوبلهی متقلبول و علدال وه
لیت بلکه مبتنی بر رعبطه فروهر و فرعهر و یل میتکمره و عدتکملر یننوده
عدت یه ار چه جل هر می رود به وخلمت بل تر عوضلح فرانگوی دللدوی و
عقتصلد آذربلیجل جن بی منجر می ش د.
برع مقلییه منلدبل

خولرجی آذربلیجول جنو بی در عوعیول قور

بلیتم بل وضوکلت فکلوی و درک وخلموت بل وتر عوضولح منلدوبل

خولرجی

آذربلیجل جن بی در شرعیط ین ی یلفی عدت بودع لم در عوعیول قور بلیوتم
ینی سگریهل آسمل آمریکل بریتل لل فرع یه عثمول ی عطوریش و مجلردوتل
رودله و ...یکنی بدرگتریس و قدرهمندهریس ی

رال جهل آ زمل در هبرید

فکل ب د د و هبرید در ملول شوهرال مملسو

محرودوه قلجولر عز بل وتریس

منلدبل

فرانگی دللدی و عقتصلد بول جهول خولرج در مقلییوه بول دولیر

شهرال هتی پلیتخت برخ ردعر ب د و در هقلقت شهر عوسلسال وعقکولً برعز وده
آ ب د عمل عدم شکل گلر و ظه ر روشنفکر و ب ریوعز ملوی و دوسوت
ملی ه رک آذربلیجل جن بی منجور بوه شوکل گلور و ظهو ر روشونفکر
ب ریوعز و دوست آ تی ه رک در آذربلیجل جن بی شد و شهر عوسلسال رع بوه
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خلرجی آذربلیجل جن بی بل ی و رال

عمده جهل لد قطس گردید.

اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن آذربايجان جنوبي
عهلقال بلزرگل ی و صنلیس و مکولد یوه عز آ بوه عنو ع پلرسمول
بخش خص صی یلد می ش د در شوهرال بودر

آذربلیجول جنو بی ظولارعً

فکلسند و عهلق بلزرگل ی صنلیس و مکلد هبرید عز دوره قلجلر عوسلس و فکولستریس
عهلق در مملس
هح ال

محروده قلجلر به شوملر موی رفوت و قوش برجیوته آ در

فرانگی دللدی و عقتصلد آ زمل و بو یهه در ع قونب م وروطه

بر ییی پ شلده لیت .قش هجلر مکروف مل ند هلج مهد یو زه ینول ی و
دیگر هجلر در یم

به ع قنب م روطه در امه یتب و عدتلد هولریخی مو رد

بحث قرعر گرفته عدت.
آ چه عیس قش برجیوته بو ریوعز آذربلیجول جنو بی رع سکوه دعر
یرده و تلجه آ رع بر علله منلفس ملی آذربلیجل جن بی رقم زد

ح گفتمول

دللدی هلیم بر ذاس شبه روشنفکرع و ب ریوعز آذربلیجل جن بی ب د یوه
گفتمل دللدی آ بر مبنل ا یت ملی فولرس(عیرع ) مبتنوی بو د و بنولبرعیس
می ه ع یت تلجه عیس فکلسلت اول ظولارعً برجیوتهپا جود بوه میوتکمرگی
آذربلیجل جن بی بلل جلمد.
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م کل عمروز در خص م عهلقاول بلزرگول ی صونلیس و مکولد
شهرال آذربلیجل جن بی عیس عدت یه امل ذانلت ضود ملوی و میوتکمره
ب د آذربلیجل جن بی برع دشمس آ و شلفتگی به دشمس و منلفس فرانگی
دللدی و عقتصلد عو امچنل در ملل بخش عمده فکولال عقتصولد جولر
عدت .ار چند عیس ذانلت شکلفهلیی بردعشته عدت وسی بطو ر یلوی در طو
بلش عز ی

قر عخلر یکنی هلریخ شبه مدر آ عهلقال بلزرگل ی صونلیس و

مکلد آذربلیجل جن بی قش پلدو گرواهل و جریل هل هلیم در ههورع رع
بلز یرده ع د و امچنل عیس قش رع بلز می ینند در صو رهی یوه پوس عز
ی

قر هجربه منفی آذربلیجل جن بی للز به عهلقال بلزرگول ی صونلیس و

مکلد ملی ه رک دعرد یه در رعدتل منلفس ملی آ گلم بردعر د.
راه آهن و توقف آن در پنج دهه قبل
شبکه ال همل و قل ریلی بدسلل عمکل همل و قل بل تریس بولر
و میلفر در رو زملس و عرزع ی و صرفه عقتصولد

یوبت بوه همول و قول

جلده ع ار روز در جهل پل رفتال جدید رع بخ د میبلند و قطلرالیی
یه بل بلش عز  199یلل متر درعت در دلعت هریت میینند در ی و رال
ه دکه یلفته م رد بهره بردعر قرعر می گلر ود و قوش مهموی رع در ه دوکه
عقتصلد ی رال و یلاش ادینهال و عفدعیش رفوله و رقلبوتپوریر عقتصولد
ملتال بلز می یند.
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عوسلس خط رعه آاس در مملس
در طو

محروده قلجلر در آذربلیجل جنو بی

جنوگ جهول ی عو در دوولسهل  )9191-9199( 9118-11در
 919یلل متر برع هودعوم و هثبلوت فو ذ

میلر جلفل و مر د و هبرید به ط

رودله در منطقه و عردل دریس عدلحه و مهمل

به جبهوهاول جنوگ بورع

مقلبله بل لروال عثمل ی و آسمل در آذربلیجول جنو بی عهودع
دوره هلیملت رلم ه هولسلتر پهلو

در طو

گردیود .در

داوهاول  9819هول 9819

( )9119-9199برع عهصل رعه آاس خ یش عز طری آذربلیجل جن بی به
رعه آاسال عروپل هریله و رودله خط ههرع و ز جل و هبرید عهدع

گردید

و عز طری میلر هبرید و مر د و جلفل به رعه آاس ش رو دلب و عز طری رعه
آاس ص فلل و عییتگله رعز به رعه آاس هریله و عروپول متصول گردیود .عسبتوه
ادف عز عهدع

عیس رعه آاس بهره مند آذربلیجل جن بی عز آ بو د بلکوه

ع تقل یم ادینه و آدل وعردع

عز عروپل شرقی و غربی برع رفوس للزاول

صنکتی و عقتصلد شهرال فلرس(عیرع ) ب د و به املس دسلول عیوس خوط رعه
آاس شهرال عصلی آذربلیجل جن بی عز جمله امدع عردبلل عروملوه و ...رع
به ام وصل می یرد و جلسب عدت بل گرشت بلش عز لم قر عز عهدع

آ

هقریبلً الچکدعم عز پرویهال جدید هبللغیپا و پر در و صدع ععنم شوده و
یلنگ ز ی شده رعه آاس در آذربلیجل جن بی ان ز به جلیی ردلده عدت .به
عبلر

دیگر در ط

پنجله دل گرشته هتی ی

لد برع آذربلیجل جن بی عهدع

خط آاوس صود یللو متر

وده عدوت .عز دو
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مکلد و ع تقل آ به مرعیود صونکتی

م ج د در آذربلیجل جن بی برع غلر

م رد رر رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) م رد عدتفلده قرعر می گلرد و قش مثبتی
در ه دکه عقتصلد و صنکتی آذربلیجل جن بی بلز

موی ینود .در هقلقوت

رعه آاس م ج د در آذربلیجل جن بی در رعدوتل عدوتثملر و غولر

منولبس و

مکلد آذربلیجل جن بی مو رد بهورهبوردعر قورعر مویگلورد و قوش بیوللر
محدود

لد در هملو قل میلفر بلز مییند و بدسلل عدم ع جولم هکملورع

و عدم دلز خط

و فردو ده بو د زیردولختاول آ فلصوله 119

یلل متر ریلی بلس ههرع و هبرید رع در  91دلعت میپلملید.
پس عز پنجله دل ظلارعً پرویهال متکدد در هو زه رعه آاوس در
آذربلیجل جن بی در هل عهودع

عدت عمل بل هجم درملیه گورعر م جو د

(بکضی عز عیس پرویهال مل ند رعه آاوس ملل وه و هبریود بوه طو
یلل متر بلش عز دو داه عز شروح عهدع

هودود 999

آ می گوررد) بکلود عدوت آ هول در

چند داه آینده ام به بهره بردعر بردند .زیرع برخنف پرویهاول رعه آاوس
در شهرال فلرس(عیرع ) یه در دلسهل عخلر چند اودعر یللو متر عز آ هول بوه
بهره بردعر ردلده عدت ععتبلر برع هدعوم عهدع

پرویهال هکریف شده

و هص یب شده رعه آاس آذربلیجول جنو بی عختصولم موی یلبود یول مل نود
پرویهال دیگر زیردلختی در آذربلیجل جن بی به شوکل قطوره ع ععتبولر
هدری می ش د .عز مکروفتریس پرویهال رعه آاس هص یب شده و عجرع وده
در آذربلیجل جن بی می ه ع به خط

رعه آاس ملل ه و عردبلل ملل ه و هبرید
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عردبلل و پلرس آبلد و عهصل آ به آذربلیجل شملسی جلفل و عصون دوز رعه
آاس دور دریلچه عرومله رعه آاس آدتلرع و آدوتلرع و ع دسوی رعه آاوس هبریود و
عرومله و ...عشلره یرد.
تخليه روستاها و بالاستفاده ماندن زمينهاي زراعي و مراتع
فرعینوود صوونکتی شوود و عفوودعیش شهر وولنی در عثوور مهوولجر

عز

رودتلال به شهر در امه منلط جهل یم و بلش در جریول عدوت .بو یهه در
ی

رال در هل ه دکه بدسلل هلخلر در فرعیند صنکتی شود و شهر ولنی

عیس فرعیند در قرو بلیتم و بلیت و یکم در هل ع جلم عدت .در آذربلیجول
جن بی لد مهلجر

عز رودتلال به شهر در هل ع جلم عدت عمل بودسلل م ع وس

عیجوولد شووده در مقلبوول دوورملیه گوورعر اوول یوون صوونکتی عمرع ووی
ی لورز ¸خدملهی و زیردلختی در شهرال آذربلیجل جن بی بجل عینکوه
عیس مهلجر

عز رودتلال آذربلیجل جن بی به شهرال آذربلیجول جنو بی

ع جلم گلرد به شهرال فلرس(عیرع ) ع جلم می ش د و دعرعیوی و لورو یولر
مهلجرع آذربلیجل جن بی ه در خودمت ه دوکه و آبولد و رفوله شوهرال
آذربلیجل جن بی بلکه در خدمت شهرال فلرس(عیرع ) قرعر می گلرد.
امچنلس دللدت عرز

رلم برع گرع گله دعشتس ریل

دالر و پردعخت د بیلد برع وعردع

محص ال

در مقلبول

ی لورز و دعموی جهوت

رعضی گله دعشتس عق لر فقلر در شهرال بیللر عز ه سلدینندگل محصو ال
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ی لورز و دعمی در آذربلیجل جن بی رع ورشکیت یرده و آ ل رع وعدعر بوه
مهلجر

جهت یلفتس یلر در شهرال فلرس(عیرع ) می ملید یه در عدعمه بوه

آدلملله شد آ ل منجر می گردد .عدم هملیت عز بخش ه سلدع
و دعمی عدم گیوتر

صونلیس هبودیلی و عودم مکول لده شود ی ولورز و

دعمپرور منجر به غلرقلبل رقلبتشد ه سلدع
و هلیتلً ورشکیتگی و مهلجر
ه سلدع

ی ولورز

رودتلال آذربلیجل جنو بی

آ ل شده عدت .عیس دللدوتهل

ی لورز و دعمپرور عز د

ولب د یننوده

رلم منجر به هخلله شد رودتلال عز

جمکلت و ادعرع رودتل خلسی عز جمکلت در آذربلیجل جن بی شده عدوت
و به د بل آ صدال ادعر اکتلر زملس آبی و دیم و مللل ال اکتلر مرعهوس بوه
هل خ د رال شده ع د و الچ ح بهرهبردعر عز عیس عمکل ل

آب و خلک در

عیس رودتلال هخلله شده عز جمکلت مویشو د .در بکضوی عز رودوتلال لود
ج ع ال مهلجر

یرده ع د و چند فر پلرز و پلرمرد یه ه ع یلر و مهلجر

رع دعر د بلقی مل ده ع د یوه بکود عز فو

آ هول عیوس گ وه رودوتلال لود عز

جمکلت هخلله خ عاند شد.
بهره بردعر عز منلبس آب و خلک عیس گ ه رودتلال هخریب شده
و هخلله شده للزمند عیجلد شریتال بهره بردعر عز عیس زملسال و یکپلرچه
دلز زملسال و عدتفلده عز هکن س ییهول مودر آبلولر بولرع ی و قطوره ع
آبخلددعر و یلشت دعشت و بردعشت مدر و محص ال

دلزگلر بول آب و

ا ع ار منطقه و صنلیس هبدیلی می بلشد و عسبتوه عدوتقرعر و هلدولس دوسوت
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ملی ه رک آذربلیجل جن بی پلش شر عوسلوه آ عدوت .بورع مثول ی وت
زعفرع در دلسهل عخلر در آذربلیجل جن بی آغلز شده عدت و بول ه جوه بوه
للز یم عیس محص

به آب و قلمت بلال آ و ام عرض بو د آذربلیجول

جن بی بل خرعدول بوه سحول جغرعفلولیی عمکول گیوتر
محص ال

ی وت عیوس و ح

لد در آذربلیجل جن بی وج د دعرد و می ه ع د به ی

محصو

صلدرعهی هبدیل ش د.
جنگلیلر

هفظ و ه دکه مرعهس جلو گلر عز فردولیش خولک

هثبلت د عهل رودخل هال و جل گلر عز فردلیش خلک ه دط دولنباول و
رودخل ه جلیگدینی مبلرزه بل س یی
گیتر

بل آفل

بجل مبلرزه بل دم م شلمللیی

صنلیس هبدیلی دلزگلر بل محلط زییت جل گلر عز وعردع

محص ال

ی لورز و دعمی مکل لدعدل

بیرویه

شل هال جدیود و یوم مصورف

آبللر و ...عز جمله للزال ف ر بخش ی لورز و دعمپورور آذربلیجول
جن بی عدت و عسبته رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) خ د عز عیجلد یننودگل عصولی
عیس م وکن

در هو زه ی ولورز و دعمپورور عدوت و بودو عدوتقرعر و

هلدلس دوست ملی ه رک آذربلیجل جن بی عمکل رفس عیس مکضن
لیت.
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فقدان و يا ضعف شبكه بزرگراهها و آزاد راهها
گیتردگی و ه دکه یولفتگی شوبکه بدرگرعاهول و آزعدرعاهول ملودع
ه دکه یلفتگی و یل ه دکه للفتگی ی
عرهبل شهرال ی چ
ی

و بدر

منرقه یول ی و ر رع ول موی داود.

بل امدیگر و بل ی

رال امیولیه و دیگور
همل

رال عز طری شبکه بدرگرعاهل و آزعد رعاهل و هجم و ملدع هرعفل

و قل بلر و میلفر عز شلخصهل عموده ه دوکه عقتصولد ملتهول موی بلشود.
آذربلیجل جن بی عنوه بر عینکه دعرع اودعرع شوهر و رودوتل ی چو
بدر

عدت بل ی

و

رال متکدد در شمل و غرب و عز طری دریول یلدوپلس

بل رودله قدعقیتل هریمنیتل و آدلل مرید

و عز طری هریله و قفقلز بل

ی و رال هو زه دریوول دوولله و دریوول مدیترع ووه و عروپوول دعرع
جغرعفللیی و عرهبل جلده ع

ددیکووی

ریلی و زملنی عدت.

عیس ددیکی جغرعفللیی و م قکلت عدترعههی

و ظرفلتهل هرع دیتوی

عرلم در میلر یریدور شمل و جن ب و یریودور شورق و غورب در فقودع
شبکه آزعد رعاهل و بدرگرعاهل به خلطر آ که فلقد دوست ملی عدت یه منولفس و
مصلسح ملی آ رع پلگلر و هلملس ملید ت ع یته عدت به دالیل متکدد منلفکی
برع آذربلیجل جن بی عیجلد ملید .عوالً زیردلختهل مرب
آاس بدرگرعاهل و آزعد رعاهول عهودع

بوه خطو

رعه

وده عدوت .ثل لولً مرزاول گمریوی

آذربلیجل جن بی بول خولرج هقریبو ًل در هلسوت هکطلول بیور موی بر ود .ثلسثو ًل
ظرفلتهل عقتصلد عرلم یه ل هال آ وج د شریتال بدر
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صنکتی در آذربلیجل جن بی و شوهرال آ عدوت شوکل گرفتوه عدوت یول
بکبلر

دقلقتر رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) مل س عز شکل گلر آ هل شده عدوت.

در تلجه شریتال بدر

همل و قل لود بوه هبکلوت عز آ شوکل گرفتوه

عدت.
یریوودور شوومل

و جن و ب و یریوودور شوورق و غوورب اوور دو عز

آذربلیجل جن بی می گرر د عمل در فقدع خط

رعه آاس دریس عسیلر شبکه

بدرگرعاهل و آزعد رعاهل عمنً آذربلیجل جن بی عز عیس یریدورال بلس عسمللی
و منلفس لشی عز هرع دیت و مدعیول دیگور عقتصولد آ هقریبولً بطو ر یلمول
محروم شده عدت و ی

رال امیلیه جلیگدیس آ شده ع د.

شبکه جولده ع م جو د در آذربلیجول جنو بی عمودهلً جولدهاول
قدیمی دو خطه عدت یه ظرفلت بیللر محدود بورع همول و قول دعرد و
شهرال عصلی آ ان ز عز طری آزعد رعاهل و بدرگرعاهل به امودیگر متصول
لیتند .برع مثل بلس شهرال عردبلل قدویس عرومله ز جل امدع خ
هبرید عار عرعک و الچ شبکه همل و قول بدرگرعاوی و آزعد رعاوی عهودع
ده عدت .پرویهال هص یب شده و یلنگ ز ی شده متکودد در آذربلیجول
جن بی به شکل لق
خط رفت و ی

رال شده ع د یه بکضی عز آ هل جلدهال دو بل ده (یو

خط برگ ت) ضرور بورع عرهبول شوهرال و رودوتلال

مجلور ایتند (مل ند جلده یللبر و جل ل ل ) یه به شکل لق
222

رال شده ع د .عز

Yüz İl Sömürgəçilik

صد سال استعمار

جمله مکروفتریس عیس پرویهال می ه ع به آزعد رعهال و بدر

رعاهل هبریود و

مر د و بلزرگل هبرید و عرومله عردبلل و هبرید هبرید و عار ملل ه و ملل دوآب
ص فلل و دلملس بدرگرعه دلهل رود عرس بدرگرعه مر د و جلفول بدرگورعه
مر د و خ

بدرگرعه عرومله و دولملس و خو

بدرگورعه قوده و عروملوه و

ملل دوآب و داهول و صودال جولده ددتردوی در منولط شوهر و رودوتلیی
محرومتر مل ند قره آغلج ا ترود قرهدعغ و ...عشلره یورد یوه بودو عهودع
آ هل عمکل ه دکه و بهره مند یلفی عز ظرفلتال دعمی ی لورز

صنکتی

مکد ی ه رییتی هرع دیتی آذربلیجل جن بی عمکل پریر خ عاد ب د.
دفاتر مركزي ،هيأت مديره ،مدير عامل و حسابهاي بانكي موسسات
اقتصادي آذربايجان جنوبي در تهران
مندیل

عقتصلد

ورزشی علمی  ...یه محل عصلی فکلسلتشول

در آذربلیجل جن بی قرعر دعرد و ظلارعً بلید د د و منلفس لشی عز آ هل صلب
آذربلیجل جن بی ش د بدسلل میتکمره ب د و عدتثملر منلبس آ ه دط رولم
دعرع دفلهر مرید
ایتند و جلیل

الأ

مدیره مدیرعلمل هیلبهل بول کی و ...در ههورع

عصلی هصملم گلر

هقیلم د د دوهلم هقو ق و پلدعشوهل

ومدعیل مدیرع هیلبهل بول کی و دریلفوتاول و پردعختهول و ...امگوی در
خلرج عز آذربلیجل جن بی و به زیل آ رقوم موی خو رد .در هقلقوت هتوی
م دیل

و شریتالیی یه ظلارعً در آذربلیجل جنو بی هأدولس شوده ع ود
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د دشل صلب رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) می شو د و عمکول ی بورع ه دوکه
عقتصلد

و ...آذربلیجل جن بی عیجلد می یند.
دع گلاهل بلشگلاهل ورزشی مکلد شوریتاول ه سلود

و...

امگی عز عیس رویه پلرو می ینند و به املس دسلول پدیوده ع بنولم مودیرع
پروعز ظه ر یرده عدت .مدیرع پروعز به مدیرع ی گفته می شو د یوه آ هول
مدیریت شریت یل م دیه ع رع در آذربلیجل جن بی یل یرددتل یل عربیتل
به عه ده دعر د عمل در ههرع دلینند و ار عز گلای امل ند رلم عربولب رعلتوی
قدیم برع دری ی و گ ت گرعر بوه عمونک خو د دور موی ز نود .زیورع
عمکل ل

و شرعیط ز دگی در منلط ملی میتکمره بیللر عبتدعیی و وخلم گوه

دعشته شده عدت و چنلس مدیرع ی لد هرجلح می داند عز شورعیط و عمکل ول
م ج د در ههرع مل ند ردت رع هل س یس مرعیود هفریحوی و خریود بودر
مترو بلملردتل ال پل رفته دع گلاهل و عمکل فکلسلت هجلر و عقتصولد
شخصی و ..در ههرع بهره مند ش د.
هتی ع ت لر آگهیال منلقصهال ع جلم پرویهال محدود دوستی و
شهردعریهل در آذربلیجل جن بی ه در ریل
ریل

آذربلیجول جنو بی بلکوه در

و روز لمهال ههرع چلپ می ش د و مکمو الً پورویهاول دو دآور

صلب شریتالیی می ش د یه در عصفهل ههرع یدد و ...قرعر دعر د .بورع
مثل پرویهال میکس مهور در شوهرال آذربلیجول جنو بی عمودهلً ه دوط
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شریتهل عصفهل ی یدد

ههرع ی و ...عجرع می شو د یول پورویه عهودع

دو

برج در محل هرملنل میلفربر قودیمی هبریود روبورو گلیوتل بولغی لود
ه دط املس شریتهل عجرع می شو د و دو د لشوی عز عجورع آ یوه ه دوط
شهردعر هبریود هولملس مولسی موی شو د عز آذربلیجول جنو بی بوه شوهرال
فلرس(عیرع ) منتقل می ش د یه عیس خط م ی عقتصولد بوه هق یوت بولش عز
پلش شریت ال متکل بوه رولم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) (ععوم عز دوستوی یول
خص صی) و ضکف بلش عز پلش شریتال هر متکل به آذربلیجل جنو بی
می ع جلمد.
جل هال همرید گرعیی و ه هلسلترییم ه هنهل در ه زهال فرانگی
و دللدی بلکه در ه زهال عقتصلد

لد به شد

م ه الچ مندیه ملسی و ععتبلر و بول کی بودر

هملم جولر عدوت بورع
یوه دفتور مریود آ در

آذربلیجل جن بی بلشد می ه ع د هأدلس شو د و ضورورهلً دفتور مریود آ
بلید در ههرع بلشد .مکنی عیس رویه ظلارعً قل یپا عیس عدت یه رولم بول کی
ملی می ه ع د و بلییتی در آذربلیجل جن بی هأدلس ش د و فقط شریتال
بل

ال و مندیل

عقتصولد موی ه ع نود در آذربلیجول جنو بی شوکبه یول

دفترمحلی دعشته بلشند وسی مریدیت آ هل بلید در ههرع بلشود .م وه عملوی
دیگر عیس رویه ظلارعً قل یپا مجب ر یرد شریت ا عپلملیی آهول متکلو بوه
آقل ز ز عدت یه محل فکلسلت عصلی فرودگله آ در فرودگله هبرید عدوت
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عمل مجب ر شده عدت دلختمل ی رع در ههرع بکنو ع دفتور مریود خریوده و
هأدلس ملید.
تمركزگرايي افراطي و فقدان حكومتهاي محلي
همریدگرعیووی عفرعطووی عز م خصووهاوول بوولرز فرانگووی دللدووی و
رلمهل ه هلسلتر می بلشد و ار ح هنو ح و هکثور هتوی در عرصوه

عقتصلد

لد دری ب می ش د .در امولس رعدوتل همولید رعیو در

فکلسلتال عقتصلد

دم یرعدی سلبورع غربوی بولس هک موتاول محلوی و هک موت مریود و
هک مت ال محلوی و ع تخلبول

ع تخلبل

هک موت مریود در رولماول

ه هلسلتر عز بلس می رود و در عمل هنهل هک موت مریود وجو د دعرد یوه بوه
طرفوه و غلردم یرعهلو

شکلی یو

در رعدوتل منولفس عقللوت هولیم خوط

م یال فرانگی دللدی و عقتصلد رع به اموه دیکتوه موی ینود و وجو د
ع تخلبل

ععم عز مرید یل محلی در عیس رلماول صو ر و فلقود عثور وعقکوی

عدت .دو مرهله ع ب د ع تخلبل
به عنلصر هلقه به گ

و وج د دلیتم صنهلت دای عمنً فقط

رلم عجولزه هضو ر در عیوس گ وه هلداول ظولارعً

ع تخلبی رع میداد یه عسبته هتی در ص ر
آ هل عختللرع
قدر

ورود عفرعد میتقل به عیس هلداول

وعقکی و م ثر بورع هلثلرگورعر در هصوملم گلریهول دعر ود و

و عختللرع

هصملم گلر وعقکی و هلثلرگرعر در هلداول غلرع تخولبی
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در عیس رلمال فقظ بکن ع عبودعر بورع

م روعلت دای به رلم م رد عدتفلده قرعر می گلرد.
ملیندگل مجلوسپا لود بول درک عودم هو ع هلثلرگورعر وعقکوی
خ یش بر جریل هصملم گلر و دفلر الیی یوه عز مقلمول

عمنلتوی رولم

دریلفت می ینند یه در چه ه زهاولیی هورف بد نود و در چوه هو زهاولیی
هرف د ند عمنً بکن ع عنصر هلقه به گ

در خدمت رولم قورعر موی

گلر د و صرفلً به فکلسلتال عقتصلد و بهوره بورد عز رع وت قودر

بورع

منلفس شخصی در ههورع موی پردعز ود و بکنو ع جولده صولف یوس رولم در
آذربلیجل جن بی عمل میینند و بخ ی عز وعمهول محودود هخصول

دعده

شده به بل کهل دوستی در آذربلیجل جن بی رع امرعه بل دیگور مقلمول

رولم

مل ند عدتل دعرع فرمل دعرع مدیرع یل رؤدول بل و

و م دیول

دوستوی

دریلفت یرده و به ههرع منتقل مو ده و در آ جول دورملیه گورعر شخصوی
م ده و به عمرع و آبلد آ جل یم

می ملیند و مردم علد در آذربلیجول

جن بی عمکل ی برع دریلفت وعمهل خرد یل عمده برع درملیه گرعر رع پلدع
می ینند.
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تصور غيرواقعي عاميانه در خصوص اقتصاد آذربايجان جنوبي در دوره
پهلوي
بل آشکلر شد بلش عز پلش فلصله شلخصهل ه دکه عقتصلد بلس
شهرال آذربلیجل جنو بی و شوهرال فولرس(عیرع ) هصو رع

و هفلدولر

غلروعقکی و غلطی بلس علمه ملت ه رک آذربلیجل جن بی رعی شده عدت یه
گ یل عیس فلصله دطح ه دکه عقتصلد در دوره رلم جمه ر عدنمی عیورع
عیجلد شده عدت و در دوره ه هلسلترییم پهل

آذربلیجل جن بی در مقلییوه

بل شهرال فلرس(عیرع ) بط ر یلی عز م قکلت بهتر برخ ردعر ب ده عدت یول
هدعقل در دطحی میلو بل آ هل بو ده عدوت .در هلسلکوه پلیوهاول عدلدوی
هبکلض عقتصلد بور عللوه آذربلیجول جنو بی و عدوتثملر منولبس آ بوه فوس
شهرال فلرس(عیرع ) در دوره پهل

گرعشته شوده عدوت و عز آ زمول در

هلسلکه شهرال فولرس(عیرع ) بوه دورعت در میولر ه دوکه قورعر گرفتنود
شهرال آذربلیجل جن بی به دسلل ععمل دللدتگرعریهل فرانگی دللدی و
عقتصلد هبکلض آملد در میلر ری د یل یند هریت در میولر ه دوکه قورعر
گرفتند .عمل عز آ جلئلکوه آذربلیجول جنو بی در پلیول قور و زدام و عوسولس
داهال قر بلیتم (هل پلیل هک مت قلجلرال) ثروهمندهریس و ه دوکه یلفتوه
هریس عیلست مملس
منلدبل

محروده قلجلر به شملر میرفت و گیوترده هوریس دوطح

گمریی هجلر

عقتصلد

فرانگی و هتی ینی سی رع بل ی و رال

خلرجی بر عهده دعشت و متقلبنً شهرال فلرس(عیرع ) در دطح پولیلسهور
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فرانگی و دللدی در مقلییه بل آذربلیجول جنو بی قورعر

دعشتند داهال عو هک مت پهل

ال دللدتهل عقتصلد هبکلض آملد آ هول

مکط ف به یم یورد دوطح ه دوکه عقتصولد آذربلیجول جنو بی عز طریو
ممل کت عز درملیه گرعر در مقلبل شهرال فلرس(عیرع ) ب د .وسی اور چوه
زمل می گرشت و درملیه گرعریهل بل تر در شهرال فولرس(عیرع ) هودعوم
می یلفت و ممل کت عز درملیه گرعریهل در شهرال آذربلیجول جنو بی عدعموه
پلدع می یورد رعبطوه ه دوکه عقتصولد بولس شوهرال آذربلیجول جنو بی و
شهرال فلرس(عیرع ) برعکس گردید و پل رفته هریس عیلست مملس

محروده

قلجلر در عوعیل قر بلیتم بوه یکوی عز عقوب مل وده هوریس عیلسوتاول دوره
پهل

ال هبدیل شد.
بل عفدعیش قلمت فت و ه سلد فت در داهاول  9889و 9819

( 9119و  )9199و عفدعیش درآمدال هک مت پهل
آ عجرع پرویهال بدر
مهلجر

دوم و بوه د بول

زیربنلیی و صنکتی در شهرال فلرس(عیرع ) دلل

عز آذربلیجل جن بی به د

شهرال فلرس(عیرع ) جریل یلفوت و

عقتصلد آذربلیجل جن بی هبدیل به زعیوده و هلشوله و ه سلدیننوده مو عد خولم
ی لورز و لرو یلر برع شوهرال فولرس(عیرع ) گردیود .بود بل جنوگ
ععرعب و عدرعئلل در عیتبر ( 9118مهر موله  )9811و هحوریم فتوی غورب
ه دط ی

رال عربی قلمت فت عز هدود یمتر عز  1/1دالر در ار ب وکه

به بلش عز  99دالر در ار ب که عفودعیش یلفوت و عفودعیش درآمودال عرز
229

Yüz İl Sömürgəçilik

چند برعبر پهل

صد سال استعمار

دوم به عجرع بر لمهال ه دوکه پون دولسه در شوهرال

فلرس(عیرع ) درعت بخ لد و م جی عرلم عز مهلجر
رع به رعه ع دعخت یه هلین

لد بل هغللرع

عز آذربلیجل جنو بی

ع دک عدعمه یلفته عدت.

آ چه یه در گورر زمول در مقلییوه شلخصوهل ه دوکه عقتصولد
شهرال آذربلیجل جن بی بل شهرال فلرس(عیرع ) عهفلق مویعفتود آ عدوت
یه به شکلی مدعوم ع بلشت درملیه در شهرال فلرس(عیرع ) ع جلم میش د و
خروج درملیه عز شهرال آذربلیجل جن بی ع جلم میشو د و عیوس دو رو ود
متفلو

در عرصه درملیه گرعر و ه دکه عقتصلد به شکلی مودعوم فلصوله

شلخصهل و دطح ه دکه عقتصولد بولس شوهرال فولرس(عیرع ) و شوهرال
آذربلیجل جن بی رع عفدعیش میداد .بنح

یه عیس فلصله در ار داه یوبت

به داه پلش عفدعیش بل تر رع ل میداود .بوه امولس جهوت عینو

یوه

هدود ده داه و لم عز عمر ه هلسلترییم فلرس(عیرع ) بکد عز ع قنب میگررد
عیس فلصله دطح ه دکه یبت به دوره ه هلسلترییم پهل یهول بل وتر لود شوده
عدت و مردم علد گمل میینند یه گ یل عیس فلصله دطح ه دوکه عقتصولد
در دوره جمه ر عدنمیعهفلق عفتلده عدت .در هلسلکوه عدلدولً هبودیل شود
آذربلیجل جن بی به ه سلدیننده م عد خلم ی لورز و مکود ی و لورو یولر
عرزع برع شهرال فلرس(عیرع ) صرف رر عز هفلوههل در گفتمول دوسوت و
ملت دلز فلرس(عیرع ) بکد عز ع قنب م روطه پلیوه گورعر شود و در دو
دوره ه هلسلترییم فلرس(عیرع ) یکنوی پهل یهول و جمهو ر عدونمیبوه عجورع
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گرعشته شد .بنولبرعیس ع قونب م وروطه یوه شوبه روشونفکرع و بو ریوعی
آذربلیجل جن بی در شکل گلر و به تلجه ردولد آ بوه اودف دوسوت و
ملت دلز فلرس(عیرع ) قش عصلی رع دعشتند و ععرعب و ه ریل بکن ع غلر
آ شنلخته شده ب د د میه ع یوت در بهتوریس هلسوت جود میوتکمره شود
آذربلیجل جن بی بورع فولرس(عیرع ) رع بود بل دعشوته بلشود و هول زمل لکوه
م ج دیت و چلرچ ب و هململت عیس دوست و ملت فلرس(عیرع ) هحوت اور
عن ع عیدئ س یی

مل ند شلان لای یل عدنمی یل سلبورع دمکورع

و یول اور

عن ع دیگر عدعمه دعشته بلشد میوتکمره بو د آذربلیجول جنو بی بوه سحول
فرانگی دللدی و عقتصلد

لد برع آ عدعمه خ عاد دعشت و فقوط عدوتقرعر

دوست ملی ه رک آذربلیجل جن بی به پلیل عیس عدتکملر خ عاد ع جلملد.

بافت و توليد فرش در آذربايجان جنوبي ،موزه ،نمايشگاه ،و صادرات
فرش از تهران
بلفت و ه سلد فر

در آذربلیجل جنو بی دولبقه ع دیوریس دعرد و

ل ه ال آ در م زهال یلخهل و مرعید هلریخی قلبل م لاده عدوت .عگرچوه
ان ز ام آذربلیجل جن بی یکی عز مرعید عصلی ه سلد فرشوهل ددوت بلفوت
عبری میو گرع قلمت در جهل عدت .عمل در چند داه عخلر بل ظهو ر رقبول
دعرع

لرو یلر عرزع مل ند چلس انود بونگند
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عدم هملیت عز ه سلدینندگل و بلفندگل و هجلر فر
م قکلت جهل ی فر

آدلبال جود بوه

آذربلیجل جن بی وعرد شده عدت.

بکد دیگر و مهم صنلیس ددتی و ب یهه فر

آذربلیجل جنو بی یوه

به زیل آذربلیجل جن بی و به فس رلم ه هلسلتر فولرس(عیرع ) عز دوره هثبلوت
ه هلسلترییم پهل

آغلز شده عدت آ عدت یه عللرغم بلفت و ه سلد بهتوریس

فر ال در آذربلیجل جن بی صلدرع

عیس فرشهل عمدهلً عز گمریول

عصفهل و ...ع جلم میش د و د د یون هجولر

ههورع

خولرجی آ بوه آذربلیجول

جن بی عختصلم مییلبد بلکه عیس منلبس لد به شهرال فلرس(عیرع ) ع تقول
مییلبد.
م زهال بدر
فلرس(عیرع ) عهدع

فر

لود بجول آذربلیجول جنو بی در شوهرال

شده بلشد و ملی گلاهل بلسعسمللی دلال ه فر

لد ه

در آذربلیجل جن بی بلکه در ههرع عصوفهل یولش و ...برگودعر مویشو د و
د د فرو

فر

در عیس ملی گلاهل صلب آ ول مویشو د .زیورع گمریول

آذربلیجل جن بی هقریبلً هکطلل شده ع د و ه وعردع
یلالال رع عز جمله فر
بخش لمه و مقررع

و صلدرع

بیللر عز

رع دعر د و عگر ظلارعً لد عیس ه رع دعشوته بلشوند و
دوستی منکوی بورع وعردع

و صولدرع

فور

و دولیر

صنلیس ددتی آذربلیجل جن بی در رر گرفته بلشود م ع وس عملوی متکودد عز
جمله عخر ع عرض و هکرفهال و ملسلل ال گمریی بل درصد بلالهر یبت بوه
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شهرال فلرس(عیرع ) عمنً هجلر رع به صلدرع

دلیر صنلیس ددتی آذربلیجل جن بی عز گمریل
مییند .عیس میيله در خص م صلدرع

فور

و امچنولس

شهرال ف(عیورع ) مجبو ر

دولیر محصو ال

مل نود خ وکبلر

دعمیو ...آذربلیجول جنو بی لود صولدق

م عد مکد ی محص ال

ی لورز

عدووت و یوول هجوولر

خوولرجی آذربلیجوول جنوو بی رع عز زموول عدووتقرعر

ردمیه هلسلترییم فلرس(عیرع ) در دول  9111شمیوی ( 9119مولند )
دچلر ییلد و ری د یرده عدت و امچنل لد عیس وضکلت ییلد و ریو د
در هجلر

خلرجی عدعمه دعرد.
فر

دعشتس بلزعر فرو

و صنلیس ددتی به عنو ع یلالاول انور و فرانگوی بورع
عنوه بر صلدرع

للزمند ه جه جد به صنکت ه رییم

عدت زیرع ه رییتال یکی عز خریدعرع جد فر

و دولیر صونلیس ددوتی

آذربلیجل جن بی موی بلشوند .عمول م ع وس جود در مقلبول گیوتر
ه رییم در آذربلیجل جن بی عز د

صونکت

رلم ه هلسلتر عیجلد شده عدوت .عونوه

بر محدودیتهل مرابی و فرانگی برع ه رییتال فقدع هبللغل

در عرصه

جهل ی فقدع فرودگلاهل بلسعسمللی دعرع پروعز به منلط مختلوف جهول
فقدع اتلال عدتل دعرد و بط ر یلی فقدع زیور دولختهل ضورور بورع
صنکت ه رییوم عز م ع وس جود ورود ه رییوتاول بوه آذربلیجول جنو بی
میبلشند بنح

یه بندر

میه ع در شهرال آذربلیجل جن بی ه رییوت

خلرجی رع م لاده یرد.
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ری د عیجلد شده در صنکت فر

به صنلیس و عشتغلسهل مورهبط بول

آ لد ضربهال جد وعرد آورده عدت .ر گرز

ه سلود پ وم وخ رییوی

ه سلوود عبری ووم بلفنوودگل هجوولر طرعهوول قووشاوول و ...امگووی عز جملووه
میبلشند یه آدلب جد دیده ع د.

عشتغل ال مرهبط بل صنکت فر

تراكم فراتر از ظرفيت جمعيت زنداني در آذربايجان جنوبي
عدم درملیه گورعر یولفی و جود در هو زهاول زیردولختی و
صنکتی و ی لورز و ...آذربلیجل جن بی منجر به عفدعیش شودید بلکولر و
فقر و داهل و صدال مکضل دیگر فرانگی و عجتملعی میش د .عز جملوه عیوس
مکضن

عفودعیش عختنفول

بولس دوهلمدعرع یو

مجم عووه م ووترک فرانگووی عقتصوولد
ینابردعر
هحقلقل
بداکلر

و گیووتر

شوریت م دیوه یو
بداکوولر

هقلووب

بط ر یلی فرعام شد شرعیط برع جرم زعیی مویشو د .تولی
ملدع ی در بیللر عز ی
هقلب ینابردعر

رال جهل لود عفودعیش ملودع جورم و

و ...در م عقس ه دید مکضن

و بحورع اول

عقتصلد رع ل دعده عدوت و قطکولً آذربلیجول جنو بی لود عز عیوس قلعوده
میتثنی لیت.
آذربلیجل جن بی به خلطر درگلر ب د مدعوم در مکضون

عرولم

عقتصلد یه لشی عز ممل کت رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) عز درملیه گرعر در
آ عدت .بل درصد بلالیی عز جمکلت ز دع ی روبرو عدت .در املس رعدتل عسهلم
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وزیر دعدگیتر دوسوت عو عهمود

وهعد ( )9811-11در دوفر یوه آ

زمل به هبرید دعشت آشکلرع عز گیتردگی هکدعد جمکلت ز دع ی در ز دع ال
شهر هبرید عظهلر لرضلیتی یرده و آ رع بیللر فرعهر عز ع ترلر خ د ععونم یورده
ب د( .عیس جمن

عز طری عینتر ت قلبل جیتج عدت) .قطکلً عسهولم هکودعد و

درصد بلال جمکلت ز دع ی رع در مقلییه بل هکدعد درصد جمکلت ز دع ی در
شهرال فلرس(عیرع ) مقلییه یرده و آ ورع وخولم دع یوته بو د .زیورع هجوم
دوورملیه گوورعر و عیجوولد عشووتغل در آ شووهرال در مقلییووه بوول شووهرال
آذربلیجل جن بی عز ار جهت بل تر عدت و هدعقل یکی عز متغلراول جورم
زعیی در آ شهرال یمتر عدت .وخلمت وضکلت بهدعشتی هغریه و ...ز دع لل
و دلختمل ال فرد ده و عدم هنلدب هکدعد ز دع لل بل عمکل ل
مکضن

ز ودع اول عز

جد در امه ز دع ال آذربلیجل جن بی عدت.
امل گ ه یوه در بحوث هلشوله

جن بی عشلره شده عدت یکی عز م خصل

ولنی در شوهرال آذربلیجول
فرانگی و عخنقی منلط هلشوله

لس شهرال بلال بو د ملودع جورم و جنلیوت در آ هلدوت .فقور عقتصولد
فرانگی  ...ددت در ددت ام ز جلره ع عز مکضن

فرانگی عجتمولعی و

عقتصلد رع بد بل میآورد یه شکیتس عیس ز جلره فقط در درعزمد
زیردلختهل عقتصلد

بل بهب د

عز بلس رفتس یل یلاش بلکولر و فقور بهبو د شورعیط

آم زشی عصنح فرانگ عم میو عهلول دورملیهاول عجتمولعی و فرانگوی
ممکس عدت و عسبته فرعام شود عیوس شورعیط لود فقوط عز طریو عدوتقرعر و
235

Yüz İl Sömürgəçilik

هأدلس دوست ملی و دمکرعهل

صد سال استعمار

ه رک آذربلیجل جن بی یه یلرآمود و مبتنوی

بر ا یت ملی و منولفس ملوی هو رک آذربلیجول جنو بی بلشود عمکول پوریر
میبلشد.
هدعوم وضکلت میتکمره ب د آذربلیجل جن بی برع

رلم ه هولسلتر

فلرس(عیرع ) ه هنهل شل یی بورع بهبو د و راولیی عز عیوس مکضون

عیجولد

خ عاد یرد بلکه در هلست مقلییه ع بل دیگر ملوتاول و ج عموس وضوکلت
فرانگی عقتصلد و دللدی آذربلیجل جن بی عز وضوکلت فکلوی اوم بودهر
خ عاد شد زیرع ع بلشت مکضن

متکدد عجتملعی رو به دو

وخولم شود

عدووت و موودیریت عیووس وخلمووت عوضوولح لوود عسبتووه در ددووت روولم ه هوولسلتر
فلرس(عیرع ) عدت یه منلفس لم روعش یم

به هودعوم عیوس عوضولح وخولم

فرانگی عقتصلد و دللدی عدت .عنلصور هقلور یوه رولم در آذربلیجول
جن بی برع مدیریت برویرعدی و ددتگله عمنلتوی و دللدوی خو د هربلوت و
ع تصلب یرده عدت برع عیس عادعف هقلرع ه یلمنً متنلدب عدت .عفرعد یوه
در هلقه به گ شی و خلل ت به ملت ه رک آذربلیجل جن بی و هولملس منولفس
عربلب ل میلبقه خلل ت گرعشته ع د و عن ع ملینده مجلس مدیر عدوتلد و...
رع به غلط بل خ د یدک میی ند.
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جابجايي مقامات و عناصر نظام و ايجاد اميدواريهاي كذايي براي جامعه
در دلیتمال دمکرعهل
ع تخلبل

مکم الً جلبه جل شود مقلمول

عز طریو

در هک متال محلی و هک متال مرید رقوم مویخو رد .در

درو عهدعب هلیم و غلرهلیم لد رلم ع تخلبلهی هلیم عدت .م فقلوت و یول
عدم م فقلت در ع جلم وعدهال دعده شده و یلرعیی یل عدم یلرعیی مقلمل
عهدعب هولیم ا مچنولس فیولد دو

عدوتفلده عز م قکلوت و عمو ع دوستوی

رد عییال عخنقی و ...میه ع د علمل جلبجلیی مقلمل
بلشد .عمل در ی

و

و عنلصور هکو متی

رلم ه هلسلتر هقریبلً الچ یدعم عز فلیت رال ذیور شوده هولثلر

جد بر جلبجلیی مقلمل

و عنلصر رلم هولیم ودعرد بلکوه جودعسهل بولس

جنلحال وعشخلم قدرهمند درو رلم ه هلسلتر و در فضول بیوته و محودود
ملل امل عنلصر عیس جلبجلییال ص ر
در رلمهل دمکرعهل

میگلرد .آ چه یه گورد

خبگول

لملده میش د در رلم اول ه هولسلتر وجو د ودعرد و

عمدهلً جدع بلس جنلههل و عشخلم قدرهمند درو رلم برع دلطه بر منلبس
دللدی و عقتصلد و هخصل
شلخ

عصلی مبلرزه برع قدر

بل وتریس دوهم بوه جنولح خو د
در هلقه ملفلل

محو ر و

رلمال ه هلسلتر عدت.

منطقه میتکمره ع مل ند آذربلیجل جن بی طبلکتلً منطقه ع هلشوله
ع در مبلرزه قدر

در رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) عدت و دو پلیوه هوریس و

به سحل عخنقی رذیل هریس و پیت هریس عنلصر هلقه به گ

در رعدوتل

منلفس رلم بکن ع مدیرع در آذربلیجل جن بی ع تخلب مویشو د هول بت ع نود
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هقلرع ه هریس دللدتهل و رفتلرال رع بر عللوه ملوت هو رک آذربلیجول جنو بی
ع جلم داند .محدودیت عمر ع یل هل و هغللر فضل فرانگی و دللدی و ول
دعد چهره ع منیم و متمد عز رلم لد ملت ع د عز فلیت رال هغللور عنلصور
و مقلمل

قبلی رلم در آذربلیجل جن بی بلشود .عمول یکوی عز عدلدوی هوریس

یلریردال در هغللر عنلصور و مقلمول

رولم در آذربلیجول جنو بی عز جملوه

عدتل دعرع فرمل دعرع شهردعرع و ملیندگل بوه عصوطنح مجلوسپا عیجولد
عملوودوعریهل یوورعیی و وعاووی و بکضوولً شکیووته شوود هموولم م ووکن
لبیلمل ی ال و فیلدال

رلم بور دور آ شوخ

و

عدوت در هلسلکوه هون

میش د مقلم جدید منص ب شده رع فرد خنق بول هجربوه یلرآمود و دعرع
طرح و بر لمه برع ه دکه شهردتل یل عدوتل جلو ه دانود .در امولس رعدوتل
ضمس ع تقلدال بیللر پ شلده و مبهم عز مقلم قبلی بر یلل هال فریبنده مل ند
ضرور

املانگی مقلمول

عدوتل پا ضورور

ملینده محترمپا شهردتل ضرور

امولانگی ملول فرمل ودعر و

املانگی بولس شوهردعر و فرمل ودعر و...

برع ه دکهپا شهردتل یل عدتل هلیلد میش د.
بنفلصله چند یلنگ جدیود هکورعر

چنود صوحنه گول یولر و

جدو ی ی چند دخنرع ی پر آب و هلب و عملدوعریننده یرعیی ی

دملنلر

ه دکه شهردتل یل عدتل و آغلز فصولی و در ه دوکه منطقوه شهردوتل و
عدتل و ...امگی عز آدعب و رد م رعی در جلبجلیی مقلمل

و عنلصور رولم

ه هلسلتر فلرس(عیرع ) در آذربلیجل جن بی عدت .جلسب عدت یوه بوه فلصوله
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ی هلای مقلم هک یض شده برع مثل عز فرمل دعر مرعغه دوبلره امل پیوت
رع در عار بکهده میگلرد و دخنرع ی و یلنوگ ز ویاول جدیود و عبتکولرع
منحصر بفردپا خ د رع شروح مویینود و موردم رع مجوددعً عملودوعر بوه هغللور
مییندپا
كم بودن شركتهاي بزرگ صنعتي در آذربايجان جنوبي و عدم امكان
شكل گيري باشگاهاي ورزشي بزرگ
عمروزه در امه ی و رال جهول عز ورز
هق یت عهیلدل

و ع یجلم ملی عدتفلده میش د و ادینهال ین وی لود در

عیس رع صرف میش د بنحو
وزعر

ورز

ورز

عقتصلد ورز

یوه بیوللر عز ی و رال وزعرهخل وه ع بنولم

و ج ع ل هأدلس یرده ع د .عنوه بر عبکلد فرانگوی و دللدوی
لد ب یهه در ی

برخ ردعر عدت .برع مثل گرد
ف هبوول در عروپوول عز ی و
بلشگلاهل بدر
در ی

بکنو ع عولملی بورع

ملسی دلال ه بکضوی عز بلشوگلاهل بودر

ملللوولرد دالر فرعهوور موویرود و عرز

به صدال مللل

دالر میردد .عسبته ورز

رال ه دکه یلفته و دمکرعهل

مردمیو دمکرعهل

رال ه دکه یلفته عز عاملت بیدعیی

دووهلم عیووس

و بلشوگلادعر

عم ملً غلردوستی و بل دولز و یلراول

شکل گرفته و عدعره میش د و هتی برع دوستال ملسلول

لد میپردعز د.
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دطح ه دکه ورز

و بلشگلادعر

ه هنهل در ف هبل بلکه در هملم

رشته عم ملً عز دطح ه دکه عقتصلد و صنکتی اور ی و ر و منطقوه هبکلوت
مییند و منلط ه دکه یلفتوه و دعرع صونلیس پل ورفته در ورز
بلشگلاهل بدر

وق

در عرصه ورز

لود دعرع

ایتند .شلید مثول جلسوب ه جوه

در عیس خص م وضوکلت بلشوگلاهل ف هبول در عیتلسلول بلشود .در هلسلکوه
پلیتخت و مرید دللدی عیتلسلل شهر هلریخی و بدر
الهدی و آ

رم میبلشد و بلشگلاهل

رم دو بلشگله عصلی ف هبل عیس شهر میبلشند .عمل بخولطر عینکوه

شهرال صنکتی ه دکه یلفته و ثروهمند در شمل عیتلسلل قرعر دعر د بدرگتریس
بلشوگلاهل سلووگ ف هبوول دوور عیرع لیتلسلوول ووه در رم بلکووه در شووهر موولن
(بلشگلاهل عینتر ملن و آ

ملن ) و در شوهر هو ریس (بلشوگله ی تو س)

قرعر دعر د و رقلبت برع قهرمل ی لد مکم الً بلس هلمال شمل عیتلسلول یکنوی
ی ت س آ

ملن و عینترملن جریل مییلبود و هولماول مریود و جنو ب

عیتلسلل مکم الً در ردهال پلیلس جدو قرعر میگلر د.
آ چووه یووه در ورز

در ی وو رال ه دووکه یلفتووه وجوو د دعرد

هلثلرپوریر عز دوطح ه دوکه عقتصولد و صونکتی و مودیریت دمکرعهلو
مردمیآ عدت .عمل در رلمهل ه هلسلتر ورز

و

یلمنً در عختلولر دوسوت قورعر

دعرد و در رعدتل عادعف آ مدیریت میش د .بکد عز ع قنب عدنمی9811
عص الً ع قنبل

هلزه به قدر

ردلده دید چندع مثبتی بوه ورز

دعشوتند و

ب یهه ف هبل رع عرصهع برع دللدوت زدعیوی عز جلمکوه و بوه رعه ع ودعختس
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جنگال زرگر در عفکلر عم میمیدع یتند و به املس خلطر هل پلیل جنگ
عیرع و عرعق سلگ ف هبل لود هکطلول گردیود .عمول بکود عز شوروح دورع بوه
عصطنح دلز دگی و یلاش م روعلت رلم و عفدعیش مکضون
فرانگی و دللدی رلم ه جه به ورز

عقتصولد

بورع عفودعیش م وروعلت رییوم و

هبللغ لدل لسلیم فلرس(عیرع ) در ددت ر یلر قرعر گرفت و ب دجهاول قلبول
ه جهی به آ عختصلم یلفت و شریتال بدر

ار یدعم به هلدلس بلشگله

در رشتهال مختلف عقدعم یرد د.
ام عین

بلش عز  19فدرعدل

ورزشی زیر رر وزعر

ج ع ل فکلسلت میینند .عمل امل نود دیگور هو زهاول عقتصولد
دللدی در ورز

ورز

و

فرانگوی و

لد هبکلضال بر علله آذربلیجل جن بی بلدعد مویینود .در

آذربلیجل جن بی عوالً هکدعد فدرعدل ال و رشتهال ورزشی بیوللر محودود
عدت .دوملً هکدعد شریتال بدر

صنکتی ععوم عز دوستوی یول خص صوی در

مقلییه بل ههرع عصفهل م هد یدد یرمل و ...محدود عدت و دو ملً هتوی
به شریتال م ج د دوستی در آذربلیجل جن بی ب دجه جهت بلشوگلادعر
پردعخووت موویش و د .بوورع مثوول شووریت پتروشوولمیهبریوود هوولم ف هبوول
پتروشلمیعیس شریت رع در پلیل فصل  11-19منحل یرد و ععنم یورد یوه
بلشگلادعر ف هبل خ عاد یرد .به املس جهت هقریبلًًٌ در همولم رشوتهاول
ورزشی مکروف و پرادینه مل ند ف هبل اندبل بیکتبل وعسلبول قولیقرع ی
و ...امه یل عیثر عیس بلشگلهال بدر

در شهرال فلرس(عیرع ) قرعر دعر د و
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در آذربلیجل جن بی هکدعد بیللر محدود بلشگله ورزشی فکلسلت میینند یه
عمدهلً لد عز درآمدال شهردعر ال یه عز مردم درآمد بددت میآور د هولملس
دیگور اور دول صوودال ملللولرد ه مول بوه بهل ووه

مولسی موی شو د .بکبوولر

بلشگلادعر در رشته ال مختلف در شهرال فلرس(عیرع ) ادینه میش د و
چرخه عقتصلد بدرگی رع ب ج د میآورد یه ادعرع فر عز آ عرهدعق میینند
عمل عز عیس ب دجه عرلم چلد

صلب آذربلیجل جن بی میش د.

میيله دیگر در خص م ورز
عینکه شریت ال بودر

در آذربلیجول جنو بی عونوه بور

دوستوی و خص صوی در آذربلیجول جنو بی بیوللر

محودود مویبلشوند م ع وس جود عز دو

رولم ه هولسلتر در مقلبول بخوش

خص صی در جهت بلشگلادعر قورعر دعرد .هجربوه بلشوگله گیوتر
هبرید و جل گلر عمد عز صک د عیس هلم عز سلگ ددته ی
برع امه فکلال عقتصلد ب یهه آقل ز ز ملس

فو الد

بوه سلوگ برهور

عیس بلشگله ثلبت یرد یوه

رلم عنقه ع جود بوه هضو ر بخوش خص صوی در ورز

ودعرد .عسبتوه

ملالت ار رلم ه هلسلتر دربردعر ده عیس گودعره عدوت یوه اور چقودر عرصوه
فکلسلت دوست در ه زهال مختلف بل تر و عرصه فکلسلوت جلمکوه مود ی و
بخش خص صی و یل غلردوستی محدودهر بلشد عیده آ هور عدوت بوه امولس
جهووت عللوورغم عسدعموول

عقتصوولد رقوولبتی د لوول عقتصوولد روولم ه هوولسلتر

فلرس(عیرع ) در ه زه خص صیدلز عقتصلد لود عللورغم عدعلاول بیوللر
ان ز به شد

یند پلش میرود و طبلکتلً ورز
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جهل بلنی ه هلسلتر آ قرعر میگلرد .عمل میيله عصلی در آذربلیجول جنو بی و
آ امل ند دلیر بخشال و ه زهال دللدت عمد

در خص م ورز

برع جل گلر عز ه دکه و عرهقل ورز

رلم

آذربلیجول جنو بی عدوت و عقوب

مل ده گه دعشتس ورز

در آذربلیجل جن بی دقلقلً املانگ بول عقوب مل وده

گه دعشتس آ عز د

رلم در دیگر ه زهال فرانگی عقتصلد و دللدوی

عدت .ورز

آذربلیجل جن بی به شد

هحت دلطره عغرعض دللدوی رولم

میبلشد.
نظام بهداشتي ضعيف و بيمارستانهاي فرسوده و فاقد تجهيزات مدرن
برع درک وخلمت عوضلح درمل و بهدعشت در آذربلیجل جنو بی
هض ر پلودع یورد در یکوی عز بلملردوتل هل دوستوی و درمل گلاهول یفلیوت
مییند .فرد دگی هجهلدع

عز ی

د و بو د هجهلودع

مودر و پل ورفته

درمل ی فرد دگی دلختمل ال شل ح فیلد و رش ه و بو د روم و ع ضوبل
عدعر و مووولسی و مرعجکوووه یننووودگل لرعضوووی و عصوووبل ی و ...وضوووکلت
عم میبهدعشت و درمل و بلملردتل هل در آذربلیجل جن بی عدت.
بیللر عز بلملردتل هل م ج د و هجهلدع

درمل ی آ هل متکلو بوه

ن فردو ده شوده ع ود .عز دو
 19یل  19دل پلش عدوت و یولم ً
شهرال ی چ

دیگور در

بلملردتل هل هقریبلً الچ ح هجهلدعهوی دعر ود و بورع اور

عمل جرعهی هتی ی چ

بلملرع بلییتی به شهرال بدر
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در علس هول در شوهرال بودر
هجهلدع

لود عودم هنلدوب بولس هکودعد بلمولرع و

درملهی بلعث بت دای چند ملاه به بلملرع مویشو د و بخ وی

دیگر عز بلملرع یه عمکل ع ترلر ط ال ی رع بوه دسلول و ح بلمولر رع دعر ود
مجب ر میش د به ههرع و شهرال فلرس(عیرع ) برع هدوعم درمل مرعجکوه
ملیند.
وضکلت بلملردتل هل و درمل گلاهل خص صی لد عللرغم دریلفوت
ادینه ال ین عز بلملرع وخولم عدوت .زیورع عیوس بلملردوتل هل لود بودسلل
مقررع

گمریی و هبکلضال م جو د عمکول وعردع

درمل ی پل رفته رع دعر ود .بکبولر

هجهلودع

پدشوکی و

دیگور بخوش بهدعشوت و درمول لود عز

وضکلت میتکمرگی آذربلیجل جن بی هلثلر شدید پریرفته عدت .فیلد عدعر
عدم عنقمند

رلم ه هلسلتر به فکلسلت بخش خص صوی در هو زه درمول و

بهدعشت عدم عجلزه به شکل گلر بلملردتل هل هخصصی و پل رفته عودم
عمکل شکل گلر فضل رقلبتی در ه زه بهدعشت و درمل فقدع رلم بلمه
و هلملس عجتملعی برع عیثریت عفرعد در ه زه بهدعشت و درمل دطح پولیلس
درآمدال و ...امگی ددت به ددوت اوم دعده و بخوش خص صوی رع لود عز
درملیه گرعر در بلملردتل هل بلزدعشته عدت.
عز د

دیگر دطح درآمد پلیلس مردم در آذربلیجل جن بی امل ند

دلیر عق لر پدشکل متخص

و ف ق هخصو
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به ههرع و شهرال فلرس(عیرع ) مجب ر مییند و بهتریس پدشوکل

و متخصصل پدشکی عز آذربلیجول جنو بی مهولجر

موییننود و مهولجر

متخصصل پدشکی به وخلمت بل تر عوضلح بهدعشت و درمول در آذربلیجول
جن بی میع جلمد.
پرویهال بلملردتل ی جدید لد در آذربلیجول جنو بی در دو داوه
گرشته یلنگ ز ی شده عدت عمل هقریبلً عیثریت آ هل به شکل لق

رال شوده

ع د و ب دجه ع برع هکملول آ هول عختصولم دعده مویشو د و عگور عهلل ولً
بلملردتل ی لد در عیس بلیت و چند دل پس عز پلیل جنگ عیرع و عورعق عفتتولح
شده بلشد عم ملً فلقد هجهلدع و درمل ی پل رفته و پدشکل متخصو
هخص

میبلشند یه هدعقل عجدع ی

و فو ق

رلم بهدعشتی و درمول ی مویبلشوند یوه

امگی در آذربلیجل جن بی دچلر قصل و ضکفلردمیبلشند.
در منلط و شهرال محروم هور مل نود ورزقول خلروع ول قوره آغولج
د عهل رود عرس و ...الچ و ح بلملردوتل و درمل گولای وجو د ودعرد و موردم
مجب ر د بل طی صدال یلل متر برع ی چکتریس م کل درمل ی به شهرال بودر
مرعجکه ینند .در یکی دو دل عخلر رلم بل در و صودع و هبللغول زیولد هکودعد
پدشکل رع به شکل م قت هحت عن ع بلملردتل صحرعیی در منلط محوروم هور
به مد چند روز میتقر یرده و به درمل میپردعز د .عیس عقدعم ار چند در فقودع
بلملردتل در شکلی ی هله قطکلً مفلد عدت .عمل رولمییوه عز مکولد ی مل نود موس
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و طن زره ش رع و ...مللللردال دالر د د علید

میش د بلییوتی بوه

عهدع بلملردتل متنلدب بل جمکلت ار منطقوه عقودعم ملیود .وسوی متأدوفل ه در
ه زه بهدعشت و درمل لد هبکلضال بر علله آذربلیجل جن بی بوه شود ععمول
میشو د و هقریبولً اموه بلملردوتل هل عمو میو هخصصوی جدیود در شوهرال
فوولرس(عیرع ) عهوودع شووده عدووت و آذربلیجوول جن و بی بووه شوود عز یمب و د
بلملردتل هل عم میو هخصصی ر میبرد.
هحریمال ععمل شده عز د
میيله ایتهع

ی رال غربی بدسلل عختنف بر دور

منجر به عیجلد م کن بل تر در هلملس دعروال پل رفته و گورع

شد قلمت دعروال و داهل م کل دیگر شده عدت .عیس وخلموت عوضولح در ینولر
دطح پلیلس درآمدال در آذربلیجل جن بی و فقدع رلم بلموه و هولملس عجتمولعی
در ه زه درمل و بهدعشت در صو ر هولد شود یو

بلمولر پور ادینوه

خل عده ع رع عز ایتی دلقط مییند و عیس در شوت بیوللر عز خول عدهاولیی
عدت یه یل دعرعیی خ د رع برع درمل بلملر خ د ادینوه یورده ع ود و عز ز ودگی
دلقط شده ع د .بکبلر

دیگر وضکلت بهدعشوت و درمول در آذربلیجول جنو بی

یلمنً در عرهبول هنگلهنوگ بول دللدوتهل هبکولضآملود و ظلسمل وه رولم ه هولسلتر
فلرس(عیرع ) عدوت و امل نود دیگور هو زهاول بول هودعوم وضوکلت میوتکمرگی
آذربلیجل جن بی امچنل عیس وضس وخلم در بهدعشوت و درمول عدعموه خ عاود
یلفت و فقط عدتقرعر دوست ملی هر خ عاد ه ع یت عیوس ینفلردیوردرگم عیجولد
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شده ب دلله عدتکملرگر رع دریده و رعه رع برع عدتقرعر ی

رلم بهدعشوتی درمول ی

پل رفته و متنلدب شل و هلثلت ع یل آذربلیجل جن بی بلز یند.

بيكاري و اجبار به حضور در شغلهاي نظامي و انتظامي
م ع س عیجولد شوده در مقلبول دورملیه گورعر در آذربلیجول جنو بی
بلکلر و فقر رع در عوج گه دعشته و مهلجر و مکضن متکدد عجتمولعی رع بوه
د بل میآورد .عمل یکی دیگر عز جل هال ممل کت عز دورملیه گورعر

و بلکولر

گیترده رو آورد ج ع ل به عشتغل در لروال رلمیو ع ترلمیعدت .بل ه جوه
به دختی و خطر لک ب د عیس ح عشتغل در شهرال فلرس(عیرع ) یه دورملیه
گرعر بوه شوکل رمول ع جولم مویشو د .هملیول ج ع ول بوه عشوتغل در شوغل
غلر رلمیو غلرع ترلمیعدوت و عشوتغل در م ولغل صونکتی عدعر

خودملهی و...

دعرع بوولالهریس عمکوول و عس یووت عدووت و بووه اموولس جهووت ج ع وول شووهرال
فلرس(عیرع ) یمتر رغبتی به هض ر در شغلال

رلمیو ع ترلمی ل میداند.

ج ع ل در آذربلیجل جن بی برع گریود عز مکضول بلکولر و فقور بوه
عجبلر به شغلال رلمیو ع ترلمیرو میآور د یه دختیال و خطرع بل وتر
رلمیو ع ترلمییه در منلط خطر ولک و

رع به د بل دعرد .برع مثل عیثر لروال

دعرع جنگهل چریکی و درگلر روزع ه بل قلچلقلل م عد مخدر خدمت مییننود
عز ج ع ل آذربلیجل جن بی ایتند .بکبلر
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یرددووتل بل چیووتل خرعدوول جنو بی خرعدوول رضو
درگلریهل لروال چریکی یرد و بل

یووه مکمو الً محوول

بل عادعف دللدی و قلچلقچلل بل عاودعف

عمدهلً عقتصلد عدت عمنلت شل مکم الً ه دط ج ع ل آذربلیجل جن بی یوه در
لروال

رلمیو ع ترلمیمجب ر به خدمت ایتند هلملس میش د و هلفول ع یول ی

لد در عیس درگلریهل عسدعملً عز ملل آ ل رقم میخ رد.
به غلر عز لروال یلدر ثلبوت لرواول رولمیو ع ترولمیعز آذربلیجول
جن بی یه مجب ر د در منلط خطر لک به دسلل فرعر عز بلکلر و فقور یولر یننود
آ چه یه قلبل هلمل عدت عیس عدت یه هتی دربلزع وظلفه شهرال فولرس(عیرع )
یمتر به عیس شهرال و رودتلال مرز خطر لک فردتلده مویشو د بلکوه بل وتر
دربلزع وظلفه آذربلیجل جنو بی بوه عیوس منولط خطر ولک ععودعم مویشو د و
بل تریس هلفل ع یل ی در درگلریهل لد عز ملل آ عهفلق میعفتد .در عیس هو زه لود
هبکلضال بلدعد می یند و عمنلت مرزاول رولم ه هولسلتر بوه قلموت جول ج ع ول
آذربلیجل جن بی هلملس میش د.
هلثلر منفی دیگر عیس وضکلت عیجلد خص مت بولس ملول هحوت دولطه
رلم ه هلسلتر فلرس(عیرع ) عدوت .یکنوی بجول آ کوه عیوس ملول هحوت عدوتکملر
مکضن خ یش رع لشی عز دلطه رلم عدتکملر و ه هلسلتر بدع ند بوه خصو مت
دلختگی ملل امدیگر ی لده میشو د و موتهم عصولی مکضون و م وکن
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فرانگی دللدی و عقتصلد ملل هحت عدتکملر و هحوت دولطه بوه پ وت پورده
منتقل میش د.
كارآفرينان و صاحبان صنايع و معضالت و موانع ايجاد شده از سوي
بروكراسي و نظام قضايي فاسد
«دی ع عدعست عدعر هکم عدتردعد عرعضی ملی گله بلس عسمللی هبرید رع هلیلد یرد».

عیوووس خبووور بو و د یوووه دووولیت صووودع و دووولمل مریووود هبریووود
( )www.tabriz.irib.irروز یک نبه  19هلر  9819بور رو خروجوی خو د
قرعر دعده عدت .رئلس یل دعدگیتر آذربلیجل رقی عز هلیلد هکم دعدگله مربو
به عدتردعد  19اکتلر عز عرعضی محل ملی گلاهل بلس عسمللی هبرید ه دط دیو ع
عدعست عدعر خبر دعد.
هجت عالدنم ملس

عیدر شوریفی م ضو ح پرو وده فو ق رع هصورف

عرعضی دوستی عن ع یرد و عفدود :عیس عرعضی شلمل هملم دلسنهل ملی گلای موی
ش د یه ام عین

در عیس محل بنل شده و بلید عدنلد مرب طوه بوه ولم دوسوت ثبوت

ش د .و عظهلر یرد :عدنلد عیس عرعضوی یوه قورعر بو د بوه ولم دولزمل بلزرگول ی
آذربلیجل شرقی منتقل و ثبت شو د بنول بوه دالیلوی بوه ولم شوریت خص صوی
ملی گلاهل بلس عسمللی هبرید ع تقل یلفته یه عیوس عمور هقلوب محیو ب شوده و
پرو ده ع عللوه عیوس مجم عوه در دعدگیوتر عدوتل ه وکلل و رع فو ق بورع
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عدتردعد  19اکتلر عز عرعضی دوستی صولدر شود .شوریفی عز بلزدعشوت مودیرعلمل
شریت ملی گلاهل بلس عسمللی هبرید در املس زملنه خبر دعد.
شریفی گفت :در ص رهی یه شریت ملی وگلال بولس عسمللوی هبریود
عرز

ملسی عرعضی ف ق رع به دوست پردعخت کند بل هکم دعدگله بلید محول عیوس

ملی گلهال عز محل ین ی منتقل ش د .و بل عشلره بوه ه وکلل پرو وده ع دیگور
برع  981اکتلر عز عرعضی محل ملی گلاهل بلس عسمللی هبرید عظهلر یرد :عیوس
عرعضی پس عز م رد عوسی برع عیجلد هأدلیل عز دو

شوریت ملی وگلاهل

بلس عسمللی هبرید خریدعر شده ب د یه بجل عهودع عیوس هلدلیول

طرههول

دیگر رع عجرع یرده یه پس عز برردی پرو ده مدبو ر عیوس عرعضوی لود بوه لموه
دلزمل میکس و شهردلز منتقل شد».
الزم به یولدآور عدوت یوه در دولسهل عوعیول داوه  9819شمیوی
( 9119ملند ) محل فکلی ملی گلاهل بلس عسمللی هبرید در محودوده بیوللر
دورهر عز منلط میک ی شهر قرعر دعشت و ه دط بخش خص صی هبرید همل
و دووپس دوولسنهل متکوودد در آ جوول عهوودع شوود .عبتوودع عن و ع آ «شووریت
ملی گلاهل بلس عسمللی آذربلیجل » ب د و ان ز در برخی عز میلرال منتهوی بوه
ملی گله هلبل ال قدیمی یه لم آذربلیجل رع دعر د بلقی مل دهع د عمل در عدعموه بول
یلرشکنیال و ف لرالیی یه عرگل هل عمنلتوی و دللدوی رولم ه هولسلتر بوه وجو د
آورد د لم آ به «شریت ملی گلاهل بلس عسمللی هبرید» هغللر یلفوت هول بت ع نود
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محل دیگر هورف ملینود .صورف رور عز جدئلول عیوس

پرو ده ظلارعً قضلیی و هق قی آ چه اودف عصولی عنلصور و مقلمول عمنلتوی و
قضلیی رلم عز عیس گ ه عقدعمل می بلشد عیجلد فضل لعمنی در فضل ییوب و
یلر و فکلسلت عقتصولد در آذربلیجول جنو بی و یو

دعد صولهبل دورملیه و

یلرآفرینل و متخصصلس به شهرال فلرس(عیرع ) عدت و مقلمل منصو ب رولم
ه هلسلتر در آذربلیجل جنو بی بورع شولریس یولر و جلوب رضولیت عربلبل ول
میلبقه ع عز خلل ت بر علله منلفس فرانگی دللدی و عقتصلد آذربلیجل جنو بی
به رعه ع دعخته ع د و ار یدعم دکی می ینند بل تریس خلل ت رع ع جلم دانود هول عرج
و قرب بل تر پلش عربلبل ل دعشته بلشند .رویه ع یوه درصود دول عخلور بوه
عمر یلمنً رعی در ملل مقلمل منصو ب خو د فروختوه در آذربلیجول جنو بی
هبدیل شده عدت.
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مافياي زمين و امالک و ممانعت از توسعه شهرها
در امه ی و رال جنگلهول میولرال رودخل وهاول هپوهاول و ی اهول
دشتال غلرقلبل ی ت و ی ت ده و دیگر مکل هلیی یه موی هو ع ملسکلوت
خص صی بر آ هل دعشت متکل به عم م و منلبس ملی محیو ب موی گوردد و بوه
املس دسلل عز عیس زملسال و منلبس ملی در رعدتل عاودعف عولم عسمنفکوه و عجورع
پرویهال عمرع ی شهر

صنکتی مکد ی زیردلختی عدتفلده موی شو د .عمول در

رلم مبتنی بر عقتصلد رع تلور عونوه بور عینکوه درآمود محصو ال عدوترعههی

و

پردرآمد مل ند فوت گولز موس دورب و رو و ...در عختلولر الوأ هلیموه و
ددیکل آ هل قرعر دعرد .عز طری دنددلز ع عمل و مقلمل
عم می و ملی رع به لم خ د به ثبت ردل ده و دپس بل گیتر

رولم زمولس و منولبس
و ه دوکه شوهرال

عیس زملسال و عمنک رع به قلمتی قلبل ه جه به مردم علد جهت خل وه دولز یول
دیگر فکلسلتال خدملهی صنکتی و ...به فرو

میردل ند.

عز آ جلئلکه شبکه ع عز هلدال دوستوی مل نود دولزمل ثبوت عدونلد و
عمنک دعدگیتر
دنددلز و هفکل

شوهردعر اول فرمل ودعریهل هلداول عمنلتوی و ...درگلور عیوس
و وعگورعر آ هول جهوت فورو

ایتند مکم الً عیس ح زملس خ عریهل الچ وقت فل

بکنو ع عمو ع خص صوی
میش د و آ چوه در رولم

ه هلسلتر بکن ع ملفلل زملس و میکس مکرفی می ش د عفرعد ایوتند یوه بوه عیوس
ح دنددلز ال عقدعم می ینند وسی دهم عشخلم و هلدال برخ ردعر عز رع وت
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قدر رع می پردعز د ودر تلجه ععنم می ش د یه مثنً دوییت اکتولر زمولس عز
زملسخ عرع پس گرفته شد.
در آذربلیجل جن بی پدیده ملفلل زملس یکی عز م ع وس جود ه دوکه
شهرال و شهردلز و عیجلد زیردلختهل ه دوکه عقتصولد و صونکتی و شوهر
عدت .زیرع شهردعر ال در آذربلیجل جن بی ب یهه در شهرال ی چ

بکلت یوم

ب د هجم دلخت و دلزال و فقدع منلبس درآمود دیگور بورع ه دوکه شوهر
عیجلد هأدلیل و عمکل ول شوهر و عیجولد شوهرکاول و خللبل هول جدیود بول
بر لمهرید قبلی للزمند آزعد شد زملسال عطرعف شوهرال ایوتند یوه مکمو الً
ملفلل زملس وعبیته به عنلصر رلم هلیم برع عیوس زمولساول دنددولز یورده و
خ عال دریلفوت پ سهول یون بورع عیوس زمولساول ایوتند یوه عز هو ع مولسی
دیگر ضرور هفوظ بلغول و مودعرح و عودم

شهردعر ال خلرج عدت .عز د

دلخت و دلز در چنلس زملسالیی عنوه بور گورع بو د عیوس و ح زمولساول در
عطرعف شهرال ضرور گیتر
هپهال و زملسال فلقد عرز

در عرعضی و محلاول غلرقلبول ی وت مل نود

زرععی رع عجتنلب لپریر می ملید .عمل امل گ ه یوه

گفته شد عیس ح زملسال بل پلش بلنی ه دکه شهرال ه دوط عنلصور برخو ردعر عز
رع ت قدر

رلم دنددلز شده عدت و پردعخت پ سهل ین عز شهردعر اولرع

طلب می ینند و عدم ه ع شهردعریهل برع پردعخت آ به محودودیت در ه دوکه
و دلز شهرال و عدم شکل گلر شهردلز مدر بر مبنل هجربهال جدیود
شهردلز منجر می ش د .خللبل هل بلری
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رعاهل و بدر رعاهل پلریهل و دیگر مرعید عم می و بط ر یلوی در اوم ریختگوی
شهر عز شلخصهل شهرال آذربلیجل جن بی عدت یوه ه دوط ملفلول زمولس
خ عرع و عنلصر برخ ردعر عز رع ت قدر عدعره میش د.
نرخ بيكاري اعالم شده و نرخ بيكاري واقعي در آذربايجان جنوبي
آملرال دوستی یه مکم الً به شکل دلال ه ه دط مریود آمولر یول بل و
مرید در خص م رخ بلکلر ععنم می ش د مکم الً رخ بلکلر در شوهرال
و رودتلال آذربلیجل جن بی رع در طلفی عز  1.1درصد هل  91درصد ععنم موی
ینند .هتی در بکضی عز شهرال آذربلیجل جن بی رخ بلکلر در هدود  1هول 1
درصد لد ععنم می ش د .د عسی یه مطرح می ش د عیس عدت یه عیوس رخهول آیول
یبتی بل وعقکلت جلر بلکلر در آذربلیجل جن بی دعرد یل هپ پلدخ عیوس دو ع
وعضح عدت یه در شرعیط عدم عمکل درملیه گرعر جد در ه زهال مختلف
عقتصلد آذربلیجل جن بی ععم عز صنکت خدمل و ی لورز عمکل پولیلس بو د
رخ بلکلر وج د دعرد پس رقمال دوستی ععنم شده بل تر خو رعک هبللغولهی
برع ملشلس هبللغلهی رلم ه هلسلتر عدت.
عگر به یلذب ب د و یم درآمد ب د بیللر عز شغلاول در آذربلیجول
جن بی ه جه ملیلم و ج ع ل و ب یهه ج ع ل هحصوللکرده دع وگلای یوه فولرغ
عستحصلل شده و ت ع یته ع د یلر پلدع ینند و امچنل دربلر خول عدهاول خو د
ایتند مد رر قرعر داولم برعهتوی موی هو ع گفوت یوه آمولر یلوی بلکولر در
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آذربلیجل جن بی یه شلمل عفرعد ه ع ل برع یلر وسی فلقد یلر رع شلمل موی شو د و
ز ل خل ه دعر لد یکی عز عیس لرو یلر ایتند بولال پنجوله درصود عدوت و در
ملل ج ع ل و فلرغ عستحصلن دع گلای عیس رخ بلال ا تلد درصد عدت.
آ چه یه بلییتی به آ ه جه یرد عیس عدوت عیوس ورخ بلکولر یوه بوه
شکلی روشس در خل عدهال در آذربلیجل جن بی قلبل درک و سمس عدت عللورغم
مهلجر دلال ه دال و صدال ادعر لورو یولر آذربلیجول جنو بی بوه شوهرال
فلرس(عیرع ) برع یلفتس یولر عدوت و عگور مهولجر

لورو یولر بوه شوهرال

فلرس(عیرع ) و هتی ی رال امیلیه ب د وضکلت عز عرقلم فکلی لد بدهر موی
شد .رخ بلکولر وه وتنلک م جو د در آذربلیجول جنو بی شلخصوی دیگور عز
دللدتهل عقتصلد ظلسمل وه و عدوتکملر

رولم ه هولسلتر فولرس(عیرع ) بور عللوه

آذربلیجل جن بی عدت یه بل همریود بور گیوتر

فقور و ولب د ا یوت ملوی

فرانگی و هلریخی آذربلیجل جن بی رع ادف گرفته عدت .زیرع ع یل فقلر ه ع و
ععتملد به فس خ د برع عمل فرد و جمکوی م وترک بور مبنول ا یوت ملوی
خ یش برع مقلبله بل ی

رلم ه هلسلتر رع عز ددت می داد و میه ع بل مهنددوی

جنلیتکلرع ه فرانگی ا یت ملی فرانگی و هلریخی جکلی رع بوه عو هحملول یورد.
عمر یه عمروزه مل شلاد آ ایتلم یه مللل ال مهولجر عز آذربلیجول جنو بی در
شهرال فلرس(عیرع ) گرفتلر آ شده ع د و ا یت ملی خ د رع عز ددت دعده ع ود
و در ا یت هحمللی فلرس(عیرع ) آدلملله شده ع دو عسبته ع ترلر عمل دللدوی بور
مبنل ا یت ملی هر یه بکضیال عز عیس مهلجرع آدلملله شوده دعر ود و بورع آ
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طرحال خللسی ام می ییند ع ترلر بله ده و آب درالو ی بلد عدت .عودم
ه جه به عینکه هدعقل بلش عز دو د م جمکلت آذربلیجل جن بی مهولجر یورده
و یلمنً آدلملله شده ع د عز خطرعهی عدت یه بلییتی در صحنه عمل به آ ه جوه
یرد و می ه ع عمل دللدی رع بر مبنل خللال و عوالم بر لمه رید یورد زیورع
هقلبل لروال در دللدت در صحنه عمل هلیتلً رو می داد.
جمع بندي و نتيجهگيري:
شرعیط وخلم عقتصلد م ج د در آذربلیجل جن بی بدو درک عقتصولد
دللدوی آذربلیجول جنو بی در بولش عز دو قور عخلور و بو یهه پوس عز ع قونب
م روطه و عدوتقرعر یو

رولم عشوغلسگر و ه هولسلتر فولرس(عیرع ) در آذربلیجول

جن بی ممکس لیت .عقتصلد دللدی رعبطه بلس عنی دللدی و لروال دللدوی
عز ی

د و عنی عقتصلد لرواول عجتمولعی و عقتصولد عز دو

دیگور رع

برردی و هحللل می یند .بکبلر دیگر ح ه ع ککلس خ عدتهل و عنیو دللدوی
در ه زه عقتصلد و هکلمل ه زه عقتصولد و دللدوت هو زه ع عدوت یوه عقتصولد
دللدی بدع می پردعزد.
آذربلیجل جن بی قبل عز عدتقرعر رولم ه هولسلتر پهلو

عز آ جلئلکوه عز

آزعد یبی فرانگی دللدی و عقتصلد برخ ردعر ب د بل بهره منود عز م قکلوت
فرانگی و هلریخی و جغرعفلل عدترعههی

خ د در مملس

پل رو ورود عقتصلد و صنکت مدر به مملس
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شبله امل قش رع یه شهرال شوملسی عیتلسلول در امیولیگی دو ئلس و فرع یوه
عمدهلً پروهیتل و دعرع عقتصلد صنکتی و درملیه دعر پل رفته بلز می یرد ود
آذربلیجل جن بی در امیلیگی بل عمپرعه ر ال رودله و عثمل ی و بل وعدطه آ هول
عز عروپل هل عوعخ رقر

زده و عوعیل قر بلیت برع مملس

محروده قلجلر امول

قش رع عیفلد می یرد .وسی وق ح ع قنب م روطه و گفتمل دللدی هولیم بور آ
یه بد بل عدتقرعر دوست و ملت فلرس(عیرع ) بکن ع جولیگدیس مملسو

محرودوه

قلجلر ب د ا یت ملی هریی آذربلیجل جن بی بکن ع غلر برع عیس دوست و ملوت
هکریفلردکرد و ه هنهل م قکلت برهر و پل رو آذربلیجل جنو بی در عورض چنود
داه ببلد رفت و بلکه شهر عوسلسال (هبرید) آ عمروز بوه شوهر آخوریساول هغللور
م قکلت دعده عدت .عسبته در عوسولس موردعد موله  9819در بکضوی عز دولیتاول
عینتر تی فلردی ععنم شد یه گ یل ریه عسکترو لکی دلزمل ملول متحود هبریود رع
بکن ع ه دکه یلفته هریس شهر عیرع پا ععنم یورده عدوت یوه مبنول محلدوبه لود
زیردلختهلیی مل ند همل و قل ا عیی شبکه همول و قول شوهر و هأدلیول
عم می ععنم شده عدت .بل ه جه به غلروعقکوی بو د عیوس عدعول دروغ بو د آ
یلمنً محرز عدت.
هقیوولم هحمللووی آذربلیجوول شووملسی و آذربلیجوول جنوو بی ع قوونب
م روطه فروپلشی رودله هدعر و عدوتقرعر عهحولد جمولالر شو رو

فروپلشوی

عثمل ی و عدتقرعر جمه ر هریله عیت لف فت در میوجد دوللمل در 9191
عدتقرعر رلم ه هلسلتر پهل

و هدعوم آ در شکلی دیگر در شورعیط ینو ی حو ه
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پلیل جنگ جهل ی دوم شروح جنگ درد ع قنب  )9111( 9811و فروپلشوی
ش رور عز جمله فلیت رال و متغلرال و قول عطوف عموده در هکلولس م قکلوت
عقتصلد دللدی آذربلیجل جن بی در شرعیط ین ی ایتند .زیرع بدو درک فضول
ین دللدی در منطقه و آذربلیجل جن بی می هو ع بوه هحلللوی اموه جل بوه عز
وضکلت میتکمره ب د عقتصولد آذربلیجول جنو بی بورع عقتصولد فولرس(عیرع )
ردلد .عینکه عقتصلد عو مملس

محروده قلجلر به عقتصلد آخور در امول جغرعفلول

یه عمروزه م د م به (عیرع ) شده عدت هبدیل شده فقط بل هکله بر عقتصلد دللدوی
و هجدیه و هحللل عز منرر آ قلبل درک عدت و در ص ر
هي ر پردعز ین مل صرفلً بول هغللور و هحو

دعشتس عیس گور

و

عرقولم و ععودعد طورف هیولب

خ عالم ب د یه به خ د خ د وعقکلتی رع بر من و آشکلر می ینند.
هبدیل شد شهرال بدر و هلریخی آذربلیجل جنو بی بوه شوهرال
یبتلً ی چ
عمروز

و ه دکه للفته بل ه جه به شلخصهل عقتصولد و عجتمولعی مودر

و در قطه مقلبل آ هبدیل شد رودوتلیی یوه بکنو ع پلیتخوت مملسو

محروده قلجلر ع تخلب شد و عین

بل ه مه خ یش به ین شوهر  91ملللو

فوور هبوودیل شووده عدووت یووه مریوود ا یووت دوولز و دوسووت و ملووت دوولز
فلرس(عیرع ) می بلشد فقط عز منرر عقتصلد دللدی قلبل درک عدت و صرفل ه جوه
به عرقلم و ععدعد قدر هبللس آ رع به مل می داد .ممل کوت عز دورملیه گورعر و
رخ بلال بلکلر

فقر و مهلجر عز آذربلیجل جن بی ع تقل منلبس عز آذربلیجول

جن بی به شهرال فلرس(عیرع ) عز طری ملسلل ال رلم بل کی عورعق م ولریت
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غلر مکلد وج ه شرعی دللدت هأملس مولسی عز طریو ییور ب دجوه ع تقول
منلبس عز طری مهولجر دعد دورملیه گورعرع آذربلیجول جنو بی بوه شوهرال
فلرس(عیرع ) یلنگز یال ملی ی ادعرع پرویه صنکتی خودملهی ی ولورز
و زیردلختی ملی ی و ولق

راول شوده هخریوب محولط زییوت خ وکل د

دریلچه عرومله ع عح و عقیلم هبکلض در ه زهال مختلف عقتصولد

فرانگوی و

دللدی شهردلز آشفته و پری ل جل گلر عز عیجلد زیردلختهل علموی فنوی
و فلدیکی برع ه دکه صنکتی و فرعر دعد درملیه گرعرع دعخلی و خولرجی عز
آذربلیجل جن بی هلشله لنی گیوترده در شوهرال آذربلیجول جنو بی عودم
عجلزه به شکل گلر عقتصلد محصو ال فرانگوی هریوی در آذربلیجول جنو بی
ضکف شبکه بهدعشت و درمل ضکف رلم هأملس عجتمولعی دوری ب اور و ح
خنقلت و یلرآفرینی عقتصلد

عجبولر بوه مهولجر فکولال دللدوی دع وگلای

آذربلیجل جن بی و ممل کوت عز شوکل گلور طبقوه مت دوط قو

در شوهرال

آذربلیجل جن بی ممل کت عز شکل گلر صونکت ه رییوم و صودال و اودعرع
مکضل بر در رعه صلهبل صنلیس و شریتال در آذربلیجل جن بی عز دو

رولم

ه هلسلتر فلرس(عیرع ) امگی شلخصهل میتکمره ب د عقتصلد آذربلیجل جنو بی
برع

رلم ه هلسلتر عدت یه هن

می یند عیوس وضوکلت میوتکمرگی آذربلیجول

جن بی رع ه پرویه ع طرعهی شده عز د

خ د

بلکه امل ند پدیدهع طبلکوی

و رمل جل ه داد و عینکه آذربلیجل جن بی فقط در چلرچ ب منلفس و زیردولطه
رلم ه هلسلتر میه ع د عدعمه هلل داد و هتی هص ر خولرج شود عز عیوس رعبطوه
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عدتکملر ممکس لیت .هصو رع علملل وه در ملول بکضوی عز فکولال عقتصولد
آذربلیجل جن بی یه عدتقن ملی منلفس عقتصلد آذربلیجول جنو بی رع بوه خطور
خ عاد ع دعخت پرویه ع روع ی دللدی و عقتصلد هحملل شده عز دو

رولم

عدت.
شکیتس عیوس دور بلطول ممل کوت عز دورملیه گورعر
مهلجر

بلکولر

فقور

آدلمللهشد و عدتثملر منلبس و مکلد آذربلیجل فقط ه دط یل آگوله

و هحصللکرده و متکی بر ا یت ملی هریی آذربلیجل جنو بی ممکوس عدوت یوه
ادف هلیی آ عدتقرعر و ه کلل دوست ملی هریی آذربلیجل جن بی عدت آ چوه
یه میه ع د به دور بلطل میوتکمره بو د و ه دوکه لولفتگی آذربلیجول جنو بی
خلهمه داد .آگلای و بلور به میتکمره ب د آذربلیجل جن بی و دوپس ضورور
رالیی عز آ و عیجلد عجملح و ع یجلم ملی برع ردلد به عدتقن ملوی فقوط بول
هبللس و آگلای عز ا یت ملی و منلفس ملی آذربلیجل جن بی ممکس خ عاد ب د.
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"...در عدتکملر دعخلی بخ ی عز ی

ی

ر بخش یل بخ هل دیگر رع به

فس خ د م رد عدتکملر قرعر میداد .ملت هلیم دیگر ملل دلیس و هحت دلطه در
آ ی

ر رع بکن ع هلشلهع بر عقتصلد خ د شکل میداد .صنلیس و هکن س ییهل

پل رفته و یلالالیی بل عرز

عفدوده بلال عختصلم به ملت هلیم پلدع مییند و

ه سلد م عد خلم ی لورز و مکد ی و هلملس لرو یلر عرزع به ملل هحت دلطه
هکل میگلرد یل بکبلر

دقل هر هحملل میش د .عیس هقیلم یلر هحمللی ار چقدر

عدعمه دعشته بلشد ملت هلیم ه دکه یلفتههر ثروهمندهر و ملل هحت دلطه فقلرهر و
ه دکه للفتههر میش د و رعبطه فرعهر و فروهر بلس ملت هلیم و ملل هحت
دلطه هکمل مییلبد و در ه زهال فرانگی و دللدی لد ملل هحت دلطه دچلر
بحرع ا یتی و یمب د ععتملد به فس ملی میش د و شرعیط عدتکملر هحملل شده
رع غلرقلبل هغللر میدع ند"...
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تحلیلی بر اقتصاد سیاسی آذربایجان جنوبی
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