
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                               ١٣٩٤خرداد ١١٦ دوره پنجم  شماره 

  هفتادمين سالگرد پيروزی بر فاشيسم

  های اتحاد خلق)  مه٩(هرسال 
   جماهير شوروی سوسياليستی

   سابق و همه نيروهای 
  صلحدوست و مترقی جهان

  اریخ ساز پيروزی سالگرد ت
   مردم قهرمان اتحاد شوروی
   و همه نيروهای آزادیخواه و

   مترقی جهان بر فاشيسم هيتلری
 . را جشن می گيرند

علت وقوع جنگ دوم جهانی جدا ازهر جنگ امپریاليستی دیگر، که 
ها برای  تشدید تضاد منافع ميان کشورهای امپریاليستی و مبارزه آن

گذاری و  ید و منابع مواد خام، برای سرمایهدستيابی به بازارهای جد
این بار دنيای سرمایه داری با پيدایش و تحکيم کشور . چپاولگر می باشد

پایان قدرت چپاولگری ) اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی(شوراها 
و می خواستند از این طریق به حيات این نيروی . خود را می دید

  .تمه دهندقدرتمند و دشمن آشتی ناپذیرشان خا
  ٥        ادامه درص                                                           

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

  هي ترکیاسياوضاع س
   آستانه انتخاباتدر

  
  انتخابات نوبتی پارلمان ترکيه
   در تاریخ هفتم ژوئن امسال

  نتایج.  برگزار خواهد شد
   این انتخابات برای جامعه
   ترکيه دارای اهميت زیاد
   و تاثير کذاری از جهات

   مختلف سياسی و اجتماعی
  چراکه چگونگی .  خواهد بود

آرایش و تناسب نيروها و ميزان کرسی های پارلمانی که هر کدام 
از احزاب سياسی در پارلمان ترکيه تصاحب خواهند کرد، تاثير 

 ترکيه در مهمی را در تعيين خط مشی آینده و سياست های دولت
زمينه سياست گذاریهای داخلی و خارجی آن کشور در پی خواهد 

کسب نمودن ده درصد از آراء شرکت کنندگان در . داشت
انتخابات حد نصابی است تا احزاب سياسی بتوانند در پارلمان 

 حزب سياسی 70در ترکيب بيش از . . ترکيه حضور داشته باشند
تنها چهار حزب عدالت و . ندکه در جامعه ترکيه فعاليت می نمای

توسعه به رهبری رجب طيب اردوغان و حزب جمهوری خواه 
خلق و حزب حرکت ملی ترکيه و حزب دمکراتيک خلقهای 
ترکيه، دارای آنچنان نفوذ و پایگاه ااحتماعی می باشند، که توانایی 

البته هر کدام از این احزاب . . کسب آراء الزمه را خواهند داشت
ئولوژی و خط مشی سياسی در زمينه مسائل داخلی و از نظر اید

  .خارجی کشور ترکيه با همدیگر متفاوت هستند
 ٣         ادامه در ص                                                       

 

  در اين شماره

   ٦                           صهي انتخابات پارلمان ترکجينتا

   ٧                                  صینجاي و آذرباجانيآذربا

  ١٠                صجاني کودک در آذربااتي ادبخچهيتار 

  ١٤ شعرلر                             صتاريئل اوميد

  ١٥               صامپرياليسم روسيه و کارگزار اصلی آن

  ١٩                         ص                  قطعنامه مشترک

    ٢٠                                        صیسفر حسن روحان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جايگاه پيشه وری در عرصه ادبيات

 را يک چهره سياسی ديده ايم ما تا امروز پيشه وری
 . تا يک اديب

  ٢ادامه در ص                                                            



 
 
 
  ....ی ورشهي پگاهيجا

نزدیک به هفتاد سال از بنيانگذاری فرقه دمکرات آذربایجان 
در عالم سياست، . به رهبری سيد جعفر پيشه وری می گذرد

پيشه وری چهره شناخته ای در کشور و عرصه جهانی می 
 68 آذر و قریب به 21 هفتاد سال از جنبش با گذشت. باشد

سال از مرگ وی، هنوز هر ساله صدها مقاله تحقيقی و 
تاریخی، توسط محققان، منتقدان، تاریخ نگاران و سياستمداران 

 آذر چاپ و منتشر می 21در مورد شخصيت او و تاثير جنبش 
 ...اما تاکنون چهره ادبی او کمتر شناخته شده است. شود

 چهره ادبی پيشه وری تا قبل از انتشار رمان هایش متاسفانه
البته هنوز هم . در تاریکی قرار داشت) نادره و مهين بانو(

جا دارد که . چيز ی که درخور وی باشد ارائه نشده است 
نویسندگان و منتقدان در این راستا نسبت به این مهم بيشتر 

رای توجه و اهميت دهند تا شخصيت کاملتری از پيشه وری ب
 .نسل جوان ارائه گردد

استاد محمود مصور رحمانی از اقوام سيد جعفر پيشه وری و 
وی در این باره چنين می ) نادره و مهين بانو(ناشر رمانهای 

 :گوید
پيشه وری داستان نویسي را به صورت تفننی در زندان قصر 

 که در زندان ١٣١٨ تا ١٣٠٩وی در طول . انجام داده است
، دو داستان بلند و "مهين بانو"، "نادره "بود، رمان های

کم و " نادره"رمان . مجموعه ای داستان کوتاه نوشته است
این . بيش رمانی است مملو از احساسات انسان دوستانه است

 اجتماعی است که فساد موجود در جامعه -یک رمان انتقادی
آن روز ایران را از جهات گوناگون شامل فحشا، رشوه 

 و ددخویی سرمایه های بازاری و سنتی مورد خواری، ظلم،
موضوع اصلی داستان سرنوشت نادره و . انتقاد قرار می دهد

زنان دیگری چون کلثوم و ایران است که در یک نظام 
نابسامان اجتماعی قربانی ستم هایی از قبيل ازدواج های 
اجباری و صيغه شدن ها و به سربردن با مردان نادلخواه می 

این تمی است که در .  به دام روسپيگری می افتندشوند و گاه
 .داستان های آن روزگار بشدت مطرح بوده است

رمان های پيشه وری از دیدگاه دیگری قابل : و ادامه ميدهد
کار او از این حيث جالب است که نگاه یک . بررسی است

سياستگر تند مزاج و یک کمونيست دو آتشه را منعکس می 
يش از انقالب مشروطه و از زمان تشکيل تيپی که از پ. کند

 نمونه ١٣٢٠گروه سوسيال دمکرات های تبریز تا سال های 
فراوانی در ایران داشته ولی آثار زیادی در شناخت آنها نوشته 

این سياستگر در رمانش می کوشد جامعه اش را از . نشده است
م با ظل. نگاه های سنتی خالی کند و به دنيای امروز پيوند بزند

و حقه بازی و احتکار و نابرابری سر جنگ دارد و طرفدار 
قشر تحصيل کرده و سالم جامعه است و به دفاع از حقوق 

مهمتر از همه اینکه او نگاه سياسی خود را . زنان می پردازد
آنچه بيشتر از نوشته او .به داستان و قهرمانانش تحميل نمی کند

یک و این نوع مباحث می توان دریافت نبرد طبقاتی و ایدئولوژ
نيست، سعی دارد روشنفکری باشد تحت تاثير تجدد و 
تجددخواهی زمان خود، و با چنين دیدگاهی می کوشد 

اینکه موفق می . تصویری از جامعه زمان خود به دست دهد
شود یا نه بحث دیگری است اما کوشش او حتی در زندان در 

کسانی که به اثر او برای همه . این زمينه قابل ستایش است
افکار و دیدگاههای چپ های آن دوره عالقه دارند، بسيار 

 .خواندنی است
اکثریت قریب به اتفاق به : استاد محمود چنين ادامه می دهد

اصطالح نقش اول رومان ها و داستانهای آن دوره را مردان 

حال آن که در آثار پيشه وری درست شما . تشکيل می دهند 
بينيد آرتيست رمان های پيشه وری را عکس این قضيه را می 

این هم نشانگر آن است که وی به نقش . زنان تشکيل می دهند 
و از نظر بوم ... زنان تا چه اندازه ارزش قائل بوده است 

تصویری که وی از . شناسی نوستجات ایشان پيشتاز است
طهران آنروزی ارائه کرده شما در کمتر کتابی آن را می 

 .واقعا زیبا و شاعرانه است. فرمائيدتوانيد مشاهده 
: " ناشر رمان نادره دليل این گمنامي را چنين بيان مي آند 

ميرجعفر پيشه وري به همان اندازه آه به دليل حضور در 
عرصه ي سياست و اثر گذاري بر فراز و فرود هاي اجتماعي 
، تاریخي و سياسي آشور در اولين و دومين ، سومين دهه ي 

 چهره اي شناخته شده و بازیگري نام آشنا قرن حاضر،
محسوب مي شود، در عرصه ي ادب و هنر و خصوصا حوزه 
ي داستان نویسي به دليل چشم پوشي راز آلود و یا تعلل در 

خاصه آن . انتشار آثار خودگمنام و بي نشان باقي مانده است 
آه نوشته هاي او در روزنامه آژیر و چند نشریه ي مرآزي و 

یگر عمدتا ماهيت سياسي داشته و به همين دليل نيز به محلي د
عنوان بخشي از عملكرد وي در عرصه ي نخست و نه نتایج 

 ". حاصله از تالش در عرصه ي دوم قلمداد مي گردد
رمان نادره از جمله رمان هاي اجتماعي محسوب مي شود آه 
مضامين عاشقانه در تار و پودش جریان دارد وبا پرداخت 

در شخصيت پردازي ، آدمهایي راداریم از عوام و قوي اش 
از . قدیمي ها گرفته تا متجددین تحصيل آرده و فرنگ رفته 

فواحش ، وآال ، آارمندان و بازاریان متمول گرفته تا آناني آه 
بنا به اقتضا از همه ملت پرست تر و از همه وطن پرست تر 

 . مي شوند
رخد آه چند تاجر رمان نادره حول محور یك شب نشيني مي چ

سرشناس گرد هم آمده اند تا ورشكستگي احمد آقا تاجرمتجدد 
. را بررسي آنند و آاري صورت دهند آه متضرر نشوند 

تصميماتي گرفته مي شود و از اینجا آدمهاي رمان راه مي 
جاجي قاسم آه تاجري است با افكار پوسيده ، زني جوان . افتند 

و وقتي آه آلثوم در دامن بدنامي به نام آلثوم را صيغه مي آند 
مي غلطد رابطه ي او با حسن آقا آه ظاهرا پسر حاجي قاسم 

از افراد جلسه . مي باشد وارد یك برهه ي بحراني مي شود 
ميرزامهدي اصفهاني هم هست آه پسرش آقاداداش براي 
وصول طلب دست به شرارت مي زند و طوري آه قتلي 

.  دامادش هوشنگ مي اندازد ناآرده را به گردن احمد آقا و
همچنين حاجي عبد الصمد پدر نادره نيز از افراد شب نشيني 
بود آه بازرگاني خوش طينت به شمار مي رفت ووقتي احمد 
آقا با دخترش روح انگيز قصد رفتن به فرنگ را داشت و در 
رشت اقامت مي آنند به علت جنگ جهاني اول و مشكالت 

عشقي بين نادره و احمد آقا اتفاق خروج از آشور، یك ماجراي 
مي افتد آه نهایتا با مرگ احمد آقا و آشنائي اش با حسن آقا ، 

در فرجام رمان حاجي قاسم به دست .دلداه ي او مي شود 
قحطي زده ها مي ميرد و هوشنگ با روح انگيز ازدواج مي 

 . آند و نادره با حسن آقا
از زندگي شهر در رمان نادره آه یك واقع نگاري اجتماعي 

نشيني در عصر خود به شمار مي رود رگه هاي رمانتيسم نيز 
مشهود است آه در آن با برجسته شدن ماجراهاي عاشقانه ،و 
شور و هيجان و خيال انگيزي شخصيت ها به خصوص زن 

در این رمان واقعيت . ها ، این اثرُبعدي زیبا شناختي مي یابد 
  ف روال مرسوم زمانه هاي زندگي به دقت مطرح شده و برخال

  ٣              ادامه درص                                               
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 ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان              ١٣٩٤خرداد١١٧ شمارهدوره پنجم



  
  
  
  
  ....ی ورشهي پگاهيجا

  در این گونه آثار از نصيحت گویي ها و آلي بافي ها اجتناب
گردیده و از تأثير محيط و اجتماع در واقعيت هاي زندگي پرده 

تي ها و ناهنجاري هاي اجتماعي برداشته شده و درمان بي عدال
درروي آرد مردمان به تلطيف عواطف بشر دوستانه دانسته 
شده و همچنين آارآرد قانون وآگاهي توده ها و اصالح در 

 : عملكرد سرمایه
ولي محيط . هریك از افراد اجتماع داراي آرزوئي است  "

اجتماعي تابع ميل و آرزوي آسي نيست و در مسير جریان 
آمال و افكار مردمان بزرگ . ..ود طي طریق مي آند طبيعي خ

همانا ایجاد یك دنياي سعادتمند خالي از جور و عذاب و تشكيل 
باید فهميد ....یك جمعيت و عالم پرعدل و انصاف بوده است 

مقصد آقایان از تشكيل شرآت و تشریك مساعي چه مي باشد ؟ 
ي سوء شرآت عناصر نفع پرست ، براي احتكار ، برا! بلي 

استفاده از قحطي و بدبختي عمومي ، براي مكيدن اخرین قطره 
ي خون یك مشت مردم لخت و گرسنه ، این است روح شرآت 

همين فردا خود را به یكي از ...ميرزا مهدي ها و حاج قاسم ها 
چه مانعي است آه ما نمي توانيم . دسته هاي سياسي داخل آنيم 

ي وطن پرستي استفاده آنيم به لباس آنان در امده و از حربه 
هياهوهایشان زود . هموطنان ما بسيار فراموشكار هستند ... 

 " ... تمام مي شود
  
  
  

  
  
  
  
  

در رمان نادره زن ها از نقش آليدي برخوردارند و بخصوص 
زن هاي متجددي آه رودرروي اوهام خرافي و دیدگاهاي 

نانه در از برجسته ترین تيپ هاي ز. فناتيك پایداري مي آنند 
این اثر ، شخصيت پردازي هاي ایران خانم ، نادره ، روح 
انگيز و آلثوم مي باشد و همچنين زناني از طبقه ي عوام و 

 " :قدیمي ها
ما زن هستيم ، زن هم عجالتا محكوم و محبوس بوده ، حق  ...

... معاشرت ، حق انتخاب شوهر ، حتي عشق و محبت ندارد 
خت بوده ، الیق هرگونه ترحم و زن هاي ایراني حقيقتا بدب

... در عين حال قابل تربيت و ترقي هستند . شفقت مي باشند 
ّ  راهنمایي ندیده اند ، چشم و گوششان  بدبختانه مربي ندارند

 بسته
نادره جایگاهي ویژه در ژانر رمان اجتماعي ایران دارد و 

به عنوان مظاهري از عملكرد به " مطالعه ي آن به قول ناشر 
 در - ميرجعفر پيشه وري -هر شناخته نشده ي همين شخصظا

عرصه ي آامال متفاوت دیگري چون حوزه ي ادبيات و هنر 
آموخته هاي  عمدتا از مكنونات دروني غير اردادي و یا حداقل

دروني شده ي او مایه مي گيرد و از این رو خواسته یا 
" ناخواسته بازتاب غير قابل انكاري از سرشت دروني و یا 

 ". واقعي وي به شمار مي آید" بود 
به گفته ناشر چند داستان کوتاه هم از پيشه وری به یادگار مانده 

 .است که قرار است در دو جلد چاپ شود

  
 

 ....هي ترکیاسياوضاع س
 

احزاب جمهوری خواه خلق و حرکت ملی ترکيه بعد از پایان 
هند کرد و به انتخابات همان سياستهای قبلی خود را دنبال خوا

غير از وعده هایی در زمينه بهبود وضع اقتصادی مردم ، 
هيچگونه راه حل یا پالتفری را برای تامين دمکراسی بيشتر و 
یا انجام اصالحات سياسی و حقوقی در آن کشور بيان ننموده 

و مهمترین نکاتی که در سياستهای برنامه ای این دوحزب . اند
بندی و وفاداری به پرنسيب وجود دارد عبارت است از پای

 توسط 1923هایی است که از بنيانگذاری ترکيه در سال 
یعنی سکوالریسم و . مصطفی کمال آتاتورک اعالم گردید

جدایی دین از دولت و فقط وحدت و تماميت ارضی ـ ملی ـ 
و اما حزب . فرهنگی و زبانی در داخل جامعه ترکيه می باشد

 اردوغان حزبی است که عدالت توسعه به رهبری رجب طيب
 تا کنون در حاکميت می باشد، عليرغم اینکه در 2002از سال 

عمل با لغو بعضی از قوانين و تدوین قانونهای جدید در 
پارلمان ترکيه سعی می نماید، زمينه مساعدی را برای رشد 
. همه جانبه ایدئولوژی مذهبی در کشور ترکيه به وجود آورد

ین پروسه سيما و هویت سياسی و جنبه به احتمال زیاد ادامه ا
های دیگر حيات اجتماعی جامعه ترکيه را تحت تاثير بيشتری 

اما از جهت عملکرد سياسی و اقتصادی . قرار خواهد داد
دولت ترکيه به رهبری اردوغان با ادامه دادن اصالحاتی که 
از زمان رئيس جمهوری تورگوت اوزال آغز شده بود و 

گرفتن سياست درهای باز اقتصادی و انجام همچنين با در پيش 
سياست گذاری های جدید توانست زمينه مساعدی را برای 
رشد اقتصادی آن کشور فراهم نماید و تا حدود زیادی در آن 

اما از نظر سياسی، حزب عدالت و توسعه، . زمينه موفق بود

حزبی است که بعنوان یک پروژه ملی از سوی دولتمردان آن 
بخصوص بعد از پایان جنگ سرد .  گذاری شدکشور بنيان

دیگر هيچ بهانه ای در کشورهای خاورميانه وجو نداشت تا 
و . این کشورها همچنان جوامعی بسته و یک رنگ باقی بمانند

با توجه به ویژگيهایی که در ساخت و بافت فرهنگی و تاریخی 
جامعه ترکيه وجو داشت این حزب می توانست از پایگاه 

و با ترکيب و تلفيق نوعی از . وسيعی برخوردا باشداجتماعی 
مدرنيزم سرمایه داری و ایدئولوژی معتدل مذهبی، ترکيه می 
بایست به الگوی موفق و نمونه برای دیگر کشورهای اسالمی 

این پروژه ای بود که از طرف اروپا و بخصوص . تبدیل گردد
 .آمریکا نيز مورد حمایت قرار گرفت

خلی حزب عدالت و توسعه و شخص از نظر عملکرد دا
اردوغان بعد از به حاکميت رسيدن بيان نمودند که مهمترین 
مشکلی که جامعه ترکيه با آن مواجه است، ارائه راه حلی 
. برای حل مسئله حقوق و خواستهای کردها در ترکيه می باشد

 تا کنون برای بدست یابی حقوق 1384کردهای ترکيه از سال 
مسلحانه را با دولت ترکيه آغز نمودند که تا ملی خود مبارزه 
و بنا بر آمار رسمی دولت ترکيه تا کنون . کنون ادامه دارد

 هزار نفر از هر دو طرف و مبلغ یک 45موجب کشته شدن 
 .تریليون دالر خسارت مالی گردیده است

طيب اردوغان بر خالف دولتهای قبلی ترکيه به طور رسمی 
به راه حل برای مسئله کردها از اعالم نمود که دست یابی 

الویت های فعاليت دولت او می باشد و بر خالف اصرار 
  حاکميت های قبلی اعالم نمود که مسئله کردها راه حل نظامی 

   ٤          ادامه درص                                                 
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 ...هي ترکیاسياوضاع س
  

  وجانبه ای هم از سوی رهبران کردتا کنون تالشهای د. ندارد
و هم از طرف مقامات دولتی ترکيه برای کسب توافق انجام 

نقطه اوج این تالشها پيام های نوروزی عبداهللا . گرفته است
اوجالن رهبر زندانی شده حزب کارگران کردستان بود که در 

در خواست نمود که آتش  p.k.k طی آن پيامها از نيروی مسلح
ارتش ترکيه نيز آتش .  پذیرفته و رعایت نمایندبس اعالم را

بس اعالم شده را رعایت نمود و موجب بوجود آمدن فضای 
 .آرام برای ادامه مذاکرات شد

 فوریه 28برای اولين بار در جریان ادامه مذاکرات در روز 
 بيانيه ده ماده ای مورد توافق دو طرف با حضور 2015

 و سه نفر از رهبران یالچين آق دوغان معاون نخست وزیر
هر چند از . کرد در کاخ نخست وزیری ترکيه اعالم گردید

نظر انتخاب کلمات متن خوانده شده دارای مضمون پيچيده ای 
. بود، ولی ميتوان به چگونگی تعهدات دو طرف اشاره نمود

در یک مالحظه کوتاه ميتوان گفت که تعهد دولت ترکيه 
نمودن یک راه کار و عبارت است از، تالش برای تدوین 

برنامه عملی در جهت دمکراتيزه کردن ساختار سياسی و 
حقوق سيستم دولتی در ترکيه، از طریق تغيير قانون اساسی آن 
کشور و تدوین قوانين تکميلی مورد لزوم که در نهایت تامين 
کننده خواستهای انسانی و حقوقی کردها، در زمينه مطالبات 

یعنی پذیرفتن یک ساختار سياسی . دفرهنگی و سياسی آنها باش
ـ اداری غير متمرکز و به رسميت شناختن فرهنگ و زبان 
کردی بعنوان زبان اداری ـ آموزشی در منطقه کردستان ترکيه 

 پذیرش آتش بس -1: تعهدات کردها نيز عبارت است از. باشد
 ترک نمودن مناطقی که که نيروهای مسلح کرد در آنجا -2، 

عقب نشينی به خارج از مرزها و در مرحله حضور دارند و 
. سوم خوداری و ترک مبارزه مساحانه بر عليه دولت ترکيه

در ضمن دو طرف توافق نمودند که کميسيونی متشکل از 
شخصيت های شناخته شده ترکيه تشکيل گردد، تا بر اجرا و 

 .چگونگی پيشبرد توافقات نظارت نماید
وی هر دو طرف را کردها همزمانی اجرای تعهدات از س

. شرط اصلی اجرای تعهداتی می دانستند که خود پذیرفته بودند
اینکه ترکيه در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارد،  ولی بدليل

از اجرای تعهدات خود امتناع نموده و رجب طيب اردوغان 
رئيس جمهور با توافق ده ماده ای امضاء شده به مخالفت 

 .پرداخت
ع و مخالفت نمودن حزب عدالت و توسعه یک آیا این امتنا

تاکتيک انتخاباتی است که با هدف کسب آرا ملی گرایان ترکيه 
در پيش گرفته شده است، یا نشاندهنده تغيير سياست آنها می 
 .باشد؟ امری است که بعد از پایان انتخابات معين خواهد گردید

  فقاتالبته موانع متعدد دیگری بر سر راه اجرایی کردن توا
  

  
  
  
  
  
  

ميان کردها و دولت ترکيه وجود داردکه به دو مورد مهم آن 
مورد اول، ذهنيت سازی در ميان توده های : اشاره می شود

مردم ترکيهف که بر اساس احساسات بسيار شدید ملی گرایانه 
می باشد که در طول دهها سال از طرف دولت ترکيه تبليغ و 

در حال .  دشوار می باشدترویج شده است و تغيير آن سخت و
حاضر اکثریت قابل توجهی از احزاب و جمعيت های مختلف 

دوم وجود یک . در ترکيه هم چنان به تبليغ آن ادامه ميدهند
دولت در سایه و عميقی است که در نهادهای مختلف دولتی 

ارتش ـ قوه قضایيه و سازمان امنيت این کشور وجود : مانند
ی وسيعی ميتواند در هر لحظه دارد و با ایجاد شبکه ها

مفروضی با انجام عمليات خرابکارانه از نادیده گرفتن خطوط 
قرمزدولت درسایه از سوی هر شخص و جریانی جلوگيری 

 ساله ای که از انجام 3بخصوص در مدت زمان . نماید
 عمليات هشدار دهنده بر 4مذاکرات می گذرد دولت در سایه، 

شنود محل : که عبارتند از. ده اندعليه حاکميت ترکيه انجام دا
کار طيب اردوغان در ساختمان نخست وزیری توسط رئيس 

دوم احضار فرزندان اردوغان . محافظان رجب طيب اردوغان
 به اتهام اختالس و سوء استفاده مالی ـ 2014در زمستان سال 

سوم تظاهرات پارک گزی در شهر استانبول در تابستان سال 
ادات جدی داخلی و خارجی بر عليه  که موجب انتق2014

 نفر از کادرهای 3حاکميت ترکيه گردید و مورد چهارم ترور 
 و عمليات متعدد 2014در پاریس در سال  p.k.k برجسته زن

 .دیگر
البته عوامل تاثير گذار مثبتی نيز وجود داردکه ميتواند زمينه 

از جمله . مناسبی را برای پيشرفت مذاکرات فراهم نماید
ترین آنها فعاليت بخش مهمی از گروهها و جریانهای مهم

روشنفکری متعلق به جوامع ترک وکرد را ميتوان نام برد که 
طرفدار به نتيجه رسيدن مذاکرات و تامين دمکراسی برای 

در ميان آنها ميتوان به سندیکاهای . کشور ترکيه می باشند
کارگری ـ کانونهای مختلف وکال ـ روزنامه نگاران ـ 

مورد دیگر . رمندان و نویسندگان ترک و کرد اشاره نمودهن
فعالت حزب دمکراتيک خلقها می باشد که از طرف کردها 
بنيانگذاری شده است و خواهان صلح و دوستی و برابری ميان 

این . جوامع ترک و کرد و دیگر خلقهای ساکن ترکيه است
ت حزب مروج سياستهایی است که ميتواند تاثير مثبتی از جها

مختلف داشته و زمينه ساز تفاهم و نزدیکی هرچه بيشتر 
 .خلقهای ساکن در ترکيه به همدیگر باشد

مورد دیگر حمایت های بين المللی از روند صلح و مذاکره در 
ترکيه است که مواضع جریانهای صلح طلب و مسالمت جو در 

 .داخل ترکيه را تقویت خواهد کرد
ابات در ترکيه، ميتوان شاهد با این همه بعد از برگذاری انتخ

 .چگونگی روند تحوالت در آن کشور بود
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طقه ای و جهانی را مد نظر داشته، فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های من
با بيش از نيم قرن تجربه فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و 

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

 پيشه وری



 
 
 
 

  ....هفتادمين سالگرد
های ژاپن در سال  در پی تجاوز کشورگشایانه ميليتاریست

های   به چين و اشغال منچوری و خودداری امپریاليست١٩٣١
تحاد ها، به اميد تضعيف ا آمریکا و بریتانيا از رویارویی با آن

 در مرکز اروپا کانون دیگر ٣٠های  شوروی، در آغاز سال
های آلمان که هنوز خاطره  امپریاليست. جنگ جهانی پدید آمد

شکست خود را در جنگ اول جهانی از یاد نبرده و در عين 
حال در اواخر دهه سوم سدۀ کنونی از لحاظ رشد صنعتی بر 

بودند و رقبای بریتانيایی و فرانسوی خود پيشی گرفته 
کوشيدند تا قدرت نظامی خود را احياء کنند، در وجود  می

های  فاشيسم هيتلری دستيار مناسبی برای پيشبرد هدف
 ژانویه ٢٧در . طلبانه خود یافتند جویانه و گسترش تالفی
 تن ٣٠٠، هيتلر برنامه خود را در شورایی مرکب از ١٩٣٣

ش و مالکان داری انحصاری، افسران ارت از نمایندگان سرمایه
وی . ها برخوردار شد یونکر مطرح ساخت و از پشتيبانی آن

 به حکومت ١٩٣٣ ژانویه ٣٠پس از تقریبًا یک سال، در 
های تاریخ آلمان گشوده  ترین برگ رسيد و بدینسان یکی از تيره

 .شد
های  های دار، اردوگاه ها نخست آلمان را به کشور چوبه نازی

خواه بدل کردند و  ی و آزادیشکنجه و کشتار عناصر انقالب
خوی خود به لشکرکشی، تجاوز و  سپس به کمک ارتش درنده

ها در فاصله  آن. تسخير دیگر کشورها مبادرت ورزیدند
 کشور اروپایی چه به ١۴، در ١٩۴١ تا ١٩٣٨های  سال

در تمام . عنوان فاتح و چه به مثابه متحد جنگی مستقر شدند
 و فرانسه نه تنها گامی مؤثر این مدت، دول آمریکا و انگليس

برای رویارویی با فاشيسم برنداشتند، بلکه برعکس از راه 
تر او را به  سياست به اصطالح تسکين خود، هر چه بيش

تجاوز در جهت شرق، یعنی عليه نخستين کشور سوسياليستی 
 .کردند تشویق می

 ٢٢بدین ترتيب جنگ کبير ميهنی مردم شوروی در سحرگاه 
با حمله غافلگيرانه ارتش ) ١٣٢٠اول تير  (١٩۴١ژوئن 

در لحظه آغاز . فاشيسم هيتلری به اتحاد شوروی آغاز شد
جنگ، آلمان هيتلری از امکانات اقتصادی و نظامی تقریبًا 

 ميليون نفر و ٢٩٠سراسر قاره اروپا، با جمعيتی برابر با 
 ميليون تن در سال ٣١٫٨ظرفيت توليد فوالد به ميزان 

 ١٧٠٫۶در همان حال سکنه اتحاد شوروی . بودبرخوردار 
های پنج ساله و با  ميليون نفر و توليد فوالد آن، که طی برنامه

 ٢٢٫۴اجرای سياست صنعتی شدن افزایش یافته بود، تنها به 
 .شد ميليون تن بالغ می

 ميليون نفر در ۴٫٢٣۴ها نيروی نظامی مرکب از  آلمانی
 لشکر متشکل شده ٢١۴ر این نيروها، که د. اختيار داشتند

هزار هواپيما ١٠ تانک و ۵۶۴٠بودند، از جمله مجهز به 
 ۴٣٠٠ لشکر با ٢٠٠ ميليون نفر در ۵٫۵از این نيروها . بودند

 ژوئن ٢٢انداز در  هزار توپ و مين۴٨ هواپيما و ۵٠٠تانک، 
ها  فاشيست.  در مرزهای اتحاد شوروی تمرکز داشت١٩۴١

ندند، که طبق نقشه جنگ پرورا این خيال را در سر می
، اتحاد »نقشه بارباروس«آسایی، به نام  غافلگيرانه و برق

 !شوروی را در ظرف یکماه و نيم تا دو ماه فتح کنند
های آلمانی در مراحل اوليه جنگ، در پرتو  فاشيست
های اقتصادی و نظامی و حمله غافلگيرانه خود و دیگر  برتری

فرسایی را دامنگير  ی طاقتها شرایط مساعد، توانستند دشواری
مردم، دولت و ارتش شوروی بکنند و تا مسافت عميقی در 

ها با بمباران وحشيانه مراکز  آن. خاک شوروی پيش بروند

سکونت و صنعتی، زیان بزرگی به اقتصاد اتحاد شوروی 
وارد آوردند، توانستند لنينگراد را در محاصره بگيرند، خود 

 برسانند و چشم به فتح قفقاز را به پای مسکو و سپس ولگا
 .بدوزند

اما حتا در همين مرحله بس دشوار، مردم، به برکت نقش 
رهبری کننده و بسيجنده حزب کمونيست اتحاد شوروی، نيرو 

وار سوسياليستی،  همتای اقتصاد برنامه و تحرک بی
ناپذیر  دوستی آفریننده، و همبستگی جانبازانه و ارادۀ خلل ميهن

ای، ضربات مهلکی به دشمن وارد آوردند و  دهو قهرمانی تو
 .ارتش هيتلری را باطل ساختند» ناپذیری شکست«افسانه 

دشمن که به قصد محو سریع اتحاد شوروی آمده بود، نخست 
در مسکو با شکستی روبرو شد، که چرخش قطعی در جریان 

آفرین  این چرخش سپس در نبرد حماسه. جنگ را آغاز نهاد
 ميليون نفر تلفات داد، تکميل ١٫۵ه در آن دشمن استالينگراد، ک

 .شد
 تا دسامبر ١٩۴٢نوامبر (در مرحله دوم جنگ کبير ميهنی 

، ارتش فاشيسم هيتلری به حالت دفاعی درآمد و ارتش )١٩۴٣
شوروی ابتکار استراتژیک جنگ را به دست گرفت و تا پایان 

 .نيز آن را در دست خود نگاه داشت
سال جنگ کبير ميهنی، سال پيروزی ، چهارمين ١٩۴۴سال 

طی ده ضربه جنگی، که هریک از . قاطع ارتش شوروی بود
ها باب جدیدی از علم و فن نظامی و فرماندهی را بازگشود،  آن

فزون براین، . دشمن از همه سرزمين اتحاد شوروی رانده شد
در جریان همين ضربات بود که رومانی سلطنتی، بلغارستان 

ها، از پای  ستان زیر فرمانروایی هورتيستپادشاهی و مجار
بدین . درآمدند و از صف متحدین آلمان هيتلری خارج شدند

چنين فنالند  ترتيب، مردم رومانی، بلغارستان، مجارستان و هم
های مهمی از لهستان،  آزادی خود را باز یافتند و بخش

یوگسالوی، چکسلواکی و نروژ تيز از نيروهای پليد فاشيسم 
 .ردیدپاک گ
، سال پایان جنگ کبير ميهنی و جنگ دوم جهانی ١٩۴۵سال 
آور بود که ارتش  در این سال خجسته و پيروزی. است

های دهگانه سال پيشين، عمليات  شوروی، پس از پيروزی
در . ها پيش گرفت ای را در بسياری از جبهه تعرضی گسترده

این مرحله، لهستان آزادی کامل یافت و ارتش شوروی در 
 تایسه، در خاک آلمان متمرکز شد، مجارستان و -جبهه اودر

یوگسالوی پاکسازی و وین فتح شد و در دوم ماه مه، برلين 
 .پایتخت آلمان فاشيستی سقوط کرد

ها در نقاط دیگر نيز  پس از سقوط برلين، مقاومت هيتلری
شب هشتم ماه مه، تسليم  سرکوب گردید و باالخره در نيمه

. مان هيتلری در همان شهر به امضاء رسيدبالقيد و شرط آل
بدینسان روز نهم ماه مه، به عنوان روز پيروزی جنگ کبير 

های جهان بر دیو پليد  ميهنی مردم شوروری و همه خلق
 .فاشيسم برای هميشه در تاریخ ثبت گردید

های  در جنگ کبير ميهنی، مردم قهرمان شوروی متحمل زیان
در این چنگ تحميل شده و . شتندعظيم نيروی انسانی و مادی گ

ها،  ميليون شهروند شوروی در اسارتگاه٢٧سوز،  خانمان
 شهر ١٧١٠ها و در ميدان نبرد به شهادت رسيدند،  بازداشتگاه

هزار روستا در اتحاد شوروی ویران ٧٠٠بزرگ و کوچک و 
دژخيمان . خانمان شدند ميليون نفر بی٢۵گردید و در نتيجه 

  آهن را   کيلومتر راه۶۵٠٠ه صنعتی و هزار مؤسس٣٢هيتلری 
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 ....هفتادمين سالگرد
  

   ساوخوز و١٨٧۶هزار کالخوز، ۶۵نابود کردند و به غارت 
خسارات مالی .  ایستگاه ماشين و تراکتور دست زدند٢٨٩٠

 قبل از جنگ، به بيش از های اتحاد شوری، به قيمت
 .ميليارد روبل بالغ گردید۶٧٩

پيروزی بر فاشيسم دوران جدیدی را در تاریخ بشریت آغاز 
جامعه کشورهای سوسياليستی تشکيل شد، سيستم : کرد

بخش  های آزادی مستعمراتی امپریاليسم متالشی شد، جنبش
های جهان به خاطر صلح، دمکراسی  ملی، و جنبش همه خلق

 .ای یافت سابقه  اجتماعی رشد بیو ترقی
بشریت مترقی در هفتادمين سالگرد پيروزی بر فاشيسم و پایان 

   دهه پس از فروپاشی ٢ و کمی بيش از -جنگ جهانی دوم
   شاهد تشدید تضادها و-جامعه کشورهای سوسياليستی در اروپا

  ها برای ها ميان کشورهای امپریاليستی و تهاجم آن رقابت

  
  
  
  
  
  

بی به بازارها و منابع مواد خام و تصرف مناطق نفوذ دستيا
 .گذاری چپاولگر است برای سرمایه

ها به سرکردگی امپریاليسم  در شرایط جدید جهانی، امرپاليست
ای را برای تغيير جغرافيای سياسی  آمریکا، تهاجم گسترده

جهان و استقرار روابط استعماری و نواستعماری سابق در 
این تهاجم از یک .  در دست اجرا دارندکشورهای جهان سوم

طرف، موجب تقویت نيروهای فاشيستی و راستگرا در اروپا، 
عدالتی که  به ویژه در شرق اروپا، گسترش جنگ، فقر، و بی

خيزد شده است؛ و از طرف دیگر در  از ذات امپریاليسم برمی
المللی از  گرایی در عرصه بين کنار طرح خواست چند جانبه

ها، صدها ميلون انسان را به ميدان مبارزه با همه  طرف دولت
جوانب نظامی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی این تهاجم 

 .امپرپاليستی کشيده است
 
 
  
 

  هي انتخابات پارلمان ترکجينتا

 . کردديي کشور را تاني ای انتخابات پارلمانی و رسميی نهاجي نتاهي انتخابات ترکی عالیشورا

 
 

اری ها، شورای عالی انتخابات ترکيه نتایج به گزارش خبرگز
مين دوره پارلمان ترکيه را به شرح زیر اعالم 25انتخابات 

 :کرد
 344 ميليون و 18، در کل (AKP) حزب عدالت و توسعه

 رای در 316 هزار و 462 رای در داخل ترکيه،358هزار و 
 کرسی 258 درصد آراء و در مجموع 40.87خارج ترکيه، 

 نمایندگی
 ميليون و 11،در کل (CHP) ب جمهوری خواه خلق ترکيهحز

 82 هزار و 146 رای در داخل ترکيه، 127 هزار و 339
 132 درصد آراء و در مجموع 24.95رای در خارج ترکيه، 

 کرسی نمایندگی
 422 ميليون و 7، در کل (MHP) حزب حرکت ملی ترکيه

رج  رای در خا383 هزار و 83 در داخل ترکيه، 726هزار و 
  کرسی نمایندگی80 درصد آراء و در مجموع 16.29ترکيه، 

 846 ميليون و 5، در کل (HDP) حزب دموکراتيک خلق ها
 رای در 771 هزار و 196 رای در داخل ترکيه،851هزار و 

 کرسی 80 درصد آراء و در مجموع 13.12خارج ترکيه، 
 نمایندگی

د بوده  درص86ميزان مشارکت در انتخابات پارلمانی ترکيه 
 نتایج - درصد از دوره پيشين بيشتر 4است که قریب به 

انتخابات ترکيه همان گونه که از قبل نيز قابل پيش بينی بود با 
ریزش آرای حزب حاکم ترکيه و با صعود حزب کردی 

 .همراه بود (HDP) دموکراتيک خلق

 کرسی پارلمانی را از آن خود 80این حزب کردی توانست 
 312الی است که حزب حاکم که هم اکنون کند و این در ح

 کرسی پارلمان را در اختيار دارد در این 550کرسی از 
مرحله از انتخابات با وجود کسب جایگاه نخست درانتخابات ، 
اما از کسب بيش از نيمی از کرسی های پارلمان بازماند و این 

 . سال گذشته بی سابقه بوده است13نتيجه در 
 بدین 2002 نخستين بار از نوامبر سال به عبارت دیگر این

سو است که حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکيه اکثریت 
مطلق خود بر پارلمان را از دست داده است و برای تشکيل 
حکومت نيازمند ائتالف با دیگر احزاب یا نمایندگان مستقل 

 .است
رجب طيب اردوغان رئيس جمهور ترکيه خواهان تغيير 

. اسی ترکيه از شيوه پارلمانی به ریاستی استساختار نظام سي
در صورت رای باالی مردم به حزب عدالت و توسعه او 

بود اما رای .موفق می شد به این خواسته جامه عمل بپوشاند
 مردم ترکيه نه تنها در راستای تحقق 2015روز هفتم ژوئن 

این خواسته نبود بلکه حتی حزب عدالت و توسعه را از تشکيل 
 .ومت غير ائتالفی نيز محروم کردیک حک

کمترین نتيجه رای مردم ترکيه در انتخابات پارلمانی هفتم 
ژوئن این کشور نه گفتن به تغيير نظام سياسی ترکيه از 
پارلمانی به ریاستی و حل و فصل مشکالت داخلی از طریق 

بدون شک پيامدهای مثبت این انتخابات . دمکراسی می باشد
ر کشورهای همجوار تاثير گذار خواهد در منطقه، بخصوص د

بود
. 
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حقوق مسلم و  سندیکا و اتحادیه های مستقل، اعتصاب، تحصن و گردهمایی از
 .شناخته شده جهانی کارگران است



 
 
 
 
 

 یجاني و آذرباجانيآذربا
  را فراموش نکردنداتيجنا

 
  ی آگاهنيعبدالحس

 
 

از اواخر قرن گذشته، مبارزه مردم ایران عليه استثمار و ظلم 
و ستم، همواره دو جنبه مشخص و توام ضد استبدادی و ضد 

و پهنه هر یک از این دو گرچه ژرفا . استعماری داشته است
جنبه هميشه یکسان نبوده، گاه این و گاه آن جنبه برجسته شده 
است، لکن در هر حال بازتاب قانونمند این پيوند ماهوی ظلم 

همانا هبستگی ( استعمار) و اسارت ملی ( استبداد)اجتماعی 
و ضد امپریاليستی ( دموکراتيک ) مبارزات ضد استبدادی 

 .بوده است( رهائی بخش ملی)
تصادفی نيست که نخستين آشنائی ایرانيان با اندیشه های 
انقالبی سوسياليسم معاصر نيز که راه علمی و عملی 
برانداختن استثمار و استعمار را نشان می دهد، در این دوره 
آغاز می شود و این روند تاریخی با وجود همه مخالفت ها 

 .د می یابدبهمراه جنبش رهائی بخش مردم پيش رفته، رش
( رژی ) عليه امتياز انحصاری کمپانی ( 1891" )قيام تنباکو "

که درعين حال عصيانی عليه سلطنت مطلقه بود، در واقع 
اولين اوج در تاریخ جنبش همگانی ضد امپریاليستی مردم 

البته امتيازتنباکو لغو شد، اما نفوذ و سلطه . ایران بود
 گرفت و خودکامگی امپریاليسم به شکل های گوناگون قوت

 .شاهنشاهی بيش از پيش بدان متکی می گردید
که عکس العمل وسيع  ( 1905 -1911) انقالب مشروطيت 

توده های مردم در مقابل این جریان بود، در حقيقت اوج 
دیگری در تاریخ جنبش رهائی بخش ضد استبدادی و ضد 

 مبارزات قهرمانانه خونين پنج. امپریاليستی بشمار می رفت
ساله عليه استبداد سلطنتی و حاميان امپریاليستی اش به 
برقراری رژیم مشروطه و تصویب اولين قانون اساسی در 
ایران منجر شد، اما نتيجه حاصله از لحاظ مضمون اقتصادی، 

باز هم استثمار و استعمار، ظلم . اجتماعی و سياسی نارسا بود
 .اجتماعی و ستم ملی ادامه یافت

امپریاليست ( 1914 -1918) ين جنگ جهانی در جریان نخست
عمال ایران را به صحنه زدوخوردهای ( متحدین و متفقين)ها 

فقط پيروزی انقالب . خود مبدل کردند و آن را اشغال نمودند
سوسياليستی اکتبر بود که از تقسيم ایران و مستعمره شدن آن 

 .جلوگيری کرد
-1921)سان در نتيجه انقالبهای گيالن، آذربایجان، خرا

، که رویهمرفته سومين اوج جنبش رهائی بخش ضد ( 1917
امپریاليستی را در ایران نشان می دادند، امپریاليسم انگليس، 
که با سوء استفاده ازخروج ارتش تزاری از ایران تقریبا همه 
. کشور را اشغال کرده بود، مجبور به تخليه نظامی آن گردید

ار آورد که در واقع ليکن حکومت رضا خان را بر سرک
دستگاه اجرائی نقشه های غارتگرانه و اسارت بار امپریاليسم 

در ایران بود ( انگلستان، آمریکا و سپس آلمان فاشيست)جهانی 
. و ظلم اجتماعی و ستم ملی ادامه می یافت و شدت می گرفت

معظالت اساسی . تضادهای طبقاتی جامعه ایران حادتر می شد

سياسی و فرهنگی که در برابر جامعه اجتماعی، اقتصادی، 
 .ایران قرار داشتند، حل بنيادی خود را نيافتند

دومين جنگ جهانی که خود زائيده تضادهای درونی 
 21قيام . امپریاليسم بود، تضادهای جامعه ایران را شدت داد

، که اوج چشمگير دیگری در تاریخ جنبش رهائی 1324آذر
ک مردم ایران بود، در واقع بخش ضد امپریاليستی و دموکراتي

از ضرورت تاریخی حل بنيادی آن مسائل مبرمی برخاست که 
حل این معضالت . در برابر جامعه طبقاتی کشور قرار داشتند

بدون مبارزه قطعی عليه استثمار و استعمار، در راه ریشه کن 
 .کردن استبداد و قطع تسلط امپریاليسم بر کشور ميسر نبود

، با تجاوز فاشيسم هيتلری به دومين جنگ جهانی
. اتحادجماهيرشوروی سوسياليستی، ماهيت دیگری کسب کرد

مبارزه ضد فاشيستی خلق ها شدت گرفت و بهمراه آن جنبش 
. های رهائی بخش ملی و دموکراتيک در جهان گسترش یافت
. امواج جنگ، دیکتاتوری رژیم رضا پهلوی را برانداخت

يت نيروهای دموکراتيک و شرایط نسبتا مساعدی برای فعال
در آغاز، دولت های امپریاليستی . مترقی در کشور بوجود آمد

که در ائتالف ضد هيتلری شرکت داشتند و نمی توانستند از 
منابع مادی و انسانی کشورهای مستعمره و وابسته دست 
بکشند، مجبور شدند مبارزه رهائی بخش خلق ها را در نظر 

معروف " منشور آتالنتيک"که به بدین ترتيب سندی . بگيرند
 از طرف روزولت و چرچيل امضاء 1941 مارس 14است 

شد که در آن ظاهرا حق خلق ها در تعيين حکومت دلخواه 
ليکن همين که سرنوشت . خویش برسميت شناخته شده بود

جنگ دیگر روشن می شد و زیر ضربات شکننده ارتش 
ز اراضی آن شوروی نيروهای تجاوز کار فاشيسم نه تنها ا

کشور، بلکه از کشورهای دیگر اروپائی نيز رانده می شدند، 
امپریاليستهای آمریکا و انگليس هجوم خود را عليه جنبش های 

از آن . رهائی بخش ملی و دموکراتيک در جهان آغاز کردند
جمله در ایران عناصرارتجاعی و عمال امپریاليسم سربلند 

ن بردن دموکراسی کرده تالش های خود را برای از بي
مرتجعين . نوخاسته و تحکيم نظام فاسد استبدادی گسترش دادند

را در راس ... ای چون ساعد و صدر و حکيمی شناخته شده
برای آنکه مجلس را از دشمنان . کابينه ها قرار می دادند

آزادی و دموکراسی پرکنند حتی انتخابات دوره پانزدهم را به 
نيزه حکومت نظامی، از فعاليت به زور سر. تعویق انداختند

اواسط . سازمان ها واحزاب دموکراتيک جلوگيری می کردند
 عليه نهضت کارگری دست به هجوم زدند و 1324سال 

حمالت غدارانه خود را متوجه حزب توده ایران و شورای 
باشگاه های حزب و شورا را در . متحده مرکزی نمودند

ها مورد تعرض و تهران، اصفهان، مازندران و دیگر شهر
روزنامه ها و مجالت مترقی را بدون هيچ . تاراج قرار دادند

  به تصفيه نيروهای مسلح ازا . مجوز قانونی توقيف می کردند
  ٨           ادامه درص                                                
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  یجاني و آذرباجانيآذربا
  خواه و ميهن دوستفسران و درجه داران شرافتمند، آزادی

پرداخته، آنها را زندانی و به نقاط بد آب و هوا تبعيد می 
خالصه آن که امپریاليسم آمریکا و انگليس با استفاده از . کردند

مرتجع ترین محافل داخلی، از طرق گوناگون سعی داشتند 
نيروهای مترقی، آزادیخواه و ميهن دوست را سرکوب کنند و 

ا مستقر سازند تا تسلط خانمان برانداز رژیم طاغوتی استبداد ر
خویش را بر همه شئون اقتصادی، اجتماعی، سياسی و 

البته این امری نبود که نيروهای مترقی . فرهنگی استوار کنند
 .و آزادیخواه بتوانند در مقابل آن بی تفاوت و ساکت بنشينند

در دفاع از استقالل و تماميت ارضی ایران، این بود آن وظيفه 
 که به مناسبت تشکيل 1324 شهریور12لی که در بيانيه اص

فرقه دموکرات آذربایجان منتشرشده بود، در سرلوحه برنامه 
 .کار فرقه قرار گرفت

جنبش دموکراتيک و رهائی بخش ضد امپریاليستی در 
آذربایجان همواره تاکيد می کرد که از راه احيای قانون اساسی 

. ضی ایران خواهد کوشيددر دفاع از استقالل و تماميت ار
تشکيل انجمن های ایالتی و والیتی اولين و مهمترین خواست 
. فرقه دموکرات آذربایجان در راه احيای قانون اساسی بود

چنانچه می دانيم تشکيل انجمن ها که در واقع می بایست ارگان 
های حاکميت دموکراتيک خلق در محل باشد، در قانون اساسی 

 ليکن مقامات حاکمه عمال از تشکيل آنها .پيش بينی شده بود
فرقه دموکرات آذربایجان، بطوری که . جلوگيری می کردند

بر آن بود که تشکيل "در اولين بيانه خود متذکرشده بود، 
این انجمن . انجمن ایالتی و والیتی مفهوم سياسی بزرگی دارد

برای مقابله با ارتجاع و جریان ضد آزادی که در تهران و 
ای دیگر ایران سربلند کرده است مشت محکم و پاسخ شهر ه

فرقه دموکرات آذربایجان بدرستی ". دندان شکنی خواهد بود
انجمن ایالتی آذربایجان تنها بمنظور حل "متذکر می شد که 

مسئله آذربایجان نيست، بلکه بمنظور تامين آزادی در سراسر 
 به اما دولت مرکزی نسبت به همه خواست های". ایران است

فرقه دموکرات آذربایجان حق . حق نهضت بی اعتنا بود
ولی . تشکيل انجمن را به بهای قربانی های فراوان بدست آورد

عمال استبداد، آنان که حکومت مشروطه را زیر پا گذارده اند، 
لذا مردم آذربایجان برای . این حق مردم را پایمال ساخته اند

به کسب اجازه از هيچ استفاده از این حق مشروع خود مجبور 
بيانيه متذکر می شد که پایمال کردن این حق . مقامی نيستند

اساسی توده های مردم بستن راه شرکت مستقيم آنها در اداره 
امور کشور است و عمال استبداد و استعمار را بر مملکت 

و در نتيجه مشتی خيانت پيشه توانسته اند . مسلط کرده است
سوء استفاده ها، اختالس . ست گيرندسرنوشت همه کشور را بد

ها، تجاوزات به مال و جان و حيثيت و ناموس مردم، همه و 
همه از آنجا سرچشمه می گيرد که حاکميت خلق و اختيارات 
محلی که پایه مشروطيت و قانون اساسی است از بين رفته، 
بيانيه متذکر می شد که با برخورداری از آزادی های ابتدائی 

بيان، عقيده، قلم، اجتماعات و غيره باید هر فرد چون آزادی 
حق و امکان داشته باشد بطور موثر در تدوین، اجرا و نظارت 
بر اجرای تصميمات در همه شئون حياتی اقتصادی، اجتماعی، 

و این کار از جمله بدون . سياسی و فرهنگی کشور شرکت کند
قع خواست های فرقه که در وا. تشکيل انجمن ها ميسر نيست

بيان روشن اميال و آرزوهای خلق بود، مورد استقبال پر شور 
اکثریت قاطع مردم آذربایجان و تائيد و پشتيبانی دیگر 

 .نيروهای مترقی و آزادیخواه ایران قرار گرفت

  
  
  
  
  

چون حکومت مرکزی در مقابل همه خواست های خلق و 
  استدالالت درست فرقه بی اعتنا مانده بود، کنگره خلق 

 در تبریز خود را مجلس 1324 آبان ماه 29 - 30ربایجان آذ
موسسان اعالم داشت و تصميم گرفت مجلس ملی آذربایجان را 

مردم آذربایجان از راه انتخابات آزاد و . تاسيس نماید
دموکراتيک نمایندگان خود را از ميان همه طبقات و 

 آذر 21. اقشارميهن دوست، مترقی و آزادیخواه انتخاب کردند
مجلس ملی گشایش یافت و به پيشه وری، صدر فرقه 
دموکرات آذربایجان، ماموریت داد حکومت ملی را تشکيل 

فرماندهان پادگان نظامی دولت مرکزی در تبریزدر مقابل . دهد
 .خواست مردم تسليم و طبق موافقتنامه خلع سالح شدند

حکومت ملی یک ردیف اصالحات بنيادی را در آذربایجان 
اراضی خالصه، همچنين امالک فئودال ها و : شروع کرد

مالک های بزرگ وابسته که به نهضت خيانت کرده بودند بين 
روستائيان بی بضاعت که تعدادشان به یک ميليون خانوارمی 

برای کمک به دهقانان و شبانان . رسيد بالعوض تقسيم شد
" شرکت ماشين های آبياری و کشاورزی" و " بانک فالحت"

 برای الغای مناسبات غير عادالنه ميان عشایر اقدام .تاسيس شد
کارخانه ها . قانون کار دموکراتيک تصویب و پياده شد. گردید

با نظارت کارگران به کار انداخته شد و تعداد زیادی موسسات 
اعالم زبان آذربایجانی بموازات زبان . صنعتی تازه بنا گردید

وزش و پرورش فارسی، بعنوان زبان رسمی، برای گسترش آم
تاسيس . و مبارزه با بيسوادی شرایط مناسب فراهم کرد

دانشگاه، توسعه مطبوعات و تاسيس رادیو به پيشرفت 
چاپخانه . "فرهنگ، ادبيات و هنر کمک بسزائی می کرد

جمعيت شاعران . "تاسيس شد" چاپخانه آذربایجان"و " معارف
، "ر دولتیتئات"، "اداره هنرهای زیبا"، "و ادیبان آذربایجان

شبکه . احداث گردید" ارکسترملی و فيالرمونی آذربایجان"
تنظيم اموربازرگانی زیر نظر . بهداشت همگانی پی ریزی شد

ارگانهای حکومت ملی از هرج و مرج بازار و گرانی قيمت 
 .ها جلوگيری می کرد

. تمرکز امور بانکی ماليه آذربایجان را سروسامان می بخشيد
ری سازمان های فرقه بکارهای عمرانی مردم خود تحت رهب

برای اولين بار . در شهرها و قصبات و روستاها می پرداختند
در تاریخ ایران زنان نيز با حق برابر در انتخابات مجلس ملی 

تحکيم سازمان های فدائی برای حفظ امنيت . شرکت کردند
آذربایجان و پی ریزی ارتش ملی یکی دیگراز اقدامات مهم 

چاپ " ) مسئله آذربایجان"مولف کتاب . ی بودحکومت مل
که چندان لطفی هم نسبت به جنبش ( 1967لوزان سال 

نویسندگان غرب : " دموکراتيک آذربایجان نداشته می نویسد
بر این عقيده اند که این جنبش در عرض یکسال بيش از " متفقا
 سال دوران سلطنت رضا شاه اصالحات بعمل آورده 20
همين علت، یعنی بعلت اقدامات مفيد، مترقی و درست ب". است

و موثری که نه در حرف بلکه در عمل پياده کرده و می 
توانست بحق نمونه زنده ای برای همه کشور در مبارزه در 
راه آزادی و ترقی باشد، بعلت قطع سلطه امپریاليسم و رژیم 
سلطنت استبدادی بر آذربایجان که می توانست بحق نمونه زنده 

رای همه کشور در مبارزه در راه استقالل و حاکميت ملی ای ب
 آذر خشم و 21باشد، جنبش دموکراتيک و رهائی بخش 

غضب حيوانی امپریاليسم و رژیم سلطنتی دست نشانده آن را 
 .برانگيخت
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  ینجاي و آذرباجانيآذربا
 مجلس شورا، 1324 دیماه 19دکتر محمد مصدق در جلسه 

نظریات من این بود " :خطاب به نخست وزیر حکيمی گفته بود
که بين دولت راجع به طرز اداره نمودن قسمتی از مملکت با 

باید با اهالی محل داخل . اهالی آنجا اختالفات حاصل شده است
من . ها حل کردمذاکره شد، شاید اختالف را بتوان با خود آن

برای صالح و صواب ملت ایران از آقای حکيمی خواهش می 
کنم بيش از این وقت را ضایع نکند و فورا از کار کناره جوئی 

ليکن دولت مرکزی نمی خواست به حل مسالمت آميز ". کند
تا اینکه باالخره در نتيجه پيشرفت جنبش و . مسئله تن در دهد

سر ایران مجبور به عقب گسترش مبارزات انقالبی در سرا
 ماه باالخره با انجام مذاکرات 6" نشينی شده پس از تقریبا

مذاکرات در خرداد وشهریور . مسالمت آميز موافقت کرد
 خرداد بين 23در موافقتنامه رسمی که .  صورت گرفت1325

دولت مرکزی و حکومت ملی آذربایجان بامضاء رسيد 
 اردیبهشت 3خ همچنين قبال در تصویب نامه دولت مور

 آذربایجان تائيد و برسميت 21خصلت دموکراتيک جنبش 
طبق این موافقتنامه دولت مرکزی متعهد شد که . شناخته شد

 درصد از درآمد آذربایجان را به این استان اختصاص دهد، 75
زبان آذربایجانی را بهمراه زبان فارسی در آذربایجان برسميت 

کرات آذربایجان را تامين بشناسد، فعاليت قانونی فرقه دمو
نماید و اصالحات دموکراتيک آذربایجان را در همه ایران 

از طرف حکومت ملی آذربایجان نيز موافقت شد . تعميم دهد
که مجلس ملی در سطح انجمن ایالتی، و حکومت ملی در 
سطح استانداری قرار گيرد، و اقدامات الزم بعمل آورد تا 

جنگ قرار گيرد، و سازمان ارتش خلقی تحت اختيار وزارت 
شود، و در برابر ( ژاندارمری)فدائی تابع اداره نگهبانی 

نظارت بر جریان انتخابات "نيروهای مسلحی که تحت عنوان 
از طرف دولت مرکزی به آذربایجان " دوره پانزدهم مجلس

 .اعزام می گردد مقاومتی صورت نگيرد
قتنامه دولت فرقه دموکرات آذربایجان با اطمينان به مواف "

مرکزی و برای ميدان ندادن به توطئه امپریاليست ها در مورد 
تجزیه ایران و بخاطر حفظ صلح و با محاسبه شرایط آن 
. روزی ایران و جهان، مقاومت مسلحانه را مصلحت ندانست

ولی دولت مرکزی، برعکس، موافقتنامه رسمی با آذربایجان 
وهای مسلح اعزامی به را غدارانه زیر پا گذاشت و بوسيله نير

" ) آذربایجان جنبش خلق را با آتش و آهن مختنق ساخت
تزهای مصوب هيئت اجرائيه کميته مرکزی حزب توده ایران، 

این عمل خيانت بار و (. 1 شماره 15 شماره 14دنيا، سال 
 آمریکایی -جنایت آميز را از زبان دوگالس، قاضی آمریکائی

او پس از .  بشنوید-ات بودکه خود مسبب عمده همه این جنای
 :دیدار از آذربایجان نوشت

ریش . ارتش ایران در مسيرخود آثار خشونت برجای گذاشت"
دهقانان را آتش زدند، به ناموس زنان و دختران آنان تجاوز 

ارتش . کردند، خانه ها را به غارت بردند، دام ها را دزدیدند
دم به غارت مر... از زیر هرگونه کنترل بيرون رفت

. غيرنظامی پرداخت و کشته ها و ویرانی ها پشت سرنهاد
زندانها مملو از آذربایجانی های بيگناه است، چوب های دار و 

. با ناسيوناليست ها نيز بدرفتاری می شود. اعدام فراوان است
دهقانان بيچاره را که به دموکرات ها ابراز عالقه کرده بودند 

یک دهقان پير . در معرض تحقير و توهين قراردادند
  مال و حيثيت ما را پایمال کردند، " آذربایجانی به ما چنين گفت

  

  
  
  
  
  

آثار این حوادث جگر سوز هرگز از خاطرآذربایجانی ها 
  ".زدوده نخواهد شد

گرچه اوج بعدی جنبش رهائی بخش ضد امپریاليستی و ضد 
 باز بدست 1332 مرداد28استبدادی مردم ایران در کودتای 

ليسم آمریکا و رژیم دست نشانده اش بخاک و خون امپریا
کشيده شد، معذالک توده های زحمتکش عليرغم جنایات 
ساواک دست پرورده آمریکا، به مبارزه قهرمانانه خود عليه 
استثمار و استعمار، در راه حل بنيادی مسائل اجتماعی، 
اقتصادی، سياسی و فرهنگی مبرمی که در مقابل جامعه 

 .پيگيری و فداکاری ادامه دادندقرارداشت با 
جنبش رهائی بخش مردم ایران عليه استثمار و استعمار نمی 

 اقتصادی کشور -زیرا ساختاراجتماعی. توانست خاموش شود
هنوز تغيير اساسی نکرده بود و همه راز بقای استثمار و دوام 

چون . سلطه استعمار در خميره همين ساختارسرشته است
 اقتصادی -ر بنيادی ساختاراجتماعیضرورت تاریخی تغيي

منتفی نشده بود، بعبارت دیگر، چون هنوز معضالت مبرم 
اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی که در برابر حرکت 
جامعه ایران قرارداشتند حل بنيادی خود را نيافته بودند، جنبش 

جنبش پيش رفت، . خلق هم نمی توانست باز ایستد، و نایستاد
ترش یافت و به اوج تازه ای رسيد، به مراتب رشد کرد، گس

و این ناشی از قانونمندی عينی روند . بلندتر از اوج پيشين
 .تاریخی حرکت جامعه بود

جنبش رهائی بخش مردم ایران طی تاریخ صد ساله خود به 
پيشرفت چشمگيری نائل شده، تجارب تاریخی طوالنی و 

ربه است که براساس همين تج. گرانبهائی بدست آورده است
جنبش خالق خلق برای حل بنيادی مسائل اجتماعی، راه های 

زیرا راه حل های کهنه . نوینی را جسته و پيش کشيده است
مثال مشروطيت . نارسائی خود را در عمل نشان داده اند

نتوانست عمال از استبداد سلطنتی جلوگيری کند و سلطنت 
کار، بوسيله اجرای مشروطه به پایگاه داخلی امپریاليسم تجاوز 
این بود که انقالب . سياست استعماری آن در ایران مبدل شد

 رژیم سلطنت مشروطه را با هدف برقراری جمهوری 57
 .برانداخت

جنبش رهائی بخش ضد امپریاليستی و دموکراتيک یک روند 
اجتماعی، پرتب و تاب، پرپيچ و خم، پرنشيب و فرازاست، اما 

 ترقی و تعالی، به سمت آزادی، روندی است بطورکلی رو به
تحقق این . استقالل، دموکراسی، صلح و رفاه همگانی

قانونمندی عميق تاریخ جامعه، آرزوی مقدس توده های مردم 
تاریخ، ناتوانی جهنمی ترین نيروهای شيطانی را . ایران است

در مقابله با این روند ناگزیر در ميهن ما ایران نيز به ثبوت 
 .خواهد رساند

گاهی کوتاه به زندگی سراسر شور و انقالبی رفيق شهيد ن
 :عبدالحسين آگاهی

رفيق عبدالحسين آگاهی عضو کميته مرکزی فرقه دمکرات 
 تهران هنگامی که افسر جوانی بود به 1297آذربايجان متولد 

فعاليت و جسارت او بر . پيوست) 1323(حزب توده ايران 
د ارتش شاه را بر عليه ظلم وستم نظام شاهنشاهی خشم ستا

در نيمه . او را زندانی و راهی تبعيد به شيراز کردند. انگيخت
برای فعاليت تشکيالتی او را . راه از چنگ ماموران گريخت

به آنها » افسران خراسان«با قيام . به مازندران فرستادند
  پيوست و در يک جنگ نا برابر با رژيم شاه به مبارزه بر 

  ١٠     ادامه درص                                                 

٩

 ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان               ١٣٩٤خرداد١١٧ شمارهدوره پنجم



  
  
  

  یجاني و آذرباجانيآذربا
  

  پس از سرکوب قيام افسران خراسان خود را مخفيانه. خاست
به آذربايجان رساند و با درجه سروانی به عضويت فرقه 
دمکرات آذربايجان در آمد و به سازماندهی فداييان حکومت 

پس از يورش خونين و . خودمختار آذربايجان مشغول شد
جنايتکارانه ارتش شاهنشاهی با رهبری امپرياليسم آمريکا و 
 .انگليس به آذربايجان رفيق آگاهی ناگزير تن به مهاجرت داد

از آن پس به پژوهش های دامنه دار علمی مشغول شد و 
از . موفق شد در علوم فلسفی به درجه فوق دکترا نائل شود

ری در زمينه جنبش کمونيستی و وی آثار و مقالت علمی بسيا
کارگری ايران به يادگار مانده است که در اين زمينه بويژه 
پژوهش های او در مورد مبارزات دکتر ارانی و يارانش از 
اعتبار خاصی بر خوردار است که به چند زبان از جمله به 

دکتر . زبان روسی با تيراژ وسيع چاپ و منتشر شده است
 زبان بود يکی از صاحبنظران در ادبيات آگاهی با اينکه فارس

  رفيق عبدالحسين آگاهی،  .  . و زبان آذربايجانی بشمار می آمد
  

  
  
  
  

 به کشور بازگشت و در دبيرخانه 57با پيروزی انقالب سال 
در اين دوره . حزب توده ابران فعاليت خود را شروع کرد

بسياری از کادرهای حزبی در کالس های وی آموزش فلسفه 
وی تا زمان دستگيری توسط شکنجه گران . و تاريخ پرداختند

جمهوری اسالمی به کار تحقيق و پژوهش که دارای اعتبار 
علمی و تاريخی هستند، مشغول بود که متاسفانه امکان 

،در جريان يورش 1361 بهمن 17روز . انتشار پيدا نکردند
اول به حزب توده ايران، نيروهای مسلح رژيم جنايتکار 

اش هجوم  هوری اسالمی برای دستگيری وی به خانهجم
با رگبار مسلسل در خانه را هدف قرار دادند و در . بردند

مزدوران رفيق . نتيجه يگی از گلوله ها به پای وی خورد
گاه بردند و آخرين دوره  آگاهی را با پيکر خونين به شکنجه

 اش، دوره ايستادگی و مقاومت در زندان، آغاز شد که زندگی
رفيق عبدالحسين آگاهی در پلنوم . به مرگی قهرمانانه انجاميد

 به عضويت کميته مرکزی حزب توده ايران نيز انتخاب 17
 .دشده بو

 
 
 

 جاني کودک در آذربااتي ادبخچهيتار
  کودکیروز جهان)  خرداد11(به مناسبت اول ژوئن 

ی اجتماعی در ¬سير تحول ادبيات کودک به عنوان یک پدیده 
ل تاریخ به نگرش افراد یک جامعه به کودکان وابسته بوده طو

های کودکان محصول باورها و ¬ ای که کتاب¬است به گونه
باشند و بدون در نظر گرفتن شرایط - های خود می¬عقاید دوران

توان این ادبيات را ¬اجتماعی، فرهنگی و سياسی یک دوره نمی
 .مورد سنجش قرار داد

 تاریخی ادبيات کودک در ی هویت فرهنگی و¬ سرچشمه
آذربایجان، جریان غنی و پویای ادبيات شفاهی و فولکلور 

ای از ادبيات منظوم یا ¬ادبيات شفاهی گونه . آذربایجان است
. منثور است که از نسلی به نسلی، سينه به سينه منتقل شده است

ی شخص واحدی نيست بلکه وابسته به یک  این نوع ادبيات، زاده
که بسياری از ¬رغم این¬علی. ی استی جمع روحيه
ی ¬های فرهنگی و اجتماعی ملل غير فارس در نتيجه ¬پتانسيل

ی آموزش و پرورش در ایران و ¬ساختار سيستم تک زبانه 
های موجود عليه این ملل در حال از بين رفتن ¬دیگر تبعيض 

است، پاسداشت ادبيات کودک با توجه به سن حساس مخاطبان 
چندفرهنگی و چندزبانه ایران امری ضروری به ها در کشور  آن

بررسی سير ادبيات کودکان و نوجوانان در . رسد¬نظر می
 اجتماعی حاکم بر آن، -آذربایجان در گرو شناخت فضای سياسی

در این مقاله به بررسی . باشد¬های زمانی مختلف می¬در دوره
ی ادبيات کودک در آذربایجان و دالیل عدم بسط آن ¬تاریخچه 

 .شود¬در دوران حاضر پرداخته می
 مقدمه

های نویسندگان ¬ادبيات کودک و نوجوان، مجموعه آثار یا نوشته 
متخصص است که با توجه به ذوق و سطح باليدگی کودکان تهيه 

چه ادبيات کودکان و نوجوانان را از ادبيات ¬آن. شود¬می
نات کند، تفاوتی است که بين نيازها و امکا-بزرگساالن متمایز می

های ¬ها و داستان¬قصه. کودکان و بزرگساالن وجود دارد
شناسی ¬دوران کودکی یکی از منابع مهم خودشناسی و جهان

زادپنداری ¬به طور کلی کودکان با هم. کودکان و نوجوانان است
ی برخورد ¬ها و نحوه ¬های داستانی روابط بين انسان¬با قصه 

 .کنند- ها را تجزیه و تحليل می¬آن

های زبانی موجود در مورد ملل غير ¬ه به تمامی تبعيضبا توج
¬ فارس در ایران، فولکلور این مناطق تنها منبع توليد و شکل

ها و ¬ ها پدربزرگ¬در این سال. گيری ادبيات کودکان است
. اند¬ها تنها سفيران انتقال فولکلور این مناطق بوده¬ مادربزرگ

ست و فولکلور های فرهنگی هر ملت ا¬فولکلور یکی از شاخص
آذربایجان به دليل تکامل تاریخی ملت آذربایجان، ذوق هنری این 

های زبان تورکی آذربایجانی یکی از ¬ملت و قابليت
. آید¬بهاترین ميراث فولکلوریک بشری به حساب می¬گران

فولکلور هم از لحاظ مضمون و هم از منظر شکل و فرم، 
فولکلور . دهد¬خصوصيات سنی افراد را مد نظر قرار می

کودکان اساسَا شعرگونه و موزون است و از لحاظ محتوایی، 
پرستی و -ها، کار، تالش و ميهن ¬ها، راستگویی¬ستایش نيکی

فولکلور . ها در آن موجود است¬ها و پليدی¬نکوهش زشتی
ها و ژانرهای زیر ¬ توان به گونه¬کودکان آذربایجان را می

 :تقسيم کرد
ها، تکرار ¬ ها، شمارش¬ ، افسانهها¬ها، مثل¬الالیی، نوازش
ها و پيله -ها، بازی¬ها، ترانه ¬ها، چيستان¬ جمالت، شوخی

 .ها¬کردن
 ی ادبيات کودک در آذربايجان¬تاريخچه 

توان به دو گروه ادبيات قدیم و ¬ادبيات کودک را به طور کلی می
ادبيات قدیم کودکان جزئی از . بندی کرد¬ادبيات جدید تقسيم 

های گذشته بر جای مانده و ¬ی است که از زمانادبيات شفاه
مخصوص وضعيت ذهنی کودکان نيست به این معنی که 

ادبيات کودک آذربایجان از این . شود¬بزرگترها را نيز شامل می
های دده ¬ای همچون داستان¬منظر، منابع غنی و ارزنده

های ¬قورقود، کوراوغلو، مليک محمد و بسياری دیگر از داستان
ادبيات قدیم را . است¬ یک را در خود جای دادهفولکلور

 ١: بندی کرد¬توان به دو دسته تقسيم ¬می
. ای که توسط شخص معينی گردآوری یا نوشته شده است¬دسته -

 ٢. های عبرت آميز¬ها، قصه ¬ برای نمونه حماسه
 ی معينی ندارد و تجلی ¬ای که نویسنده یا سراینده ¬دسته -
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 ...اتي ادبخچهيتار

 ها از درون¬این دسته از داستان. ناخودآگاه جمعی است
به عنوان . های انسانی در شرایط اوليه نشأت گرفته است¬جمعيت

 .های عاميانه¬ها و قصه ¬ها، چيستان¬ها، مثل¬مثال اسطوره
 برای تحليل ادبيات کودک در یک چه اشاره شد¬با توجه به آن

 سياسی آن دوره امری -ی زمانی، تحليل شرایط اجتماعی¬دوره
 .اجتناب ناپذیر است

توان از نظر زمانی به ¬ادبيات جدید کودک در آذربایجان را می
 .بندی کرد¬ی مختلف تقسيم ¬پنج دوره

 :دوران ادبيات کالسيک) الف
بدیل ادبيات ¬ر بیشک از آثا¬صحبت االثمار محمد فضولی بی

کودک این دوران در آذربایجان و بسياری از مناطق دیگر 
ها را از ¬موالنا محمد فضولی در این اثر ویژگی ميوه. باشد¬می

ها ¬ها بيان کرده و نظر کودکان را به فواید ميوه¬زبان خود آن
ميوه ” این شاهکار ادبيات کودکان با عنوان . کند¬جلب می

 .انتشارات بوتا به چاپ رسيده استتوسط ” لرین صؤحبتی¬
سيد عظيم شيروانی از دیگر شاعران کالسيک آذربایجان نيز، به 

در . ی ادبيات کودک در آن دوران توجه بسيار داشته است¬حوزه
ی دموکرات آذربایجان، ¬کتاب چهارم آنا دیلی در زمان فرقه

شعر کودکی برگرفته از ادبيات فولکوریک آذربایجان با 
از سيد عظيم شيروانی به چشم ” سيچان و پيشيک” مضمون

 .خورد¬می
 :دوران مشروطه) ب

مسائل تربيتی، پند و اندرز، مسائل اخالقی و عواطف انسانی از 
ی تاریخی ¬ترین مفاهيم ادبيات کودک در این دوره¬اساسی
ميرزا علی اکبر طاهرزاده، متخلص به صابر، شاعر طنز . است

گرای آذربایجان، ميرزا حسن ¬قعگذار شعر وا¬پرداز و بنيان
بان ¬گذار مدارس نوین به همراه جبار باغچه ¬رشدیه بنيان

ها در ایران، نمایندگان بارز ¬گذار اولين مدارس کر و الل¬بنيان
 .ادبيات کودک در دوران مشروطه و پس از آن هستند

اکبر صابر آثار بسياری را برای کودکان به زبان ¬ميرزا علی 
او در این . ی تحریر درآورده است¬جانی به رشته تورکی آذربای

آثار از فولکلور آذربایجان و ادبيات شفاهی برای تآثيرگذاری 
آزارلی ” ،”یاالنچی چوبان“. بيشتر، بسيار بهره برده است

آتا و آنا ” ، ”قارغا و تولکو” ، ”قوجا باغبان” ، ”کندچی
 توجه در از نکات قابل. باشند¬از آثار معروف وی می” حؤرمتی

ایشان به ” قارغا و تولکو” ی شعر معروف ¬آثار صابر ترجمه 
” باشد که در ادبيات کودک ایران با عنوان ¬زبان فارسی می

امروزه به اشتباه . بسيار مشهور است” زاغکی قالب پنيری دید
ی این شعر شناخته شده است و ¬حبيب یغمایی به عنوان سراینده 

اکبر صابر در ¬ يرزا علیاین در حالی است که حيات م
-١٣۶٣ و حيات جبيب یغمایی در ١٢۴١-١٢٩٠های ¬سال

 . بوده است١٢٨٠
نوشته ميرزا حسن رشدیه که در ” وطن دیلی“کتاب درسی 

شد، از  ی ابتدائی تدریس می¬آموزان دوره ¬مدرسه به دانش
. ی تاریخی است¬های ادبيات کودک در این دوره¬دیگر نمونه

کتاب را در تمام دنيای اسالم نخستين کتابی فریدون کؤچرلی این 
در . معرفی کرد که تدریس با اصول صوتی را آغاز نموده است

رشدیه از طرز معيشت مردم ” وطن دیلی” نگارش کتاب
تدریس الفبای این کتاب بر اساس . آذربایجان الهام گرفته است

 ادبيات شفاهی مردم آذربایجان تدوین گردیده و مؤلف برای تفهيم
آتاالر ” ها برای کودکان، از امثال و حکم و مبانی کلمات و واژه

استفاده کرده و در نتيجه توانسته است با کمک کالم ” سؤزو
 .آموزان بياموزد¬پندآموز بزرگان معانی مختلف را به دانش 

  
  

  
  
  
  
  

ی دمکرات آذربایجان و حتی ¬پس از مشروطه تا دوران فرقه 
ی ¬ترین چهره-شک اصلی¬ بیبان¬پس از آن، جبار باغچه 

  تعليم و تربيت زنان و . ادبيات کودک در آذربایجان و ایران است
بان بوده ¬های جبار باغچه¬ترین دغدغه ¬کودکان از اصلی

 ” های منظوم ¬از اولين آثار او برای کودکان داستان. است
با نام جبار ” الر اوچون بایرامليق¬جوجوق” و ” قيزیللی یارپاق

 ١٢٩٠ متخلص به عاجز در ایروان در سال عسگرزاده
ی ¬ها با نشریه¬بان که در آن سال¬ باغچه. باشد¬می
ی ¬نمود اقدام به نشر هفته نامه ¬نصرالدین همکاری می¬مال

ترین اثر جبار ¬معروف. در ایروان نيز نمود” لک لک” فکاهی 
” نين کيتابی¬پروانه ” ی ادبيات کودک ¬بان در زمينه ¬ باغچه
ز دیگر آثار ا.  به چاپ رسيده است١٣٢۶باشد که در سال ¬می

، ”، خائنه قادین”فداکار معلم” توان به ¬بان می¬تورکی باغچه 
” ، ”حيات معلمی“، ”دورناالر” ، ”ائرکک خاالقيزی” 

 .اشاره کرد” خيام به زبان تورکی” و ” جهانگيرليک
 :دوران حکومت ملی آذربايجان) ج

ی دموکرات و تشکيل حکومت ملی ¬پس از روی کار آمدن فرقه 
یجان، زبان تورکی آذربایجانی در مدارس آذربایجان به در آذربا

در یک سال حکومت ملی اقدامات . عنوان زبان رسمی اعالم شد
ی احيای زبان مادری علی ¬بسيار مؤثری در زمينه 

در این . ی ادبيات کودک به اجرا در آمد¬الخصوص در حوزه¬
ریا وزیر معارف دولت سيد جعفر ¬دوران به همت محمد بی

 جهت تعيين ١٣٢۴ آذر ٢٨وری کمسيونی در تاریخ ¬ پيشه
در . های درسی تشکيل شد¬ریزی کتاب¬روش و متد برنامه 

های آنا دیلی به زبان -ی تصميمات این کمسيون کتاب¬نتيجه 
تورکی آذربایجانی جهت تدریس در تمامی مدارس آذربایجان به 

 های¬پرستی، خودآگاهی ملی، تأکيد بر ارزش- وطن. چاپ رسيد
تر از همه ارتباط گسترده با ادبيات کودک ¬انسانی و مهم

از خصوصيات بارز ) مخصوصا عبداهللا شایق(آذربایجان شوروی
 .باشد¬های آنادیلی می¬کتاب

آوری و ¬توان دوران جمع ¬به طور کلی این دوران را می
عالوه بر وجود آثار قبلی . گذاری کرد¬تدوین ادبيات کودک نام
اکبر ¬مخصوصًا اشعار ميرزا علی(یجانادبيات کودک آذربا

آوری سيستماتيک ادبيات - ها، جمع ¬در این کتاب) صابر
های قدیمی این حوزه در دستور کار ¬فولکلوریک و داستان

در این . های درسی قرار گرفت¬ریزی کتاب-کمسيون برنامه
ها پس از معرفی شاعران و نویسندگان، اثری از آنان نيز ¬کتاب

ریا، علی فطرت، مير مهدی ¬ محمد بی. رسيد به چاپ می
خان لعلی، باالش آذر اوغلو، مير مهدی ¬اعتماد، ميرزا علی

چاوشی، علی توده، مدینه گولگون، عاشيق حسين جاوان و 
ها به ¬محمدلو عباسی از شاعرانی است که آثار آنان در این کتاب

ی ¬در این دوران برای اولين بار ترجمه . خورد¬چشم می
روس، فارس ( های ادبی دیگر ملل¬ها و نوشته ¬استاناشعار، د

قونشو خلقلرین ” نيز در فصلی با عنوان ) و کشورهای اروپایی
 .خورد¬به چشم می” معاصر ادبياتی

ی دمکرات و افزایش ¬ی فرقه¬ساله ¬شک حکومت یک¬بی
بيداری ملی در آذربایجان تأثير بسيار زیادی بر روی ادبيات 

که حتی ¬ن ادبيات کودک گذاشت به طوریآذربایجان و به تبع آ
 .های بعدی در این حوزه نيز متأثر از این دوران بود¬تالش

 :دوران پس از فرقه تا انقالب) د
ی دمکرات آذربایجان، زبان تورکی ¬پس از شکست فرقه 

آذربایجانی جایگاه خود را در مدارس و ادارات رسمی آذربایجان 
های پس ¬در سال. ه تبدیل شداز دست داده و به یک زبان ممنوع

  ی ¬ با افزایش نگاه امنيتی رژیم شاهنشاهی به مسئله ١٣٢۴از 
  ١٢           ادامه درص                                                 
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  ...اتي ادبخچهيتار

  فارس، ادبيات این ملل تحت استيالی¬زبان مادری ملل غير
به طور کلی فضای شدید . فرهنگی زبان فارسی قرار گرفت

ی هرگونه انتشار کتاب به ¬ها اجازه¬امنيتی موجود در آن سال
زبان تورکی آذربایجانی را از نویسندگان گرفته بود ادبيات کودک 

در چنين فضایی بيشتر . آذربایجان نيز از این قاعده مستثنی نبود
زبان نوشتن به زبان فارسی را ¬روشنفکران و نویسندگان تورک

 .از نمودندآغ
نویسندگان ادبيات کودک آذریابجان در این دوره از لحاظ زبان 

ای به رغم تمام ¬دسته. شوند¬تقسيم می¬¬  دسته٢نگارش به 
فشارها زبان تورکی آذربایجانی را به عنوان زبان ارتباطی با 

ی ادبيات ¬ ی دیگر ترجمه¬مخاطبان خود برگزیدند و دسته 
ی را راهکاری برای حفظ این شفاهی این ملت به زبان فارس
در ادامه به بررسی آثار هر دو . ميراث ارزشمند بشری دانستند

 .پردازیم¬دسته از نویسندگان می
اهللا جاوید، هاشم ¬ آثار سالم١٣٢۴ -١٣۵٧های ¬بين سال

بان ¬ی جبار باغچه¬طرالن، حبيب فرشباف و آثار بازنشر شده
ورکی آذربایجانی های ادبيات کودک به زبان ت¬از معدود کتاب

آذربایجان فولکلوریندان ” در این مقاله به بررسی کتاب . بودند
 .اهللا جاوید پرداخته شده است¬ی دکتر سالم¬ نوشته” لر¬نمونه 

ی ¬ی دمکرات آذربایجان، زمينه¬های پس از فرقه¬در طی سال
ایشان در . اهللا جاوید فراهم نبود¬خدمات اجتماعی مهم برای سالم 

آوری ادبيات شفاهی ¬ا عالوه بر طبابت به جمع ه¬این سال
. ی ادبيات کودک پرداختند¬آذربایجان مخصوصاًٌ در عرصه

”  اقدام به بازنشر کتاب ١٣۴٨اهللا جاوید در سال ¬دکتر سالم 
پس از انتشار . نماید¬می” لر¬ آذربایجان فولکلوریندان نمونه

ع چاپ دوم این کتاب مأمورین ساواک اقدام به ضبط و جم
آذربایجان فولکلوریندان ” کتاب. نمایند¬آوری این کتاب می¬

الر و اوشاق ¬ بخش، آغيز ادبياتی،ناغيل۵در ” لر¬ نمونه
لی سؤزلر به ¬لر و مزه ¬الری، تاپماجاالر، حيکایه ¬اویون
 .ی تحریر درآمده است¬رشته 
های پس از ¬ی دوم نویسندگان ادبيات کودک در سال¬دسته

ی آثار فولکلوریک ادبيات ¬بر ترجمه حکومت ملی، عالوه 
های سياسی و اجتماعی به عرصه ¬آذربایجان در ورود اندیشه 

در یک ارزیابی . ی ادبيات کودک نيز نقش به سزایی ایفا کردند
های سياسی و اجتماعی در ادبيات ¬کلی باید گفت ورود اندیشه 

ها، حرفی برای گفتن ¬کودک موجب شد تا از آن پس داستان
حرفی که فراتر از یک سری نصایح اخالقی و . ه باشندداشت

توانست در کودکان تأثيری از ¬های مکرر بود و می¬مؤعظه 
های سياسی و اجتماعی ¬موج اندیشه . خود بر جای بگذارد

نخستين بار توسط کسانی چون صمد بهرنگی و دکتر حسين 
 ١. محمدزاده صدیق به اوج خود رسيد

 :بتنی بر اهداف سياسیهای اجتماعی م¬انديشه  -
های جامعه ¬این بخش شامل آثاری است که به افشای ناهنجاری

کوشد تا با آشکار -نویسنده در این گونه آثار می. پردازد¬می
های اجتماعی ¬های فقر، بيکاری، فساد و تبعيض¬سازی ریشه

صمد بهرنگی چنين . به مخاطبين خود یک بينش انقالبی بدهد
ی چهل نمایندگی ¬ ودک آذربایجان در دههبينشی را در ادبيات ک

های ¬ی آموزشی و مضمون داستان¬صمد در شيوه . کرد¬می
کرد روح اعتراض به نظام حاکم را دردانش ¬خود تالش می

 .آموزان پرورش دهد¬
مهد آزادی ”  اجتماعی -ی هنری¬ نشریه١٣۴۴از اول مهرماه 

سين با همکاری صمد بهرنگی، بهروز دهقانی، غالمح ”آدینه
و مناف فلکی ) اوختای( نيا، عليرضا نابدل¬فرنود، رحيم رئيس 

 ١٧ به تعداد ١٣۴۵ شهریور ماه ١٨این نشریه تا . منتشر گردید
  ” متن تورکی داستان” ها¬اولدوز و کالغ” . شماره انتشار یافت

  
  
  
  
  

ها محصول این سال ¬ها و چيستان¬و چاپ دفتر دوم مثل” تلخون
  ٢. هستند

  :ای اجتماعی مبتنی بر اهداف فرهنگیه¬انديشه -
های اجتماعی در ¬باشد که اندیشه ¬بخش دوم شامل آثاری می

دکتر حسين . گيرد¬ها رنگ و بوی فرهنگی به خود می¬آن
ی این بينش فرهنگی ¬ی چهل نماینده¬محمدزاده صدیق در دهه

دوقلوهای تورک، قارا آت، . در ادبيات کودک آذربایجان بود
های روباه، ¬ ی بهرنگ، قصه¬های کودکانه  ¬ی قصه¬ درباره
ها از آثار ¬ ی بچه¬های کچل، چيل مایدان و دنيای قصه¬ قصه

وی در این آثار . صدیق است¬ معروف حسين محمدزاده
های فولکلوریک آذربایجان را از روستاهای دور افتاده ¬داستان
آوری نموده و سپس جهت چاپ به اجبار به زبان فارسی ¬جمع

ی هوش ¬ایشان در اثری به نام نابغه . نمودند¬میترجمه 
 به ١٣۵٣های عزیز نسين را ترجمه و در سال ¬مجموعه داستان

های طنزی ¬داستان. ی انتشارات دنيای کتاب چاپ نمود¬ وسيله
این مجموعه در شناخت اوضاع اجتماعی ترکيه برای نوجوانان 

 .در آن روزگار بسيار مفيد بود
به ” بنياد بعثت“ محمد حسين صدیق در هایی که دکتر در سال

 عنوان ٣٠٠ی ترکی آذربایجانی اقدام نمود، نزدیک  تأسيس شعبه
ها زیر  کتاب برای کودکان و بزرگساالن چاپ کرد که اغلب آن
از . شد نظر ایشان و توسط دانشجویان از زبان فارسی ترجمه می

” یهودانين خيانتی“توان به کتاب ¬ترین این آثار می¬معروف
 .اشاره نمود

 :دوران پس از انقالب اسالمی) و
فارس در ایران در ¬پس از سقوط رژیم شاهنشاهی ملل غير

ی خود مبنی بر احيای زبان ¬رویای نهادینه کردن آرزوی دیرینه 
های اوليه ¬گرچه در سال. مادری و تدریس آن در مدارس بودند

ین اصل ی انقالب و تحت تاثير فشار روشنفکران این ملل، چند¬
فارس زبان ایران شد، ¬ جمعيت غير٪٧٠قانون اساسی متوجه 

 قانون اساسی همچنان بنابه ١۵اما این اصول و در رأس آن اصل 
با این . ی عمل به خود ندیده است¬ اجتماعی، جامه-دالیل سياسی

های مسئولين، فعالين ¬وجود و به رغم تمامی کارشکنی
 از انقالب اسالمی ی ادبيات کودک در آذربایجان پس¬عرصه

تمام تالش خودشان را در راستای آشنایی کودکان با ادبيات 
 .اند¬کودک آذربایجان انجام داده

توان به انتشار هفته ¬ها می¬ترین این تالش¬از اولين و مهم
این هفته . ی اولدوز به همت عباد احمدزاده اشاره کرد¬نامه ¬

ها به ¬در آن سالای به ادبيات کودک داشت ¬نامه که توجه ویژه
 . رسيد٣٠٠٠٠تيراژ 

ی رژیم ¬ اهللا وحيد از زندانيان سياسی آزاد شده¬فيض 
ایشان با چاپ . شاهنشاهی نيز از دیگر تالشگران این عرصه بود

های دده قورقود برای کودکان و نوجوانان سهم بسيار ¬داستان
های ملی ¬ قابل توجهی در آشنایی کودکان با اساطير و افسانه

ی نوجوانان از خصوصيات بارز ¬زبان حماسی ویژه. ندداشت
 .اهللا وحيد است¬ی فيض ¬های نشر شده -داستان

زهره وفایی از دیگر نویسندگان ادبيات کودک و نوجوان 
باشد که با ¬ی پس از انقالب اسالمی می¬آذربایجان در دوره 

آوری ادبيات ¬قدم موثری در راستای جمع” جوالدوز“انتشار 
 محلی برای کودکان - های بومی¬بایجان و بازیشفاهی آذر
زهره وفایی بعدها انتشارات زینب پاشا را تأسيس . برداشته است

 .نمود
ی ¬ گانه¬ مطبوعات کودک و نوجوان، عالوه بر کارکرد سه

سازی بهترین وسيله برای ¬رسانی، آموزش و سرگرم¬ اطالع
  ان، ی پایدار و پيوسته با کودکان و نوجوان¬ ایجاد رابطه

  ١٣درص    ادامه                                                           
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  های نهایی و کلی ادبيات کودک و تمرین¬شناساندن هدف
از نشریات تخصصی ادبيات کودک در . نویسندگی است

ی چيچک ضميمه ¬توان به نشریه¬های پس از انقالب می¬سال
ی ائوجيک به سردبيری رسول ¬ی یول، نشریه ¬ ی نشریه¬

، کپنک در دهه ٧٠ی ¬اهل مراغه در دهه) اسير( قربانی مقدم
ی بایرام زنجان ¬ های نوروز هفته نامه¬ نامه¬  و ویژه٧٠ی ¬

 .به همت تئلناز نعمتی اشاره کرد
های اخير و با افزایش آگاهی ملی، ادبيات کودک و ¬در سال

 موازات دیگر موارد رشد چشمگيری نوجوان آذربایجان نيز به
پور، رامين جهانگيرزاده، بهرام ¬فاطمه ميرحسن . داشته است

ی ادبيات ¬داران حوزه ¬اسدی و معصومه اژدری از طالیه 
انتشارات اختر، یاز، نباتی، وفایی، بوتا . کودک آذربایجان هستند

ی ادبيات کودک ¬و دنيزچين از جمله انتشارات فعال در عرصه 
باشند که انتشارات بوتا و دنيزچين به صورت ¬وجوان میو ن

 .اند¬ ی ادبيات کودک پرداخته¬ای به مقوله ¬حرفه
های اخير به روشنی مشاهده ¬ با نگاهی به ادبيات کودک در دهه

شود که ادبيات کودک در این دوره از لحاظ هنری و تکنيکی ¬می
های ¬ورهی این دوره با د¬مقایسه. رشد روزافزونی داشته است

دهد که نویسندگان این دوره به زیبایی، زبان، ¬پيشين نشان می
شناختی مخاطبان خود توجه ¬های روان¬ساختار و حتی ویژگی

 .اند¬ کافی داشته
 دالیل عدم بسط ادبيات کودک در آذربایجان در دوران معاصر

جامعه و نظام فرهنگی از عوامل مهم در عدم رشد و بالندگی 
معضل . باشند¬زبان می¬ مناطق غير فارسادبيات کودک در

اصلی جامعه در این مناطق، عدم تدریس آکادميک زبان مادری، 
ی محصوالت فرهنگی کودکان به زبان مادری و بی ¬عدم ارائه 

ها در یاد دادن زبان مادری به ¬تفاوتی ایجاد شده توسط خانواده¬
ود در زیر به برخی از عواملی که باعث به وج. فرزندان است

 .شود¬اند پرداخته می¬آمدن این بحران شده 
 :عوامل سياسی) الف

ترین دالیل این بحران، ¬ترین و پررنگ¬یکی از برجسته 
شک دالیل دیگر نيز منتج از این ¬باشد که بی¬عوامل سياسی می

سازی جعلی زمان ¬سازی و هویت¬ملت. باشند¬دليل می
ن را از زبا¬فارس ¬ حکومت استبدادی رضاخان، مناطق غير

نگاه . ی ایران باز داشته است¬پيشگامی در جریان رشد جامعه
ی زبان مادری ملل ¬  سياسی موجود بر روی مسئله–امنيتی 

ی ¬ی به اصطالح تجزیه ¬غير فارس با توجيه خطر بالقوه 
عدالتی بالفعلی متوجه ملل غير ¬ایران، موجب شده است تا بی

 سياسی موجود، بر –ی قطعا نگاه امنيت. فارس در ایران گردد
 .ادبيات کودک و نوجوان این ملل نيز تأثيرگذار است

 :عوامل اجتماعی) ب
عدم آموزش زبان مادری به صورت آکادميک یکی دیگر از 
مهمترین عوامل عدم پيشرفت ادبيات کودک مناطق غير فارس 

تدریس به زبان مادری باعث رشد . باشد¬زبان می¬
خت اشيا و جهان پيرامون آن های کودک برای شنا¬توانایی

وقتی با زبانی به صورت علمی و آکادميک برخورد . شود¬می
های آن زبان نه تنها برای افراد آن ¬ها و پتانسيل¬نشود، قابليت

  . جامعه بلکه برای نخبگان آن جامعه نيز شناخته شده نخواهد بود
  
  

  
  
  
  
  

ی شود که زبان رشد نکرده و قدرت برا¬همين عامل باعث می
ای دنيا رقابت کند ¬خلق اثرهایی که بتواند با آثار مدرن و حرفه

چنين زبانی نخواهد توانست نيازهای کودک دنيای . را نداشته باشد
 .امروزی را برآورده سازد

 :عوامل فرهنگی) ج
در دسترس نبودن محصوالت فرهنگی و آموزشی به زبان مادری 

 فرهنگی جامعه ترین عوامل¬زبان از مهم¬در مناطق غير فارس
در نتيجه . باشد¬در عدم رشد ادبيات کودک در این مناطق می

های غلط و عدم همکاری نهادهای فرهنگی ¬گذاری¬ی سياست¬
ی ادبيات کودک ¬و آموزشی، افراد و مؤسساتی که در حوزه

زبان فعاليت دارند، در حاشيه و انزوا قرار ¬مناطق غير فارس 
و تلویزیونی این مناطق هم اگر های رادیویی ¬شبکه . اند¬گرفته

اند بيشتر به صورت ¬محصولی به زبان آن منطقه ارائه کرده
های سطحی در غالب برنامه مربوط به بزرگترها بوده ¬برنامه 
های کودک به زبان مادری در تلویزیون ایران با ¬برنامه. است

 .گيرد¬نگاه امنيتی مورد بررسی قرار می
 :گيری¬ نتيجه

زبان در ایران نه ¬جود عليه ملل غير فارس های مو¬تبعيض 
های فرهنگی و هویتی ¬نشينی خواسته¬ تنها منجر به عقب

ی ¬فکران این ملل نگردیده است بلکه سنتز این رابطه ¬روشن
. زبان بوده است¬دیالکتيکی گرایش ناسيوناليستی ملل غير فارس

حمایت اقتصادی از توليد هر محصول فرهنگی، جز اولين دغدغه 
ی فرهنگی با آن برخورد ¬هایی است که افراد فعال در حوزه¬
عدم حمایت فرهنگی و اقتصادی از ادبيات کودک . کنند¬می

¬ شود کسانی هم که با اراده¬زبان باعث می¬مناطق غير فارس
های چندانی دست ¬فعال هستند به موفقيت¬ ی خود در این حوزه

 .پيدا نکنند
کان مناطق غير پخش و تبليغ محصوالت فرهنگی کود

های فعالين این عرصه ¬زبان یکی دیگر از دغدغه ¬فارس
باشد و همواره این پرسش مطرح است که؛ آیا در جامعه ¬می
ی ¬آميز چندین دهه¬های تبعيض ¬ی سياست¬ای که در نتيجه¬

اخير به صورتی آسميله شده است که حتی والدین هم توانایی 
 ادبيات کودک مخاطبی خواندن به زبان مادری خود را ندارند،
ی ادبيات کودک مناطق ¬ خواهد داشت؟ دشواری فعالين عرصه

 .زبان این است که مخاطب آنان یتيمان زبانی هستند¬غير فارس
 :منابع

سلمان صفریان؛چاپ اول، / تحليل محتوای آثار صمد بهرنگی -١
 ی نو¬انتشارات اندیشه 

ر حميد سفيدگر دکت/ ساختارشناسی فولکلور کودکان آذربایجان -٢
 شهانقی

اکبر صابر؛ چاپ ¬ميرزا علی / الرینا تحفه¬مکتب اوشاق -٣
 اول، انتشارات گونش

 رازیانی/ ادبيات کودک و سانسور -۴
” ی دمکرات آذربایجان ¬ های درسی فرقه¬مجموعه کتاب -۵

 ”آنا دیلی
اهللا جاوید؛ ¬دکتر سالم / لر¬ آذربایجان فولکلوریندان نمونه -۶

اهللا جاوید؛ چاپ ¬ دکتر سالم/ دوستالر گؤروشو -٧چاپ دوم 
  اول

 صابر جهانی
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 .                  زندانيان سياسی را آزاد کنيد
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  ...خوشبخت گورونسم ده 
  

  عمور گون سورموشم آغاریب باشيم،
  .آلتميشی، یتميشی حاقالیيب یاشيم
  منيم عزیزلریم، باجيم، قارداشيم،

  .خوشبخت دئيلم... خوشبخت گوروسم ده
  

  بير اليم آچيقدی بير اليم باغلی، 
  .گونلر کئچيرميشم قارالی، آغلی

   ایليم ئوتسه ده الپ تمتراقلیهر
  .خوشبخت دئيلم... خوشبخت گوروسم ده

  
  آزادليق دوغمایان گونه شيم باتدی،

  .کيمی ساتدی–کيمی آلداتدی کيم - کيم
  بو نئجه دنيادی؟ نئجه حياتدی؟

  .خوشبخت دئيلم... خوشبخت گوروسم ده
  

  نينيم کی، دیليمدن وطن دوشمه یير،
  .مه یيرچوخو ایتدی، باتدی واخت یتيش

  او، تایدا یيه سيز بير آت کيشنه یير،
  .خوشبخت دئيلم...  خوشبخت گوروسم ده

  
  من ئوز طالعيمی یازميشام آزی ،

  .بو ایميش آلنيما یازیالن یازی
   نارازی بعضآ رازی قالدیمضآبع

  .خوشبخت دئيلم... خوشبخت گوروسم ده
٢٠١٥/٠٣/٢٣    

 

  نه واختسا
  

  آنا دیلييله حاققينی 
  .زانانالردان اوالجایيققا

  .بيز اولموشوق، واریق، اولجاغيق
  قيریالجاق دیليميزه ووروالن، 

  .قاداغاالر، قيفيلالر
  قيریالجاق دار آغاجالری 

  . زنجيرلر، قاندالالر
  بير کولک سوپوروب آپاراجاق 
  .سارالميش، قورولموش زمانی

  تانری ئوزو اوجالداجاق،
  .قالدیراجاق اینسانی

  مه یجک مونجيملر ساخالیا بيل
  .نه قدر الشسه لرده

  . اوزو بری گلن توفانلی
  قييامته گئتميش فدایلر، 

  .گئری دونه جک
  آذر حرکاتينی ٢١

  .اوستو اورتولموش وولکاندی
  !نه واختسا پوسکوره جک

٢٠١٥/٠٥/٢٨    
  

 
  سنه ساری

  
   گوندوز–قورتارمایير گئجه 

  لالریمدا بو داغ، بو دوز،یو
  ، سنسيز،دوالنيرام سنسيز

  بویالنيرام سنه ساری 
  

  بلکه بونو سن بيليرسن؟
  .منلی منسيز تک دئييلسن
  آخی نيه سن گورمورسن؟

  بویالنيرام سنه ساری 
  

  ئوتوب کئچيب الل یاشاندا،
  .بيز محبت ساواشاندا

  گولوشومده باخيشيمدا 
  بویالنيرام سنه ساری 

  
  ایيلميش بير سویودم من

  الين اليم، سينن سينم
  له هيچ دئميرسن؟ نيه بئ

   بویالنيرام سنه ساری 
  

  ئپوم یاران یاراساندان،
  گوزلرینين قاراسيندان
  دردلریمين آراسيندان 
  بویالنيرام سنه ساری 

  
٢٠١٥/٠٦/١٦    

 
  تزه دن گلميشم

  
  وطن تورپاغيندان صحبت دوشنده 

  .یاشيمدان اولدن صحبت آچيرام
  ر تاریخ کتابی یاشایير منده،بي

  .قيزیل صحفه لره شفق ساچيرام
  

  .دئيرم گورموشم ارانينی من 
  .پيشه وری منيم اليمی سيخيب
  دن، ههردن دانيشيرام خوسرو روزب

  .مدی یيخيبآرازین سوالری ص
  
  دی یوزبندینين قانی باتدیمی؟عس

  .دوشمنلره من گرک ایندی دوشده شم
  دیمی؟آزادليق آلماغين واختی چات

  نئچه یول ئولسمده، تزه دن گلميشم
  

٠٩/ ٠١/ ١٩٨٦  
 

  شاعر تاريئل اميد   



  
  
  
  
  

  امپرياليسم روسيه و کارگزار اصلی آن

 يوری بيلوف:  ـ نويسنده37روزنامه پراودا شماره 

   طفيلی–سرمايه انحصاری 

سال ١٥وری می کنيم، که در مدت قبل از هر چيز یاد آ
" مدویدف"در دوره ریاست جمهوری (حاکميت پوتين 

، روسيه خط )نيز کشور از طرف پوتين اداره می شد
مشی احياء سرمایه داری تا فاز نهایی آن ـ امپریالسم ـ را 

و این کل ماهيت لحاظات تاریخی سپری . به پایان رساند
کرائين به بحران ودر همين چارچوب بحران او. شده است

مناسبات مابين روسيه با آمریکا و اتحادیه اروپا تبدیل 
و دليل این وضعيت، ادعای امپریاليسم تازه پا . گردید

. گرفته روسيه به خاطر سهم خود در اقتصاد جهانی است
این ادعا سبب عکس العمل بی نهایت شدید امپریاليسم 

 .آمریکا و اروپا گردید
شی روسيه، سرمایه انحصاری است، اینکه سرمایه اليگار

جایگزینی «. مشکل کسی در آن شک داشته باشد
انحصارها به جای رقابت آزاد، همان مشخصه اصلی 

این توصيف لنين از . »اقتصادی، ماهيت امپریاليسم است
در روسيه، در دوران احيای . مرحله نهایی کاپيتالسم است

 رقابت آزاد )دوران یلتسين ـ گایدر(سرمایه داری در آن 
تالشهای . وجود نداشت و نمی توانست وجود داشته باشد

شرم آور خصوصی سازی ـ تخریب صنعت نيرومند 
توليد اجتماعی، حراج های نسيه و یا به قيد ضمانت به 

) برنامه خصوصی سازی آن دوران" (چوبایس"شيوه 
: گردید) انحصاری(باعث شکل گيری سرمایه اليگارشی 

علی (» لوکویل«؛ شرکت )ا و فریدمانآوین(بانک آلفا 
؛ مجتمع ذوب فلزات )بوتانينا(» نور نيکل«؛ )آگيرف

؛ بدین ترتيب، دعوت )ليسينا و دیگران(» نوواليپسکی«
دولتمداران ما به رقابت آزاد به خاطر توليد با کيفيت کاال 

 .چيزی غير از ژست های سخنرانی نيست
ور را زیر انحصارات اليگارشی تقریبا کل اقتصاد کش

در وهله اول تسلط خود بر منافع . دست خود گرفته اند
را بر ) نفت، گاز، ذغال سنگ، فلزات، چوب(خام کشور 
در آن رشته هایی که سود هر چه بيشتر و . قرار ساختند

ورود به بازار . هر چه سریعتر باشد و هزینه آن حداقل
این . جهانی آنها را صاحب سودهای افسانه ای ساخت

يت درستی توصيف لنين را نشان می دهد که می وضع
هرجا که بتوان کل منابع مواد خام یا منابع اصلی «: گوید

آن را غصب کرد، پيدایش کارتلها و شکل گيری منوپولها 
اما با تمامی این آسانی، شکل . »بخصوص آسان است

گيری منوپولها در شاخه مواد خام پروسه اقتصادی در 
همان چيزی که . ات جنایتکارانه نبودروسيه خالی از اقدام

امپریاليسم به مثابه آخرین مرحله سرمایه «لنين در اثر 
منوپولها همه جا به خود «: از آن بحث می کند» داری

اجازه ميدهند، که به اشکال گوناگون ـ از پرداخت 
شيوه آمریکایی » کاربرد«غرامت گرفته تا » فروتنانه«

. »د را هموار سازنددیناميت بر ضد رقيب ـ راه خو
پيدایش امپریاليسم روسيه هيچ فرقی با پيدایش امپریاليسم 

 .غربی ـ انگليسی، آلمانی، آمریکایی ـ ندارد
در دوران حاکميت پوتين، سرمایه دولتی ـ انحصاری 

اما فقط در اشکال ـ گازپروم، روس نفت، . شکل گرفت
صد  در٥١در این بخش ها ... راه آهن، بانک پس انداز و 
اما سهم دولت در اداره این . سهام متعلق به دولت است

سياست دولت در نرخ . سرمایه ها فرماليته و حداقل است
گذاری محصوالت منوپولهای دولتی وجود نداشته و تا 

در نتيجه بخش وسيعی از کشور . کنون نيز وجود ندارد
و زمانی که قيمت جهانی نفت . گاز رسانی نگردیده است

و بر . آید در نرخ های کشور هيچ تاثيری نداردپایين می 
عکس قيمت ها در زمينه حمل و نقل راه آهن افزایش می 

اول ـ : همه چيز بر اساس فرمول طفيلی توزیع. یابد
 .و بعد نيازهای جامعه) اليگارشی(سودسرمایه داران 

تمامی مشخصاتی را که لنين در توصيف امپریاليسم ذکر 
: تاليسم روسيه معاصر صادق استمی کند، در مورد کاپي

یعنی منوپوليستی، طفيلی بودن و فساد، کاپيتاليسم در حال 
 ... مرگ و

ویژگی طفيلی بودن کاپيتاليسم اليگارشی روسيه قبل از 
هر چيز در این انعکاس پيدا می کند، که سرمایه داران 

 درصد از سود فعاليتهای تجاری خود را به حساب 9فقط 
در حاليکه پرولتاریای این کشور . کننددولت واریز می 

 درصد از حقوق خود را که از راه فروش نيروی کار 13
چنين . خود بدست می آورد به خزانه دولت واریز می کند

چيزی در هيچکدام از کشورهای پيشرفته سرمایه داری 
 درصد ٥٠تا ٣٠در اکثر این کشورها . وجود ندارد

ستراتژیک در اختيار مالکيت رشته های اقتصادی مهم و ا
دولت است، که این به دولت امکان می دهد مناسبات 

سيستم پيشرفته دریافت ماليات در این . بازار را تنظيم کند
طوری است که دولت از ) به نسبت درآمد(کشورها 

 .درصد ماليات دریافت می دارد٥٠ تا ٣٠سرمایه بزرگ 
ر سرمایه انحصاری سود عمده خود را به حساب استثما

نيروی کار ارزان و منابع طبيعی کشورهای عقب مانده 
و همين نيز توضيح سياستهای خارجی . کسب می کند

از جمله . تجاوزگرانه قدرت های امپریاليستی است
قربانيان آنها، فدراسيون روسيه پس از فروپاشی اتحاد 

 در روسيه سرمایه داری ليبرال بر پا . شوروی است
  ١٦          ادامه درص                                        
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 امپرياليسم روسيه
 گردید، که سرمایه اليگارشی عمال آزاد و خارج از کنترل

ماليات ناچيز را پرداخت کن و هرچی می : دولت است
اليگارشی انحصاری عمال هيچ . خواهی انجام بده

تصادفی . مسئوليت اجتماعی در مقابل مردم روسيه ندارد
ت که روسيه دارای یکی از باالترین سطح استثمار نيس

درصد از ١٠تفاوت درآمد مابين . زحمتکشان است
 تا ٢٠ درصد از فقيرترین، در روسيه ١٠ثروتمندترین و 

تا ٨برای مقایسه، در اروپا این تفاوت . برابر است٢٥
 .برابر است٥تا ٤برابر و در بالروس ١٠

در عرصه منظره طفيلی گری سرمایه داری روسيه 
اراضی روسيه . اقتصاد کشاورزی وحشتناکتر است

فدراتيو در مقایسه با روسيه سوسياليستی کمتر گردیده 
در . در نتيجه توليد گندم نيز کاهش یافته است. است

تن ١آمریکا، کانادا و فرانسه به هر نفر در سال بيشتر از 
اما در روسيه . تن١در بالروس تقریبا . گندم می رسد

و با این حال روسيه یکی از صادرکنندگان . وگرمکيل٦٥٠
این به نفع کيست؟ انحصارات توليدات . اصلی گندم است

 !کشاورزی
ویژگی طفيلی کاپيتاليسم نه تنها درعرصه توليدات مادی، 

ضد . بلکه در عرصه توليدات معنوی نيز مشهود است
بشری بودن، یعنی غير انسانی بودن حيات اجتماعی ـ 

ا در غرب امپریاليستی می بينيم و هم در کشور اینها را م
اليگارشی سرمایه داری تبليغ ارزش های . خود روسيه

سرمایه داری ليبرال را در خط توليد قرار داده است ـ 
آزادی های فردی، که پشت آن وحشی گری فردگرایی 

که پرده ساتر » خالص«پنهان گردیده است؛ دمکراسی 
داران است؛ مالکيت دمکراسی برای اقليت سرمایه 

تمامی . خصوصی، یعنی مالکيت سرمایه داری بزرگ
 .ـ پوشش کيش پول است» ارزش ها«این 

کارل مارکس هنوز در دوران جوانی است، از زبان یک 
چقدر قدرت پول عظيم «: بورژوای ثروتمند می نویسد

من بد ... است به همان اندازه نيز قدرت مرد عظيم است 
ل هستم، اما من می توانم زیباترین ریخت و کریه الهيک

... یعنی من کریه الهيکل نيستم . زن را برای خود بخرم
من دورغگو، نا صادق و بی وجدانم، اما پول محترم 
است، این بدین معناست که صاحب آن نيز محترم است 

من کم عقل و بی سوادم، اما پول عقل واقعی همه چيز ... 
 ... ن بی عقل باشد؟است، چطور ممکن است که صاحب آ
ساالنه بيش از صد . سرمایه مالی، کشوررا اداره می کند

این پول کامال . ميليارد دالر از کشور خارج می شود
کافی است برای افزایش دستمزدها، برای مدرنيزه کردن 
صنایع توليدی، برای رشد اقتصاد کشاورزی، برای 

 می اما آن چيزی اتفاق. پيشرفت علوم، تحصيل و فرهنگ
افتد، که در گذار سرمایه داری به مرحله نهایی آن یعنی 

 .امپریاليسم اتفاق می فتد، یعنی صدور سرمایه
 صدور سرمایه و گسترش فقر توده ها

 

 
 
 
 
 

لنين درتوصيف ویژگيهای امپریاليسم خاطر نشان می 
 صدور سرمایه طفيلی گری سرمایه ایست با « : سازد که

ورسرمایه گذاری را امروز اسم صد. »حرف بزرگ
 عرصه . سرمایه گذاری در اقتصادهای خارج می نامند

مهم سرمایه گذاری سودآور برای اليگارشی روسيه، 
در این . تجارت با کشورهای سابق اتحاد شوروی است

کشورها هزینه اعتبارات بانکی، تطميع فعالين و خرید 
. کارمندان دولتی راحتر و سریعتر است نسبت به روسيه

ور سرمایه موجب بدست آوردن سودهای اضافی و صد
کامال هنگفت می گردد، که امکان می دهد آليگارخها 

این . هزینه قشر طفيلی خدمت کاران خود را تامين کنند
قشر شامل شبکه محافظين، جاسوسی اقتصادی، ارتش 
کامل حقوقدانان، جامعه شناسان، سياستمداران، کارکنان 

تلویزیون، رادیو، مجله، (رسانه های ارتباط جمعی 
، یعنی ارتش کامل طفيلی هایی که نه )روزنامه، اینترنت

اما در . توليد کننده ارزش های مادی هستند و نه معنوی
 .تمامی تار و پود جامعه روسيه نفوذ کرده اند

سرمایه داران روسيه امکان بدست آوردن پول بيشتر و 
نيروی کار : دسریعتر را قبل از هر چيز در اوکرائين دیدن

ارزان نسبت به روسيه، منابع طبيعی ثروتمند، مهندسين 
قرن بيستم، ٩٠از اوایل دهه . و کادر کارگری متخصص

سرمایه داران روسيه اقدام به صدور سرمایه در اقتصاد 
 .اوکرائين کردند

ی " یورو آسيا"طبق داده های مرکز تحقيقات بانک 
 بين المللی روسيه و شعبه اقتصاد جهانی و مناسبات

، در سرمایه 2013آکادمی علوم روسيه در اول ژانویه 
گذاری های روسيه در کشورهای اتحاد شوروی سابق، 

سرمایه داران . اوکرائين در صدر جدول قرار دارد
ميليارد دالر در اقتصاد ٧٫١٦روسيه مبلغ هنگفت 

 درصد کل ٥٫٣٧این . اوکرائين سرمایه گذاری کرده اند
های روسيه در کشورهای سابق اتحاد سرمایه گذاری 
ميليارد یعنی ٥٫١٠کازاخستان با . شوروی است

ميليارد ٥٫٧درصد در جای دوم، و بالروس با ٦٫٢٣
 ٣٠تقریبا . درصد در جای سوم قرار دارند٩٫١٦یعنی 

درصد سرمایه گذاری خارجی در اوکرائين منشا روسی 
شرکت های سرمایه داران روس در لحظات . دارد
عمال در تمامی اقتصاد " یورو ميدان"شات اغتشا

در صنعت نفت، توليد . اوکرائين نفوذ کرده بودند
در عرصه تلفن ... آلومينيوم، صنایع ذوب فلزات و 

درصد در اختيار سرمایه داران روسيه ٨٠موبایل تقریبا 
 .است

طبق گفته لنين، صدور سرمایه دليل شکل گيری سرمایه 
يين سياستهای داخلی و مالی و نقش مسلط آن در تع

آیا کشور روسيه از صدور سرمایه .خارجی کشور است
به اوکرائين سودی می برد؟ اگر از دید منافع مردم 
زحمتکش، ارتش پرولتاریای کشور نگاه کنيم، فقط یک 

  صدور سرمایه هيچ منفعتی برای : جواب می توان داد
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  امپرياليسم روسيه
  اما امکان واقعی ایجاد. کشور روسيه در بر ندارد

ميليونها شغل جدید، به وسيله سرمایه گذاری در توليد و 
چيزی که کشور . صنایع کشور را از زحمتکشان گرفت

 .بشدت محتاج آن است
در رشته ذوب فلز اوکرائين کمپانی ٢٠٠٨در سال 

دید، که صاحبان آن، سرمایه داران تشکيل گر» یوراز«
") الکساندرا آبراموا"و " رومان آبرامویج("روسيه، 

در اوکرائين عمال شبکه » یوراز«در حال حاضر . بودند
ذوب فلز را از استخراج سنگ فلز در کارخانه 

گرفته تا توليد ذغال سنگ و ذوب فوالد در » کریواروژ«
» ژینسکیدنپردزر«و » دنپرپتروفسک«کارخانه های 
بانک اقتصادی خارجی ٢٠٠٩در سال . کنترل می کند

درصد سهام  ٥٠ ميليارد دالر 2روسيه به بهای 
نمایندگان . را خرید» واحد صنعتی دنباس«کورپراسيون 

» لوگانسگ«این بانک در اداره مجتمع های ذوب فلز در 
صاحب . شرکت دارند" دنپرپتروسفک و آلچفسک"، 

سرمایه " دانسک" الکتریکی کارخانه بزرگ ذوب فوالد
آليگارخهای . است" وادیم ورشوفسکی"داربزرگ روس 
صاحب بزرگترین کارخانه " چورکين"روس، برادران 

این فقط خالصه کوتاهی . اتوبوس سازی اوکرائين هستند
 .از دارایی های اليگارشی روسيه در اوکرائين است

ين و لن. ناشی می شود» مازاد سرمایه«صدور سرمایه از 
او . تصادفی نيست که به دو مسئله اساسی اشاره می کند

مسلم است که اگر نظام سرمایه داری می «: می نویسد
توانست کشاورزی را که اکنون به طور فاحشی همه جا 
از صنعت عقب مانده است، پيشرفت دهد و سطح زندگی 
مردم را که با وجود پيشرفت سرسام آور تکنولوژی همه 

و فقير باقی مانده اند، باال ببرد، دیگر جا نيمه گرسنه 
آنوقت از مازاد سرمایه سخنی نمی توانست در ميان 

چرا این به مرحله «: در جواب این سئوال طبيعی. »باشد
تا «: ؟ لنين جواب جامع ارائه می دهد» اجرا در نمی آید

سرمایه داریست، مازادسرمایه برای باالبردن سطح 
 بکار نخواهد رفت ـ زیرا زندگی توده های مردم کشور

این موجب کاهش سود سرمایه داران خواهد شد ـ بلکه 
برای افزایش سود از طریق صدور سرمایه به خارج 

 .«یعنی کشورهای واپس مانده بکار خواهد رفت
دوباره برگردیم به این مسئله که آیا صدور سرمایه 
روسيه به اوکرائين برای کشور روسيه سودی در بر 

ر از دید دولت کنونی روسيه ـ فدراتيو روسيه دارد؟ اگ
سرمایه داری ـ به مسئله نگاه کنيم آنوقت جواب مثبت 

در سایه صدور سرمایه امپریاليسم روسيه همپا با : است
امپریاليست های اروپا و آمریکا حق تقسيم اقتصادی 

اعالم این حق . جهان را بدست می آورد) طبيعيتا سياسی(
در سخنرانی پوتين در ٢٠٠٧ سال برای اولين بار در
مهمترین اقدام مبارزه امپریاليسم روسيه .مونيخ، اعالم شد

  در . برای بازار جهانی همانا الحاق کریمه به روسيه بود

  
  
  
  
  
  

این مورد منافع امپریاليسم روسيه با منافع ملی مردم 
  .کریمه، در مرحله اول روسها، انطباق داشت

  مسئله اوکرائين
مينطور ساده لقمه چرب امپریاليسم روسيه کریمه، ه
راحتی این الحاق را می توان قبل از هر چيز در . نگردید

چارچوب حرکت توده ای ميهن پرستانه مردم کریمه، که 
. دارای همان روحيات دوران شوروی هستند، توضيح داد

زمانی که مسئله الحاق صورت پذیرفت، اتحادیه اروپا 
. ها عليه روسيه را آغاز کردتحت فشار آمریکا، تحریم

اروپا و آمریکا با توسل به تقلبات، انتخابات ریاست 
جمهوری و مجلس را در اوکرائين تحت کنترل خود 
گرفتند و کرملين را مجبور کردند که نتایج آن را 

که عمال به رسميت شناختن کودتای . برسميت بشناسد
تا قبل ار . در اوکرائين بود٢٠١٤فوریه ٢١دولتی 

انتخابات آمریکا و اتحادیه اروپا دولت خود خوانده 
تحریک " دنباس"اوکرائين را به جنگ عليه قيام کنندگان 

 .و تشویق کرد
و اما پوتين؟ او پس از اقدام پيروزمندانه الحاق کریمه 

او طرح استفاده از . ظاهرا مصمم به مقاومت قاطع بود
 داد، نيروی مسلح روسيه در خاک اوکرائين را به مجلس

پس از . به تصویب مجلس رسيد٢٠١٤که در اول مارس 
 مارس 16که در " سواستپول"رفراندوم در کریمه و 

انجام شد، همه انتظار داشتند که ارتش روسيه ٢٠١٤
جایی که جنگ داخلی بشدت در .(گردد" دنباس"وارد 

اما دوباره به پيشنهاد پوتين، قرار مجلس ). جریان بود
 نيروی مسلح روسيه در خاک مبنی بر استفاده از

ژوئن ٢٤، در جلسه ٢٠١٤اوکرائين مصوبه اول مارس 
 .لغو گردید٢٠١٤

این تغيير تصميم توان واقعی امپریالسم روسيه را به 
وقتی معلوم شد که امپریاليسم روسيه نمی . نمایش گذاشت

تواند در مقابل نيروی متحد امپریاليسم آمریکا و اروپا 
. جلس به آرشيو تاریخ سپرده شدبياستد، این مصوبه م

جنگ (جنگ موضعی اقتصادی، تبليغاتی و تيپلماتيک 
با شکل تجاوزگرانه آن از طرف آمریکا آغاز ) سرد
آمریکا به اروپا فشار آورد که تحریم ها عليه . گردید

در این ميان هرچند هم تناقض . روسيه را تشدیدتر کند
ليسم روسيه کمک به امپریا" دنباس"باشد، اما پرولتاریای 

مقاومت قهرمانانه پرولتاریای دنباس عليه رژیم . می کند
فاشيستی کيف، این شانس را به پوتين داد، که همپا با 
مرکل، اوالند و اوباما در مذاکرات مربوط به اوکرائين 

توافقنامه مينسک به بهای هزاران کشته و . شرکت کند
ری های زخمی از مدافعين مسلح و مردم بی دفاع جمهو

 .بدست آمد" دانسکو و لوگانک"مردمی 
موقعيت روسيه کنونی در اوکرائين، تا قبل از کودتای 

دليل آن هم القيدی سرمایه . کيف، مستحکم نبود
  . امپریاليستی روسيه نسبت به حيات سياسی کشور همسایه
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  ياليسم روسيهامپر
  در زمينه اقتصادی، این امپریاليست کار کشته است. بود

اما آنها نمی خواستند برای گسترش نفوذ سياسی خود در 
چونکه این کار برای آنها . اوکرائين هزینه متحمل شوند

سفرای روسيه در اوکرائين ـ . سود سریع در بر نداشت
چرنامردین و زوارف ـ کامال جوابگوی این موضع 

آنها مشغول حل و . القيدانه سرمایه داران روسيه بودند
فصل مسائل مربوط به تجارتهای هنگفت و سودآور بودند 
. و کمتر به مسائل سياسی داخلی اوکرائين توجه داشتند

اما سفرای ایاالت متحده آمریکا و اروپا، در وهله اول 
منافع . آلمان، کامال طور دیگری به مسئله برخورد کردند

ریاليستهای آمریکا و اروپا در دخالت فعاالنه در امور امپ
اینجا در مرکز اروپا، . سياست داخلی اوکرائين بود

 .تضادها ميان امپریاليستها به گره کور تبدیل شد
امپریالسم آمریکا قبل از هر چيز روحيه ضد روسی را به 

سال آمریکا ٢٣در مدت . اوکرائين صادر کرد
در . را از لحاظ مالی تامين کرد" باندر"ناسيونالستهای 

برقراری یک رژیم : واشنگتن مطمئن بودند که
دیکتاتوری طرفدار آمریکا در اوکرائين همه چيز را طبق 

وضعيت . منافع آمریکا در جای خود قرار خواهد داد
اتحادیه اروپا را پيچيده خواهد کرد و آن را هرچه بيشتر 

روسيه مربوط آنچه به . به آمریکا وابسته خواهد کرد
است، براساس پيش بينی استراتژیستهای واشنگتن، 
روسيه با تحمل تهدید دائمی غرب به بهانه اوکرائين از 
رمق می افتد و در چشم اندازی نزدیک تحت فشار 

 .بحران داخلی و تحریمهای غرب تجزیه خواهد شد
اگر این پيش بينی تحقق پيدا نکند، جنگ آمریکا و روسيه 

نزدیکی ناتو به مرزهای روسيه (ار نيست دور از انتظ
تضاد ميان ). ممکن است فقط نمایش نيرو نباشد

بار جهان را به کام جنگ کشانده ٢امپریاليستها تا کنون 
اما اگر اتفاقی . آلمان و فرانسه خواهان جنگ نيستند. است

گذشته از این . بيافتد جنگ از کنار اروپا نخواهد گذشت
 ندارد بازار فروش اوکرائين، منابع امپریالسيم آلمان قصد

طبيعی و نيروی کار ارزان را برای رقيب آمریکایی خود 
" پاراشنکو"به کيف و " مرکل"رفت و آمدهای . رها کند

و هر مالقات مرکل با اوباما، . به برلين تصادفی نيست
چنانکه ميهن پرستان هورایی . مالقات آقا با نوکر نيست

ليسم آلمان در حال نيرو گرفتن امپریا. ما فکر می کنند
مرکل و . کنترل اقتصاد اروپا در دست آلمان است. است

و نتيجه آن سازش موقت . اوباما در چانه زدن شدید هستند
اوباما موافقت کرد که . بين برلين و واشنگتن است

توافقنامه مينسک را برسميت بشناسد و مرکل تحریمها 
سيم روسيه نيز که در امپریال. عليه روسيه را تمدید کند

سياستهای پوتين منعکس است، تالش می کند از آلمان به 
آیا این . عنوان واسطه مابين روسيه و آمریکا استفاده کند

واسطه جای اميد است؟ بله، چونکه آلمان نيز همچون 
 .روسيه جنگ نمی خواهد

 پوتين ـ رهبر ملی ماست؟
  
  
  
  
  

اننده کریمه به تاریخ ميهنی پوتين را به عنوان برگرد
  اقدام او در عمليات کریمه . روسيه ثبت خواهد کرد

همچون سياست مدار، او در اوج قرار . موفقيت آميزبود
اما بعيد به نظر می رسد . باالتر از اوباما و مرکل. گرفت

. مثل کریمه پيروزمند باشد" دنباس"که سرنوشت 
هنوز از " دانسک"و" لوگانسک"جمهوری های مردمی 

ناتوانی پوتين . روسيه به رسميت شناخته نشده اندطرف 
در اینجا امپریاليسم روسيه . در اینجا کامال آشکار است

به دنبال دبه درآوردن و سازش پوسيده با رقيب هولناک 
خود است تا بتواند فعال بودن خود را در اوکرائين حفظ 

اما در این . توافق مينسک شکل این سازش است. کند
ضمينی وجود ندارد که مسئله اوکرائين صلح توافق هيچ ت

تضاد امپریاليستها در اینجا بسيار گره . آميز حل شود
خورده تر از آن است که بتوان به کمک توافقنامه مينسک 

خيزش ميهن پرستانه مردم که باعث . آن را باز کرد
با روسيه گردید، پوتين " کریمه"و " سواستوپل"وحدت 

ی او را رهبر ملی کشور می بسيار. را به اوج رساند
خيزش ميهن پرستانه موقتا نا رضایتی های . نامند

اجتماعی نضج یافته در شرایط تشدید هرچه بيشتر بحران 
زمانی که . اقتصادی و مالی را در سایه قرار داده است

این بحرانها وارد مراحل حادتر شد، پوتين چکار خواهد 
که در پوتين همان کاری کرد ٢٠١٤کرد؟ در سال 

به بيان دیگر . بانکها را نجات می دهد: انجام داد٢٠٠٨
حمایت از سرمایه مالی را تضمين می کند و دقيقا به 

درصد ١٧تا ١٥همين منظور بانک مرکزی را با آن سود 
را که نه برای صنعت و نه برای کشاورزی مقرون به 
صرفه است، زیر حمایت دستگاه ریاست جمهوری قرار 

و البته که همه . بق اراده اليگارشی مالیهمه ط. می دهد
آن هم باشکل خشن آن، سرمایه . چيز در عصر امپریالسم

 .، باید چنين باشد)دولت ـ از اقتصاد دور شو(داری ليبرال
امپریاليسم غرب دیگر مدتهاست که از این شکل امتناع 
کرده و به سرمایه داری دولتی ـ انحصاری روی آورده 

روزولت در » خط مشی نوین«وریم به یاد بيا. ( است
در روسيه عناصر این نوع سرمایه داری در ). آمریکا

پوتين نمی . اما ادامه پيدا نکرد. توليد سالح و فضا پيدا شد
این . تواند وارد این مرحله سرمایه داری دولتی گردد

برای اليگارشی روسيه که پوتين رئيس جمهور روسيه 
کشور هرچه . ل استکارگزار آن است، غير قابل قبو

بيشتر در باتالق عقب افتادگی اقتصادی و تکنيکی فرو 
 پس اگر فردا جنگ آغاز گردد؟. می رود

مارکسيسم ـ لنينيسم خواهان برخورد طبقاتی به هر پدیده 
اجتماعی، از جمله چنين پدیده ای همچون رئيس جمهور 

او چيزی غير از کارگزار سرمایه . روسيه فدراتيو، پوتين
. ی روسيه در مرحله نهایی آن ـ امپریاليسم ـ نيستدار

  سياست داخلی و خارجی را که او پيش می برد تابع منافع 
  ١٩      ادامه درص                                              
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  امپرياليسم روسيه
  هر گونه. سرمایه، در وهله اول، سرمایه مالی است

اخلی از سياست خارجی تالش برای جدا کردن سياست د
اما متاسفانه حتی مابين . از نقطه نظر طبقاتی مردود است

چنين نظراتی وجود » بهار کریمه«کمونيست ها پس از 
 .دارد

سياست «جداکردن «: این خطر را لنين یاد آوری می کند
از سياست به طور کلی یا قرار دادن سياست » خارجی

نا درست، غير خارجی در مقابل سياست داخلی از ریشه 
هم در سياست خارجی و . مارکسيستی و غير علمی است

هم داخلی، بطور یکسان، امپریاليسم در تالش نقض 
 .«دمکراسی و گرایش به ارتجاع است

آخر پوتين . پس کریمه چی؟«: به ما ایراد می گيرند، که
بله، . »اینجا همچون یک ميهن پرست دولتی جلوه کرد

یک ميهن پرست دولتی جلوه کرد، اما فقط مثل 
  او فقط از تطابق منافع امپریاليستی سرمایه . بورژوازی

  

  
  
  
  

روسيه با منافع ملی و خيزش ميهن پرستانه مردم 
. زحمتکش استفاده کرد و به همين دليل قاطعانه عمل کرد

سياست مدار بورژوازی غافل از چنين فرصتهایی برای 
همان کاری . دافزایش سرمایه سياسی خود استفاده می کن

او از خط طبقاتی خود در سياست خارجی . که پوتين کرد
 .هيچوقت عدول نکرده است

برای ميهن پرست واقعی هيچ چيز خطرناکتر از این 
نيست که داوطلبانه در خط طرفداری از پوتين قرار 

یعنی در خط حاکميت سرمایه، که روسيه برای آن . گيرد
اسی حزب کمونيست منبع درآمداست، نه وطن، وظيفه اس

روسيه فدارتيو امروزه ـ مطالبات خود از رئيس جمهور 
تغيير خط مشی «: روسيه را به توده های مردم برساند

این مطالبه کار » تغيير دولت! سياسی، اقتصادی کشور
فعال به شکل مسالمت آميز، تصميم . سرمایه است از
اما تصميم نهایی و حرف آخر با . رئيس جمهور است با
 .ردم استم

  
  قطعنامه مشترک

   کارگران و خبازان کردستانهي و اتحادواني معلمان مریانجمن صنف
  کارگری مناسبت روز جهانبه

 سکوت را شکسته و واری دتي وضعنی و معلمان در مقابل اکارگران
.  کرده اندی خود در هر شکل ممکن پافشاریبر مطالبات برحق صنف

عماران جامعه هستند و حق دارند که از  کنندگان ثروت و مديآنان تول
  . بهره مند باشندی امروزی زندگی استانداردهانیباالتر

  !رانی افی معلمان و مردم شرکارگران،
را )  کارگر یروز جهان(  مراسمات اول ماه مه یطی در شراامسال
 و ی از بخش مالی دارهی سرمای که بحران ساختارمی داریپاس م

.  زده و تمام جهان را فراگرفته استروني بکای آمری بانکستميس
 ی پول برای المللني و صندوق بی بانک جهانیبرالي نئولی هااستيس

 از بحران عمال به بن بست ی دارهی سرمایبرون رفت دولت ها
 با ی در هراس از انفجار اجتماعی دارهیالجرم سرما.  استدهيرس

 یهان عل را در سراسر جسمي جنگ و فاشري بازار، نفیفروپاش
 به صدا درآورده و استعمار نو را انهيالخصوص منطقه خاورم

 نجات خود از بحران از ی برای دارهیسرما.  کرده استینیبازآفر
 کارگر و زحمتکش، از کشتار ی توده هاهي علی و درندگتيچ سبعيه
 از تی گرفته و حمانی دفاع غزه تا جنگ در اکرای رحمانه مردم بیب

 عراق و شمال ه،ی کشتار مردم در سوری برایستی تروریگروه ها
 کند و ی نمی کوتاهمن،ی مردم هي شوم علی در اتحادراي و اخقایآفر

 و ی اجتماع،ی اقتصادی ساخت هاری زیآشکارا کمر به نابود
  . منطقه بسته اندی کشورهایفرهنگ

 شتي و معی زندگري گبانی گر آن گررانی بحران و تبعات ونیا
 خط ری دستمزدها بشدت زکهیبطور.  شده استزي نرانیکارگران ا

 به خود ی ترعی ها شکل سری سازکاريفقر قرار دارد، اخراج و ب
 به موقع صورت ري بخور و نمیگرفته و پرداخت حداقل دستمزدها

 از یگری امضا بخش ددي و سفت موقی قرار دادهالي تحمرد،ی پذینم
 یاز سودهها و صدها نقض حقوق کارگران است که مدت هاست 

 ادامه دارد و هر ساله به عمق و دامنه آن انشاني و حامانیکارفرما
  . شودی افزوده مزين

 سکوت را شکسته و واری دتي وضعنی و معلمان در مقابل اکارگران
.  کرده اندی خود در هر شکل ممکن پافشاریبر مطالبات برحق صنف

ارند که از  کنندگان ثروت و معماران جامعه هستند و حق دديآنان تول
  . بهره مند باشندی امروزی زندگی استانداردهانیباالتر

 برحق خود ی تحقق خواست های کارگر و در راستای روز جهاندر
  .می داری اعالم مریمطالباتمان را به شرح ز

 مستقل کارگران و معلمان، تجمع، ی تشکل هاجادیما حق ا. 1
 انیاغل سخت و ز نامه مشنیي کامل آی و اجرااني بیاعتصاب، آزاد

  .میآور در مورد کارگران خواستار
 و ی اجتماعی کامل زن و مرد در تمام جوانب زندگیبرابر. 2

  . آنهاهي علزي آمضي تبعني قوانهي و لغو کلیاقتصاد
 کشور و ی رسممی در تقولياعالم اول ماه مه به عنوان روز تعط. 3

م مستقل  مراسی در برگزارتی و محدودتيبرداشتن هرگونه ممنوع
  . روزنیا

 ني فعالهيعل…  ودي زندان، شالق، تبعی قانونري احکام غهيلغو کل. 4
  . و معلمی کارگریصنف

 و یرانی کودکان ای براگانی رالي کار کودکان، حق تحصتيممنوع
  ..اتباع خارج

 دي موقت و سفی قراردادهاهي ها، لغو کلیکارسازي توقف اخراج و ب
 ی کارگران و معلمانی کارطیوب شرا نامطلتي وضعینيامضا و بازب

  . استی خصوصیکه طرف قرارداد آنان کارفرما
 به نرخ نان و ی ربطچي دستمزد کارگر هشی استناد قانون کار افزابه
 ی دولتی توسط رسانه هاغاتي ندارد، هرگونه تبلیگری دی هر کاالای

  ..ميکني مورد را محکوم منیدر ا
 کار را ی عالی شورای از سوی هزار تومان712 دستمزد نييتع. 8

 شی ها کارگر دانسته و خواهان افزاونيلي بر میجی مرگ تدرليتحم
  .مي باشیدستمزد متناسب با تورم موجود در جامعه م

 دستمزد کارگران، نيي تعیما ضمن رد جلسات سه جانبه برا. 9
  .مي منتخب کارگران هستندهی دستمزدها با حضور نمانييخواهان تع

 از اعتراضات برحق کارگران، معلمان، یبانياعالم پشتما با . 10
 ی سراسری تشکلهاجادی قاطع خود را از اتیحما… پرستاران و

 کپارچهی اعتراضات را بصورت متحدانه و نیمستقل، که بتواند ا
  . میي نمای کند اعالم میرهبر

 نی و متحدی دول غربیما کارگران و معلمان جنگ افروز.11 
 غاتي دادن به هر گونه تبلانیا محکوم و خواستار پا آنان ریمنطقه ا

  .مي هستیجنگ افروز
   کارگر انجمنیروز جهان) بهشتی ارد11( باد اول ماه مه یگرام
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  وانی معلمان مریصنف
   و سروآبادوانی مری های کارگران خبازی صنفانجمن

  سنندج و حومهی های کارگران خبازی صنفانجمن

  
  
  

  
 ی شرقجانيربا به آذیسفر حسن روحان

 
  و کم فروغیجنجال

  
 ی اتنخاباتی در وعده ها1392 در خرداد ماه ی روحانحسن

 قول داده بود تا مشکل خشک شدن جانیخود، به مردم آذربا
.  کنداءي را احی را حل و فرهنگستان زبان آذرهي اروماچهیدر
 جمهور را به او سي وعده رئی محلیها  از سفر رسانهشيپ
 به سفر انی در جر٩٢ که در خرداد ماه سال  کردندیادآوری

 کرد و مي خواهاي را احهي اروماچهیدر«:  گفته بودهياروم
 دهم ی که من به شما قول مديبدان.  گذاشت خشک شودمينخواه

 ني بر دوش من قرار گرفت در اولیی اجراتياگر بار مسئول
  ». در دستور کار خواهد بودهي اروماچهیروز دولت، در

 مدت نه نیدر ا.  او گذشته استیدوسال از وعده ها به بیقر
 از یري جلوگی شده و نه برای خبریاز فرهنگستان زبان آذر

  . رخ داده استی اقدام جدهي اروماچهیخشک شدن در
 ٣٠( روز چهارشنبه ،ی استانی در ادامه سفرهای روحانحسن
 سفر نیدر ا.  شدی شرقجانیوارد آذربا)  مه٢٠/بهشتیارد

 از عملکرد دولت در مورد ی گزارشی رفت تا ویانتظار م
  . ارائه دهدجانی داده شده، به مردم آذربایوعده ها

 ی در مجلس شورایجانی آذرباندگانی سفر، نمانی از اقبل
 جانی از جمله جبارزاده، استاندار آذربای و مقامات محلیاسالم
.  کرده بودندی آورادی را به او یو"  معوقهیوعدهها "،یشرق
 نیتر  آزادشهر و اسکو مهم ز،ی تبرندهی نمای رحمانرضا

 اچهی دریاي جمهور را احسي از رئجانیخواسته مردم آذربا
  . فرهنگستان دانسته بودسي تاسی و اقدام براهياروم
 اسحاق ز،ی دولت به تبرسي روز قبل از سفر رئکی تنها اما

کارگروه نجات " جمهور، جلسه سي معاون اول رئ،یريجهانگ
اگر مشکل «:  هشدار دادیو. را برگزار کرد" هي ارومچهایدر
 از ی بخشتواندي از آن می حل نشود، مشکالت ناشاچهیدر

  .» کنددیکشور را تهد
گرچه «: دی گوی رابطه منی شبستر، در اندهی لو، نمای علیعل

 هي اروماچهی دریاي برنامه خود را احتی اولونيدولت نخست
 مانده و اقدام یها در حد حرف باق بحث تننیقرار داده بود اما ا

  .» انجام نشده استیاتي و عملیعمل
 در مجلس از یجانی آذرباندگانی از نماگری دیبرخ
 یها بي مقدم آس  خط" خواسته بودند که از رانی اجمهور سيرئ
 یدگيرس" هایدرد دل آذر" و باالخره به دیبازد" هي اروم اچهیدر
  .کند

 راتي همراهش تحت تاثئتي و هی استقبال از روحانمراسم
مردم .  و نفت تهران قرار گرفتی تراکتور سازیاتفاقات باز

 خواسته یی دولت با شعار و پالکارت هاسي حرکت رئريدر مس
 ی فوتبال ترکتور سازمي در مورد تی خود از جمله حق کشیها

 یفر هزار ن30 فضا در ورزشگاه نیا.  کردندیرا طلب م
 ی مردم سخنرانی برایبود تا روحان که آماده شده یی جایتخت

حاضران در ورزشگاه با سر دادن .  وجود داشتزيکند ن
.  شدندی خواستار احقاق حق باشگاه تراکتورسازییشعارها

 شعار تراختور، ی تراکتورسازی هاراهنيآنها با نشان دادن پ
 ران هواداتيثيخواستار اعاده ح. دانديتراختور سرم

 شدند که مسبب اتفاقات جمعه ین کساهي و تنبیتراکتورساز
  .گذشته بودند

 ني از ورزشگاه، کارگران شرکت ماشگری دی در بخشنيهمچن
 ی گذار بخش خصوصهی سرمادی خواستار خلع یآالت صنعت

کارگران .  کارخانه بودندنی افي تکلنيي شرکت و تعنیا
 شرکت نی اتي به وضعیدگي هم خواستار رسزی تبرروگاهين

  .شدند
 خواسته نی از مهمترزي نهي اروماچهی شدن در خشکموضوع

 شی خصوص به نمانی پالکارد در انیچند.  حاضران بودیها
 با موضوع درخواست یی پالکاردهانيهمچن. در آمده بود

  . بر افراشته شده بودزي نیآموزش زبان مادر
 اشتغال، جادی ا،ی دستعی صناگری صنعت فرش استان و دیاياح
 ستی مردم، مسائل زی و رفاهیشتي به مشکالت معیدگيرس
 ی ها تي به ظرفژهی مشکالت مسکن مهر، توجه و،یطيمح

 و معادن استان و آغاز به کار مجدد کارخانجات یاقتصاد
 بود که  جانی مردم آذربایها  خواستهگری شده از دليتعط
  . شدرحمط
 و خواست آنها از ی شرقجانی ارتباط با مشکالت مردم آذربادر

 مردم اهر ندهی عمران و نماونيسيفالح عضو کمدولت، عباس 
 یها تي با توجه به ظرفی اسالمی در مجلس شوراسیو هر
 همه نیبا ا: دی گوی مختلف میها  در حوزهیشرق جانیآذربا
 ريخ ایها  و معادن در استان، متاسفانه در سالعیصنا
 خود را در کشور ی اقتصادگاهی و جاتي موقعیشرق جانیآذربا

 یشرق جانیپانصد کارخانه در استان آذربا. ده استاز دست دا
 رها استفاده ی بزي و معادن ندهي استان خوابعی است، صناليتعط

 و مهاجران در استان بشدت درحال کارانيتعداد ب. شده است
  .شدیندي وضع بنی ایا بری چاره ادی است، دولت باشیافزا
 همراه پس از نشست ئتي و هی دو روزه حسن روحانسفر
 .افتی نی پایخبر
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