
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                                 ١٣٩٣اسفند١١٥ شماره  دوره پنجم 

  ! هوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران استجم          

 یشادباش نوروز
 
 را به ی نوروز باستاندني فرا رسجانی فرقه دمکرات آذربای مرکزتهيکم

 .دی گوی متي شادباش و تهنزیهموطنان عز
 و ی دوست،ی و شادابی بخش زندگدی نوشهي همانيرانی نزد ما انوروز

 ما اکاني که نستي نلي دلیب.  بوده استیشتن و مهر و مهرورزدوست دا
 داشته و ی گرامی و مکانی زمانطی را در هر شرای روزنيربازچنیاز د

 باور بوده اند که نی ما بر انانيشيپ.  پرداخته اندیکوبیبه رقص و پا
 یدي پلختنی دور ری برای انسانی باورهاشی نو و روینوروز آغاز زندگ

 بوجود ییکصدای و یکدلی ی نو برایهر بهار فصل.  هاستیها و کرخت
 ی سرشت انسان را از بدعت،ي جامه نو با نوشدن طبدني آورد و پوشیم

 نبود که تا نياگر چن.  کندی مکی ها نزدی ها و پاکییبایها دور و به ز
 را ی مردمني آئنی و ناپاکان ضد بشر صدها بار ایمنی اهریروهايبحال ن

 تقابل نیا.  کاشته بودندیدي و نوماسی و یرگي آن تی و بجااز مردم گرفته
 رهي تورشی ما بارها شاهد زي نري اخیدر سالها. تا به امروز ادامه دارد

 بوده ی نوروزني و از جمله آئی مردمی هاني ورزان به آئنهي و کشانیاند
 .میا

 ی سخت و دشواری مردم کشورمان سالتی اکثری که گذشت برای سالدر
 دولتمردان، غارت و چپاول ی خردی از بی ناشی بحران اقتصاد.بود

 در ،ی نجومی قدرت و اختالس هاییاي مافیثروت کشور توسط باندها
 اقتصاد کشور را به ،یستيالی امپری فلج کننده قدرت های هامیکنار تحر

 وعرصه بر دی و تورم تشدی گران،یکاري بجهيدر نت. اند رسیورطه نابود
 .مردم بخصوص کارگران و زحمتکشان تنگتر شد تی اکثریزندگ

 ٢ادامه درص                                                             

  کشوریاسي به اوضاع سینگاه
 ی هسته امذاکرات

 کشور در یاسي سیدادهای رونی از سرنوشت سازتریکی
 ی جمهوری مذاکرات پنهان و علنۀ گذشته ، ادامیهفته ها
 ی هامی بود تا بتوانند به تحر1+5 گروه ی با دولتهایماسال
 ی هسته اعی که بر اثر گسترش صنای و کمرشکنعيوس

 . دهندانیشکل گرفته ، پا
 پنهان نگه 1+5 ندگانی و نمای اسالمی دولت جمهورآنچه
 است ی ایاسي و سی اقتصادطی شراعي دارند ، ابعاد وسیم

هد تا مصوبات  به آنها تن ددی بای اسالمیکه جمهور
 مذاکرات در نیا.  ها تمام شوندمی لغو و تحرتي امنیشورا

 ی مخالفتهاشتريب.  داردیداخل وخارج کشور مخالفان
 پنهان شده ني دروغ»یاستقالل خواه« که در پشت یداخل

 به ی خارجی اکثر مخالفتهایول.  دارندی، مصرف داخل
ه  بی اسالمی جمهوریبندی در مورد پای کافنيعدم تضم

 . شوندیتعهداتش مربوط م
 به عنوان مخالف اهوي نتانی به رهبرليدولت اسرائ
 ، اما شودي مذاکرات نشان داده مشرفتيسرسخت پ

 هي علطی سخت تر کردن شرای او ظاهرا برایامخالفته
 شد و نه مخالفت با هر نوع ی مغي تبلی اسالمیجمهور
 یم اسالی مذاکرات و تن دادن جمهورشرفتيپ. یمذاکره ا

 کشور ی هسته اعیبه نظارت و کنترل کامل غرب بر صنا
 غرب در ی از خواسته های بخش بزرگرشی پذزيو ن
 شدن کی نزدژهی بوو ، ی واقتصادیاسي سی هانهيزم

 ی و جمهورکای آمری دولتهاانيزمان توافق کامل م
 . منجر شدیدی به حوادث جد،یاسالم

 ٢                 ادامه در ص                                        
 

  در اين شماره

 ٥   ص   جاني فرقه دمکرات آذربای مرکزتهي کمهياعالم

 ٦    ص" تحوالت در کشور عراقري به سی اجمالینگاه

  ٧    ص                  آذربايجانیمرحله نوين نهضت مل

 ٩                                      ص زادهی واله قلولداشي

  ١٠                           صصاحبه با رفيق واله قلی زادهم

 ١٢                                صني به حوادث اوکرائینگاه

   نين کاتبليينين عالنی-ف. د. آ

 نين مرکزی کميته سينين –ف . د. تاریخينده آ) ١٣٩٣ اسفند ٩ (٢٠١٥فورال ٢٨

ف مرکزی کميته . د.م دا بيرینجی، آپلنو. نوبه دن کنار پلنومو کچيریلميشدیر

سينين وفات ایتميش صدری یولداش اميرعلی الهرودی و باشقا وفات ایتميش 

  . مرکزی کميته عضولرینين خاطره لری بير دقيقه ليک سوکوت ال یاد ایدیلميشدیر

یئنی صدرین سئچيلمه سی ایله عالقه دار، مرکزی کميته نين اجرائيه هيئتينين 

  . اله قلی زاده پلنوم ایشتراکچيالرینا تکليف اولوندویکدیل نامزد و

تکليف مذاکيره اولونوب و مرکزی کميته نين عضولرینين یکدیل سسی ایله قبول 

 نين مرکزی –ف .د.بئله ليکله یولداش واله قلی زاده رضا اوغلو آ. اولونموشدور

  . کميته سينين یئنی صدری وظيفه سينه سچيلميشدیر

التی مسئله لر حاقينده مذاکره اولونوب یکدیل سسله قرارالر سوندا باشقا تشکي

  . قبول اولونموشدور

پلنوم اشتراکچيالری یئنی صدری تبریک ایدرکن، اونا اوغورالر دیله ئيب ئوز 

 . ردیلرامکداشليقالرینی فرقه یولوندا سوز و

  آذربايجان دمکراتئ فرقه سينين مرکزی کميته سينين کاتبليگی

  ١٣٩٣ اسفند ٩

 



 
 
 
 

  .....یشادباش نوروز
  
 دهی نادکي دمکراتی های سال گذشته همچنان آزاددر

 حقوق زنان، جوانان، نی ترییابتدا. گرفته شد
 روزنامه نگاران و سندگان،یروشنفکران، هنرمندان، نو

 ساکن کشور و یاخلق ه.  پا گذاشته شدریزحمتکشان ز
 حقوق خود نی تریی همچنان از ابتداینی دی هاتياقل

 زحمتکش به خاطر نسانصدها جوان و ا. محرم بودند
 ی راهگرانی شدن حقوق خود و دمالیاعتراض به پا

 .دندی محروم گردیزندان شدند واز حقوق اجتماع
 
 مردم بر یابی همه ، سال گذشته سال سازمان رغميعل
با برمالشدن گوشه .  بودهي فقیتبد ول مستي حاکمهيعل
 ی کالن مالی و اختالس های از فساد اقتصادییها

 چتر ری نژاد که همه زی مقامات دولت احمدنیباالتر
 ی هاهیپا.  به غارت و چپاول مشغول بوده اندهي فقتیوال

 .دی لرزشي از پشيب یهي فقتینظام وال
 
 کی سال گذشته مبارزات و اعتراضات مردم از در

مقاومت روزنامه .  برخوردار بودی بهتریسازمانده

 جوانان و ان،ینگاران و هنرمندان ومبارزات دانشجو
 و ستی زطي ساکن کشور، طرفداران محیزنان، خلق ها

 بهتر و آزاد و ی زندگکی یکارگران و زحمتکشان برا
 نشان یی و همگرااتحاد نوع کی از یی جلوه ها،یانسان

 و ی توده ای ساز تشکل هانهي زمندهی تواند در آیداد که م
 هي فقتی والمی رژی های در مقابل خودکامگیسد محکم

 .باشد
 
 مردم کشورمان از ی با رهائعتي طبی نوزائمیدواري امما

 هرچه ی و بهار واقعزدي درهم آم،ی حقوقیاستبداد و ب
زودتر فرارسد و مردم کشورمان جشن سال نو را در 

 و صلح ی عدالت اجتماع،ی سرشار از آزادییکنار فضا
 فرقه دمکرات ی مرکزتهيکم.  برگزار کنندیو دوست
 نوروز را به همه دنيگر فرا رسی بار دکی جانیآذربا

 سال 1394 و آرزو دارد سال دی گوی مکیمردم تبر
 . همه هموطنانمان باشدی برایخوب

 
 1394 نوروز جاني فرقه دمکرات آذربای مرکزتهيکم
 
 

 

  کشوریاسيع س به اوضاینگاه
 حی و انتقاد صرکای در کنگره آمراهوي نتانزي توطئه آمیسخنران

 و ی اسالمی با جمهورکای الوقوع کامل آمربیاو به توافق قر
 که دي انجامی ، به نامه اکای جمهور آمرسي سئوال بردن رئریز

 نوشتند و ی خامنه ای به علماي خواه مستقی سناتور جمهور47
 بی دو دولت را بدون تصواني میفقنامه ادر آن هر گونه توا

 انی دوران اوباما پاانی دانستند که با پا»یورق پاره ا«آن ها 
 جنگ ی افراطی تندروهای و الباهوي اقدام نتاننیا. افتیخواهد 

 دارند و آن یگریطلب نشان داد که مخالفان مذاکره هدف د
 مي تسلای بزرگ و اري بسی جنگ منطقه اکیدامن زدن به 
 و اهوي نتانیاوباما سخنران.  استیاسالم یبزرگتر جمهور

 خواهان کنگره و سنا را به صراحت ی جمهورونياقدام فراکس
 ی دلواپسان در جمهوراستيمحکوم کرد، آن را همسو با س

 از آن ها خواست به ی دانست و به طور ضمنیاسالم
(!).  خواهند و نه مذاکره و صلح ی که جنگ مندیصراحت بگو

 هم اعالم کرد ی اسالمی جمهورولت خارجه دری وزفیظر
 سازمان ملل تي امنی به عنوان مصوبه شورادیتوافقنامه با

قاعدتا در .  همه دولتها الزم االجرا گرددیامضاء شود تا برا
چند روز .  احتمال در نظر گرفته شده بودنیمذاکرات پنهان ، ا

او ضمن . دري گی قرار مهي فقی ولدیي موضع مورد تانیبعد ا
 پا گذاشتن ری و متهم کردن آن ها به زندهی نما47پاسخ به نامه 

 ی کند طوری مدي خود تاکندگانی به نما،»یاسياخالق س«
  .« آن بزندریها نتواند ز بعد«توافق کنند که 

 هنماني سرنوشت منيي شرکت در تعی مردم براابي در غحال
 ادامه اني مهي فقتی خودکامه والمی منتظر انتخاب رژدیبا

 ادغام خفت ای و ی جنگی احتمال ماجراجوئۀ به اضافمهایتحر
 و شرکت کامل در نقشه یبار کامل در بازار انحصارات جهان

  . در منطقه وجهان بودکای آمرسميالی امپریها

   در منطقهیی گرای نظامشیافزا
 انهي جنگ سرد، منطقه خاورمانی و پای شوروی از فروپاشپس

 داني و می نظامیاز مراکز دخالت ها یکیمدت هاست به 
.  شده استلی مدرن تبدی گرم با انواع سالحهایجنگ ها

 ی و متحدانش به افغانستان و تجاوز نظامکای آمریتجاوز نظام
 و فاجعه بار و عي وسی جنگ داخلیبه عراق و راه انداز

 فراهم نمود تا با ی انهي زمه،ی در سورری ناپذانیظاهرا پا
شاهد »  داعش«ري نظی به شدت افراطیروهها گیابیسازمان 

 که مدت هاست در صدر اخبار مي باشیري کم نظی هاتیجنا
 یدتری جدی خود بهانه هاۀرسانه ها قرار گرفته ، و به نوب

 ی مجادی و متحدانش اکای ادامه مداخالت مسلحانه آمریبرا
 زي خطرناک منطقه بر سرنوشت کشور ما نتي وضعنیا. کند
 یروهاي از زمان حمله نی اسالمیجمهور.  داردی جدراتيتاث

 عٔهي حکومت شینیگزی در جایناتو به خاک عراق ، سهم مهم
 جادیفرقه گرا در عراق داشته و از همان زمان ، با ا

 هاارتش « نقش شتري که ب»عهي شی شبه نظامیروهاين«
 در ی نظامتي کنند، به فعالی مفای را ا»هي فقی ولیخصوص

 و تی موصل و تکریاشغال برق آسا. ستعراق پرداخته ا
 به طرف ورشی داعش به کرکوک و ی در پیحمالت پ

 تختی به طرف بغداد پایشرويسامره، کربال و نجف و پ
 شی ها باز هم افزاتي فعالنی آورد تا ادی را پدیعراق، فرصت

 با ی اسالمی جمهورمي و همزمان با مذاکرات مستقابدی یشتريب
 منطقه ی نقشرشی ، به پذیکائی آمرانيظام ندیي و با تاکایآمر
 کای آمری نظامی در طرحهای اسالمی جمهوری برایا
 ی اسفند م14 که روزنامه شرق ستي نهودهيب. نجامديب
 ستاد مشترک ارتش سیي ر»ی دمپسنيژنرال مارت«:سدینو
   ی با گروه داعش براکاري از عراق در پرانی اتیحما کا،یآمر

٢ 

 کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم              ١٣٩٣اسفندت١١٥ شمارهدوره پنجم



  
  
  
  
  

  .... به اوضاعینگاه
  
دانست و افزود » مثبت« را تیراندن آنها از شهر تکر  رونيب

 در داخل عراق شي سال پ11 از ابتشي که به نی و کسانرانیا«
 در ،یا  هستند، اکنون در سطح تازهاتيحال انجام عمل در

 در نبرد ه کییروهايدوسوم از ن. اند  شدهري درگتیکارزار تکر
 هستند که از یا عهي شانينظام  شرکت دارند از شبهتیتکر
 کنند، بلکه سردار ی میرويو نه تنها پ» .کنند ی میروي پرانیا

 را به اتي عملنی ای عملی فرمانده سپاه قدس فرمانده»یقاسم«
 عراق و کا،ی کامل آمری با هماهنگاتي عملنیعهده دارد و ا

  . شودیم برده شي به پی اسالمیجمهور
 سطح و تا نی در ایم اسالی بار است که جمهورني اولنی اایآ
 پردازد؟ پاسخ را ی در منطقه مکای با آمری حد به همکارنیا
» مثلث «یلي تحلی خبرتی و در ساانی توان از زبان موسویم

 خود با ۀ مصاحبۀ در بخش سانسور شدانیموسو. جستجو کرد
 اسفند ماه ١٢ خی در تارتی سانی که ای سی بی بیبنگاه خبر
در دوران حکومت طالبان و : دی گوی آن پرداخته، میبه افشا
 قصد ورود به افغانستان و جنگ با القاعده را کای که آمریزمان

 رانی اای که آمی کردی بحث متي امنی در شورایداشت ، ما مدت
 یماني سردار سلر؟ي خای کند یدر مبارزه با القاعده همکار

او ضمن موافق ...  دل هم نبودساده نکهیضمن ا. موافق بود 
 دعوت کی نی اای مظنون بود که آکای آمرتين ، به نبود
   صادقانه ؟ای است یکيتاکت
 و ی اطالعات دولت خاتمری وزیونسی که دهي رسیی به جاکار

 ی ادعاهای با پا گذاشتن بر روی حسن روحانیمشاور فعل
و هر » تعامل با جهان« و »ريتدب« ، »ی روانهيم«، »اعتدال«

 پس از رانی ایامپراتور« : دی ، رسما بگویاسينوع خرد س
 بغداد وقرن ها توانست مناطق تحت نفوذ خود را گسترش دهد 

 ی مسئله هم برانی ماست و اتختی ، فرهنگ و پاتیامروز هو
  .«امروز است ، هم گذشته

 ، مورد ی اسالمی مقامات جمهورزي آمني اظهارات توهنیا
ن  معاو»ی عالوادیا«.  قرار گرفتیاعتراض مسئوالن عراق

:  گفت ی تنداري جمهور عراق در اظهارات بسسيرئ
 عنوان چي که آنها به هدانند ی خوب میرانیمسئوالن ا«
 ی اظهاراتني چنانيها از ب هدف آن.  عراق را ببلعندتوانند ینم
 وزارت یريمن از موضعگ...  است»یريباج گ «کی نهات

 تی حمای ادعاهائنيخارجه عراق در محکوم کردن چن
 که ميخواه ی حکومت عراق مهي ما از قوه اجرائ...کنم یم

 نیاگر ا.  دور کنندیري را از مناطق درگیرانیفرماندهان ا
 در بغداد شانی آمده اند پس جای مشاوره نظامیفرماندهان برا

  . حضور داشته باشندیري در مناطق درگدیاست و نبا
 آن سپاه قدس، مدت هاست ی پاسداران و شاخه برون مرزسپاه
 حزب اهللا ی حضور دارد و با همکارهی سورینگ داخلدر ج

 بشار اسد پرداخته می مخالف رژیروهايلبنان به جنگ با ن
 از یري روزها معلوم شده آن است که سربازگنیآنچه ا. است
 شکال ایري درگی منطقه و اعزام آن ها به کانون هاانيعيش

 یبا به خاک سپار.  به خود گرفته استیعتريباز هم وس
 و در هیجنگ در سور) ونيفاطم (ی افغانداني از شهیادتعد

 پرده برداشته دی جدی و سازماندهیريارگی نیمشهد بود که از ا
 عروج عاشقانٔه سرداران ی در رثاميروزنامه تسن. شد

 که سنگرانشان گرهمی و دی بخش،ی اسالم ؛ توسلیافغانستان
  به  ملقب به ابوحامد ی توسلرضاي ها آنها را علیخبرگزار

  
  
  
  
  
  
  

 ملقب به فاتح به ی و رضا بخشوني فاطمپيعنوان فرمانده ت
سالها : سدی نوی نام برده اند، مپي تنی فرمانده انيعنوان جانش

 شد که آن ادآوریها   بزرگ دوباره بعد از قرنیني خمش،يپ
 هی هدتی بشریبه عنوان اسالم برا) ص( اکرمامبري که پیزيچ

 اصالت ییاي جغرافیو مرزها بدون مرز است یآورد، مکتب
 سند ونيامروز فاطم.  ندارندیتي امروز مشروعیاي در دنافتهی
  . حرف هستندنیا

 از نظر سرداران ، به عراق و ی مکتب بدون مرزنيچن
 شود ی خالصه نممنی و لبنان و سودان و هیافغانستان و سور

 ی شدن آن فراهم شده و به جنگی اهی روزها طرح سورنیکه ا
 منی در ی اسالمی و جمهوری عربستان سعوداني میابتين

 فاز هم دارد که فعال یگری مکتب ابعاد دنیا.  خواهد شدلیتبد
 ی شوراري دبی شمعخانیعل.  گذراندی خود را میتدارکات

به ناوگان » دماوند« در مراسم الحاق ناوشکن ی ملتيامن
 صلح و یایدر« خزر را یای خزر ، ضمن آنکه دریایدر

 ی نظامیروهاي نی خواند ، حضور رسمی م»تيامن و یدوست
 کند و ی را در اقصا نقاط جهان گوشزد می اسالمیجمهور
 یشي را تا مناطق سوق الجی اسالمی امپراطوری ذهنیامرزه

عدم اشاره .  دهدیبسط م»  و باب المندبترانهی مدیایدر«در 
 خزر، آن هم درست در یای در دری حضور نظاملیاو به دال

 غي تبلهي فقتی والمی امپراطورمابانه رژی هااستيکه س یزمان
 ی اه از دست رفتی عرصه ها»یامپراطور «نی شود ، و ایم

چرا در .  استزيدر شمال کشور را هم داشته ، سئوال بر انگ
 حضور تی شود و تقوی ناوشکن به آب انداخته مییای درنيچن

  ! ؟ستي چی برای صلح و دوستی ای درنی در اینظام
 که مورد ی برون مرزی های گری ها و نظامی لشکرکشنیا

 ی در کشور، و در مواردیاسي سیروهاي از نی بخشیبانيپشت
 رد،ي گی قرار می مداخله گر جهانی قدرتهادیيظاهرا مورد تا

 ی می کشورما را به گردابی پارایز.  استزي مخاطره آماريبس
.  بزندرقم ندهی را در آی فاجعه بارجی تواند نتایکشد که م
 ی دارشهی ری سنییادگراي که بنی در منطقه اعهي شیژاندارم
 قطر و ،ی عربستان سعودی دالرارديلي متی و حمایبه رهبر
 کند و مورد ی فارس در آن تاخت و تاز مجي خلیشورا
.  نخواهد بودنهی است، بدون هزی جهانی نظامعی صنایبانيپشت
 ی جنگ هایمدائ کشور ما را در مخاطره کسوی روند از نیا

 به هر چه قدرتمند گری دی دهد و از سوی قرار میمنطقه ا
 و غارت بخش دنيشدن سرداران سپاه در داخل کشور و بلع

 ی کشور توسط شرکت های از ثروت ملیبزرگ تر
 تي تحت کنترل و مالکی تجار-ی نظامی و شبه دولتیخصوص

 یدتصا اقیاي مافنیو از آنجا که ا.  انجامدی سرداران منيهم
 است، با قدرتمند تر هي فقتی والیکتاتوری دمهي ستون خینظام

  . شودی متی تقوزي نیشدن آن ، استبداد حکومت
  ا. ردي گی باال می رهبریني جانشی ها برارقابت

 یدر قانون اساس.  رهبر استیني روزها همه جا بحث جانشنی
بر  «ی را مجلس خبرگان رهبرهي فقی ول،ی اسالمیجمهور

 سپردن چرخه یول. » کندینظارت م« و بر کارش »ندی گزیم
 نگهبان که ی شورای مجلس به نظارت استصوابنیانتخابات ا

خودش منصوب رهبر است، مجلص خبرگان را به سرعت به 
 کرد که کارش لی تبدهي فقی ولی گوزي مجموعه مجری زکی

   ستي نلي دلیب.  است که مرده باشدی رهبرني جانشنييفقط تع
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  .... به اوضاعینگاه
 در مورد ی قوعاتی مجلس با شانی ایکه فعل و انفعاالت کنون

عالوه بر .  الوقوع بودن مرگ رهبر حساس شده استبیقر
، ی اسالمی همزمان با انتخابات مجلس شوراندهی ، سال آنیا

 برگزار خواهد شد و هر زي نیانتخابات مجلس خبرگان رهبر
 مجلس خبرگان استی و ر و کنترلتی که بتواند اکثریانیجر
  . استندهی کننده رهبر آنيي را بدست آورد، تعیبعد
 ی ولگاهی گرفتن جاه،ي فقۀ مطلقتی والیکتاتوری نظام ددر
 و از جمله بر بازار زي مطلق بر همه چتي حاکمیعنی ه،يفق

 که طبقات حاکم که ستي نیزي چنی کشور و ایبزرگ اقتصاد
 باشد ، ی مزيفع آنان ن رهبر و حافظ منای کنونی رهبرتيب

 گریاگر چه ، جناح د. حاضر به از دست دادنش باشند
 به کسب آن داشت یدهائي امزي نی رفسنجانی به رهبریحکومت
 مجلس خبرگان در استی گذشته ، انتخاب رۀ هفتیط. و دارد
 طی شراني چناني سر پا است ، در می که هنوز خامنه ایزمان

 نيي بر تعی تواند مقدمه ای برگزار شد که میتهائيو حساس
 تناسب یوادث بر اثر حندهی در آنکهیمگر ا.  باشدیرهبر بعد

  . کندداي پی کنندانيي تعراتيي تغی حکومتی جناحهایقوا
 نيي در اواسط سال، تعی کنی مهدوی طوالنی از مرگ مغزبعد
 ی جناح هایري به سبب درگی مجلس خبرگان فعلاستیر

 یعاتی باعث بروز شاري تاخنیا.  افتاده بودقی به تعویحکومت
 از هم اکنون سکان مجلس ی شد که ممکن است رفسنجانیم

 ی گذارري و آن را اهرم تاثردي را در دست بگیخبرگان رهبر
.  کندندهی مجلس در سال آنی اندگانی نمایبر انتخابات بعد

 روي ائتالف پی و بطور کلیهواداران دولت حسن روحان
اما .  زدندی دامن معاتی شانی به ایعي وسفي در طیرفسنجان

 تفکر ی ، از قبل ، حتی رهبرتي نگهبان بی شوراري دبیجنت
 برخورد توطئه خواند که با آن کی مسئله را نی ارامونيپ

 ی رای مجلس برانی اريدرست قبل از جلسه اخ. خواهد شد
 آن، مهندس باهنر به صراحت هشدار سي و انتخاب رئیريگ

 را کنار شانی اختالف هادی اصولگرا بااناتیداد که همه جر
 صورت ، نی اريبگذارند و ائتالف کنند، چرا که در غ

 انبا نشست سر.  آن ها خواهد شدی متوجه سرکردگیخطرات
 در روز قبل از ی کرمانی و موحدیزدیاصولگرا مصباح، 

 ی ائتالف برقرار شد و حاصل آن رانی انتخابات ، ایبرگزار
 نامزد گانهی یزدی خبرگان به محمد  مجلسی نفراز اعضا47

 از یزدیمحمد .  مجلس خبرگان بوداستی ری براانیاصولگرا
 رقابت در یرفسنجان.  استی رفسنجانی معروف هاشمنيمخالف

 نظر خبرگان یزدی ی نصف آراۀ فقط توانست به اندازیزدیبا 
  . را به خود جلب کندیفعل

 مجلس یاعضا با داری انتخابات، در دنی پس از ای اخامنه
 همه ی اوست که برانیخبرگان به صراحت نشان داد که ا

 او ی توانند برای ها نمی بازنی و اردي گی مميجناح ها تصم
 دانند ی که هنوز نمیی آن های برادیاو شا.  کنندفي تکلنييتع

 جی رایها هي و بدون حاشن،ي متاري انتخابات، بسنیا: گفت
 نیا. ها باشد  دستگاهگری دی برایی الگوتواند یبرگزار شد و م

 دو بر جٔهي نتني هم همی است که در انتخابات بعدیبدان معن
 سهي رئئتيانتخابات ه.  شودلي و نحمی تواند مهندسی مکی

 به دست به دست شدن ینی آفرديمجلس خبرگان نشان داد، ام
 و انتخابات یحکومت درون ی هایارکشی قیقدرت از طر

   کنندٔه مردم، نيي و تعیاطع، جد شده، بدون حضور قیمهندس

  
  
  
  
  
  
  

 ی محتوی توهم بکی بود، ینيشبيهمانطور که از قبل هم قابل پ
 ی را نمی رهبرتي به بی قدرتمند متکانیاست و اصولگرا

.  را گرفتشانی بدر کرد و جاداني ترفندها از منیتوان با ا
 در ی رفسنجانی پسر هاشمیا دادگاه برني سنگیصدور را

 موتور سواران به ۀ هفته و حملني همی او طۀحاکم مانیپا
 دی بازي گذشته را نۀ هفتی طرازي در روز روشن در شیمطهر

  . گفته مورد توجه قرار دادشي پلي وتحلهی تجزیدر راستا
   سابقهی بی در رکودی اقتصادوضع
 تي گزارش از وضعهي مجاز داخل کشور تهی رسانه هادر

از .  ممنوع استبای مردم تقریشتي معیاسفبار اقتصاد و زندگ
 اوضاع هم ی است، گزارش واقعاهي عمال ستيآنجا که وضع

 مدت »یی نمااهيس«.  نخواهد بود »یی نمااهيس« جز یزيچ
 که مرتکب ی خورده و روزنامه نگاریتيهاست برچسب امن

 عمل، بازداشت و نی احضار و در صورت تکرار اشود،آن 
 در سال گذشته، بر م،ی بودچنانکه شاهد.  شودی زندان میراه

 به روزنامه ها و رسانه ی خفقانني و اعمال چنیريسر دستگ
 تمام بای بوده است و تقرانی مرگبار در جری مجاز رقابتیها

نجا و آنجا یا.  فعال بوده اندنهي زمنی در ایتي امنیارگان ها
 شود، اما ی گفته می اسفبار اقتصادتي وضعراموني پیسخنان
 و در دهي به ارث رسی از دولت قبلی به تمامتيع وضنیانگار ا

 ی هااستي بر سیپافشار.  رو به بهبود گذاشته استیدولت فعل
 ادامه طی ها در شراارانهی و حذف ی سازی خصوصل،یتعد
 مواجهه با اثرات فت، نمتي ق٪۵٠ از شي ها، کاهش بمیتحر
 حاکم بر کشور یاسي سیفي و بالتکلدي تولی مدت فروپاشانيم
 توسط زي انگرتي حی و ادامه غارت هاري دوران دولت اخدر
 مهابا ی دالل و رانت خوار که بی دارهی سرمای انگلی هاهیال

 تر کرده و امسال ميادامه دارد، اوضاع را از آنچه بوده وخ
 سال و به اصطالح انی بار رکود کامل بازار در پاني اولیبرا
 سابقه ی کنون ب که به گفته ناظران تامی را شاهد»ديشب ع«

  .بوده است
  :جهينت... و
 را به رکود ی مردم ، در عمل بازاردی البته ، عدم قدرت خرو
 ی اقتصادعی و بازتوزدي کشد که به نوبه خود بر چرخه تولیم

 یحکومت در آستانه فروپاش.  خواهد زدیضربه تازٔه مرگبار
 برون رفت خود ی برای و چون راهردي گی قرار میاقتصاد

 تي حاکمه در راس و بدنی اقتصادی و به غارتگرندي بینم
 بندد، ی را منهي زمنی در ای دارد ، راه هر نوع اصالحاتادياعت

و تنها راه برون رفت را در بازگشت به مذاکرات با غارتگران 
 خطوط ی در آنسوطی از شرایشتري حجم برشی و پذیغرب

 ندي بی ممي شدن کامل به خط تسلکیقرمز و نزد
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فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های منطقه ای و 
جهانی را مد نظر داشته، با بيش از نيم قرن تجربه 
فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و 

ملی مردم آذربايجان را  مبارزه های گذشته پيروزی
جهت داده، فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه می 

  .دده
 پيشه وری

 



  
  
  
  

  
  
  

  
  

 جاني فرقه دمکرات آذربای مرکزتهي کمهياعالم
 

  زنی مناسبت هشتم مارس روز جهانبه
 

  مبارز کشورزنان
 

 در ستهايالي سوسی المللني و پنج سال از کنفرانس بکصدی
 زن را ی روز جهانی و مبناهی دانمارک که پاتختیکپنهاک پا
 یکی نيراستک کال1910 اوت سال 27در .  گذردیگذاشت، م
 17( مدافع حقوق زنان از آلمان روز هشتم مارس نیاز مهمتر

 ضيبع رفع تی زنان براانهیرا بعنوان روز رزمجو) اسفند
صدها زن .  دادشنهادي حقوق زنان و مردان پی و برابریجنس

 نی کشور، ا17 از یندگیشرکت کننده در کنفرانس به نما
 خیاز آن تار. رسانند اني و به اطالع جهانبی را تصوشنهاديپ
 بدست ی زنان جهان برابي دشوار و پر از فراز و نشکاريپ

 ی و فرهنگیاسي س،ی اقتصاد،ی حقوق اجتماعیآوردن برابر
 ی آغاز شد که تا کنون دستاوردهایشتريبا حدت و شدت ب

 ی راه مبارزه خستگنیدر ا.  با خود بهمراه داشته استیبزرگ
 آن با مبارزه وندي و پیت جنس زنان جهان در راه عدالریناپذ
 دامنه ست،ی زطي و محی صلح و آزاد،ی عدالت اجتماعیبرا

ما .  داده استسترش گشتري جنبش را هر چه بنی ایاجتماع
 زنان با ی مبارزات جهانشتري هرچه بونديپ. می دارنانياطم
 طی متضمن نجات جهان از شرای و مترقخواهی آزادیروهاين

  . استبانیه با آن دست به گر است کیدشوار و خطرناک
  زی عزهموطنان

 کسب حقوق برابر، در ی زنان برایدر ارتباط با جنبش جهان 
 کشورمان شروي و پی به ابتکار زنان مترق1301 اسفند 17
 سعادت کيانجمن پ" زن توسط ی جشن روز جهاننينخست
 توان گفت که زنان یاما به صراحت م. بر گذار شد" نسوان
 و یاسي سی مشارکت های عملی تجربه هاني اولجانیآذربا
 کرده یزی رهی در دوران معاصر را پارانی زنان ایماعاجت
 نبی زی زانهي و ظلم ستشتازانهي مدعا حضور پنیگواه ا.اند

او جهت مبارزه ، .  شاه استنیپاشا در دوران خفقان ناصرالد
زنان مبارز .  دادلي تشکیزی نفره از زنان تبر7 یگروه
 در استانبول مي مقیرانی ارتباط با زنان ای با برقرارنجایآذربا

 رانیدوران مبارزات انقالب مشروطه، حوادث رخ داده در ا
 از یکیدر . دندي رسانی ماني آنان به گوش جهانقیرا از طر
 جسد ،ی مشروطه در گروه وني ستارخان با مخالفیجنگ ها

  . شدداي زن مشروطه طلب در لباس مردان پ30
 زنان، انتخاب آردن و ی برای ایران حق دادن را تاریخدر

 نخستين بار در دوره حكومت ملي یانتخاب شدن برا
 و در سطح آذربایجان شناخته و 1324به سال ) آذربایجان

 فرقه ی ارگان رسمجانیروزنامه آذربا. اجرا شده است
: سدی نوی م1324 در دوازدهم آذزماه جانیدمکرات آذربا

 ی با قلبجانی شاهد باشند که زنان آذربااي ملل دنمبگذار تما"
 ی شرکت می در انتخابات مجلس ملديسرشار از عشق و ام
 محق ندهی نخواهند کرد و در آتی کفانیکنند، زنانمان به ا

 سرنوشت خود نيي در انتخابات و تعدیخواهند بود بعنوان کاند
 هی هدنیبگذار طالع مادرانمان بشکفد و ا. و جامعه شرکت کنند

 به تمام مادران و جانیو مژده مادران و خواهران آذربا
   باشدرانیخواهران ا

 در دوره ١٣٣٢ مقياس آل ایران براي نخستين بار در سال در
 زنان توانسته ی رفراندمیحكومت دآتر محمد مصدق، در ط

 حضور یافته و در انتخابات شرآت ی رایاند در صندوقها
  .نمایند
 با پشت سر گذاشتن هنمانيان م سال گذشته زنکصدی طول در

 می سرکوبگرانه رژی هااستي سهی ساری ها و زیتمام دشوار
 ممکن، و با اشکال گوناگون روز قی حاکم به هر طریها

 مارس همه ساله 8 یجشن ها.  زن را جشن گرفته اندیجهان
 ی زنان، بررسی جنبش مبارزاتی دستاوردهایابیعرصه ارز

 شتري تالش بی عهد برادیو تجد مبارزه، ی و ذهنیني عطیاشر
 رو بوده شي پی اجتماعی های غلبه بر موانع و دشواریبرا
 مان به حق شاهد مبارزات هني معاصر مخیصفحات تار. است
 کننده، همچون نيي زنان کشور در مقاطع تعزي برانگنيتحس

 ی آذر، جنبش مل21جنبش تنباکو، انقالب مشروطه، جنبش 
 یکتاتوری دمی بر ضد رژیانقالب نفت، مبارزات عیشدن صنا

 خاتمه ی، مبارزه در راه صلح و برا1357شاه، انقالب بهمن 
 ی هااستي عراق، و مبارزه بر ضد س-رانیجنگ هشت ساله ا

  . بوده است“هي فقتیوال ”می رژیارتجاع
 از سه دهه گذشته شي بکی خشن حقوق زنان نزدسرکوب

 ما رو به هنيان مهمواره با مقاومت قهرمانانه و مبتکرانه زن
 زن، در زندان یاسي ساني زندانی حماسکاريپ. رو بوده است

 ی ضد انسانی و در مقابله با شکنجه هایی قرون وسطایها
 بخش مردم یی از صفحات درخشان جنبش رهام،ی رژمانيدژخ
 همه زنان نیبا ا.  بر ضد استبداد حاکم استکاري ما در پهنيم
 با ی گسترده و ستودنیهمکار سالها با نی ما در طول اهنيم

 زحمتکشان توانستند، صفحه گریجوانان، کارگران و د
 کنند جادی معاصر کشور ای مبارزاتخی در تاریگریدرخشان د

 جنبش وانع، ها و می تمام دشواررغمي داشت که علدي تاکدیبا
 ارزنده ی دستاورد هاري اخی ما در سال هاهنيمستقل زنان م

 ی از تشکل هایادی شمار زجادیا.  به همراه داشته استیا
 باال بردن نهي در زمزي برانگني تالش تحس،ی و اجتماعیصنف
 زنان زحمتکش، در کنار اني خصوصًا در م،ی اجتماعیآگاه

 در ی موثرنقش شک ی بی و اجتماعیکار گسترده فرهنگ
.  ما داشته استهني جنبش مستقل زنان می سازماندهنهيزم
 علم و ی ما، در عرصه هاهني بزرگ زنان می هاتيموفق

 یی هاتی تمام محدودرغميدانش، هنر و فرهنگ و ورزش عل
   استختهي را بر انگاني جهاننيکه سد راهشان بوده است، تحس

 به رانی ساکن ای در صحنه مبارزات روزمره خلق هاآنچه
 ی که جنبش مستقل زنان در همبستگدهدي نشان مده،ياثبات رس
 همچون کارگران و ی اجتماعیروهاي نگری با دیونديو هم پ

 ی تواند راه گشای و جوانان مانیزحمتکشان و دانشجو
 و عدالت ی دموکراس،ی تحقق آزادی به سوندهی آیتحوالت جد

   باشدیاجتماع
 زن را به همه ی جهانی روز همبستگجانی دمکرات آذربافرقه

  .دی گوی زنان کشورمان شاد باش مژهیزنان جهان بو
   زنان سراسر جهانانهی رزمجویز همبستگ باد رویگرام
  جاني فرقه دمکرات آذربای مرکزتهيکم

 1393اسفند  17
  

٥ 

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان                   ١٣٩٣اسفند١١٥ شمارهدوره پنجم



  
  
  
  
  

 " تحوالت در کشور عراقري به سی اجمالینگاه
 

 عراق و ی بخصوص در کشورهاانه،ي در منطقه خاورمجنگ
 ادامه دارد و موجب به بار ی با شدت روز افزونه،یسور

 قابل ري گسترده و غی و مالیآوردن تلفات و خسارات جان
 شتري نوشتار بنیاما درا.  کشورها شده استنی در ایجبران
 جامعه عراق مورد نظر یدادهای حوادث و روري سليتحل
  .است

 ی و مذهبی متنوع ملبي جامعه عراق ترکی هایژگی از ویکی
 عرب عه،يکشور عراق به سه منطقه عرب ش.  کشوراستنیا

 آن متعلق به تي جمعتیاکثر. ست شده امي و کردها تقسیسن
 که عراق بعنوان 1299 از سال یول.  باشدی معهي شیعربها

 دی نمود، با مداخله و صالحدتی کشور مستقل اعالم موجودکی
 عراق یاسي ستي بخصوص انگلستان حاکمی خارجیکشورها
 ی باقتي هم به دنبال ذهننیا. دی واگذار گردی سنیبه عربها

 ها را به عهي بود که شی عثمانیامپراطورمانده از زمان تسلط 
 ها هم مصلحت خود را در یسيانگل.  رانده بودندیاسي سهيحاش

 ی پس حکومت هاناز آ. دندی دی زمان عثماناستيانطباق با س
 دند،ي رستي در عراق به حاکمیگری پس از دیکی که ینوبت

) ی خودی جناح هانيب( اشان مبارزه بر سر قدرت یژگیتنها و
 استي و کردها همان سانيعي در رابطه با حقوق ش.بود
 راتيي کردند و تغی را اعمال می قبلیکتاتورهای د،یکتاتورید

 احقاق حقوق یا بری دستاوردچگونهي هتيدرهرم حاکم
 و انيعي هم شلي دلنيبه هم.  و کردها به همراه نداشتانيعيش

 ی بدست آوردن حقوق انسانی سال ها برانیهم کردها در تمام ا
  .خود، در حال مبارزه بودند

 در چارچوب به اجرا در کای جنگ سرد، آمرانی از پابعد
 انهي و خاورمی منطقه ااستيو س" ی جهاننینظم نو"آوردن 

 را در دستور کار قرار ني صدام حسمی رژی خود سرنگونیا
 مخالف خود ی هامی برآن بود و هست که رژکایهدف آمر. داد

 ،ی ـ اجتماعیکند و مدل اقتصاد سرنگون یقیرا به هر طر
 نی ای نسبیاسي کننده ثبات سني را که هم تامی دمکراسبراليل

 جهان یاسي و سی کننده منافع اقتصادنيکشورها و هم تام
  . کندنی گزی باشد را جای دارهیسرما
 و با مي با مداخله مستقکای آمر1383 خاطردر سال ني همبه

.  را سرنگون کندني صدام حسمی توانست رژرانگر،ی ویجنگ
 که به آن اشاره شد، یی هایژگیاما در کشور عراق به خاطر و

 احزاب رایز. دی نگردني مورد نظرغرب تامیاسيثبات س
 ها ین سعان،ي شژهی بوی مختلفینی و دی ملشاتی با گرایاسيس

 نیبد.  کردندی طلب مراتيي تغنیو کردها سهم خود را از ا
 ـ ی به سه قطب سنزي نیاسيس شاتی جامعه از نظر گرابيترت
  .دی گردمي و کردتقسعهيش
 عراق و مذاکرات ی قانون اساسنی تدوانی در جرانيشع

 هم زيکردها ن.  بودندی فدرالستميمربوط به آن خواهان س
 ی مبتنی خواهتي تمامتي ذهنلي بدلی سنی عرب هایول. نيچن

 هی با آن مخالفت نمودند و نگران تجزی عربسميوناليبر ناس
 سنگ بي ترتنیبد.  شدن آن زهيعراق در پروسه بعد از فدرال

 اني که بی وجه مشترکچيوه. اول از همان ابتدا کج گذاشته شد
 داي پتيني پارچه باشد، در جامعه عکی عراق متحد وکیکننده 
 ستمي در سی به حکمران اصلتی داشتن اکثرلي بدلعانيش. نکرد
راق حاضر به  عی های سنیول.  شدندلی عراق تبدیاسيس
 زي ها نعهي مقابل شرد.  نشدندانيعي دست باال بودن شرفتنیپذ

 مواضع خود تی ها و تقوی سنفي تضعی برایاز هر فرصت
 ری در زمان نخست وزییاروی تقابل و رونیا. استفاده کردند

  .دي به اوج خود رسی المالکینور
  
  
  
  
د  به وجوزين" داعش "یعنیشعبه القاعده عراق 1383 سال در

 ی المالکینور.  پرداختیستی تروراتيآمد و به انجام عمل
 معاون ی ها از جمله طارق هاشمیمقامات درجه اول سن

 ترور در عراق ی و سازماندهتی جمهور را متهم به حماسيرئ
 به ور مجبیهاشم.  قرار دادی قانونگردينمود و او را مورد پ

 و نقش  رفتهياول به قطر و بعد به ترک. دیترک عراق گرد
 فاءی ای مالکهي بر علی ناراضی های سنی را در رهبریمهم
 یتي امنعي ها اقدامات وسی سرکوب سنی برازي نیمالک. نمود

 به ني نشیرا به اجرا در آورد و هزاران نفر را در مناطق سن
) یدولت عباد (یکه به گفته مقامات دولت فعل. زندان انداخت

 مجبور به یو دولت عباد.  اند گناه بودهی از آنها بیادیتعداد ز
  .آزاد کردن سه هزار نفر از آنها شد

 استي از سزي با کردها نگری دیی از سوی مالکی نوردولت
 کردها و اني میاختالفات اصل. عدم تفاهم و سازش بر آمد

  : استری عراق عبارت از سه مورد زیدولت مرکز
 که بر اساس آن دولت ی قانون اساس140 ماده ی اجراــ

 سرنوشت 1386 باست تا سال ی عراق و کردها میمرکز
 دوطرف، بخصوص شهر کرکوک انيمناطق مورد اختالف م
 لي تشکزي نیونيسي رابطه کمنیدر ا.را حل و فصل کنند

  ــ.  استدهي نرسی قطعجهي تا کنون به نتی ولد،یگرد
 استفاده از استخراج، صادرات و فروش ی برای قانوننیتدو

 عراق ی تعهدات دولت مرکزی ــ اجرانيرف طنينفت و گاز ب
 از جمله نهایا.  کردستانی هاشمرگي پیدر قبال مسائل حقوق
 ی دولت مرکزاني است که تا کنون میموارد مورد اختالف
  . مانده استنحلی کردستان الميعراق و دولت اقل

 بحران دی در تشدی نقطه عطف1393 داعش در تابستان حمله
 از خاک یعيداعش موفق شد بخش وس بي ترتنیبد. عراق شد

 داعش موضوع یري و شکل گتيماه. دیعراق را اشغال نما
 مي اگر بخواهیول.  جداگانه به آن پرداختدی است که بایگرید

 گفت که ظهور داعش در دی بامي هجوم اشاره کننی اجیبه نتا
 شتريمنطقه از جمله در عراق باعث حضور و دخالت هر چه ب

که آن . دی در خاک عراق گردیو منطقه ا ی جهانیقدرت ها
  . کشور خواهد داشتنی اندهیهم عواقب خاص خود درآ

 یروهاي عواقب حضور نري تاثیني بشي اشاره کرد که پدیبا
 یري و شکل گريي تغی به چگونگی در خاک عراق بستگگانهيب

 تی و حمای نظامتیتقو.  کشور داردنی داخل ایروهايتناسب ن
 هی عراق و سوری از کردهای جهانکيماتپلی و دیاسي سیها

 و یاسي ژئو ستي وضعندهی تواند در آی است که میعامل مهم
 جهيو در نت.  گذار باشدري عراق تاثژهی منطقه بوییايجغراف
 ابد،ی بحران ادامه نی اشتري هرچه بی از نظر زمانیینها
 ی و منطقه ای جهانی حضور قدرت هامي تحکی براطیشرا
 خطرناک و سرنوشت ساز ی بازنیو در ا. د خواهد ششتريب

  . باشدی مداخله گر می مردم و برنده کشورهایبازنده اصل
 یکیدئولوژی و ایاسي سالتی و تمایجامعه عراق از نظر ذهن

 نیکارشناسان امور عراق بر ا.  را داردسمي نظام فدرالیآمادگ
 تواند به بحران عراق خاتمه ی که میباورند که تنها راه حل

 پارچه کی فدرال و حضور یاسي ساختار سکید، وجود ده
 کشور ت در سرنوشی و ملیاسي س،ینی دشیمردم با هر گرا

 ی مهر خودرا براتیتنها اراده خلقها است که در نها. است
 . خواهد زدی دادن به هر بحرانانیپا
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   آذربايجانیمرحله نوين نهضت مل
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ميان شرق و غرب را یرتباط همواره نقش پل اآذربایجان
این نقش در مراحل مختلف تاریخ متناسب با . داشته است

مرکز حکومت ایل . شرایط زمان شکل گرفته و ایفا شده است
دوران صفویه هم ادامه دوران ایل . خانيان آذربایجان بود

 ایران از طریق یدر این دوران روابط خارج. خانيان است
اده ابریشم از طریق ج.  گرفتی صورت مآذربایجان

.  کردی را به اروپا متصل می مرکزیآذربایجان چين و آسيا
 آذربایجان و شمال ایران در این دوران ی تجاریکاال اصل

 ی داد و ستد این کاال نمایندگی برایابریشم بود و تجار ونيز
 یهاآنها کاال.  خود را در آذربایجان تاسيس کرده بودندیها

 ی صغير به اروپا حمل مییق آسيا شده را از طریخریدار
 افتاد، این یبعد از اینکه قسطنطنيه به دست دولت عثمان. کردند

 صغير از قفقاز و ی آسيای تغيير کرد و بجایمسير تجار
 ی امپراتوری ميالد١٩در آغاز قرن .  سياه گذشتیدریا

 را اشغال ی مرکزیروسيه قفقاز، و در اواسط همين قرن آسيا
بدین ترتيب ایران به کانون منافع . د نمودو ضميمه خاک خو

 روس و انگليس تبدیل شد و حکام ایران ی و نفوذیاستعمار
 و ی حفظ موجودیت خود، خود را هماهنگ با منافع سياسیبرا

 موجود در یاما ملت ها.  کردندی این دو امپراتوریاقتصاد
 نکرده و ی کشور آشتدن مستعمره شیایران با این شرایط یعن

 غارت و ی روس و انگليس برایدولت ها. قابله برخاستندبه م
 موجود در ایران به بستن قرار ی ملت هایچپاول ثروت مل

 از ییک.  مختلف و متعدد  با حکام ایران متوسل شدندیدادها
 موجود یملت ها. این قرار دادها، قرار داد انحصار تنباکو بود

در این مبارزه  قرار داد قيام کرده و ایندر ایران بر عليه 
 یترور ناصرالدین شاه توسط ميرزا رضا کرمان. پيروز شدند

و از ميان برداشته شدن حکومت مستبد آن که نزدیک به پنجاه 
سال طول کشيد، موجب گسترش و همه گيرتر شدن مبارزات 

در اصل نطفه انقالب .  در ميان توده مردم شدیدر راه آزاد
آغازگر .  بسته شدمشروطه نيز در دوران نهضت تنباکو

 و یانقالب مشروطه روحانيون روشنفکر آیت اله بهبهان
این جنبش با رفتار بد عالء الدوله نسبت به .  بودندیطباطبای

مردم به کوچه ها ریختند و .  یافتیتجار تهران وسعت تازه ا
 یتدر نها.  از آنها در شاه عبدل عظيم به بست نشستندیبسيار

 انقالب مشروطه تسليم شد و در سال مظفرالدین شاه در مقابل
قانون .  فرمان مشروطه شدن سلطنت را امضاء نمود١٢٨۵
 از ی تشکيل گردید و نمایندگانی نوشته شد، مجلس ملیاساس

 در یقانون اساس. طبقات مختلف مردم به مجلس راه یافتند
.  شدیاس قانون اسیمجلس موسئسان تصویب شد و ایران دارا

 تبدیل ی با سيستم شبه اروپاییبه کشوربدین ترتيب ایران 
اما بعد از مرگ مظفرالدین شاه و به سلطنت رسيدن . گردید

 شاه به مخالفت با یمحمدعل.  شاه اوضاع تغيير کردیمحمدعل
 از یمشروطيت برخاست، مجلس را به توپ بست و بسيار

 که جان سالم ان از نمایندگیبعض.  نمودینمایندگان را زندان
انقالب . ودند در سفارت انگليس به بست نشستندبدر برده ب

  مشروطه در آستانه سقوط قرار داشت که آذربایجان این نقشه و 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آذربایجان یانجمن ایالت. عمل مرتجعين را نقش بر آب کرد
 به ی ایران را برعهده گرفت و جان تازه ایوظيفه مجلس مل

رخان و باقرخان  ستامرحلهدر این . انقالب مشروطه داد
 ميسيو و ی مبارزات مسلحانه را برعهده گرفتند و علیرهبر

 نهضت یهمرزمان سوسيال دمکراتش اساس ایدئولوژ
نهضت مشروطه از کوچه .  کردندیمشروطه را پایه گذار

 تبریز به تمام شهر و از تبریز به سراسر ایران یامير خيز
ه شد،  گذاشتنار شاه از سلطنت کیمحمدعل. گسترش یافت

 ی دوباره آغاز بکار کرد و مشروطيت به وضعيتیمجلس مل
این روند و جریان ها مصادف بود . غير قابل برگشت تبدیل شد

 روس آذربایجان را یدر این دوران قوا.  اولیبا جنگ جهان
اشغال کردند اما نتوانستند پایه و اساس مشروطه را متزلزل 

 خود را وارد یقوا نيز یمان دولت عثیدر چنين شرایط. کنند
در نهایت . ایران کرد و به دفاع از مشروطه خواهان پرداخت

 از ی یک،ی اول با شکست آلمان و دولت عثمانیجنگ جهان
 در بالکان ی دولت عثمانیاراض.  آن به پایان رسيدیمتفق ها

مصادف با . و خاور ميانه، مستعمره انگليس و فرانسه شدند
 در یوسيه، به سقوط امپراتور در رکتبراین حوادث انقالب ا
 ی امپراتوری که در اراضیدولت شورو. این کشور منجر شد

 دوران ی استعماریروسيه تشکيل یافته بود، قرار دادها
بدین ترتيب دولت استعمارگر .  با ایران را لغو نمودیامپراتور

انگليس از شرایط بوجود آمده استفاده کرده، ایران را بطور 
 یدر چنين زمان.  مستعمره خود ساخت نفوذ وحتکامل ت

 در آذربایجان، جنبش جنگل در شمال و جنبش یجنبش خيابان
 با ی خان پسيان بدون اینکه ارتباط و هماهنگیکلنل محمد تق

یکدیگر داشته باشند، بطور جداگانه در مناطق مختلف پيروز 
رضاخان که با .  ها چندان دوام نيافتیشدند اما این پيروز

ک و حمایت مستقيم استعمار انگليس به قدرت رسيد نقشه، کم
 حکومت سلسله قاجار این جنبش ها را یبود، ضمن برانداز
  ٠نيز ناکام گذاشت

 دوم درصدد از ميان برداشتن تضاد موجود ميان ی جهانجنگ
 ی اول بود، سعیآلمان که بازنده جنگ جهان. دو امپریاليزم بود

 را تحت اشغال خود داشت در شرق روسيه و در غرب انگليس
 ی دوم آلمان توانست به استثنایاوایل جنگ جهان. درآورد

  .  آورددر را تحت اشغال خود ی و غربی شرقیروسيه، اروپا
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  .....مرحله نوين
این نقشه با . اشغال روسيه و انگليس نيز در دستور کار قرار داشت

که به عدالت  یاما رژیم اجتماع.  شدیحمله غافلگيرانه به روسيه عمل
 بر جهان امپریاليسم آلمان را نقش ی تکيه داشت، خواب آقاییاجتماع

در .  متفقين توانستند در نهایت پيروز جنگ شوندیبر آب کرد و قوا
 دوم ایران که کانون منافع استراتژیک امپریاليسم شرق ی جهانجنگ

 بخش ی آزادی از نقاط حساس و فعال جنبش هایو غرب بود، به یک
 انگليس در ی و قوای در شمال و شمال شرقی شورویقوا. ل شدتبدی

 یایران بر سر دو راه.  کشور مستقر شدندیجنوب و جنوب غرب
 ی دمکرات می نيروهایروزشکست فاشيسم و پي. قرار گرفت

اما انگليس .  منجر شودی دموکراسیتوانست در ایران نيز به پيروز
 یودند از نظم نوین جهان دوم بیو آمریکا که از برندگان جنگ جهان

بوجود آمده نه در جهت تامين حقوق و منافع ملت ها، بلکه در 
 از ایجاد ع خود استفاده کردند و این امر مانی منافع امپریاليستیراستا

عليرغم همه این مشکالت، . یک دولت دموکراتيک در ایران شد
ا  دموکراتيک ری هایآذربایجان توانسته بود در دوران جنگ آزاد

 ضرورت تشکيل فـرقـه یدر چنين زمان.  نمایدیحفظ و از آن پاسدار
 و همه گير بوجود یدموکـرات آذربـایجـان بعنوان یک سازمان مل

 مبارز و وطن پرور ،ی انقالبی پيشه وری به رهبرنآمد و این سازما
 را که در دوران جنبش مشروطه به ی مجلس ملیجا. تشکيل گردید

تشکيل .  آذربایجان گرفتی، انجمن ایالتتوپ بسته شده بود را
 و اصول دموکراتيک در ی از آزادی حفظ و پاسداری برایپایگاه

 در آذربایجان ميسر ها تنیتشکيل چنين پایگاه. ایران مسئله روز بود
 فـرقـه دموکـرات بوجود ی آذربایجان که با رهبریحکومت مل. بود

 و اصول ی حفظ آزادآمده بود، حقيقا هم آذربایجان را به پایگاه
  ٠دموکراتيک تبدیل نمود

 اول انگليس با به قدرت رساندن رضاخان، یاواخر جنگ جهان 
 نهضت مشروطه بوجود آمده بود را ی را که با پيروزی هاییآزاد

.  فراهم ساختی سياه رضاخانی دیکتاتورینابود کرد و زمينه را برا
این بار دول .  دوم تاریخ مجددا تکرار شدیدر اواخر جنگ جهان

 رضاخان را به قدرت رسانده، از رانگليس و آمریکا محمدرضا، پس
 در ایران، آذربایجان ی نهـال آزادی نابودی کردند و برایاو پشتيبان

 محمد یبدیـن تـرتيب دیکتـاتور.  خـون کردندیرا غـرق در دریـا
 توانست نماد ١٣۵٧انقالب بهمن .  سال دوام یافت٣٧رضا 
 نکشيد یول را نابود کند اما طی شيوه حکومت سلطنتی یعنیدیکتاتور

 دمکراتيک از ميان ی های مجددا برقرار شد و آزادیکه دیکتاتور
  ٠برچيده شد

 زند، آرام آرام به حرکت ی خود نه ایستاده و درجا نمیتاریخ در جا 
حات  اصالیدر دوران اخير برخ.  دهدیخود به جلو ادامه م

 که با خواست و اراده مردم یدموکراتيک در ایران، اصالحات
 را محدود ی چارچوب دیکتاتوریصورت گرفته، توانسته تا حدود

.  را به اثبات رساندی با آزاديننماید و بيهوده بودن مقابله مرتجع
 و اصول دموکراتيک ی آزادی در ایران برقراریامروز هدف اصل

 بيان و قلم، عقيده و مسلک، ی آزاد،ی دموکراسی برقرارییعن. است
 غير ی ایجاد سيستم دولت،ی و صنفی سياسی تشکيل تشکل هایآزاد

 موجود و در یک کالم ی به ملت هایمتمرکز، دادن خود مختار
 یانجمن های.  فدرال دموکراتی با اصول دولتیتبدیل ایران به کشور

 سال ی آزادیکه در دوران نهضت مشروطه بوجود آمد، نهضت ها
 ی در آذربایجان، گيالن و خراسان، حکومت ها١٣٠٠ و ١٢٩٨ یها
 محمد ی و قاضی پيشه وری آذربایجان و کردستان که با رهبریمل

 دکتر مصدق که منجر به اتيک و دموکریبوجود آمد، جنبش مل
 و تشکيل ۵٧ شد و باالخره انقالب بهمنیمحدودیت رژیم سلطنت

 بودند که در این راستا صورت یب از اقدامات مهم و انقال،یجمهور
 آذربایجان نطقه اوج ی آذربایجان و مجلس ملیحکومت مل. گرفتند

 آذربایجان یحکومت مل. این جنبش ها در یکصد سال اخير بودند
در این دوران مردم به .  بودی مردم ساالری بارز و واقعمونهن

   در آن زمان یهدف اصل.  خود نائل شدندیخواست ها و آرزوها

  
  
  
  
  
  
  

.  و اصول دموکراتيک از آذربایجان به تمام ایران بودیگسترش آزاد
 یعليرغم اینکه همه این تالش ها و نهضت ها با مداخله نيروها

 ی امروز نيز بر سر دو راهایران استعماگر سرنگون شدند، یخارج
 روشنفکر باید تاریخ این دوران یهر فرد مبارز و سياس. قرار دارد

ک کرده، حوادث رخ داده در این دوران را از نظر را عميقا در
 تحليل کند و با درس عبرت گرفتن از اشتباهات گذشته، مانع یعلم

 ،یصغرق در احساسات و تعصبات شخ.  ها شودیاز تکرار ناکام
 ی شدن و خاص را بر عام ترجيح دادن، در مرحله تاریخی ملیحت

  ٠اهد بود ترین اشتباه خویامروز بزرگ ترین و نابخشودن
 ها و اهداف فـرقـه دموکـرات آذربـایجـان که در نخستين برنامه

کنگره آن به تصویب رسيده بود، امروز نيز مسئله روز بوده، اهميت 
تجربه تاریخ انقالب ها یکصد سال اخير .  دهدیخود را نشان م

 فـرقـه دموکـرات آذربـایجـان را یکبار یایران، درست بودن خط مش
 آذربایجان قدم به ی ملی جنبش بيدارمروزا.  کندیمدیگر ثابت 
در حال حاضر با در نظر گرفتن جایگاه .  گذاشته استیمرحله جدید

 موثر و ی توان گامهای می و خارجیویژه هر یک از عوامل داخل
 ی کشورهای مبارزات طبقات،یدر زمان شورو.  برداشتیدرست تر
 از دبع.  داشت در ارجعيت قراری از مبارزات ملیجهان سوم

 ی تنظيم و هماهنگ،ی عليرغم وجود اختالفات طبقاتی شورویفروپاش
شکل . روابط بين ملت ها از مسایل مهم و روزمره جهان شده است

 ی در ميان ملت های و تکميل روند و پروسه درک هویت ملیگير
عقب نگهداشته شده جهان به سرعت در جریان بوده و به شکل 

 ،ی کنونیدر شرایط تاریخ. د دهیشان م خود را نیبرجسته ا
 ی را ایفا می نقش اساسی عامل داخلیعليرغم اینکه در مبارزات مل

 یهمگرای.  بيشتر حل کننده و تعيين کننده استیکند، عامل خارج
 ی و انزوای شدن اقتصاد، کشورها را از تکروی و جهانیاقتصاد
 ددنيا بوجو را در ی واحدی بيرون آورده، سيستم اقتصادیاقتصاد

این سيستم از لحاظ رشد و توسعه خود در مراحل . آورده است
 و ی در زمان حاضر با بيداری ملیجنبش و بيدار.  قرار داردیمختلف

 فرق داشته، به رشد و ی ميالد١٩ و ١٨ قرون ی ملیجنبش ها
 ی ملیامروز مسئله بيدار.  نداردی چندان بستگیتوسعه اقتصاد

 و بيش از توسعه برخوردار است، در همزمان با ایران که کم
 همچون افغانستان نيز خود را ی عقب نگهداشته شده ایکشورها
 که در مسند قدرت و ی است ملت هاییالبته طبيع.  دهدینشان م
 خواهند ی مخالف بوده و نمی ملی دولت حاکم هستند، با بيداریدارا

زه در راه عليرغم این، مبار. با نياز و شرایط زمانه هماهنگ شوند
 در ی در ایران بطور آشکارا و برجسته ای به حقوق ملیدستياب

دیگر انکار و نادیده گرفتن .  دهدیجریان بوده و خود را نشان م
.  موجود در ایران غير ممکن استی ملت هایفرهنگ و زبان مل

.  نمونه بارز این مدعا استی آذربایجانیچاپ نشریات به زبان ترک
 در افعانستان و عراق برداشته ی ترالمات رادیکدر این راستا اقدا

 تصویب شده، دو ی افغانستان که به تازگیدر قانون اساس. شده است
 دولت تصویب شده و ی بعنوان زبان رسمی دریزبان پشتو و فارس

 ترکمن، ازبک، بلوچ، هزاره و دیگر ملت ها، ی ملیزبان اقليت ها
 یان بعنوان زبان رسم شان عالوه بر آن دو زبیدر مناطق مسکون

 فدرال مسئله روز یدر عراق نيز تشکيل دولت. تصویب گردیده است
 آینده عراق یشده و مورد مذاکره قرار گرفته است و در قانون اساس

 شود که یبدین ترتيب مشاهده م. یقينا این مسئله انعکاس خواهد یافت
 ٠نند کی نقش ایفا می و خارجی هر دو عامل داخلیدر حل مسئله مل
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  زادهی واله قلولداشي
 

  یاسيوقرافي بنی صدریئنی نيني دموکرات فرقه سجانیآذربا
 10 (1317 هشتی ارد21 زاده رضا اوغلو ی واله قلولداشی
 ندهیکتد» خوروزلو «نينی شهرلي اردبندهيخیتار) 1938 یما
  . ده آنادان اولوبلهی عاري بینچياک

 ی ج-1290 اوغلو ی زاده حضی رضا قلی آتاساونون
 لهی عاینچي اکدندهی کند»مامیآق ا «نيلي اردبندهيلیا) 1911(
 ی قوهوم الرنياخی ندايغياو، جاوانل.  آنادان اولموشدورندهيس
 ني نی قدر باکلهیا) 1938 (ی ج-1317 و بی گدای ی باکلهیا

 فعله هندي سعی و نفت صنابیياشای ندهيمحلله س»  شهریچریا«
 ردهی ري بلهی ای سلهی زاده عای رضا قللدهی انيهم. بیي شلهیا

 اولوب، یتمالی قارانای انهي ئوز ئولکه سیمي کالريرانلیباشقا ا
 1324-25.       بالري مسکون الشندای ماحال لي اردبدنيئنی
 حرکت لر گوجله ینقالبی اراندای، ا)1945-46 (للردهی ایج

 نایراالري سی دمکرات فرقه سجانیا زاده آذربیننده، رضا قل
 مبارزه ی انقالبینی و امکانالرینيبوتون قوه س. قبول اولوندو

  ریشدي حصر اتمهی
 لهی اولوی نيني آتاسندانياشی زاده ائله همان آز ی واله قلولداشی

 صفربابا ی صدرالتي تشکنينيماحال» هامارکند« و ی آتدمیآدد
 لياو، اردب. ی باشالدغايل امکداششلردهی ایالتي تشکلهی ایبند

 فرقه لهی ایشیفاري سني صفربابانندا،ي شاختاسني کسگنينيماحال
 ی و آتالرشي اتمعتی لرده مشاقامتيستی مختلف اینی لریفدائ

 ندني صفربابا طرفشهيبونا گوره ده هم. یردیتاریکنده قا
 21، )1946دکابر (ندای آذر آنيلی ایج- 1325. یرديشالنيآلق

 رگهي بنينی قوه لری ارتجاعی و خارجیداخل یآذر حرکات
شاه اوردوسونون . ی تاپداالندندهي سجهي نتیغيامکداشل
اونالر . لری هجوم اتدنهی ائوی کنده کنیلر زاده ی قلیضابتلر
 و لری گوندردقامتهيستی توتوب نامعلوم ایني آتاسنیواله 
  قوهوم الرنياخی ینیالري و باجی آناسلر،ی اتدرانی وینیائولر

 ني کسگلهی ای قارداشالرکيچي کسهی واله اولداشی. لریزلتديگ
 ري بشيلمیریندي سی و پنجره لری گئجه ده قاپیشاختا و قارل

 ولداشی ، ی سحر واختیسيساباه.  اولدوالری لزلنمهياوتاقدا گ
 شاختادان ی باالجا قارداشالریکی هر ا،یواله باشا دوشدو ک

  .دونوب هالک اولوبالر
 دن و تی اذ- عذاب لی ا3 لره معروض قاالن، شگنجهی اچوخ

 لردن بي تعقی آتاسنی واله تی دان سونرا، نهاانياشیقاچاق 
 لهی، عا) 1949دکابر  (ندای آذر آنيلی ایج-1328 ، ناراقیيای
 نايجانی سووت آذرباندنیطرفد»  سوارلهيب «کدهيرلي بلهی ایس

  .لریمهاجرت اتد
وک ساوخوزوندا مسکون  اوزومچولونوندای رای شاماخاونالر
  .الریالشد

 و یرديتي بردهی ني همی زاده اورتا مکتبی واله قلولداشی
 ی عالنی عی کند صنانی قوبا شهرلدهی ای ج- )1959 (1338
 لياو، تحص.  اولدولي داخنهي شعبه سکيلينچي اککوموندايتخن
 ی اوالن قوسارچانداي خاچماز ماحالیمي طلبه کی نمونه ویواقت
 شلهی اشلردهی ای علمکيچي کندهيبه شعبه س تجر– یعلم
 کوموي زاده تخنی واله قللدهی اینج-)1964(1343. ریشديم
 ی نظامندهي منطقه سرآبادي صابی سونرا، ساعاتلکدنیرديتيب
 شهی اندهي سفهي وظی مهندسی کالخوزدا باش کشاورزنایآد

   ،ی اجتماعنداني زاده ائله طلبه واختی واله قلولداشی. یباشالد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اولدوغونا گوره، یراکچيشتی فعال اشلردهی ایالتي و تشکیاسيس

 قوبا نيني دمکرات فرقه سجانی آذربالدهی ایج-)1963(1342
. یلدی ادنيي تعنهيتي مسئولنيني شعبه سغاتي تبلندهي ستهيشهر کم
 شلردهی ای اونون اجتماعرکن،ی شلهی دا ارآبادي و صابیساعاتل
 ی ستهيشهر کم) روانيش (یراملی بای علني فرقه نیغيفعالل

 ی علولداشی ی صدرتهيکم. ی جلب اتدینيقتی دنينيگيرهبرل
 نامزد ونهی فرقه عضولولهی ایفي زاده تکللي اسماعنيحس

 نيني ستهي شهر کملهی ای مصلحتنی آزدان، صدرريب. اولوندو
ن  زامانداسايق. یردی ادراکيشتی سسله ایپلنوموندا مشورتچ

، شهر )1964آوگوست  (ندای مرداد آنيلی ای ج-1343سونرا، 
  .یلدي سچنهي سفهي وظی صدرنينيالتيجاوانالر تشک

 اتمه دارهی ایعال) 1971-70 (للردهی ای ج1350-54 او،
 له تي موفقداي باکندهي مکتباي پارتی عالنينیکورسونو شورو

  .یردیسونا چاتد
 لدهي منتظم شکلدنی ایج-)1979(1358 زاده ی واله قلولداشی

 اولموشدور یسيراکچيشتی پلنوم انيني ستهي کمی مرکزنيفرقه ن
 شهر یراملی بای علني فرقه نلدهی ای ج-)1982 (1361و 
 هیيندی و اریشديلمي سچنهي سفهي وظیبي کاتینجیري بنيني ستهيکم
 1361او، . یرديي داشتي مسئولیمي شهرده صدر کني همیميک
 ی رسمنيني ستهي کمی مرکزنين فرقه لدهی ایج-)1982(

-)1985(1364 زاده ی واله قلولداشی. یلدي سچونهیعضولو
 بيلي سچندهی نماناي کنفرانسی ملنينياسي توده پارترانی الدهی ایج

 لدنی ایج-)1988(1367. بی ائدتي افغانستاندا فعالی آ3و 
 نهی اتيه) یاسيس (هين اجرائي زاده فرقه نی واله قلولداشی

 .ریشديلميسچ
 

 . واری اوشاغ5 و ريدي للهي زاده عای قلواله
  
  
  
  
  
  
  
  

٩ 

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان                 ١٣٩٣اسفند١١٥ شمارهدوره پنجم

 



  
  
  
  
  

 مصاحبه با رفيق واله قلی زاده
 

  صدر کميته مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان
رفيق واله قلی زاده ، ابتدا از طرف هيات تحریریۀ روزنامه 
آذربایجان و سایت فرقۀ دمکرات آذربایجان انتخاب شما را به 

کزی فرقۀ دمکرات آذربایجان تبریک عنوان صدر کميته مر
همچنين از اینکه در ميان انبوه کارهای آغاز . می گوئيم

کارتان ، وقتی برای مصاحبه با ما در نظر گرفتيد ، از شما 
  .تشکر می کنيم

 12 مين سال صدور بيانيۀ تاریخی -70شما در : سئوال 
شهریور و تاسيس فرقۀ دمکرات آذربایجان و تشکيل حکومت 

 ، به عنوان صدر 1324 آذر 21 خودمختار آذربایجان در ملی
با توجه به گذشت این سالها ، . کميتۀ مرکزی انتخاب شده اید 

 شهریور و 12آیا از نظر رهبری فرقه ، مضمون اصلی بيانيۀ 
برنامه سياسی فرقه با شرایط سياسی و اجتماعی امروز ایران 

  مطابقت دارد؟
 آذر تاریخی هستند ، 21هضت  شهریور و ن12بيانيۀ : جواب 

نه به علت آنکه فقط در یک تاریخی روی داده و به ثبت رسيده 
تاریخی هستند ، برای اینکه هنوز زنده هستند ، برای . اند

 آذر مضمون زندۀ بيانيه را در ایده 21اینکه هنوز هم نهضت 
 سال حمل می کند ، برای اینکه در تمام 70های خود در طول 

 آذر 21ضمون بيانيه و شکل تحقق آن در نهضت این سالها م
  . الگو و آموزشی برای کشورها ومناطق دیگر شده است

 شهریور که منجربه تاسيس فرقۀ 12مضمون اصلی بيانيۀ 
دمکرات آذربایجان گردید و هستۀ اصلی برنامۀ فرقه را 
تشکيل می دهد ، با تاکيد بر حفظ استقالل و تماميت ارضی 

 خودمختاری اداری و فرهنگی و اقتصادی در ایران ، خواستار
آذربایجان از طریق تشکيل انجمنهای ایالتی و والیتی مصرح 
در قانون اساسی ، آزادی داخلی ، تدریس و کاربرد زبان 
ترکی آذربایجانی در مدارس و ادارات در کنار زبان سراسری 
فارسی ، مصرف نيمی از مالياتهای وصول شده از آذربایجان 

د آذربایجان ، افزایش کرسيهای نمایندگان آذربایجان در در خو
مجلس شورا مناسب با جمعيت آذربایجانيها و به طور خالصه 
، خواهان شرکت خلق آذربایجان در تعيين سرنوشت خود 

  .گردیده بود
سيد جعفر پيشه وری و یارانش در فرقۀ دمکرات آذربایجان با 

ی سراسر آذربایجان در توجه به استقبال شورانگيز و قاطع اهال
آن زمان و شرایط مناسبی که بدین ترتيب ایجاد شده بود ، 

 12راسأ وارد عمل شدند و همان طور که در همان بيانيۀ 
شهریور تصریح نموده بودند ، ابتدا از آذربایجان که خانۀ ما 

اصالح و ترقی «آنها ایمان داشتند که . است شروع کردند 
ۀ ایران خواهد شد و بدین طریق آذربایجان موجب ترقی هم

   «ميهنمان ایران از دست قلدرها و مرتجعين نجات خواهد یافت
اما رژیم مرتجع سلطنتی با حمایت ارتجاع خارجی ، دولتهای 

  امپریاليست آمریکا و انگليس ، پس از یکسال و 
  به بهانۀ تامين و تدارک انتخابات سراسری ، ارتش شاهنشاهی 

سيل داشت و با زیر پا نهادن عهدنامه های را به آذربایجان گ
دو طرف ، به سرکوب خونين اهالی آذربایجان و حکومت ملی 

  . خود مختار آذربایجان اقدام نمود
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 ، خلق آذربایجان از پيشگامان 1357پس از سه دهه ، در سال 
 بهمن عليه حکومت وابسته و دیکتاتوری و 22انقالب 

   قش بسزایی در پيروزی انقالب ایفا نمودارتجاعی شاه بود و ن
مردم . سلطنت لغو گردید و جمهوری اسالمی جایگزین آن شد 

آذربایجان نيز همانند همۀ اهالی کشور انتظار داشتند اهداف 
انقالب ، از آن جمله آزادی ، دمکراسی ، عدالت اجتماعی و 
حقوق ملی خلقهای ساکن کشورمان تامين گردد و ستم و 

ولی این بار نيز . ای ملی از ميان برداشته شود تبعيض ه
ارتجاع داخلی که به تدریج سکان حاکميت بر آمده از انقالب 

 بهمن را زیر پا نهاد 22را به دست گرفته بود، اهداف انقالب 
و مجددا سرکوب خونين مبارزات خلقها عليه ستم ملی و 

ن ترتيب ، بدی. تبعيضها آغاز گردید که تا کنون نيز ادامه دارد 
 و برنامه سياسی 1324 شهریور 12مضمون اصلی بيانيۀ 

فرقه دمکرات آذربایجان ، صرف نظر از شکل تحقق آن در 
شرایط کنونی ، همچنان با شرایط سياسی اجتماعی ایران در 
حال حاضر مطابقت دارد و مضمون اصلی مبارزه و سعی و 

  . کوشش فرقۀ دمکرات آذربایجان را تشکيل می دهد
در ایران ، خلقهای دیگری نيز زندگی می کنند که به : ئوال س

نظر . درجات مختلف از ستم و تبعيض های ملی رنج می برند 
شما در باره منشاء ستم ملی در ایران و مناسبت ميان خلقهای 

  ساکن در ایران چيست؟
فارسها ، : در ایران خلقهای گوناگونی زندگی می کنند : جواب 

کردها ، بلوچ ها ، عرب ها و سایر اقليت های آذربایجانيها ، 
این خلقها دارای سرزمين ، زبان ، . ملی و مذهبی کوچک 

ایران ميهن مشترک همۀ این . آداب و رسوم ویژۀ خود هستند 
آنان صدها سال سرنوشت مشترکی داشته اند و . خلق ها است 

در ایجاد و موجودیت فرهنگ و تمدن غنی ایرانی شریک 
در برابر هجوم دشمنان خارجی و بيگانگان ، هستند و 

دوشادوش یکدیگر برای دفاع از استقالل و آزادی ایران 
  .فداکاری کرده اند

ما خواهان برابری حقوق کامل خلقهای ایران و اقليتهای 
مذهبی ، حق خودمختاری اداری و فرهنگی خلقها و حق تعيين 

 . يمسرنوشت خلقها در حکومت جمهوری فدرال ایران هست
 

ولی تا کنون ، رژیم های دیکتاتوری و استبدادی حاکم بر 
خلقهای ایران ، چه به شکل سلطنتی سابق و چه به شکل 
جمهوری فقاهتی کنونی ، منافع غارتگرانه و موجودیت خود 
را به همۀ خلقهای ایران تحميل کرده و اعتراضات همۀ خلقها 

  . را سرکوب می کند
ضها و ستم ملی در ایران سلطه و به عقيدۀ ما ، منشاء تبعي

. برتری طلبی هيچ یک از خلقهای ایرانی بر دیگری نيست 
ستم ملی و تبعيض های گوناگون عليه خلقها و اقليت های ملی 
و مذهبی از سياستهای خود کامانه و غارتگرانۀ طبقات حاکم 
در مرکز سرچشمه می گيرد و منسوبيت ملی گارگزاران 

  .نقش نداردحکومتی در این مورد 
نظر رهبری فرقه دربارۀ مشکالت عظيم و عمومی : سئوال 

مردم ایران و مبارزات آنها ، و ارتباط این مبارزات با مبارزه 
  در راه کسب حقوق ملی خلق ها چيست؟

همانطور که ميدانيد، بعد از سرکوب خونين نيروهای : جواب 
   خود در مترقی و حاميان انقالب، ارتجاع داخلی نفوذ و جایگاه
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  مصاحبه با رفيق
حاکميت پس از انقالب را مستحکم کرد ، اهداف سياسی ، 
اجتماعی و اقتصادی انقالب بهمن را به کنار نهاد و برای 
تامين منافع طبقات و اقشار ستم گر و غارتگر ، دیکتاتوری 

  .والیت مطلقه فقيه را بر مردم ایران حاکم گردانيد
ز هر خلق و اقليت ملی و مذهبی که اکنون ساکنان کشور ما ، ا

باشند ، زیر ستم مستبدان حاکم و به طور مشترک از آزادی ، 
دمکراسی ، عدالت اجتماعی ، زندگی صلح آميز و آسوده 

محروميت از حقوق ملی و تبعيض ها نيز . محروم گشته اند 
بخشی از محروميت ها است که به شکل مضاعف بر خلقهای 

  . يل می گرددایران و اقليتها تحم
طی ساليان اخير ، هموطنان ما در ایران ، کارگران ، دهقانان 
، معلمان ، پيشه وران ، پرستاران ، زنان ، دانشجویان و 
جوانان ، فارغ از اینکه به کدام خلق و اقليت ملی و دینی تعلق 
دارند ، در هر فرصت و به هر شکل ممکن ، اعتراضات 

رند و خواستهای خود را اعالم جمعی خود را به نمایش می گذا
همچنين برای همه گروه ها و دسته های مردم و . می کنند 

خلقهای ایران مشخص گردیده که سد اصلی تغييرات به نفع 
  .مردم، رژیم دیکتاتوری والیت فقيه است

ما اعتقاد داریم که در شرایط کنونی ، جنبشهای ملی فقط در 
تماعی سراسری می توانند پيوند با جنبشهای سایر گردانهای اج

  . مبارزات خود را پيش ببرند
 شهریور سيد جعفر پيشه وری و برنامه فرقۀ 12حتی بيانيۀ 

 نيز 1324دمکرات و حکومت ملی برای آذربایجان در سال 
دقيقأ بر همين اساس تنظيم شده بود که در جهت کاهش و رفع 

بود که به همين دليل . همۀ محروميتهای پيش گفته اقدام شود 
قاطبۀ ساکنين آذربایجان ، دهقانان ، روشنفکران ، کارگران ، 
پيشه وران ، زنان ، جوانان و حتی بخشی از مالکين و 
روحانيون نيز به سيد جعفرپيشه وری و فرقه دمکرات ملحق 

  . شده و در حکومت ملی آذربایجان شرکت فعال داشتند
ودیت خود  سال موج70فرقۀ دمکرات آذربایجان طی : سئوال 

چه روابط و همکاریهایی با دیگر احزاب و سازمانهای مترقی 
و آزادی خواه ایران داشته و آیندۀ چنين همکاریهایی را بر 

  مبنای چه اصولی الزم و ممکن می داند؟
فرقۀ دمکرات آذربایجان نه در حرف ، بلکه درعمل و : جواب 

دی و در صحنۀ اصلی مبارزه با ارتجاع و استعمار برای آزا
ترقی ایران ، هم در مقياس منطقه ای و هم در جنبش سراسری 
خلقهای ایران ، با دیگر احزاب و نيروها و افراد مترقی 

  . همکاری و شرکت فعال داشت
 ، 1324قبل از تاسيس فرقۀ دمکرات آذربایجان در سال 

احزاب انقالبی و مترقی دیگری در صحنۀ مبارزه با ارتجاع و 
موضوع رفع ستم ملی مورد . ال داشتند استعمار حضور فع

توجه برخی مبارزان صدر مشروطه قرار داشت و بعدها به 
شکل حق تعيين سرنوشت خلقها دراوایل قرن بيستم توسط 

حتی خود رفيق . کمونيستهای قدیمی در ایران مطرح گردید 
پيشه وری نيز قبٌال از اعضای کميته مرکزی حزب کمونيست 

 سال در زندان رضا شاه به 10ه همين دليل قدیم ایران بود و ب
با این حال ، این حزب تودۀ ایران بود که از بدو . سربرد 

 ، موضوع ستم ملی و 1320تاسيس و فعاليت خود در سال 
مبارزه برای کسب حق تعيين سرنوشت خلقها را به شکل 

  . وسيع و پيگير در سراسر کشورمان گسترش داد
 شهرور و تاسيس فرقۀ دمکرات 12مدت کوتاهی پس از بيانيۀ 

آذربایجان ، سازمان ایالتی حزب تودۀ ایران در آذربایجان ، با 
  برگزاری و تصميم کنفرانس ایالتی خود ، به شکل یکپارچه و 

  
  
  
  

 هزار عضو سازمان یافته به فرقۀ دمکرات آذربایجان 60با 
بدین ترتيب ، همکاری همه جانبۀ توده ایها و فرقه . پيوست 

همچنين ، حزب تودۀ ایران بسياری از . چی ها آغاز گردید 
افسران سازمان نظامی خود را با مليتهای گوناگون و از نقاط 
مختلف کشور ، به آذربایجان اعزام نمود که در سازمان دهی 
و آموزش نيروهای انتظامی حکومت ملی آذربایجان نقش 

 . برجسته ای ایفا کردند
 

 از موجودیت دولت خودمختار با فاصلۀ زمانی کمی پس
شعار دمکراسی برای «آذربایجان ، هموطنان کرد ما نيز با 

 بهمن 2در تاریخ »  خود مختاری برای کردستان-ایران 
 جمهوری خود مختار کردستان را در مهاباد تشکيل 1324
این دو دولت خودمختار از همان ابتدا ، با بهترین . دادند 

عرصه ها یار و یاور هم بودند و روابط برادرانه ، در همۀ 
  . همکاریهای وسيع و مشترکی داشتند

» جبهۀ متحد احزاب آزادی خواه« ، 1324در همان سال 
 سازمان سراسری و منطقه ای ، مرکب از حزب 6متشکل از 

تودۀ ایران ، حزب ایران ، حزب سوسياليست ایران ، حزب 
دستان جنگل ، فرقۀ دمکرات آذربایجان و حزب دمکرات کر

بيانيۀ این جبهه ، هدف خود را مبارزۀ مشترک . تشکيل گردید 
برای شکست کامل عناصر ارتجاعی و دست نشاندگان 
استعمار و مخالفان اصالحات در جهت ریشه کن کردن 
استعمار و برای استقالل سياسی و اقتصادی ایران و آزادی و 

ای شور«همچنين ، این جبهه . ترقی ملت ایران اعالم کرد 
را به عنوان یگانه سازمان » متحد مرکزی کارگران ایران

واقعی کارگری ایران به رسميت شناخته و مبارزات خود را 
 . به جنبش اصيل طبقۀ کارگر ایران پيوند زد

 
با این حال ، همکاری و اتحاد عمل صميمانه حزب توده ایران 
، فرقه دمکرات آذربایجان و حزب دمکرات کردستان به دليل 
نزدیکی مواضع ایدئولوژیک و پراتيک ، وسعت و عمق 

همکاری تنگاتنگ حزب تودۀ ایران و . وعمر بيشتری یافت 
فرقۀ دمکرات آذربایجان ، سرانجام به وحدت سازمانی این دو 

 منجر گردید 1339حزب در جریان کنفرانس وحدت در سال 
  .اکنون نيز روابط برادرانۀ دو حزب ادامه دارد.

ت آذربایجان در چهارچوب برنامه و خط مشی فرقه دمکرا
خود ، همواره آماده اتحاد عمل و هماهنگی و همکاری با 
احزاب سياسی مترقی و ضداستبدادی بوده و از پيشنهادات 

  .سازنده استقبال نموده و استقبال خواهد کرد
رفيق قلی زاده ، با تشکر از شما که به ما وقت دادید و مواضع 

ات آذربایجان را به اطالع خوانندگان ما رهبری فرقۀ دمکر
در همين جا ، فرارسيدن نوروز و آغاز سال نو را به . رساندید

شما تبریک می گوئيم و در سالی که در پيش داریم ، برای شما 
  .و فرقۀ دمکرات آذربایجان آرزوی موفقيت می کنيمم
سال نو . من هم از شما متشکرم که این امکان را فراهم کردید

 .موفق باشيد.  شما و همۀ هموطنانمان مبارک باشد بر
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  ني به حوادث اوکرائینگاه
  

 ی شورایپا.  کندی را دنبال مني حوادث اوکرائی با دقت و نگرانجهان
 تي امنیدر مسکو شورا.  حوادث کشانده شده استنی سازمان ملل به اتيامن

 دفاع از ی مسلح برایروهاي استفاده از نارير اخت جمهوسي به رئهيروس
 با وپا ارهی و اتحادکایمقامات آمر.  را داده استني روس زبان اوکرائتيجمع

 ی بر حذر مني و اوکرائمهی را از دخالت در امور کرني پوتدیانگشت تهد
 ی ظاهرا جهان نفس راحتن،ي برلواری دیزی و با فرو ر١٩٨٨از سال . دارند
 را آغاز »کایپروستر« که گارباچف رایز. دي کشیحاتي مسابقه تسلانیاز پا

 شد، که به تکب اشتباه را مرنی تریاما گارباچف نا بخشودن. کرده بود
 بر عدم گسترش ناتو به طرف ی مبنگانی ری دستگاه ادارنيتعهدات دروغ

  .شرق، باور کرد
 عراق،  فارس،جي کوچک و بزرگ خلی از دولتهایاري به بعد بس١٩٨٨ از

 ه،یجري نه،ی سور»یبهار عرب «،یبي چاد، لمن،ی ،یافغانستان، سومال
 ها انسان در ونيليم.  شده اندیلي و تحمرانگری وی جنگري درگنياوکرائ

 به ی زندگطی شرانی تریی پناهندگان، بدون نان، آب، برق و ابتدایاردوگاهها
 و اموال آنان دهی گردرانی آنها ویشهرها، روستاها و خانه ها.  برندیسر م
 کشورها به طور کامل نابود نی ای اقتصادی بناریز.  رفته استنياز ب
 به تعداد کشته ها و ی توجه ای کسگری است که دی طورتيوضع. دهیگرد
 مهای تحرهي روسهي گردند و علی مدی تهدرانی وایکره شمال.  ها نداردیزخم

 غرب یسلحه ساز ایدر عوض ارزش سهام انحصارها. به کار گرفته شده
  . استشیمرتب در حال افزا

 یعنی حرکت به طرف شرق، یی مدتها است فازنهاکای آمری به رهبرغرب
 ظاهرأ ستهايگلوبال.  را آغاز کرده استاي و کل آسهي روسیتسلط بر اراض

هرچند که .  مسکو را انتخاب کرده اند– في ک– ـ ورشو ني برل– تلريطرح ه
 ر دتلريکه ه)  آسنرخان-آرخانگل (ط آ ـ آ  به خی غربیتا حال کشورها

 تسلط یعنی نیاما آنها فراتر از ا.  انددهينوشته بود، نرس» نبرد من«کتاب 
 معروف سالها قبل در کتاب ینسکیبرژ.  کنندیکامل بر شرق را دنبال م

 ستی باهي تسلط بر روسی دارد که برایخود اذعان م» صحفه شطرنج«
  . را از آن گرفتنياوکرائ
 خود همچون بانک ژهی وی تسلط برجهان ساختارهایابي دستی براغرب
 ناتو و دادگاه الهه ،ی پول، سازمان تجارت جهانی المللني صندوق ب،یجهان

 بر اساس ییکای آمرزمي گلوبالای ییطرح همگرا. را به وجود آورده است
 همه با هدف تصاحب هي جنگ همه علختني پول، بر انگتيتقدس و حاکم

 ی تمامی تالشرندهي طرح در برگنیا.  نهاده شده استادي بن،ی مادمنابع
 تمدنها و گری دی معنوی ارزشهای مخالف غرب، نابودانیدولتها، ملتها و اد

 ی تقلبی آن با ارزشهاینیگزی مقدسات و ارزشها در اذهان مردم و جارييتغ
  . پول استتيتمدن غرب همانا تقدس حاکم

 ای یی توان گفت که همگرای جهان مینون کتي گذارا به وضعی نگاهبا
 همه جانبه کشانده است و ی جهان را به بحرانیستيالی امپرزميگلوبال
 است که در ی مدتهالي دلنيبه هم.  کندی مدی را تهدني کره زمتیموجود

 ه،يروس.  استانی درجریگری دیوي پا گرفتن آلترناتی براییجهان تالشها
 تالشها قرار نی مشخص در راس الیه دال ابر قدرت، بی اتحاد شوروثوار
 بالروس – کازاخستان هي روسی اتحاد گمرککس،ی بر،یاتحاد شانگها. دارد

 هند، ن،ي به آن ملحق شدند، گسترش مناسبات با چگریکه بعدا چند کشور د
  . تالشها هستندنی ای در راستاني التیکای آمری و کشورهالیبرز
 پروسه نی از ایري جلوگی براکایتحده آمر ماالتی اروپا به دستور اهیاتحاد

 مبارزه در راه ی شرق برایهای سازمان همکاریماي درسی اژهیساختار و
 ی سابق اتحاد شوروی خلقها و دولتهااني می تمدن غربشاتیاشاعه گرا

 کی تحرهي با روسیدر گذاشته آنها گرجستان را به تقابل نظام.  دادندليتشک
 متمرکز ني و اوکرائی خود را بر ملداویپس از شکست تالشها. کردند
 بر ستی بایم" نوسيلیو" شرق در یهایدر اجالس سازمان همکار. ساختند
 ی با تالشهای شد، ولی صحه گذاشته مهي از روسني کامل اوکرائییجدا
 اروپا هی به اتحادیکی ازامضاء سند نزدني آنزمان اوکرائه،ي روسکيپلماتید

  .دیامتناع ورز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 دست زد و از هرگونه کمک »دانيورومی «ی غرب به سازماندهتی نهارد

 تي با حاکم»دانيورومی«در وهله اول تقابل .  نکردغی به آن دری معنو،یماد
 با ی اروپا اتحاد گمرکهی در چهارچوب وحدت با اتحادني اوکرائیرسم
 غرب دمکرات تای شکست خورد ونهازي نداني منیغرب در ا.  بودهيروس
  . گذاشتشی زور و تجاوز را به نمایعنی خود ی واقعیمايس
 ی به اهداف خود از همان تکنولوژیابی بمنظور دست ی خواران جهانربا

در دهه چهل با استفاده از بحران .  کنندی استفاده مستميدهه چهل قرن ب
 اروپا را به او یتمام.  حساب باز کردندیتلري هسمی نازی آنها برایجهان

  . سوق دادندی آن را به طرف اتحاد شوروروي ننیدادند و با ا
 به اجي احتزي نی وجود دارد و ربا خواران جهانی بحران جهانزي ناکنون

 ی جنگ آنها دوباره بر رونی شعله ور ساختن ایبرا. جنگ گرم دارند
» ستپان باندر« بار قرغه به نام طرفداران نیا.  حساب باز کرده اندستهايفاش

 طرفداران که از »نايچيگال «یستي دوم لشکر فاشیجنگ جهاندر . افتاده است
  .  بودتلري لشکرها در ارتش هنیتکارتری از جنایکیبودند، » ستپان باندر«

 شوند و ی متی بشدت حمای و معنوی مال،یحاتيحال آنان از لحاظ تسل
  .را بر چهره آنها زده اند»  راه عدالتنیمبارز«ماسک 
 باشد که مانع ی مهي روستي موقعفي تضعی رباخواران جهانی اصلهدف

 یی هجوم نهای پرش برای به سکوني اوکرائلیو تبد. تسلط آنها برجهان است
 ی تمدن و تسلط بر منابع غننی کامل ای و بالروس با هدف نابودهيبه روس

  . استی اراضنیا
 ی جنگ می اروپا براهی و اتحادکای دهد که آمری نشان می به خوبحوادث

 واضح گرید.  کرده اندلی را به گوشت دم توپ تبدنيمردم اوکرائکوبند و 
 نه منافع زحمتکشان ني اوکرائ»یدولت انقالب«است که به اصطالح 

 که دولت تازه ینيقوان.  بلکه منافع صاحبان خود را در نظر داردنياوکرائ
 کردن بانکها و ی از مجلس گذرانده، نه در خدمت مردم، نه ملنياوکرائ
 در کشور و ثبات ی صلح اجتماعیادر، نه در جهت برقرار معیصنا

 هستند که در خدمت بر افروختن ینيکارموسسات و کارخانه ها، بلکه قوان
  .دوباره جنگ است

 مدارا با تجاوزگران از استي نشان داد، که سگری بار دکی ني اوکرائحوادث
ا فقط  آنهی قانونري غی مداوم در مقابل خواستهای هایني عقب نشقیطر

 خواهند ی مروهاي ننیاکنون ا.  گرددی مستهاي فاشکی و تحرتیباعث تقو
 ٧٠ امی کنند، آنهم درازمي در مقابل فاشیني را مجبور به عقب نشهيروس
. ی آلمانستي از اشغالگران فاشني اوکرائی و تمامهيمی کری آزادیسالگ
ه اند و  دوم را فراموش کردی جنگ جهانی اروپا درسهاهی و اتحادکایآمر
  . را به اجرا گذارندهي حمله به روسیتلري دارند طرح هميتصم
 ی خارجاستي در سی جدراتيي مهم، آنهم تغاري بسی به مسئله ادی بانجای ادر

 انعکاس قي دقاري بسهي روسی خارجاستياکنون س.  اشاره کردهيدولت روس
 ی خارجاستيالبته آغاز چرخش در س.  کشور استنی ایدهنده منافع مل

 مه، هی برای منتظره اريکه به طور غ.  گرددی بر م٢٠٠٧ هی به فورهيروس
 ريمی والدهي جمهور روسسي اروپا، رئتي در رابطه با امنخيدر کنفرانس مون

از .  ناتو را بشدت مورد انتقاد قرار دادی عملکردهای به طور ناگهاننيپوت
 توان ی امروز م. بودانی کند و نا مطمئن در جراري چرخش بسنیآن زمان ا

 راه دفاع توار، واسقي دقهي سال روس٢٣ بار پس از ني اولیگفت که برا
البته در غرب آن را .  گرفته استشي خود را در پیقاطعانه از منافع مل

  . نامندیم» جنگ سرد«
 یروهاي نی و تمامهي روسنی تمام متحدهي کرد، که مردم روسدي قدی باانی پادر

 هجوم همه نی بتواند اهي روسنکهی در جهان، در اییکای آمرزميضد گلوبال
جانبه غرب را دفع کند و از موضع دفاع به موضع مجبور کردن دشمن به 

 . هستندنفعی برسد، ذیصلح و همکار
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