
 )يري ظيه نانين مال ىمتحؤکو ميلى آذربايجان( ايلھامي غ�مرضا

  *ىنين ماليه تدبيرلر ىآذربايجان ميلى حؤکومت

جنوبي آذربايجانين . پروبلئملريندن بيريني تشکيل ائدير مھمائتمک دونيانين ان  حلايقتيصادي چتينليکلري 

متي تشکيل حؤکو ميلىرانلي وضعيته دوچار اولدوغو بير دؤورده آذربايجان حايقتيصادياتينين چوخ آغير، بؤ

نين ايقتيصادياتيني يوکسلتمک، بازارين دورغونلوغونو  مت ايلک گونلردن اعتيبارن اؤلکهحؤکو ميلى. اولوندو

حؤکم سورن آرادان قالديرماق، ايشسيزلره ايش تاپماق، خالقين ريفاه حاليني ياخشيCشديرماق، شھر و کندلرده 

فCکت و آجليغا سون قويماق اوچون جيدي تدبيرلر گؤرموش و بو چتينليکلري آرادان قالديرماق ساحه سينده بير 

صنايعني  ميلىايقتيصاد و تيجارت ساحه سينده گؤرولن تدبيرلر ايچريسينده . چوخ مووفقيتلر الده ائتميشدير

 ميلىسي  هلامين ائتمک مساه اوPن احتيياجCريني تعنين صناي خاناPر آچماق و اؤلکهديرچلتمک، يئني کار

ميرين، عسين، يولCرين ت ايشسيزليکله موباريزه آپارماق اوچون ال صنايع. متين ديقت مرکزينده دوروردوحؤکو

مت او زامان حؤکو ميلى. سينه و تيجارتين آرتيريلماسينا بؤيوک فيکير وئريليردي يولCرينين چکيلمه هيئني شوس

سينده باغCنميش  ران نتيجهحا خوصوصيله آذربايجاندا اؤزونو داھا دھشتلي بير صورتده گؤسترن بؤايراند

اوزون مودت . کارخاناPريني ايشه سالدي» ايران گؤن قاييرما«توخوجولوق کارخاناسي و » هپشمين«اوPن 

مت يئني کارخاناPرين حؤکو ميلىايشيني دايانديرميش اوPن مؤوجود کارخاناPري ايشه سالماقC برابر 

متين حؤکو ميلىپاپيروس کارخاناسي » آذربايجان«تريکوتاژ کارخاناسي و » ظفر«. آچيلماسينا دا ايقدام ائتدي

ايشسيزليکله جيدي موباريزه ائتمک اوچون يئني يولCر چکمک، کؤھنه . ياراتديغي يئني کارخاناPر ايدي

قاP، مييانداب،  سايين. ساحه سينده ده بؤيوک ايشلر گؤرولوردومير ائتمک و يئني کؤرپولر سالماق عيولCري ت

اھر، مييانا، خالخال، آستارا، اردبيل، زنگان و تبريز يولCريني، ماھاباد، مييانداب، آستارا، اردبيل، نير، 

مت مينلرله ايشسيزي حؤکو ميلىسيله  ائتمک واسيطه تعميرساراب و بوستاناباد کؤرپولريني يئنيلشديرمک و 

يئ ايرانين تبريز شؤعبه   ميلى -متين تشکيليندن بير آز قاباق بانک حؤکو ميلى. اولدو فقموو ائتمگه تامينايشله 

. آدPنان اينگيليس بانکينا کؤچوردو» شاھنشاھي-بانکي«سينده مؤوجود اوPن نقد پولCري  سي بانکين خزينه

يئ ايرانين تبريزده و آذربايجانين ساير  ميلى بانک(بوتون بانکCرين وغو زامان مت تشکيل اولوندحؤکو ميلى

ميليون  2مؤوجود نقد پولو ) تبريز و بانکي کشاورزي و صنعتي ى سپهبانکي شھرلرينده اوPن شؤعبه لري 

لرينين  نين آخيريندا دؤولت ايداره مت آذر آييحؤکو ميلىيئني تشکيل اولونموش . مين تومن ايدي 200

يئ ايرانين  ميلى بانک بوندان عCوه. لي ايدي ميليون تومندن آرتيق پول وئرمه 3لرينه ماعاش اوPراق ايشچي

 کي سينده ني بانکين خزينهعي. ودودوندا آذربايجان تاجيرلرينه بورجلو ايديحميليون تومن  15تبريز شؤعبه سي 

بو اييرنج، فيريلداقC تئھران . يلميردييه ب نقد پول اونCرين بانکين جاري حسابينداکي بورجCريني اؤده

رانينا و پولسوزلوغا دوچار ائتمک و حبؤ همتيني ماليحؤکو ميلىمتي يئني تشکيل اولونموش آذربايجان حؤکو

نين بيرينجي  مت تشکيليحؤکو ميلىاودور کي، . ييردي اونون ايقتيصادي وضعيتيني تھلوکه آلتينا آلماق ايسته



قاPن -و بعضي ساتقين تاجيرلرين اولوب. سيني قاداغان ائتدي حسابCرا پول وئرمهگونوندن بانکCرين شخصي 

سيله آذربايجاندان  نين واسيطه بانکCردان آليب اينگيليس بانکي) مين تومن 200ميليون  2(مبلغيني ده  ىجوزي

خانا صاحيبلريندن مت بؤيوک مولکدارPر، تاجيرلر و کارحؤکو ميلى. لرينين قارشيسيني آلديثچيخارماق تشبو

بونونC دا اينگيليس . آلينمالي اوPن وئرگيلري اونCرين ھمين اينگيليس بانکينداکي پولCري حسابينا توپCدي

بو (متين ايختيياريندا اوPن بانکCرين حؤکو ميلىسينده ييغيلميش نقد پولCرين کوللي مبلغي  نين خزينه بانکي

مت آز بير حؤکو ميلى. سينه داخيل اولدو خزينه) رتچي قويولموشدواظمت طرفيندن نحؤکو ميلىبانکCردا 

ميليون تومندن آرتيق  3بانکيندان اوPن  ميلىمودت ايچريسينده آذربايجان خالقينين و تاجيرلرينين ايران 

  . اولدو فقه مووگحسابCريندان اوPن طلبلريني تدريجن وئرم) مانتا(ه خالقين پسنداز گم هطلبلريني اؤد

ائتمک و ياشاييشيني  تامينمت آذربايجانين ايقتيصادياتيني يوکسلتمک، خالقين ريفاه حاليني حؤکو لىمي

ساتيشيني . ياخشيCشديرماق اوچون دؤولتين اينحيصاريندا اوPن قند، چاي، قوماش، توتون، پاپيروس و س

بايجانين باشقا شھرلرينده دؤولتي کيفايت قدر و ھم ده ثابيت قييمتله خالقين ايختيياريندا قويوب تبريز و آذر

تبريز، اورميي، زنگان، اردبيل، خوي، ماراغا، اھر، مييانا، ماکو، سالماس، . ماغازاPر آچماغا ايقدام ائتدي

متين آچديغي حؤکو ميلىلمدار و سرابدا عآذرشھر، مييانداب، آستارا، خالخال، مئشکينشھر، سولدوز، مرند، 

بير نئچه . يصاريندا اوPن مالCري ثابيت و اوجوز قييمتله ساتيشا بوراخميشديدؤولتي ماغازاPر دؤولت اينح

جي ايل -1325. زPشديريلديگون عرضينده ھمين ماغازاPردا ساتيCن مالCرين قييمتي بير داھا اوجو

شکر، چاي و پاپيروسون قييمتي ده %) 10( قيرانھيشت آينين اوللرينده قوماشCرين قييمتلري تومنه بير اورديب

يئنه ده خورداد آيينين آخيرPريندا خالقين ريفاه حالي اوچون قندين . ھمن ميزاندا اوجوزPشديريلميشدي

%) 20( قيران 2مالCرين قييمتي تومنه . و س قيران 2، شکرين کيلوسوندا قيران 2کيلوسوندا 

ده ييغيCن بوتون وئرگيلري و  ن تشکيليندن بير آز سونرا اؤلکهمت اؤزونوحؤکو ميلى. اوجوزPشديريلميشدي

تمرکوز وئرميشدي، دؤولتي ماغازاPري آچماقC ياناشي اوPراق  دارليقدا هخزان نى ىگليرلرينين ھاميسدؤولت 

بو خزانه سندلري ايله دؤولتي . ميليون تومن مبلغينده خزينه سندلري اينتيشار وئردي 1مت حؤکو ميلى

مت دؤولت ايشچيلرينه داھا حؤکو ميلى. اوجوز مال آلماق مومکون ايدي%) 10( قيران بيراPردان تومنه ماغاز

سينه  آرتيق کؤمک ائتمک اوچون دؤولت ايشچيلرينين ماعاشيندان بير حيصه سينين خزينه سندلريندن وئريلمه

متين بو حؤکو ميلى.نا دوشموشدوھمين خزينه سندلري ايشين گئديشينده راييج پول کيمي جريا. ايجازه وئردي

نين و  چي دؤولتيعتدبيرلري خالقا و خوصوصيله دؤولت ايشچيلرينه گؤستريلن کؤمکدن باشقا، ايران ايرتيجا

يره و صاحآزادليق حرکاتيني ايقتيصادي مو ميلىاونCرين آمئريکالي، اينگيليس آغاPرينين آذربايجانداکي 

متين آذربايجانين ايقتيصادي حياتيندا عمله حؤکو ميلى. وچا چيخارديييق يولو ايله بوغماق قصديني ده پضت

سيندن ھمين بانکا  سي و دؤولت خزينه سيس ائديلمهانين ت»آذربايجان بانکي«يئنيليکلردن بيري ده  مھمگتيرديگي 

ميزين ايقتيصادي حياتيندا ماليک اولدوغو  نين اؤلکه آذربايجان بانکي. سي ايدي ميليون تومن سرمايه وئريلمه 5

سيس اآذربايجانين ايقتيصادي حياتيندا بو بانکين ت«: وري دئييردي هپيش.ج.ائدرکن س بحثبؤيوک رولدان 

لريميز چتينليکله  يه اوجاغي تيجارتي و سنتي موسيسه، بو مالهمنيم فيکريمج. اولونماسي بؤيوک بير حاديثه دير



متين ايقتيصادي حؤکو ميلى. »عده اونCري ھر جور چتينليکدن قورتاراجاقديرجاقCري بير مؤوقه اوPموواج

ده نظرده  يني نه درجهعنافقدر مؤحکم اولدوغونو و خالقين م بازاسينين نه ماليهنين نه قدر آيدين  سيياستي

بو . نا نظر سالماق کيفايتديرلر حاقينداکي بير قراري نين مالي مسله تيايرلر ھئيزتوتدوغونو بيلمک اوچون و

مين تومن، حوقوق و سياسي مکتبين تشکيل و  500ميليون  2قراردا تبريز دارولفونونون بيناسي اوچون 

مين تومن، آذربايجان شھرلرينين  500ميليون  1سينه  يهدمين تومن، تبريز بل 500ميليون  1سيسي اوچون ات

) تبريز، اورميي، اردبيل، ماراغا، زنگان، خوي، اھر(شھرينده  7 ميليون تومن، آذربايجانين 2آبادليغي اوچون 

ميزين ايقتيصادي  اؤلکه. مين تومن اعتيبار نظرده توتولموشدو 500ميليون  1تربييه ائولري آچماق اوچون 

قانونCريني نظردن  ماليه«مت قئيد ائديردي کي، حؤکو ميلىليشيني ان اساس مسله کيمي قارشييا قويان  يوکسه

بودجه  ميلىسينين مداخيل و مخاريجيني تفتيش ائتديکدن سونرا چوخ تئز بير مودتده  ايداره ماليهئچيرمک و ک

ي و مملکتين ترق سيياستينين گلير و مخاريج اساسيني ماليهيه تقديم ائتمک، عوموميتله  ميلى سيني مجليس هحPي

  . »تکامولو اوزرينده قرارPشديرماق Pزيمدير

سينده آز بير مودتده  تدبيرلري نتيجه ماليهدوزگون ايقتيصادي و . مت وئرگي قانونCرينا يئنيدن باخديحؤکو ميلى

يلين جو ا-1324سيني  يرليکلرين اوچ آيليق بودجهظسيني دوزلتدي و يئني تشکيل اولموش نا مالي بونؤوره

يف اوچون آيريلميش مبلغ ايران ده معار ھمين اوچ آيليق بودجه. يه تقديم ائتدي ميلى آخيرينا قدر مجليس

جي ايلين -1325مت حؤکو ميلى. ياريم آرتيق ايدي دفعه 2نين آذربايجانين معاريفينه آييرديغي مبلغدن  دؤولتي

مجليسين ايکينجي عومومي  ميلىده -15جي ايل فروردين آيينين -1325سيني حاضيرPماغا ايقدام ائديب  بودجه

و  تومن  مين 60ميليون  64معي نين گلير ج بودجهبير ايلليک . ائتديايجCسينين تصديقي اوچون تقديم 

سيس اولوناجاق مکتبلر، اده يئني ت بو بودجه. تومن ايدي 972مين  856ميليون  63نين خرجلرينين جمعي  ودجهب

ين تومن، کندليلر 230مين  620ميليون  10گئجه کورسCري و اونيوئرسيتئتين تکميلي کيمي معاريف ايشلرينه 

Cشديرماق، فCماق و يونگول طتي گئنيشلنديرمک، کندليلره جوت، اکين وسايحوضعيتيني ياخشيPي حاضير

ائتمک  تامينمين تومن، آذربايجان خالقينين ساغCمليغيني  5ميليون  5شرطلرله اونCرا بورج وئرمک اوچون 

سي،  ي، تزه يولCرين چکيلمهتعميرو دمير يولCرينين  همين تومن، شوس 30ميليون  5ارتينه زيه ويصحاوچون 

 800سي اوچون پوچت و تئلئقراف و يول ويزارتينه  لرينين دوزلديلمه لرينين و پوچت ايدارهطيئني تئلئقراف خ

سي و دؤولتي بيناPرين  ده يئني بيناPرين تيکيلمه ھمين بودجه. مين تومن بودجه آيريلميشدير 795ميليون 

، همعاريف ايشلرين -متين مدنيحؤکو ميلىبو رقملر . ميليون تومن اعتيبار نظرده توتولموشدو 2وچون ي اتعمير

. نين آبادليغينا نه قدر فيکير وئرديگيني آيدين گؤسترير و اؤلکه ائتمگه تامينخالقين ساغCمليغينا، خالقي ايشله 

ي آبادليق و کندليلرين ضفاي 23،88، هرينيه ايشلصحفايزي  7،92ي معاريف ايشلرين، ضفاي 16،82نين  بودجه

 49،82نين  ، بودجههبير سؤزل. نين ياخشيCشديرماغا، عومومي ايجتيماعي ايشلره خرج اولونوردو وضعيتي

  . ت و آبادليق ايشلري تشکيل ائديرديح، فCصحيهيني معاريف، ضفاي

  آذر ژورناليندان گؤتورولموشدور 21يازي  *


