
 
 

 

  آذر٢١                 هفتادمين سالگرد جنبش 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ات آذربايجانناشر افکارفرقه دموکر                                   ١٣٩٤ آذر١١٩ دوره پنجم  شماره 

  قسمتی از نطق آتشين سيد جعفر پيشه وری
 پيرامون علل تشکيل حکومت خود مختار در آذربايجان

  يک خلق با سواد و تندرست در برابر ستم و فشار سر خم نمی کند. يکی از بزرگترين آرزوهای ما باسواد شدن عموم خلق است

  اين را همه بای. اگر می خواهی افتخار و شرف بدست آوری، به خلق خدمت کن: بايد جوانان مان را با اين روحيه تربيت کنيم. 

 .د بدانند و مزه افتخار ناشی از اين کار را بچشند
  افتخار و شرف را بايد خودمان. ولی اين کافی نيست. گذشته ما سرشار از افتخار است. ما می توانيم از تاريخ خيلی حرف بزنيم

 سخن حکيمانه سعدی بايد درس عبرتی برای ما باشد. م با دستان خود بچنگ آوري
به . ميراث پدر خواهی علم پدر آموز، کاين مال پدر خرج توان کرد به ده روزما نمی توانيم تالش های پدران خود را سرمايه خودمان قرار دهيم و خرج کنيم تا تمام شود 21:

 .يم، راه آن ها را دنبال کنيم و مانند آن ها خود به افتخار و شرف نائل شويمجای آن بايد از شجاعت، رشادت و فداکاری آن ها تقليد کن
مسئله فرهنگ را نمی توان . مسئله زبان يکی از مسائل بسيار مهم و اساسی برای ما آذربايجانی هاست. يکی از مسائل مهم که فکر ما را بخود مشغول می کند، مسئله زبان است

تحميل يک زبان .بدبختانه تا به امروز اداره کنندگان کشور اين موضوع را سرسری گرفته و اهميتی به آن نداده اند. را حيات ملت وابسته به آن استزي. با القيدی از سر باز کرد

 . نتيجه اين موضوع می دانندمتخصصين تعليم و تربيت عصبانيت اکثر آذربايجانيان را.  هفت ساله که تازه به حرف زدن افتاده، يک جنايت است-بيگانه به يک کودک شش
هنوز هم واعظ های ما در مسجد و منبر مردم را با زبان مفهوم مردم، يعنی با زبان ترکی . ممنوعيت خواندن و نوشتن به زبان مادری به معنی جلوگيری از تکامل فرهنگ است

د در منبر استفاده کرد ولی در مدرسه نه؟ آنچه ما می خواهيم حقوق داخلی و مختاريت چه قباحتی اينجا هست؟ چرا از يک زبان می شو.به انجام فرايض دينی فرا می خوانند

ما همانطور که در بيانيه مان گفته ايم، در فکر آن هستيم که امور خانه خود را خود اداره کنيم و در اين راه با تمام . است] مختاريت[مسئله زبان جزئی از اين . فرهنگی است

”.ردنيرو تالش خواهيم ک

  در اين شماره

  

   ٥                                   ص! بادیروز دانشجو گرام

   ٨                                صنيبه مناسبت نود و هفتم 

  ١٠        صی پروگرامني نیس رقهي دئموکرات فجانيآذربا

  ١٦ شعر                                     ص کانللهي پشيئتمي

  ١٩                                 صیاسي به تحوالت سیگاهن

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

  جاني دمکرات آذرباۀ فرقی مرکزتهي کمهياعالم
   آذر21 سالگرد جنبش ني مناسبت هفتادمبه

  !ی گرامهموطنان
 دمکرات ۀ فرقی به رهبرجاني خلق آذربای روزنيچن سال قبل در 70
 خي حکومت خود مختار در تارني اولی ورشهي جعفر پدي و سجانيآذربا

 اني آذر را بن21 داده و جنبش لي تشکجاني آذربای را در اراضرانيا
  .نهادند
 ۀ همواره در جبهجاني آذرباني ، ساکنراني اهنماني معاصر مخي تاردر

 ی استبداد حکومت مرکزهي علراني ای خلقهای خواهیمقدم مبارزه آزاد
 را تي جنبش مشروطري استبداد صغهي ستارخان علاميق. قرار داشته اند

 ی و براتي جنبش مشروطۀ در ادامیاباني محمد خخيش.  نموداءياح
 جنگ ی ماههانيدر واپس.  به پا خاستیتي و والیالتي اینها انجمليتشک
 برد و همچون ی در فقر مطلق به سر مجاني دوم که خلق آذربایجهان
  محروم بود و با ظلم وی از حقوق ملهنماني ساکن می خلقهاگريد

 شهي بود ، پباني دست به گری و حکومت مرکزی محلیاستبداد خان ها
 و ی داخلیاسي سیروهاي نی قواتناسب با توجه به ارانشي و یور

 يۀانينتشار ب آن ، با ای غرباني و حامی و ضعف حکومت مرکزیخارج
 مصرح شده یتي و والیالتي ای انجمنهالي و بر اساس تشکوري شهر12

 ی را براجاني دمکرات آذرباۀ فرقسي ، تاستي مشروطیدر قانون اساس
٢                  ادامه درص...... وجاني آذربایمبارزه در راه آزاد

 حل مسئله ملی درايران
 ضرورت مبرم و تاخير ناپذير است

مسائل ملی درکشورما البته بغرنج است و هنوز کار زيادی 
ولی اين، به آن معنا نيست . برای بررسی آن در پيش داريم

 . که کاری نشده يا خطوط اساسی مسئله روشن نشده است
 ٤                                                    ادامه درص

 



  
  

  ....ی مرکزتهي کمهياعالم
 راني در چارچوب اجاني خود مختار آذربایتحقق حکومت مل
  .واحد اعالم نمودند

 ، کارگران و دهقانان جاني آذرباني ساکنري نظی باستقبال
 ی بخشهائیجوانان ، و حت وران ، زنان و شهيمحروم ، پ
 و وطن پرست ني و روشن بی ملني و مالکونياز روحان

 خود مختار ی حکومت مللي تشکۀني، به سرعت زم
 لي تشکی برایانتخابات محل.  را فراهم نمودجانيآذربا

 ی هاتهي نظر کمري و شهرها زبخش ده ، یانجمنها
  .دي برگزار گردیمردم

 آذر 21 در روز جانيبا آذرندگاني نمای مجلس ملسرانجام
 منتخب رسمًا ندگاني با حضور نمای شمس1324سال 
 مجلس استي را به ری شبستری علرزاي و مافتي شيگشا
 نيي را تعجاني آذربای دولت ملني اولیمجلس مل. ديبرگز

 ستارخان و ۀ از ساللینموده و مبارز قاطع و با تجربه ا
وان  را به عنی ورشهي جعفر پدي ، سیدرعمواوغليح

  . انتخاب کردجاني آذربای حکومت ملرينخست وز
 و خود مختار ی آذر و حکومت مل21 ی ملجنبش
 سال منشاء خدمات و اصالحات کي در مدت جانيآذربا
 رغم گذشت ی بود که علجاني آذربای اهالی برایاريبس
 ی مبارزاتۀ آنها در برنامني سال ، هنوز هم مهمتر70

 به سرعت در یت ملحکوم.  داردی جاراني ایخلقها
 در ی و فرهنگی و اجتمائیجهت اصالحات اقتصاد

 منافع دهقانان و ژهي و به وی عدالت اجتمائني تامیراستا
  . زحمتکشان و زنان و جوانان اقدام نمودگريکارگران و د

 به عنوان ی در کنار زبان فارسیجاني آذربای مادرزبان
ر  آن دسي و تدردي اعالم گردی و اداریزبان رسم

 و دانشگاه و ی سواد آموزیکالسها. مدارس آغاز شد
 یجاني به زبان آذرباوي رادستگاهي معلم و اتيمراکز ترب

 ی زراعینهاي خالصه و زمیاراض. دي گردسيتاس
 با حکومت خلق برخاسته یشمن مرتجع که به دیفئودالها
 انيمناسبات م. دي گردمي تقسني زمی دهقانان بانيبودند م

. دي گردمي به شکل عادالنه تنظزي دهقانان ن وني مالکگريد
قانون کار .  شدندني دهقان صاحب زمونيلي مکيحدود 
 کاهاي سندتي فعالی ساعت کار و آزاد8 و بي تصویمترق

 اتهاياز محل مال.  شدرده به اجرا گذای صنفیو تشکل ها
 در شهرها و روستاها ی اقدامات عمرانیو عوارض دولت

زنان از حق انتخاب شدن و . ت انجام گرفیو راه ساز
 و مادران تحت پوشش دهيانتخاب کردن برخوردار گرد

  . قرار گرفتندی دولتیتهايحما
 و خود مختار ی آذر و حکومت مل21 ی ملجنبش
 از جنبش یري ناپذی خود را بخش جدائجانيآذربا

 ۀراني دلۀ دانست و با مبارزی مراني ای خلقهایسراسر
 یخيرا که از نظر تار جاني خواست آذربایخود م

 گاهي شود ، به پای محسوب متيپرچمدار انقالب مشروط
 استبداد هي علراني مردم ای نبرد سراسری برایمطمئن

 و ی در جهت تحقق آزادراني ایحکومت مرکز
 رو بود نيهم از ا.  کندلي تبدی و عدالت اجتمائیدمکراس

 تي حمانکهي آذر عالوه بر ا21 کيکه جنبش دمکرات

 ی و توده های طبقات و اقشار اجتمائنيتر عيوس
 و یاري با خود داشت ، از همجانيزحمتکش خلق آذربا

 گري و دی سراسری و مترقی ملیروهاي نۀ همیهمبستگ
 و ی مترقیروهاي نگري دزي و نراني اهنماني میخلقها
 ۀ حزب تودري نظیروهائين.  برخوردار بودی خارجیخلق
 ، حزب ستيالي ، حزب جنگل ، حزب سوسرانيا

 ی ملیتهاي و شخصرانيدمکرات کردستان ، حزب ا
 ديي و تای دکتر مصدق در جهت همبستگیگوناگون و حت

  . نمودندیري آذر موضع گ21 جنبش کتحر
 « ۀسر مقاله روزنام»  خروار ۀ نمونیمشت«  عنوان به

 خود 258 ۀ شمارۀ در سرمقالرانيارگان حزب ا» جبهه 
 جانينهضت آذربا...«: د  نوشته بوني چن1325در سال 

 جانيدر آذربا.  استی خواه ، اصالح طلب و مترقیآزاد
 در جهت اتيتمام عمل.  کنندی مميرا تقس) فئودالها(امالک
در . ردي گی دهقانان انجام می دادن سطح زندگیترق
.  سازندی مدرسه م500 سال کي در عرض جانيآذربا

.  دهندیم ليدانشگاه تشک.  متعدد ساختندیمارستانهايب
در باال بردن سطح .  کنندی آماده ممارگاهيکودکستان و ت

با تمام قوا .  دارندی می کوشش فراوان مرعیدانش اهال
از .  کنندی را آسفالت مابانهاي کرده و خريراهها را تعم

 مبارزه ی کرده و در مقابل فساد به سختیري جلوگیناامن
 خواهان ی از آزادجانيرهبران نهضت آذربا. ندي نمایم

  .»... هستند که اغلب اهل فضل و دانش اندیميمبارز قد
 در جاني در آذربای و اقتصادی اجتماعقي عماصالحات
 که ی و عدالت اجتماعی و دمکراسی آزادميجهت تحک
 گشته بود ، حکومت راني ای خلقهاگري دی برایسرمشق

 کاي و آمرسي انگلیستهايالي و امپرراني ایمرتجع مرکز
 کي از یدولت مرکز.  وحشت زده کرده بودرا به شدت

 ی جنگ روانسي و انگلکايآمر غي دری بتيطرف با حما
 به راه انداخته جاني حکومت خود مختار آذرباهي علیديشد

 ی را که موضوعجاني پرونده آذرباتهاي حمانيبود و با هم
 ادامه اشغال آن توسط ني بود ، تحت عنوان دروغیداخل

 سازمان ی به داورراني ايۀز و خطر تجیارتش شورو
 با باز گذاشتن  گرياز طرف د.  شده بردسيملل تازه تاس
 ی و متواری مرتجع محلی مسلح فئودالهایدست گروهها

 در ی حکومت ملیو کمک به آنها در حمالت به اراض
 ني وحشت در اجادي و غارت و ای و قتل اهالیجهت ناامن

  . کردیمناطق کوشش م
 خود ادامه ی که به توطئه هایدر حال ی مرکزمي رژتاينها
 داد با بر سر کار آوردن دولت قوام به مذاکره با یم

 با تظاهر به توافق یدولت مرکز.  پرداختیحکومت مل
 ی براتي امنني و تحت عنوان تامیبا حکومت مل

 را به ی ، ارتش شاهنشاهدي انتخابات جدیبرگزار
 تيا حما و بی اعزام گرداند و با عهد شکنجانيآذربا

 در ی مرتجع محلی خود و فئودالهایاربابان خارج
  . حمام خون به راه انداختجانيآذربا
 شدن هزاران ی با کشته و زخمی حکومت ملبي ترتنيبد

   یاري بسدني گردی و متوارجانينفر از فرزندان آذربا

٢ 

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان            ١٣٩٤آذر     ١١٩ شمارهدوره پنجم



  
  
  
  

  ....ی مرکزتهي کمهياعالم
 خود اتي نتوانست به حروي عدم تناسب نطي در شراگر،يد

 و سلطه ی استبداد دولت مرکزگريادامه دهد و بار د
  . حاکم شدجاني مرتجع بر آذربایفئودالها

  !ی گرامهناني مهم
 ی آذر م21 کي و دمکراتیسال از آغاز جنبش مل70   

 خود ی حکومت ملنيچند سال پس از سرکوب خون. گذرد
 خود مختار ی و همزاد آن جمهورجانيمختار آذربا

 دولت هي بر عل1332 مرداد سال 28 یدتاکردستان ، کو
 مي مستقی دکتر مصدق و با همکاری قانونیمرکز
.  به اجرا گذاشته شدان و انگلستکاي آمریستهاياليامپر
 وابسته به ی شاهنشاهیکتاتوري حکومت دبي ترتنيبد

  .دي گردلي تحمراني ایطور کامل بر خلقها
الب  به پا خواستند و با انقراني ای خلقهاسرانجام

 وابسته شاه را یکتاتوري دمي بهمن خود رژ22شکوهمند 
 مستقر راني در ای اسالمیسرنگون کردند و جمهور

 ني ای گردانهاني جزو اولزي نجاني آذربایاهال. ديگرد
 گري همچون دجانيخلق آذربا.  بودند یانقالب همه خلق

 که ی کردند که طبق وعده هائی تصور مراني ایخلقها
 و از کي ، از حقوق دمکراتدادينقالب م ای مذهبیرهبر

. دي خود برخوردار خواهند گردیآن جمله از حقوق مل
 ، از ی سلطنت و استقرار جمهوراني پارغمي علیول
 کاسته راني ای بر خلقهای حکومت مرکزی ستم ملزانيم

  .نشد
 مدت چند سال پس از سقوط سلطنت و با تسلط یط
 یکومت مرکز حی در رهبری ارتجاعیروهاي نیجيتدر

 ی جمهورميو به شکست کشاندن انقالب بهمن ، رژ
 شد که انواع ستم و لي تبدی استبدادمي به چنان رژیاسالم
 بر زي نعهي شري غی اسالمیتهاي بر اقلی مذهبضاتيتبع

  .دي افزوده گردیستم مل
 و ی از نواحیاري مذهب ما در بسی هموطنان سناکنون

 ی نماز جمعه حتیراز آن جمله در تهران اجازه برگزا
عالوه ..! را هم ندارند» هفته وحدت « در به اصطالح 

 نسبت به ني و توهري تحقري چند سال اخی ، طنهايبر ا
 قي از طرزي نگري دیزبان و سنن و آداب معاشرت خلقها

 ی برنامه هائاي و کاتوري به شکل کارین همگایرسانه ها
ل  داخی ارتجائیروهاياز طرف ن » لهيفت « رينظ

 که ی اقتصادیبحران ها.  گرددی می سازمان دهتيحاکم
 ی و مالی تجاری مخرب باندهای اقتصادیاستهايدراثر س
 شده و بر اثر جادي ای مسلط بر حکومت مرکزیو نظام
 یهاي مربوط به ماجراجوئی خارجی اقتصادی هاميتحر
   شي از پشي را بی زندگده،ي گرددي تشدی فقاهتمي رژیاتم
  
  
  
  

  
  
  
  

.  کشور دشوار کرده استی به اتفاق اهالبي قرتيکثربر ا
 در مناطق سکونت ژهي به وی اقتصادیهاي دشوارنيا
 و بلوچستان و خوزستان و ستاني سري خلقها نظگريد

 ۀ و دور افتادی اهي حاشی و نواحجانيکردستان و آذربا
 از یعي وسی گروه های به شکل مضاعف زندگهنمانيم

.  کندی تباه می روزرهيو ت را در فقر راني ایخلقها
 با دستمزد هزار تومان ی حتیستانيآنچنان که جوانان س

  . کنندی نمداي پیدر روز هم کار و مشغله ا
 و خشک شدن ستي زطي به معضل محمي رژی توجهیب

 رود و ندهي و هامون و زاهي ارومی هااچهيفاجعه بار در
 ی خوارني در زمشهي که رزي جنگلها و مراتع نبيتخر
 و منافع وابستگان ی مرکزتي حاکمیابستگان به باندهاو

 ی خود بر فقر و بۀ به نوبزي دارد نمي رژیمنطقه ا
 ی از زحمتکشان خلقهایگري دی گروههایخانمان

  . افزوده استهنمانيم
 در معرض انواع ستم ها هنماني می که خلقهایطي شرادر

 قرار دارند و در ی و مذهبی ملضاتي و تبعنهايو توه
 کنند ، احزاب و ی می زندگی اقتصادطي شرانيتربد

 ني و هر آنکه به اراني ای خلقهای مللي اصیسازمانها
 تکاري جناتي اعتراض دارد ، از طرف حاکمتيوضع
. ردي گی و آزار قرار مبي مورد سرکوب و تعقیمرکز

 ني بی سوء استفاده گروههای براطي شرابي ترتنيبد
فراهم » داعش  « ري نظی ساخته اسميالي امپریالملل
 دي جوانان محروم و نا اماني نفرت در مجادي تا با اشوديم

 نسبت به هنماني می و مذهبی ملیتهاي خلقها و اقلۀندياز آ
 داني را به مهنماني ملتها و مذاهب ، مگري به دنيمنسوب
  . کنندلي تبدیستيني و شوی فرقه ایهايريدرگ

 نيدم فلسط که ظاهرا از حقوق مرراني ای مرکزحکومت
 ني تامی کند، عمال برای دفاع ممني و عراق و هيو سور

 ساز نهي خود زمیکتاتوري حکومت دۀمنافع خود و ادام
 است که در هنماني می خلقهااني در میحوادث خطرناک
 تي دچار وضعزي را نراني اتواندي آنها ، مۀصورت ادام

  . کندورهااسفبار همان کش
 کسب ی براجانيربا آذر و مبارزه خلق آذ21 جنبش

 و ی و دمکراسی از آزادی و برخورداریحقوق مل
 ی از مبارزه سراسریري ناپذی بخش جدائیعدالت اجتمائ
 ۀفرق.  استی حکومت مرکزهي علراني ایهمه خلقها

 اهداف خواهان ني تحقق ای براجانيدمکرات آذربا
 و ی است و از همکارراني فدرال در ایاستقرار جمهور
 و ی مترقیاسي سی احزاب و سازمانهاۀاتحاد عمل هم

 که در راني ای خلقهای و منطقه ای سراسرکيدمکرات
  . کندی میباني کنند پشتی مبارزه مري مسنيا

  جاني دمکرات آذرباۀ فرقی مرکزۀتيکم
 1394 سال آذرماه
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  .....حل مسئله ملی درايران
برعکس، نيروها و احزاب سياسی و مترقی طی دهه 

 مسئله ملی را مورد بحث دقيق و علمی، های گذشته
دورازجنجال شوينيستی و تعصب کورناسيوناليستی 

و جوانب مختلف مسئله ملی مورد بررسی و . قرارداده اند
. ارزيابی قرارگرفته و تزهای راهنما ارائه شده است

همچنين دانشمندان و پزوهشگران های کشورهای ديگر، 
رسی تکامل اتنيک کار پژوهشی بزرگی را در زمينه بر

خلقهای ايران و تاريخ قوام و شکل گرفتن اشکال تجمع 
مردمی درسرزمين ميهن ما، ازپيش برده اند که درکتب و 

 .رساالت و مجالت علمی مختلف گرد آوری شده است
درسرزمين . کشورما، ايران، کشوری يک ملتی نيست

ما، ملت ها و اقليت های ملی متعددی زيست می کنند که 
عه شناسان و اقتصاددانان و مردم شناسان و جام

ديگردانشمندان ميتوانند خصوصيات هريک را مطالعه 
برخورد اصولی و علمی ما براين . کرده و مشخص نمايند

واقعيت متکی است که ايران کشوری است کثيرالمله که 
درآن ملتها و اقوام گوناگونی زندگی ميکنند مانند فارسها، 

در . ا، بلوچها، ترکمنها و عربهاآذربايجانيها، کرده
نواحی مختلف ايران درداخل واحدهای ملی ديگر، اقوام 
و عشايرترک زبان و کرد زبان بسرمی برند که دارای 

بعالوه . سرزمين، زبان و آداب و رسوم خود می باشند
اقليت های ملی ديگری وجود دارند که درسراسرکشور 

... ری ها و يهودی هامانند ارمنی ها، آسو. ما پراکنده اند
بنابراين، ارزيابی و بررسی ما که برپايه واقعيت موجود 
و علم متکی است درست نقطه مقابل نظرو برداشت 
محافل حاکمه ايران است که وجود ملت های مختلف را 
دردرون ميهن واحد ما ايران نفی می کند و اين نفی 
موجوديت ملی را شالوده ستم ملی و نفی حقوق 

مبارزان بايد درمسئله ملی . يک ملی قرارمی دهددمکرات
نيز واقعيت عينی را ببينند و مسائل ناشی ازآنرا بررسی 

ساکن . کنند و برای آنها راه حل های مناسب را به جويند
اين خلق ها طی قرن های . ايران را بهم پيوند می دهد

متمادی تاريخ با يکديگر سرنوشت مشترکی داشته اند و 
ايجاد فرهنگ غنی و برازنده ايران با هم درابداع و 

همکاری کرده اند و در راه استقالل و آزادی متحدا و 
منافع . دوشادوش هم فداکاری های بی شماری نموده اند

اساسی خلق های ايران در راه مبارزه عليه امپرياليسم و 
ولی درنتيجه وجود ستم ملی . ارتجاع با هم در می آميزد

کمه اعمال می گردد، همه اين خلق که ازطرف طبقات حا
ستم ملی مانع . ها ازحقوق حقه خود برخوردارنيستند

تامين اتحاد عميق بين خلق ها و مانعی درراه ترقی 
 .سياسی اقتصادی و فرهنگی همه جانبه کشورشده است

بايد توجه داشت که ستم ملی برای توده زحمتکش و امر 
آموزش و رشد کشور، تنها درتحميل زبان فارسی در

درمراجعات به ادارات خالصه نمی شود و عواقب 
. مترتب برآن نيز، تنها زمينه فرهنگی را دربرنمی گيرد

ستم ملی واقعيت چند جانبه ای است که زائيده رژيم های 

درکشورما به جزفارس ها، بقيه . ضد مردمی است
واحدهای ملی ازحق اداره اموراجتماعی، اقتصادی، 

يعنی در معرض ستم . يش محرومنداداری و فرهنگی خو
ستم ملی درميان ملل و اقوام . و تبعيض ملی قراردارند

ساکن سرزمين ايران، تخم دشمنی و سوء ظن و عدم 
اعتماد می افشاند و مانع همبستگی واحدهای ملی ساکن 
. کشور ما دريک اتحاد داوطلبانه و برادرانه می گردد

 چند جانبه است و بنابراين می بينيم که ستم ملی موجود،
درهيچ کجای ايران شاخص ملی و تعلق ملی، مبنای 

عواقب . کمترين خود مختاری يا داشتن حقوق ملی نيست
اين ستم ملی، نه فقط زمينه فرهنگی بلکه زمينه های 
اقتصادی و سياسی و اجتماعی را وسيعا فرا می گيرد و 
حتی نتايج هالکت بار آن می تواند تماميت ارضی ايران 
و موجوديت آن را به مثابه يک ميهن واحد مورد مخاطره 

سياست تبعيض ملی و ستم ملی رژيم ازهمه . قراردهد
لحاظ برای ميهن ما، برای رشد همه جانبه و سالم آن، 
برای غلبه برعقب ماندگی و ترقی موزون و متناسب همه 
نواحی و همه خلق ها و همچنانکه گفتيم برای ايجاد 

حکم مردم سراسرايران بسيار زيان داوطلبانه و مست
باراست و نيروهای مترقی بايد دراين جهت نيزمبارزه 
اصلی و پيگيرخود را عليه اين سياست و عواقب آن 

اگربرخی ازنمايندگان خانواده های بزرگ . سازمان دهند
بهره کش قشر باالئی آذربايجانی ها، کردها و غيره را 

اری و غيره می درمقامات وزارت و سفارت و استان د
بينيم و آنها را جزئی ازبزرگترين ثروتمندان و بخشی 
ازهيئت حاکمه می يابيم، اين به معنای تساوی حقوق 

نمايندگان . برای توده های زحمتکش ملتهای مزبور نيست
قشرهای باالئی آن ملت ها و اقليت های ملی، که صاحب 
پست های رهبری دردولت و دردستگاه های مرکزی و 

ی و دراموراقتصادی و نظامی و غيره اند، با محل
سايرعناصرهيئت حاکمه بهم جوش خورده اند و بهيچوجه 
نماينده ملت خود و اقليت ملی که ازآن نشئت گرفته اند 

 .آنها خصوصيات ملی خود را از دست داده اند. نيستند
ستم ملی، برملت ها و اقليت های ملی، ازجانب طبقه 

زمنشاء خود آن ملت ها و اقليت حاکمه ای که عناصری ا
 .ها را درخود جذب کرده اعمال می شود

واقعيات نشان ميدهد که دربين واحدهای ملی ساکن 
سرزمين ما آگاهی ملی و مطالبه حقوق ملی درحال رشد 
است و مسئله ملی بيش ازپيش ّحدت می يابد و حل آن 

درطرح و . بيکی از وظايف مبرم اجتماعی بدل می گردد
سئله ملی درکنار واقعيت ستم ملی که ازطرف دولت حل م

مرکزی اعمال می شود و موجب تفرقه معنوی ملل و 
اقوام ساکن ميهن ما است بايد واقعيت ديگری را نيزمورد 
توجه قرارداد و آن رشته های مختلفی است که واحد های 

 .ملی ايران را به يکديگرپيوند ميدهد
همکاری برای سرنوشت مشترک، طی قرون متمادی، 

  ايجاد فرهنگ ايران، مبارزه مشترک برای استقالل ميهن 
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و آزادی و همچنين روند عينی نزديکی خلق ها براثر 
رشد جامعه و درآميختگی های اقتصادی و انسانی و 

 .فرهنگی ناشی ازآن، مظاهر گوناگون اين پيوند است
ارزات اجتماعی و تالش های همه ميدانند که ازدرون مب

فرهنگی مشترک خلق های ايران چهره های برجسته ای 
برخاسته اند که اهميت جهانی دارند و متعلق بهمه خلق 

درهمين دوران ما، حيدرعمواغلی و پسيان، . های ايرانند
ستارخان و دکترتقی ارانی، مصدق، دهخدا و معين، بهار 

ازتعلق ملی خود، و نيما ازآن سيماهائی هستند که بيش 
اشتراک منافع همه ملل و . افتخار آفرين همه مردم ايرانند

اقليت های ملی ايران، درمقابله با امپرياليسم و ارتجاع 
همه خلق های ايران . جنبه مهم و اساسی اين پيوند است

. دربرابر نقشه های حکومت استبدادی منافع واحد دارند
 ارندهمه اينها به نحو يکسان مورد قرارد

پس طرح و حل درست مسئله ملی ميطلبد که هم ستم  .
ملی و محروميت های ملی موجود را در نظرداشت و هم 
پيوندهای عميق تاريخی و فرهنگی و منافع عمده مشترک 

 .سياسی و اجتماعی موجود بين خلق های ايران را
  ما طرفدار برابری کامل حقوق کليه اقوام و ملل و اقليت

  

  
  
  
  
  

ی ساکن سرزمين ايران و اتحاد داوطلبانه آنها های مل
درچارچوب ميهن واحد و برپايه حفظ تماميت ارضی 

 کشورايران هستيم
ريشه کن کردن ستم ملی، شرط اساسی و مقدم تامين اين 

برای ايجاد واقعی و تماميت ارضی مستحکم . هدف است
راه نيل بدين مقصود . بايد ستم ملی را ازبين برد

ل متشکل از همه اقوام و ملل محروم ايران حمهوری فدرا
بايد حق کامل خلق های ايران درتعيين سرنوشت . است

خويش تامين گردد و حق اقليت های ملی دربرخورداری 
. از کليه حقوق اجتماعی و فرهنگی و ملی شناخته شود

تقسيمات کشوری بايد درچارچوب ميهن ما برپايه ملی 
 ملی که به علت پراکندگی درمورد اقليت های. انجام گيرد

خود نمی توانند خود مختاری داشته باشند بايد برابری 
حقوق آنها با سايرملل و اقوام ساکن ايران و نيزحقوق 

 .فرهنگی آنان تامين گردد
به باورما تضاد ملی با آنکه ازتضادهای مهم جامعه ما 

ولی . است و حل آن ضرورت مبرم و فوری می طلبد
آزادی های دمکراتيک برای همه و بدون حل مسئله 

 .عدالت اجتماعی زحمتکشان کامل نمی شود

 
 !روز دانشجو گرامی باد

  “اتحاد، مبارزه، پيروزی”

  
  
  
  
  
  
  

سال قبل در حاليکه فضای کشور به شدت تحت تاثير 
 قرار داشت 1332 مرداد 28کودتای آمريکايی ـ انگليسی 

دانشجويان و کودتاچيان مست پيروزی بودند، اعتراض 
 1332 آذر 16دانشکده فنی دانشگاه تهران در روز 

رژيم شاه که با کمک . خواب را از چشم کودتاچيان ربود
دول غربی به سلطنت برگشته بود، سراسيمه حکم 

نيروهای . سرکوب اعتراضات دانشجويی را داد
سه نفر از . سرکوبگر جنبش دانشجويی را به خون کشيد

م های مصطفی بزرگ نيا، شريعت دانشجويان مبارز با نا

در اين ) مصدقی(و احمد قندچی ) توده ای(رضوی 
 .درگيری به شهادت رسيدند

 آذر 16به پاس حانفشانی و مبارزات دانشجويان، روز 
و هر ساله ازسوی . بعنوان روز دانشجو نام گذاری شد

نيروهای انقالبی، کارگران و زحمتکشان، مخصوصا 
 اين روز گرامی داشته می دانشجويان سراسر کشور،

 .شود
جنبش دانشجويي با وجود همه دشواری های سال های 

  اخير و با وجود شهدا و مبارزان بيشماری که در طول 

٥
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شش دهه گذشته جان شريف خود را بر سر اين آرمان فدا 
کرده اند همچنان به پيکار دليرانه خود بر ضد استبداد و 

 .دالتی حاکم ادامه داده و مي دهدبی ع
جنبش دانشجوئي ايران داراي تاريخ پرافتخاري است و 
بحق مي توان ادعا کرد که اين جنبش در جريان سالهاي 
طوالني مبارزه همواره فريادگر صادق خواستهاي 

اگر چه امپرياليسم و ارتجاع . خلقهاي ميهنمان بوده است
دانشجوئي کشورمان تالش هاي زيادي کرده اند تا جنبش 

را از بستر تکامل تاريخي و اجتماعي خود جدا سازند و 
در راه قدرتمندان و زورگويان به بيراهه کشند، اما با 
قاطعيت مي توان گفت که در اين امر به هيچ روي موفق 

جنبش دانشجوئي ايران با شناختي آگاهانه از . نبوده اند
ه پيکار بزرگ سير تکامل منطقي مبارزه و الزامات آن ب

 .خود برضد استبداد و بي عدالتي ادامه داده است
جنبش دانشجوئي ايران در سده گذشته ودرجريان 
مبارزات خلقهاي ايران براي نيل به استقالل، آزادي و 

اين جنبش . عدالت اجتماعي داراي جايگاه ويژه اي است
ريشه در سنن درخشان نشات گرفته از مبارزان انقالب 

مبارزه شورانگيز حيدر عمو اوغلی و نبرد مشروطيت، 
جانانه و دليرانه دکتر اراني و يارانش با ديکتاتوري 
رضاخاني و ارتباط نزديک اين مبارزه با نيروهاي 

 .مردمي بويژه دانشجويان و روشنفکران دارد
جنبش دانشجوئي ايران نزديک به هشت دهه پيش و با 

ان يعني تاسيس مدارس عالي و نخستين دانشگاه اير
شکل گيري اين جنبش در . دانشگاه تهران اغاز مي گردد

شرايط تسلط استبداد رضا شاه واکنشي در برابر 
محروميت ها، ستمگري ها و بي قانوني هاي جامعه آن 

وجود اين عوامل عيني همراه با . روز ايران بود
راهنمايي هاي روشنگرانه مبارزان مترقي آن دوران، 

شجويان ايران خيلي زود به عنوان موجب آن گشت تا دان
يک نيروي آگاه و مهم وارد صحنه فعاليت اجتماعي 

اعتصاب دانشجويان دانشسراي عالي در . کشور شوند
نخستين جنبش اعتصابي دانشجويان در  (1315سال 
تاثير شگرفي در شکستن سکوت گورستاني آن ) ايران

اين اعتصاب و . دوران جامعه ايران بر جاي گذاشت
 در 1315-1316تصابات پياپي ديگري که در سالها اع

دانشکده فني، پزشکي، حقوق، علوم و ادبيات دانشگاه 
تهران صورت گرفت از آن جهت حائز اهميت است که 
در عين مبارزه براي خواستهاي صنفي نشانگر آگاهي 

با . فزاينده اجتماعي و سياسي دانشجويان ايران بود
 و 1320شاه در شهريور واژگوني رژيم استبدادي رضا 

بر خورداري جامعه آنروز ايران از برخي آزاديهاي 
نسبي، فعاليتهاي دانشجويان در راه تشکل سازماني آغاز 

 1323 - 1324اين فعاليتها در اوائل سال تحصيلي . گشت
به پايه گذاري اتحاديه دانشجويان دانشکده هاي پزشکي، 

  مامايي داروسازي، دندان سازي و اموزشگاه عالي 
  

  
  
  
  
  
  

 دانشجويان دانشکده 1324 - 1325در سالهاي . انجاميد
هاي فني، علوم و کشاورزي نيز سازمانهاي خود را 

  .تشکيل دادند
فعاليت جنبش دانشجويي ايران در اين دوران و پس از 
فروکش نسبي و موقت مبارزه، پس از سرکوب نهضت 

 مي  اوج1326دموکراتيک آذربايجان، مجددا در سال 
در سال تحصيلي . گيرد و اندک اندک گسترش مي يابد

 اولياي دانشگاه کوشيدند تا با طرح 1327- 1328
تعهدنامه، دانشجويان را از هرگونه فعاليت صنفي و 

مبارزه بر ضد اين تعهدنامه به . سياسي محروم سازند
منجر “ سازمان موقت دانشجويان کوي دانشگاه”تشکيل 
 بهمن 15جام محمد رضا شاه در پس از ترور نافر. گشت

 عده يي از مبارزترين دانشجويان دانشگاه تهران 1327
اعتراض . قرباني ترور و اختناق رژيم شاه شدند

دانشجويان مقيم کوي دانشگاه تهران به شرايط زندگي 
 آذر 9، سرانجام در تاريخ 1328خويش در آبان و آذر 

ن کوي سازمان موقت دانشجويا” به پايه گذاري 1328
 .انجاميد“ دانشگاه

 ماهه دانشجويان دانشکده پزشکي 4در جريان اعتصاب 
 دانشجويان بيش از پيش به ضرورت پي 1329در سال 

پس . ريزي يک سازمان واحد و متشکل صنفي پي بردند
از تشکيل سازمان دانشجويي در دانشکده هاي مختلف 

 نمايندگان منتخب 1329 ارديبهشت 22سرانجام در 
ان ها براي تشکيل سازمان دانشجويان دانشگاه سازم

 ارديبهشت در گردهمايی 24تهران گرد هم آمدند ودر 
سازمان “باشکوهي در محوطه دانشگاه تهران تاسيس

 .را اعالم کردند“ دانشجويان دانشگاه تهران
در دوران ملي شدن صنعت نفت نهضت ضدامپرياليستي 

يي به اوج و دموکراتيک ايران از جمله جنبش دانشجو
دانشجويان ايران دوش بدوش ساير هم ميهنان . خود رسيد

خود عليه استعمار و در راه اهداف آزاديخواهانه نهضت 
ملي گام برداشتند و از همين رو نيز از توطئه نيروهاي 

 1332 مرداد 28کودتاي شوم . ارتجاعي در امان نبودند
) سيا(که از سوي سازمان اطالعات و امنيت آمريکا 

طراحي و سازماندهي و با همکاري ارتجاع داخلي به 
پيروزي رسيده بود از همان آغاز در پي آن بود که به 
آرزوي ديرينه و کينه توزانه ارتجاع در تالشي قطعي 

از همين رو . جنبش دانشجويي ايران جامه عمل بپوشاند
بالفصله پس از کودتا عده زيادي از دانشجويان دستگير 

همچنين از فعاليت قانوني و . ه اخراج شدندو يا از دانشگا
علني سازمان دانشجويان دانشگاه تهران نيز جلوگيري 

اما عليرغم آن همه دانشجويان از همان فرداي . بعمل آمد
کودتا، اين توطئه ضد خلقي و ضد دانشجويي را محکوم 
کردند و آمادگي خود را براي پيکار برضد رژيم کودتا 

 .اعالم داشتند
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 32هنوز کوتاه زماني از کودتاي امپرياليستي و ارتجاعي 
نگذشته بود که مبارزات خلقهاي ايران و همگام با آنان 

نخستين . دانشجويان دانشگاهها بار ديگر آغاز شد
 مهر 16اعتصاب هماهنگ و يکپارچه نيروهاي ملي در 

ات همه در اين تظاهر.  بر ضد کودتا برگزار شد1332
نيروهاي ملي ودر راس آنان حزب توده ايران، جمعيت 

آنروز . ملي مبارزه با استعمار و جبهه ملي شرکت کردند
 مهر را می توان نقطه آغاز اقدام مشترک نيروهاي 16

ضد استعماري به هدف تحصيل استقالل ملي ارزيابي 
، بدعوت 32 آبان 21در پي اين تظاهرات در تاريخ . کرد

ي مبارزه با استعمار بار ديگر تظاهرات جمعيت مل
، “تامين آزاديهاي دموکراتيک”وسيعي با شعارهاي 

طرد ”، “آزادي دکتر مصدق و ساير زندانيان سياسي”
جلوگيري از کشانده شدن ايران به ”و “ استعمارگران

دانشجويان با تعطيل . برگزار شد“ دسته بندي هاي نظامي
 مردم 1332بان  ا21دانشگاه و شرکت در تظاهرات 

تهران عليه حکومت کودتا، همبستگي خود را با هم 
 .ميهنان خويش بثبوت رساندند

 21 مهر و 16برگزاري اين دو حرکت وسيع مردمي در 
پابپاي .  گرديد32 آذر 16آبان در واقع زمينه ساز حماسه 

اقدامات خيانت آميز کودتاگران، فعاليتهاي مقاومت آميز 
 1332 آذر 16در . ز ادامه يافتمردم و دانشجويان ني

دانشجويان دانشگاه تهران شرکت خود را در اعتراضات 
مردم تهران عليه تجديد روابط ديپلماتيک با بريتانيا و 
دعوت ريچارد نيکسون، معاون آيزنهاور رئيس جمهور 

حکومت کودتا براي . وقت آمريکا، اعالم داشتند
يان خود را جلوگيري از اين اعتراضات عده اي از نظام

آنها براي دستگيري دو تن . براي اشغال دانشگاه فرستاد
. از دانشجويان دانشکده فني مستقيما به کالس درس رفتند

اعتراض استاد و دانشجويان به اين عمل وحشيانه با تهديد 
استاد و دانشجويان به عنوان . مسلحانه نظاميان روبرو شد

دانشکده فني اعتراض کالس درس را ترک گفتند و رئيس 
پس از اين عمل شرم آور و بعنوان اعتراض به نقض 
اصل استقالل و حرمت دانشگاه، تعطيلي دانشکده را 

موجي از خشم خروشان دانشکده فني را . اعالم داشت
، “دست نظاميان از دانشگاه کوتاه”فرياد . فراگرفت

اتحاد مبارزه ”، “درود بر مصدق نخست وزير قانوني”
 گوشه طنين افکند و سرتاسر فضاي از هر“ پيروزي

در اين هنگام رگبار مسلسل . دانشگاه را به لرزه درآورد
ها دانشجويان آزادي خواه و مبارز را هدف قرار داد و 
سه تن از دانشجويان دلير به نامهاي مصطفي بزرگ نيا 

، مهدي )عضو رهبري سازمان جوانان توده ايران(
و ) وده ايرانعضو سازمان جوانان ت(شريعت رضوي 

به ضرب گلوله و ) عضو جبهه ملي ايران(احمد قندچي 
در اين . سرنيزه از پاي درآمدند و به شهادت رسيدند

يورش گزمگان استبداد، عده زيادي از دانشجويان زخمي 
   آذر 18 و 17متعاقب آن در روزهاي . و يا دستگير شدند

  
  
  
  
  

دانش مردم تهران همراه با شرکت وسيع دانشجويان و 
  آموزان دبيرستان ها، به روابط ديپلماتيک با بريتانيا، 

بازديد نيکسون و به ويژه يورش ددمنشانه نظاميان به 
. دانشگاه و قتل سه دانشجوي آزادي خواه اعتراض کردند

دامنه اعتراضات چنان وسيع بود که رژيم کودتا مجبور 
 .شد تا در ظاهر از عمل نظاميان خود ابراز ندامت کند

جاري شدن خون اين سه مبارز راه آزادي، با داشتن 
ديدگاه هاي متفاوت فکري در نبردگاه دانشگاه تهران 

 سال الهام بخش دانشجويان 62هنوز هم پس از گذشت 
 آذر بعنوان مظهر پيکار متحد 16بدينسان . ايران است

دانشجويان ميهن دوست و آزادي خواه کشور بر ضد 
تاريخ درخشان جنبش دانشجويي امپرياليسم و ارتجاع در 

 آذر را روز 16دانشجويان ايران . ايران به ثبت رسيد
دانشجويان ايران اعالم داشتند و از آن پس همه ساله با 
تجليل از خاطره شهيدان جنبش دانشجويي عزم راسخ 

“ اتحاد، مبارزه، پيروزي“ خود را در راه نيل به شعار
 .اعالم مي نمايند

، جنبش دانشجويي 1332 آذر 16س از در تمامی دوران پ
کشور به عنوان يکي از گردان هاي رزمنده جنبش 
مردمي ميهن نقش حساس و مهمي را در رويدادهای 

و در غياب فعاليت آزاد احزاب و . کشور ايفاء کرده است
سازمان های سياسی مترقی و آزاديخواه نقش مهمی هم 

جنبش را به به عنوان حلقه واسط بين گردان هاي رزمنده 
در چنين شرايطی، تالش در راه پيوند زدن . عهده دارد

جنبش هاي اجتماعي دانشجويان، جوانان، زنان و 
کارگران و زحمتکشان کشور و جهت سياسي دادن به اين 
مبارزه از جمله مسايل مهمي است که بدوش جنبش 

 .دانشجويي کشور قرار گرفته است
 جنبش 1357در جريان انقالب بهمن شکوهمند 

دانشگاههای سراسر . دانشجويی نقش بی بديلی ايفا کرد
کشور مرکز سازمانگری، روشنگری وافشای جنايت 

پيوند جنبش دانشجويی با مبارزات . های رژيم پهلوی بود
توده های مردم بويژه جنبش کارگری انقالب را قطعی و 

 .غير قابل برگشت کرد
ت که سرکوب تحربه سالهای پس از انقالب نشان داده اس

جنبش دانشجويی همزمان بوده است با يورش به هدف 
نيروهای ارتجاعی که در خانه . های مردمی انقالب

انقالب النه کردند تا آرمانهای آنرا از درون تهی کنند، در 
از فردای . وهله اول جنبش دانشجويی را هدف قرار دادند

انقالب با تعطيلی مراکز آموزش عالی سراسر کشور و 
انه نشين کردن دانشجويان و اساتيد دانشگاهها، تحت خ

با هدف تصفيه دانشجويان و " انقالب فرهنگی"عنوان 
استادان انقالبی از دانشگاهها، و سپس پر کردن کالس 
های دانشگاهی از افراد بی سواد و کم سواد، تحت نام 
سهميه بسيج و ديگر ارگانهای حکومتی، پاکسازی مدام و 

يان آزاد انديش حهت اسالمی کردن متداول دانشجو
  دانشگاهها، ستاره دار کردن دانشجويان در کنار 
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  !روز دانشجو گرامی باد
سرکوب، کشتار و زندانی کردنشان به اتهامات واهی، از 
جمله اقداماتی است که بر عليه جنبش دانشجويی انجام 

عليرغم اين حنبش دانشجويی کشور برای لحظه . داده اند
 از فعاليت و نقش مهمی که به عهده دارد باز ای هم

در تمام تحوالت اجتماعی وحنبش های . نايستاده است
اعتراضی سالهای اخير نقش مهم و پيش قراولی خود را 

 .حفظ کرده است
بی جهت نيست که آقای خامنه ای راه و بيراه با حمله به 
دانشجويان به ويژه دانشجويان ترقی خواه خواستار تغيير 

ضای سياسی و علمی دانشگاه ها در راستای اهداف ف
اين مواضع و تالش ها ناشی از نقش پر . رژيم می شود

اهميت جنبش دانشجويی در مجموعه جنبش دمکراتيک و 
در سال های اخير با رشد . آزادی خواهانه ميهن ماست

کيفی جنبش دانشجويی، بر ميزان و سطح همبستگی آن با 
ردمی به ويژه جنبش کارگری ديگر گردان های جنبش م

و زنان افزوده شد و در نتيجه هم اين جنبش نيرومند تر و 
 .هم جنبش مردمی سراسری پرتوان تر گرديده است

امسال در حالی به استقبال روز دانشجو می رويم که 
از يک سو توافق . وضعيت حساسی در کشور حاکم است

ه  و حل مسئله هست5+1جمهوری اسالمی با کشورهای 
ای که کشور را در آستانه حنگ قرار داده بود، باعث شد 

مخصوصا که سياست های . تا مردم نفس راحتی بکشند
  ويرانگر دولت هشت ساله احمدی نژاد کشور را در لبه 

  از سويی ديگر گرچه مردم تا. پرتگاه قرار داده بود
  

  
  
  
  
  

حدودی اميدوار شده اند که با لغو تحريم ها، اقتصاد 
جان تازه ای بگيرد و بازار کار برای بيکاران کشور 

ايجاد شود و تورم کمر شکن کمی بهبود يابد، اما اين 
نگرانی نيز به جد وجود دارد که با باز شدن دروازه های 
کشور به روی اقتصاد نئوليبرالی آينده کشور چه خواهد 

مخصوصا که پيوند نا ميمون غارتگران داخلی اعم . شد
لتی و بخش خصوصی که سرمايه ای از ارگانهای دو

بيش از بودجه ساالنه دولت را در اختيار دارند با 
. غارتگران حهانی کشور را به کدام سمت خواهد کشيد

اين نگرانی جدی است از آن رو که تحربه سالهای گذشته 
نشان ميدهد که هرجا منافع باندهای حکومتی حکم کرده 

نون انجام داده است، اقدامات ضد مردمی و در ورای قا
 قانون اساسی و 44مثل وارونه جلوه دادن اصل . اند

اصولی که به آزادی های سياسی، اجتماعی و صنفی بر 
و مخالفان را ضد انقالب، فتنه گر ونفوذی . می گردد

 .خطاب کرده اند و به سرکوب آنها اقدام کرده اند
در اوضاع فوق العاده حساس کنونی جنبش دانشحويی 

در چنين شرايطی . يفه خطيری بدوش می کشدايران وظ
پيوند هر چه بيشتر جنبش دانشجويی با مبارزات زنان، 
کارگران و زحمتکشان، نيروهای ملی و خلق های ساکن 

و تنها . کشور می تواند با اهداف ناپيدای رژيم مقابله کند
راه مبارزه برای افشا و خنثی کردن توطئه های چپاول 

 .مکراتيک و آزاديخواه مردم استگران، تقويت جنبش د

 

  نيبه مناسبت نود و هفتم       
 یمي تولد فريدون ابراهسالروز     

.  کنندی است که عرق ريزان کار می از آن کسانآينده«
اين .  که دستهايشان از شدت کار پينه بسته استیکسان
 تمام زندانها و شکنجه گاهها را ی پينه بسته درهایدستها

گشود و تمام جالدان و ستمکاران را نابود خواهند خواهند 
 ی که خلقهای کسانی خواهد رسيد که تمامیروز. کرد

 از حقوق خود محروم نموده ، فرهنگ و راايران 
 پر کردن ی آنها را لگدمال کرده اند و برایافتخارات مل

 زحمتکش را ی خود از طال انسانهایجيبها و کيسه ها
 جنايات یاند، مجبور به جوابگويتحت استثمار قرار داده 

  .» خود در مقابل خلق خواهند شدیو خيانتها
در شهر آستار متولد 1267 آبان 29 در یمي ابراهدونيفر
 ی و آزادني از مبارزیمي ابراهی فرزند غنیو. شد

 فرقه دمکرات سيخواهان زمان خود بود که با تاس
 وارد 1320 در سال دونيفر. وستي به آن پجانيآذربا

 و نوشتن مقاالت ی ادبی هاتيدانشگاه تهران شده و فعا
 سي پس از تأس1320 در سال و را آغاز نمود، ایادب

   به آن ی شروع به همکاری ورشهي توسط پريروزنامه آژ
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 يی های آن نائل آمد، او همکارهيري تحرئتيو به سمت ه
   و خاور نو و جاني آذرباکي دموکراتیهم با روزنامه ها

 هي اتحادی متحده مرکزی شورای ظفر ارگان رسمنيمچنه
 استي سی کارگران داشته که در آن از جمله به افشایها
 ی مراني و نوکران آن در داخل ایستيالي امپریها

  .پرداخت
 در رشته حقوق فارغ 1324 در خرداد یمي ابراهدونيفر

 ی فارسی از زبان هاري مدت به غني شد و در اليالتحص
 تسلط زي نیسي فرانسه و انگل،ی عربی زبان ها بریو ترک

   با وزارت خارجه ی زمان او را به همکارني در اافت،ي
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  نيبه مناسبت نود و هفتم       
 تي عمل در تناقض با ماهنيدعوت نموده اما چنان که ا

 ی دعوت را رد کرده و براني او بود ایقات و طبیاسيس
  . بازگشتانجي رساندن به خلق خود به آذربایاري

 فرقه ی ماده ا12 فراخوان 1324 شهريور ماه 3
در اين اعالميه از خلق . دموکرات آذربايجان منتشر شد
 ی مبارزه در راه آزادیآذربايجان دعوت شده بود که برا

اين فراخوان مورد استقبال طبقات . با هم متحد شوند
در اين زمان تشکيالت حزب توده . زحمتکش قرار گرفت

ر آذربايجان با فرقه دموکرات آذربايجان اعالم ايران د
 در اولين کنگره فرقه یفريدون ابراهيم.  کردیهمبستگ

،با شرکت 1324 مهرماه 9دموکرات آذربايجان، که در 
 نفر از نمايندگان خلق آذربايجان در تبريز تشکيل 237

پس از تشکيل مجلس مؤسسان ، . گرديد، شرکت داشت
 نفر تشکيل 39 ازبايجان، که  خلق آذریهيئت حکومت مل

 در رأس آن قرار داشت، ی شد و سيد جعفر پيشه وریم
 نيز جزء اين هيئت یفريدون ابراهيم. تعيين گرديد

انتخاب و سپس به سمت دادستان کل آذربايجان منصوب 
  .شد
، به 1325 آذرماه 21 اش در ی غرباني شاه و حامیوقت

 همراه یابراهيمآذربايجان وحشيانه حمله کردند، فريدون 
 ی خود، در داخل ساختمان کميته مرکزی رفقایبا تعداد

 ساعت نبرد مسلحانه 34سنگر گرفته بودند و پس از 
  : گفتیاو در زندان م. دستگير شدند

ما به عفو اين .  هرگز از دولت و شاه طلب عفو نکنيد«
  .» فرستيمیآقايان و شاه لعنت م

 یريدون ابراهيم گزارش مالقات خود را با فیخبرنگار
 :در زندان تبريز چنين نقل کرده است

 انجام ی چه کارهايی او پرسيدم شما در دوران دادستاناز
  :داديد؟ او در پاسخ گفت

 را که بيگناه و بر ی و کسانی به پرونده زندانيان رسيدگما
از .  شده بودند آزاد نموديمی زندانیاساس قوانين ارتجاع

ا را از ظلم هيئت حاکم فاسد حقوق خلق دفاع کرده و آنه
  .نجات داديم 

پس آن خلق کجا هستند و چرا خواستار :  کردمسوال
  :مرگ شما شده اند؟ جواب داد

 که خواستار مرگ امثال من هستند، هيئت حاکمه یکسان
 باشد ، که به دستور اربابان امپرياليست یمرتجع تهران م

  خلق ما ، اينیامروز دست و پا. خود عمل ميکند
کارگران و دهقانان زحمتکش و همچنين زبان و قلم 

 اسارت یاما اين زنجيرها. روشنفکران ما بسته است
  ». ايشان باز خواهد شدی نيست و به دست توانایهميشگ
 مدت شش ماه تحت سخترين شکنجه ها ی ابراهيمفريدون
 کرد و با افتخار یاو تمام سختيها را تحمل م.  بودیزندان
  : گفت یم
   و سعادتی عمرم را در راه آزادیهترين سالها بمن«

  .زحمتکشان آذربايجان و سراسر ايران صرف نموده ام
  

  
  
  
  
  

در اين مدت تالش کرده ام اين وظيفه خود را شرافتمندانه 
 مبارزات خلق تربيت یمن در ميان شعله ها. انجام دهم
 دانم و به یاز اين رو خود را در خدمت خلق م. شده ام

.  کنمی که در پيش گرفته ام افتخار میزه مقدسراه مبار
در اين مراحل آخر مبارزه نيز اراده و جسارت خود را 

  .»حفظ خواهم کرد
 شاه با تکاري دادگاه رژيم جنای در دفاعيات خود در بیو

 ی خلقها و زحمتکشان ايران دفاع میقاطعيت از حق تمام
 شان یکرد و جنايات امپرياليسم و نوکران سرسپرده داخل

  : از سخنان خود گفته بودیاو در قسمت. را افشا نمود
.  کنندی است که عرق ريزان کار می از آن کسانآينده«

اين .  که دستهايشان از شدت کار پينه بسته استیکسان
 تمام زندانها و شکنجه گاهها را ی پينه بسته درهایدستها

د خواهند گشود و تمام جالدان و ستمکاران را نابود خواهن
 ی که خلقهای کسانی خواهد رسيد که تمامیروز. کرد

 از حقوق خود محروم نموده ، فرهنگ و راايران 
 پر کردن ی آنها را لگدمال کرده اند و برایافتخارات مل

 زحمتکش را ی خود از طال انسانهایجيبها و کيسه ها
 جنايات یتحت استثمار قرار داده اند، مجبور به جوابگوي

                .» در مقابل خلق خواهند شد خودیو خيانتها
دو روز قبل از .  رژيم به رزمنده پوالدين اعدام بودپاسخ

 را که هنگام یاعدام، او خواست که کت و شلوار مشک
عزيمت به پاريس جهت شرکت در کنفرانس صلح تهيه 

در تمام طول شب . کرده بود، برايش به زندان بفرستند
او از وظيفه انسانها .  کرد خود صحبتیاعدام با رفقا

 توأم با ی زندگینسبت به اجتماع و خلق و از شيرين
سحرگاه، پس از اصالح صورت، . مبارزه سخن ها گفت

 بر تن کرد و یکت و شلوار خود را با پيراهن سفيد
در اين کار نهايت . کراوات سرخرنگش را به گردن زد

از  یاو در مقابل تعجب بعض. سليقه را به خرج ميداد
                                                      :رفقا گفت

 و شرافت گذرانده ايم، ی خود را با پاکی ما تمام زندگ«
  » پريشان ظاهر شويم؟یچرا بايد زير چوبه دار با حالت

 صبح روز اول خرداد 4 در ساعت ی ابراهيمفريدون
تان  باغ گلسی ، در خيابان ستارخان تبريز، جلو1326

 محکم به سمت چوبه دار رفت و یاو با گامهاي. اعدام شد
 پر از نفرت به جالدان ی تمسخرآميز و نگاهیبا حالت

 »..…طناب را به گردنم بياندازيد«: حکم کرد
 دميد؛ ستاره ی بعد ؛ زير اولين انوار آفتاب، که میدقايق

:  شدی ايران جاويدان می ديگر در آسمان رزم خلقهایا
 فرقه دموکرات ی مرکزتهي عضو کمیراهيمفريدون اب

 دادستان کل جان،ي آذربای مجلس ملندهي نماجان،يآذربا
  . بودی در دوره حکومت ملجانيآذربا
جوانان .  اين روز خلق آذربايجان در ماتم فرو رفتدر

» مبارز در تبريز دست به تظاهرات و اعتراض زدند و 
 .تشکيل دادند»  انتقامیکميته ها
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عصريميزده ووجوده گلن جهانشمول بؤيوک سياسی و 

الری اسارت آلتينا آليب  لر گؤستردی کی، خالق اجتماعی حادثه

ين  دن کئچينه بيلمه استفاده ائتمه-اونالرين زحمتيندن سوء

کؤهنلميش و چوروموش اجتماعی وضعيتين محو اولماسی 

  .دير ورو گليب چاتميشدؤ

آچيغاظلوم و فيشار -بوگون دونيانين خالقالری آچيقدان

راق قيريب بشريتين بؤيوک قوربانالر  زنجيرلرينی ابدی اوال

اولسون ايسته -باهاسينا قازانديغی آزادليغی هر قيمته اولورسا

ييرلر، اونا گؤره هر يئرده دئموکراتليق طرفداری ايله ارتيجا 

حاکميتی ساخالماغا جان آتان بير اوووج آراسيندا و او 

الر آراسيندا قيزغين مبارزه  ين خالق الرال، آزادليق ايسته ظالم

بوگون اجتماعی اقتصادی و فرهنگ . لنير گونه شدت- گوندن

لر بئله هر جور  الر و قبيله دن ابتدای حالدا ياشايان طايفه جهت

مستقيلو آزاد الرينی  فيشار و تضييقينعلئيهينه چيخيب اؤز حيات

  .طرزده قورماق ايسته ييرلر

لرين بين الملل ارتجا مرکزی  لرين و دئموکراتيک قوه متفيق

اوالن فاشيست آلمان جهانگيرليگی اوزه ريندهغلبه چالماسی نه 

الری وحشت و  ليده گئدن خالق اينکی آوروپانين ايره

دن  دان خالص ائتدی، بلکه بوتون دونيانی، و او جمله اضطراب

لريندهياشايان  دن دالدا قالميش ضعيف اؤلکه رقينصنايع جهتش

نين آزاد اولماق و دئموکراتيک دؤولت ياراتماق  الری خالق

آذربايجان اؤز گله جه گينه بؤيوک . ااميدينی گوجلنديردی

اميدله باخان آزاد و دئموکراتيک حياتياراتماق اوچون هر جور 

  .دير سی لردن بيری فداکارليغا حاضر اوالن اولکه

يوز ايللرله خالقيميزی اسارت آلتيندا ساخالماق سياستينی 

الرجا  تعقيب ائدن داخيلی و خاريجی جينايتکارالر ميليون

لری ثروتينی  الرين قان تريلهوجودا گتيرديک لی آذربايجان

ييب، اونون بؤيوک تاريخينی قديم  چکيب، آپارماقال کيفايتلنمه

ر سؤزله ميللی وارليغينی اينکار مدنيتينی، آهنگدار ديلينی، بي

الکين . اونو اسارت حاليندا ساخالماغا چاليشيرالر. ائدير

او . دير لرينه باش ايمه ميش خالقيميز هئچ بير زامان دوشمن

نين شرفينی ساخالماغا موفق  لرده اؤز تورپاغی آغير مبارزه

  .دير اولوب، اؤز تاريخينی، ديلينی و مدنيتينی حفظ ائتميش

الر  ان و شئيخ محمد خيابانی کيمی بؤيوک سيماستارخ

ده  نين آزادليغی اوغروندا آپارديقالری مبارزه آذربايجان خالقی

. الر گؤسترميش و دونيانی حيرته سالميشدی بؤيوک فداکارليق

ده آذربايجان خالقين بوتون  استبداد و ارتجاععلئيهينه مبارزه

ی ده ايراندا حقيقی دير، ايند لر ائتميش لرينه کؤمک اؤز هموطن

ادارهياراتماق -آزادليق، استقالل و دئموکراسی اصول

او ايراندا اقليت تشکيل ائدن . دير نينعالی هدفی آذربايجان خالقی

نين  لری لر و غيری الرين ازجمله کوردلر و ائرمنی بوتون خالق

  .  ساييلير نين پيشواالريندان الری آزادليق حرکاتی آپارديق
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  ..… دئموکراتآذربايجان

سينی بيرلشديرن و دوست ائدن ده بو آرزو  الرين هامی لی ايران

الرين  دير، چونکی رضا خان استيدادين ظلمو بو خالق و آمال

بو ماجرا بير ده تکرار . دير سينی آياقدان سالميش هامی

سيز بير صورتده  اولورسا، يئنه هامی ايران خالقينی استثناء

  .ردي جک فالکته سؤوق ائده

رضا خان استبدادی هيتلرين فاشيست افکار و آمالينی 

ايران . رک ظلم و اسارتی گوجلنديردی وطنيميزه کئچيره

الری  داخيليندهياشايان آذربايجانلی، کورد، آسوری و باشقا

لردن  دوغما آنا ديليندهيازيب اوخوماق، يئرلی اداره و محکمه

ده  نتيجه. ن ائتدیآنا ديلينده استفاده ائتمک امکانينی و قاداغا

بو استبداد . خالقالر آراسيندا بؤيوک نفاقوجودا گتيردی

راق   ايل کئچديگينه باخمايا4نينييخيلماسيندان  هيکلی

راق خالقا هجوما  گئده حياسيزالشا-مورتجععنصرلر گئت

  .ديرالر کئچيب، اونون دئموکراتيک حرکاتينی بوغماقدا

ئديب، گوجلو و ارتجاع مملکتيميزينصنايع جهتدن ترقی ا

مير، اونو نوح اياميندان قالما وضعيتده -لماسينی ايستهقدرتلی او

خصوصا خالقيميزين ترقی چارخينا . ساخالماغا جهد ائدير

ين بو مرتجعانه سياستعلئيهينه جدن قيام  گئری دؤنمک ايسته

  نينعمومی آرزوالريندان بوتون ايران خالقالری. دير لی ائتمه

ری ده واردير ل باشقا آذربايجانين بير چوخ يئرلی خصوصيت

کی، خالقيميزی بؤيوک سياسی اقتصادی و مدنی 

بيز وار قوتيميزله اثبات . دير لره ماليک خصوصيت

ليگيک کی، وطنيميزينطالعينی و مقدراتينی گوج و ¬ائتمه

نينياراتديغی  دونيا وضعيتی. ليگيک¬ميزله تعيين ائتمه اراده

يمی،يعنی فرصتدن استفاده ائديب، حياتيميزی ايسه دئديگيميز ک

حقيقی دئموکراسی اوصولو داخيلينده آزاد ياشاماق اساسی 

دن ايستيفاده ائتمک اوچون طبقه  عذره قورماليييق و بو فورست

ليغی نظرده توتماييب، هر بير آزاديخواه  و صينيف آيری

بوتون آذربايجانداياشايان . نين چاليشماسی الزمدير لی آذربايجان

اله -ليغينی نظره آلماييب ال جاماعات، ميلليت و ديل آيری

دئموکراتيک و آزادليق . دير لی وئريب، سعی و تالش گؤسترمه

الر واحد بير طبقه کيمی  لييولوندا بوتون وطنداش ايدئا

 .دير لی يه حاضر اولما لی و هر جور مبارزه بيرلشمه

 

  

  

  

  

آذربايجان ايرانين آيرييئرلری کيمی معاصر و مدنی 

عصريميز ماشين، . دير رله دالی قالميشلردن يوز ايلل مملکت

الرال تهجيز  ائلئکتريک، علم عصری و بؤيوکصنايع و ماشين

بيز افتخارال دولو . دير اولونموش صنعت و فالحت عصری

دن  تاريخيميزه الييق اولماق اجداديميزين عظمت و شهرتينييئنی

وطنيميزی مترقيصنايع و . ييک¬ديرماق فيکرينده جانالن

يوخسا . ليگيک-يه چئويرمه  دئموکراتيک اؤلکهحقيقی بير

ييب، چوخ تئز بير  لرين اسارتی آلتيندان قورتارا بيلمه گوج

اقتصادی و مدنی حياتينی -سياسی. زاماندا محو اوال بيلريک

ين و چوروموش کؤهنه  زامانين تقاضاسينا گؤره قورا بيلمه

ز سينده اسير قاالن بير ميللت اؤ اجتماعی وضعيتين منگنه

استقالل و آزادليغينی ساخالماغا موفق اولوب، امپئرياليست 

بو اجتماعيو طبيعتين . لرين اسارتيندن خالص اوال بيلمز دؤولت

اونا گؤره آذربايجان دئموکرات . پوزولماز قانونالرينداندير

سی آذربايجان صنايع و تجارت و علمی فالحت جهتدن  فيرقه

للی دئموکراتليق سينی حقيقی خالق حاکميتی و مي ترقی

ميز ائله  فيرقه. لردن سايير سينيضروری شرط اوصولونون غلبه

بير زاماندا ايشه باشاليير کی، بوتون دونيادا دئموکراتليق جبهه 

لر آتالنتيک  غلبه چالديغی کيمی ضعيف و گوجسوز ميللت

لری  ديک¬رينده اؤز حياتالرينی ايسته¬منشوری اساسی اوزه

ميللی . يه موفق اولموشالر الده ائتمهکيمی قورماق حقوقونو 

دئموکراتيک بير تشکيالت اوالن آذربايجان دئموکرات 

لرينه گؤره  سی ايرانين و بالخص آذربايجانين خصوصيت فيرقه

  .لرينی آشاغيداکی شکيلده تعيين ائدير اؤزونون ان ياخين وظيفه

  لر عمومی و سياسی مسئله

نين تماميت و استقاللينی سی ايرا آذربايجان دئموکرات فيرقه. ١

مدافعه ائتمکله برابر، آذربايجانين ميللی و يئرلی 

راق، اونون اقتصادی، سياسی و  لرينی نظره آال خصوصيت

سينيسرعتلنديرمک مقصديله بالتأخير ايالت و  ميللی مدنی ترقی

  . نين انتخابينا باشالنماسينی طلب ائدير شهر انجومنلری

تجارت ديل و - اقتصادی-ينده مدنیآذربايجان ايران داخيل. ٢

ن ميللی مختاريت و اؤز حياتينی ايستديگی کيمی  فرهنگ جهت

ميزين ¬قورماق اوچون گئنيش حقوقالر تحصيل ائتمک فيرقه

  . لريندندير ان اساس وظيفه

١١
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سی و هموطنليک  نين تأمين ائديلمه ميز فرد آزادليغی فيرقه. ٣

 سايير و اونون يولوندا مبارزه  س اساسالريندانحقوقونون مقد

  ائدير

مملکتی فالکته سؤوق ائتميش اونون اقتصادی، اجتماعی و . ٤

سياسی تنزلولونه سبب اولوب خالقيظلمت و جهالتده ساخاليان 

  .دير لی مستبدلر حاکميتی جدی صورتده محو ائديلمه

ادليغی خالقا سؤز آزادليغی، وجدان آزادليغی، مطبوعات آز. ۵

مستبدلر و فاشيزم افکارينی . ليدير و تشکيالت آزادليغی وئريلمه

  .دير لی تبليغ ائدن مرتجعلر بو بؤيوک نعمتلردن محروم ائديلمه

سی يولو ايله مملکتين دردلرينی  خالقين عمومی رای وئرمه. ۶

ين و بونا قادير  الرينی ساغالتماق ايسته قانان و اونون يارا

  .دير لی  دئموکراتيک دؤولتی ياراديلمااوالن حقيقی خالق

سيز اولماق، اوزره ايگيرمی ياشينا چاتميش بوتون  استثنا. ٧

الرا   ياشينا چاتان٨٠دن -٢٧يه  کيشی و آروادالر انتخاب ائتمه

انتخابدا تهديد و تنبيه . دير لی ينتيخاب اولماق، ايختياری وئريلمه

. ليدير  آلينماکيمی خائنانه حرکتلرين قطعی صورتده قاباغی

خالق مستقل، متناسب مخفی بير صورتده اؤز قانونی رايينی 

آنجاق بو يول ايله حقيقی . ليدير بيلديرمک امکانينا ماليک اولما

لرينی انتخاب ائتمک ممکن  سی اوالن ميللت خاديم خالق نماينده

  .اوال بيلر

 راق معين و قيسا مدتده انتخابات بوتون مملکتده تأخيرسيز اوال

بوتون متفيق و دئموکراتيک ميللتلر و . . دير لی انجام تاپما

لری اتفاقی  خصوصا ياخين قونشوموز اوالن شورا جمهوريت

ايله اوالن صميمی و دوستلوغوموزو ساخالماق خاريجی 

  . .ليدير سياستيميزين اساسينی تشکيل ائتمه

 و  دؤولت تشکيالتی استبداد و ديکتاتورلوق طرفدارالريندان

دؤولت . دير لی الردان تميزلنمه يست فيکيرلی آدامفاش

نين  قوللوقچوالری، مثال ژاندارم و پوليس مأمورالری

له يول ¬لرينه هئچ وجهی سوز و تجاوزکارانه حرکت قانون

دان  اختالس و روشوتخورلوق تاماميله آرا. دير لی مه-وئريلمه

  .ليدير قالديريلما

  لری حاقيندا اقتصادی و تجارت مسئله

  سی مملکتی ترقی يولونا آذربايجان دئموکرات فيرقه

  

  

  

  

  

  چيخارتماق و خالقين آزادليغينی خاريجی و داخيلی ارتجاعين 

نين  تعروضوندان قوروماق اوچون وطنيميزين اقيتصادياتی

داکی اقتصادی  سينی و آشاغی ييشيلمه¬اساسلی صورتده ده

  بيليرسينی الزيم و واجيب  تدبيرلرله حياتا کئچيريلمه

دؤورونو کئچيريب چوروموش اقتصادی اصول عالی و . ١٠. 

. دير لی معاصر اقتصادی اجتماعی شرط ايله عوض اولونما

خالقيميز اؤز ميللی و آغير صنايعی وجوده گتيريب، اونو 

دير کی،  لی ائله تدبير گؤرمه. دير لی معاصر بير حاال سالما

ونا اوالن ميز صنايع محصول چوخ تئز بير زامادا اؤلکه

سيله تأمين ائتمک ممکن  الری واسطه احتياجينی اؤز کارخانا

مملکت دوچار اولدوغو فقر و فالکتدن قورتاريب، . اولسون

  .کئچه بيلسين) سيراسينا(لر رديفينه  مترقی و ثروتمند مملکت

سينده  استبداد دؤورونده آپاريالن خائنانه سياست نتيجه. ١١

ب آپاريلميش و اورادا نه بير لری چکيلي آذربايجانين ثروت

گؤرکملی کارخانا، نه بير فابريک، نه ده آيری بير مهم صنعت 

راق آذربايجان  بونو نظره آال. اوجاغی وجوده گلميشدی

سی آذربايجاندا ميللی صنايع ياراديلماسينی،  دئموکرات فيرقه

وجوده گتيريب و ) خانا خسته(فابريک، مکتب و مريضخانا 

سينی جيددن  لر وجوده گلمه سی اوچون وسيله الر چکيلمه يول

سيله نايل ¬لری واسطه طلب ائدير، ايالت و وياليت انجومنه

نين بؤيوک قيسمی بو  آذربايجانين گليری. اوالجاغينا اينانير

داکی تدبيرلرله آذربايجانين آبادليغينا صرف  يوخاری

  .دير لی ائديلمه

مک و خالقين لرله گئنيشلندير تجارتی هر جور واسطه. ١٢

مادی حياتينی ياخشيالشديرماق اوچون ايشسيزليک علئيهينه 

اقتصادی حياتين و تجارت . دير لی قطعی تدبيرلر گؤرولمه

ايشلرينی ائله آپارماق الزيمدير کی، عموما تجار، خصوصا 

يه ¬لی¬خيردا و اورتا آلوئرچی و اصناف اقتصادی چتين

ديريليک بوتون مملکتده اقتصادی . سين راست گلمه

جانالنسين، بوتون خالقين مادی حيات شرايطی ) اينکيشاف(

  ..ياخشيالشسين

نين قاباغينی آلماق اوچون تدبيرلر  سی پولون قيمتدن دوشمه١٣

  .دير لی گؤرولمه
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) لر فابريک(زحمتکئش و يوخسولالرين اشتراکيله . ١۴

ق و مؤوجود دستگاهالر الر ياراتما لر و خيردا کارخانا شرکت

الرينا کؤمک ائديب اونالرين ايفالسدان  و ال کارخانا

  .دير لی الرينا همت صرف ائتمه قورتولما

سی و تکامولونو سرعتلنديرمک،  صنايعين ترقی. ١٦

کارگرلرين وضعيتينی ياخشيالشديرماق مقصديله آشاغيداکی 

  :دير لری قانون شکلينه سالماق الزيم ماده

لی و  ليق ايش گونو تعيين ائديلمه  ساعت٨ده  ؤلکهبوتون ا) آ

  .دير لی ايشه متناسب عالوه مزد وئريلمه) لری صينيف(اصنافی 

لر اوچون اجتماعی بيمه قانونو  فعله، قوللوقچو و متخصص) ب

  .دير لی ياراديب، حياتا کئچيرمه

سی قاداغان  ديلمه  ياشينا قدر اوشاقالرين ايشله١۴) ج

الر   ياشينا قدر اوالن اوشاق١٨ ياشيندان ١۴ .دير لی ائديلمه

  .دير لی  ساعتدان آرتيق اولماما٧اوچون ايش مدتی 

لرده  يئتيم و احتياجی اوالن ايشدن چيخاريليب، کوچه) د

الر  خانا قالماماسی اوچون دؤولت حسابينا خصوصی يئتيم

الرا تحصيلی داوام  لرده يوخسول اوشاق آچماق و مکتب

  دير لی  اونالرا پولسوز پالتار و يئمک وئريلمهائتديرمک اوچون

ياشينا قدر اوالن اوشاقالر خصوصی ١٨ ياشيندان ١۴) ائ. 

 ۴الر گونده  بورادا اوشاق. دير لی صنعت مکتبلری آچيلما

 ساعت دا ۴لی و  ساعت ايشلمکله، صنعت اؤيرنمه

  .دير لی اوخوما

  دير لی تئزليکله خصوصی زحمت قانونو وضع ائديلمه) ف

حقوقالری ) کادر(بوتون کارگرلر و مستخدملرين ) گ. 

ده بير دفعه استراحت گونو،  محفوظ اولماق شرطيله هفته

آزادليق گونلری، ميللی و دينی بايرامالردا استراحت و 

  لی وئريلمه) معزونيت(مرخسليک 

 هفته قالميش ١) دوغوشا(حمله -الر وضعی حاميله آروادا) ه. 

. دير لی نرايا قدر مرخسليک وئريلمه هفته سو١حملدن - وضعی

  . الری محفوظ اولماق شرطيله بوتون حقوق

خالقين منافعينی نظره آلماق شرطيله وئرگی اصولونا . ١۶

  لی و هر وطنداشين اقتصادی وضعيتينه و گليرينه  دن باخما يئنی

  

  

  

  

  

  

لر  سی، غيری مستقيم وئرگی گؤره وئرگی تعيين ائديلمه

  . دير لی اباجارديقجا آزالم

 گؤستريلن اقتصادی تدبيرلری حياتا کئچيرمک اوچون ١٧

  .دير لی سرمايه ايله آذربايجان ميللی بانکی تشکيل ائديلمه

  فالهت حاقيندا

نين آج،  سی سی آذربايجانين کندلی آذربايجان دئموکرات فيرقه

يه قدر کندلرده ¬نين گناهينی ايندی سی يوخسول حاال دوشمه

اصولوندا گؤرور و بونا گؤره فيرقه ) ليک ربئید(اوالن فئودال 

 حساب ائدير کی،

 

تئز بير زاماندا کندلی ايله ارباب مناسبتينی معين . ١٨

دؤولت . دير لی دن اؤترو خصوصی قانون وضع ائديلمه ائتمک

. دير لرله پولسوز اولماق شرطيله پايالماق الزيم يئرلرينی کندلی

 اوالن و آذربايجانی همچنين استبداد دؤورونون طرفداری

دره  دارالرين امالکی مصا قويوب، قاچميش ايری ملکه

  .دير لی لرين اختيارينا وئريلمه اولونوب، کنلی

ديرماق، اکينجيليگی آرتيرماق  لر فالهتی جانالن کندلی. ١٩

مقصديله اوزون مدتلی و تزه تنزيل ايله بورج وئرمک اوچون 

 اونو احتياجی تأمين ييشديريب،¬بانک سيستئمی و شرطينی ده

  . دير يه قادير بير حاال سالماق الزيم ائتمه

رحمانه ¬الر طرفيندن تحميل ائديلن ايش بی بعضی ارباب. ٢٠

دير کی،  لی دير ائله شرايط ياراتما لی لر گؤتورولمه وئرگی

سينی اداره ائديب، انسانا الييق  کندلی اؤز محصولو ايله عائله

   .اوالن حياتی قورا بيلسين

نين  فالهت ايشينی نظاما سالماق، زحمتکئش کندلی. ٢١

وضعيتينی ياخشيالشديرماق اوچون کندلرده کندلی جمعيتی 

لرين اؤزلری اداره  بو جمعيتلری کندلی. دير لی ياراتما

  .دير لی ائتمه

  . دير لی لرين آراسيندان سئچيلمه الر کندلی کندخدا. ٢٢

لری   موفقيتفالهتی معاصر علم و صنعتين بؤيوک. ٢٣

لره تراکتور و ساير  اساسيندا قورماق اوچون دؤولت کندلی

    .دير لی الری ايله کؤمک ائتمه فالهت ماشين
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  نين اؤز مقامالريندان ژاندارم و دؤولت قوللوقچوالری. ٢۴

الرينی اللريندن  يوخ-لرين وار استفاده ائديب، کندلی-سوء

      .دير لی مه¬ول وئريلمهآلماالرينا ي

سينی قوراقليق و سوزولوق  آذربايجان کندلی. ٢۵

لر  قورخوسوندان قورتارماق اوچون دؤولت حسابينا چئشمه

وجوده گتيريب، آرتئزين قويوالری قازديرماق و اونالرا 

چايالر و گؤللرين سويوندان الزيمينجا استفاده ائتمک امکانی 

لی و  هت محصولونو آرتيرمالی، بو يولالرال فال وئريلمه

  دير لی نين وضعيتينی ياخشيالشديرما کندلی

  معاريف حاقيندا. 

سی ساوادسيزليق و جهالتله مبارزه  آذربايجان دئموکرات فيرقه

لری  داکی وظيفه ائتمک اوچون خالق معاريفی حاقيندا آشاغی

  : لی سورور ايره

ليمات ميللی طرفيندن تصويب ائديلن تع-شورايی-مجليسی. ٢۶

سريع بير صورتده ) مجبوری(نين  و اجباری) سوز پول(مجانی 

  .اجراسينی طلب ائديريک

آنا ديلی، ميللی مدنيتين ترقيسی اوچون قدرتلی بير . ٢٧

الريميز بيالتأخير ايستر دؤولتی و  اونا گؤره ده باال. دير واسطه

لرده اؤز آنا ديليميزده تدريس  سه ايسترسه خصوصی مدره

بونون اوچون بيالتأخير درس کيتابالری و ساير . دير لی ائتمه

آذربايجاندا ياشايان . دير تدريس لوازيماتی حاضرالماق الزيم

سه  لرين ده اؤز آنا ديلينده مدره لر کوردلر و آسوری باشقا ميللت

  . دير ميز کاميال موافق آچماق حاق و اختيار ايله فيرقه

را معين و خصوصی ياشليالری ساوادالنديرماق و اونال. ٢٨

لر  بيليک وئرمک اوچون بوتون شهر و کندلرده آيريجا مکتب

لرده مادی سهولت و  بو مکتب. دير و صنعت ائولری آچيلميش

دن تأمين  تحصيل شرايطی ياراتماق و اونالری معلم جهت

  .دير ائتمک اوچون خصوصی تدبيرلر گؤرمک الزيم

تون درس  ابتدای مکتبدن توتموش آلی مکتبه قدر بو٢٩ 

دن  يئنی) الرينا پروقرام(لرينه  برنامه) تدريس(کيتابالری و 

لی، استبداد، و ظلم تبليغ ائدن سؤزلر نه وارسا اونالردان  باخما

خواه  چيخاريليب، آتيلماسی و تزه نسلی دئموکراسی و آزادی

لر  روحدا تربييه ائتمک اوچون تزه درس کيتابالری و برنامه

 .دير لی ياراديلما

  

  

  

  

نين سايی  شهرلرده و کندلرده معاريف و علم تشکيالتالری. ٣٠

  . لی الر تشکيل ائديلمه خانا الر، قرات خانا لی، کيتاب آرتيريلما

سوز کونفرانسالر  لی اوچون منتظم صورتده و پول اها

سيله خالقيميزين اجتماعی  لی، علم و فرهنگ واسطه وئريلمه

يه جلب  ؤترو مبارزهدان آپارماقدان ا نقصانالرينی آرا

الر،  خانا ين تيرياک يئنی نسليميزی مهو ائله. دير لی ائتمه

دان  الر آرا سيزليق ائولری و قمارخانا اخالق

بوتون بو ايشلردن مقصد خالقين گؤزونو .دير لی گؤتورولمه

لی و  يه، اونو وطنين استقال آچماق، اخالق و معنويتی يوکسلتمه

لره  وماق اوچون جدی مبارزهآزادليغينی ساخالماق و قور

  .دير حاضرالماقدان عبارت

  خالق صحيه سی

سی اوچون مهم  خالقين ساغالمليغی، اونون حيات مبارزه

بونا گؤره ده عمومون صحيه قئيدينه قالماغی . دير لردن شرط

او . لردن بيلير سی بؤيوک مسئله آذربايجان دئموکرات فيرقه

سينی طلب   کئچيريلمهداکی تدبيرلرين حياتا خصوصدا آشاغی

  . ائدير

امرازين . الری ساغالتماق کافی دئييل مؤوجود ناخوشلوق. ٣١

  .دير قاباغينی آلماق اوچون جدی تدبيرلر گؤرمک الزيم

لرده، بازارالردا، ائولرده ناتميزليگه، چيرکابا،  کوچه. ٣٢

  .دير لی مک اوچون تدبيرلر گؤرولمه-ليگه يول وئريلمه پينتی

علئيهينه جدی مبارزه ) مالئريا(تيترتمه -اقيزديرم. ٣٣

دان  لر آرا دن سبب بو کيمی مرضلری تؤره. دير لی آپارما

لی، باغالر و  الر قورودولما باتاقليق. دير لی قالديريلما

  .لی آغاجالرين سايی آرتيريلما

دان  کئچلليک، تراخوما و ساير مسری ناخوشلوقالری آرا. ٣۴

لی و بو ايشه   تدبيرلر گؤرمهقالديرماق اوچون دؤولت جدی

  .دير لی ليک يئتيرمه مادی و معنوی کؤمک

ليک حياتيندا الزيم اوالن معلوماتی وئرمک  ليه گونده اها. ٣۵

سيله خالقی  لی، راديو واسطه الر تشکيل ائتمه اوچون کونفرانس

  .دير لی الر نشر اولونما لی و بو مقصدله کيتابچا باشا سالما

سی اوچون شهرلرده و کندلرده   تربيهجک نسلين گله. ٣۶

لر و دؤولت  الرا مخصوص جمعيت لر و ياشلی اوشاق کؤرپه

  .دير لی حسابينا تربيه ائولری آچيلما

١٤
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  صنعت، مطبوعات¬ ادبيات، اينجه

خالقين معنوی، روحی قيداسی اوالن ادبيات و صنايع . ٣٧

سی اوچون هر بير شرايطی ياراتماق  نين ترقی ظريفه

بو مقصدله تبريزده آذربايجان يازيچيالری و . دير الزيم

لرين  بو جمعيت. دير لی هنرورلر جمعيتی تشکيل اولونما

  .دير لی لری اولما آذربايجانين باشقا شهرلرينده و کندلرينده شعبه

نين زحمت و نظاما ساالن  لری يازيچی و هنر صاحب. ٣٨

سيندن  دجهياراديجيليق حقوقونو تأمين ائتمک اوچون دؤولت بو

لی، هنرورلرين وجودا  کافی مقداردا کؤمک تخصيص ائديلمه

  . دير لی گتيرديگی اثرلرده پاداش وئريلمه

سينده  سازليق و موسيقی ساحه¬نقاشليق، مجسمه. ٣٩

لرينی ساخالماق  نين ابدی صنعت آذربايجان خالق ياراديجيالری

لر و کارگاهالر وجوده  مقصديله دؤولت طرفيندن موسسيسه

نين آلتيندا استدادلی جاوانالر  لی و اوستادالرين علی گتيرمه

  . دير لی صنعت اؤيرنمه

آذربايجان ديلينده کيتاب نشرينه مانع اوالن آدامالر وطن .۴٠

  . دير لی خائنی و خالق دوشمنی کيمی مسئوليته آلينما

ين خيردا مأمورالرين  لرينده ايشله لرين، دؤولت ايداره معلم. ۴١

  .دير لی تأمين ائتمهمعاشينی 

تئاترين بؤيوک اجتماعی تربيه اوجاغی اولدوغونو نظره . ۴٢

راق، تبريز و باشقا آذربايجان شهرلرينده اوالن تئاترالرين  آال

  .دير لی دؤولت طرفيندن تأمين ائديلمه) لری خرج(مخاريجی 

  ميللی مسئله

خيلی نين داخيلينده ياشايان هر بير ميللتين دا ايران مملکتی. ٤٣

مختاريت و اؤز مقددراتی تعيين ائتمک حقوقو ايالت و وياليت 

  .دير لی سی ايله تأمين ائديلمه انجومنلری واسطه

  آذربايجانليالر کيمی خصوصيته ماليک اوالن ايران. ٤٤

  

  

  

  

  

  

  

لرينده ميللی  خالقالری اجتماعی تشکيالتالر و دؤولت اداره

  محاکمه ايشلری. دير یل راق ايشلديلمه سيز اوال¬ديللر مانعه

رضا شاه دؤورونده هقابازليق و زورال کئچيريلميش . ۴۵

الر لغو ائديليب، اونون عوضينده  بوتون ارتجاعی قانون

لی،  آزادليق و دئموکراتليغا اويغون قانونالر وضع ائديلمه

. دير لی لی قطعی صورتده تأمين اولونما لرين استقال قاضی

نين اجتماعی ايشلره  ریشهربانی و ژاندارم مأمورال

  دير لی الرينا جدی سون قويولما قاريشما

لی و آنجاق عدالت  لر هر جور تضييقدن آزاد اولما محکمه. ۴۶

سی هئيت  لی، سياسی و مطبوعات محکمه و حاقا آرخاالنما

لرده ايشلر  محکمه. دير لی حضورو ايله اجرا ائديمه) منسيفه(

لری بيالتکليف  ب، متهيمچوخ سريع بير صورتده انجام وئريلي

محکمه و مدعی . دير لی ساخالماق جرم محسوب اولونما

دان هئج بير کسين ائوينه گيريب،  العمومون رسمی امری اولما

شهربانی و ژاندارم معزنون اولدوغو . تفتيش ائتمک اولماز

 ساعتدان آرتيق توقيفده ساخاليا ٢۴اشخاس انضباط تريقيله 

لر جرم حساب اولونوب، اونا  توقيفسيز حبس و  گناه. بيلمز

  .دير لی مرتکيب اوالنالر جزاالنما

 ٢۴يه جلب ائديب و اونالرين  کئچن جنايتکارالری محکمه. ۴٧

لری اثبات ائديلرسه، فورا  ارينا يئتيشيب، جرم ايلليک حساب

  حاقيندا ) اوردو(ارتش . دير لی جزاالنما

يه الييق بير  هارتشين اصالحی و اونون دئموکراتيک اؤلک. ۴٨

ارتش کيمی اداره اولونان مناسب بير وضعه سالينماسی، 

  . دير سی الزيم ييشيلمه-همچنين نظام وظيفه قانونو خالق نفينه ده

آذربايجانين تاريخی ياديگارالرينی حفظ ائتمک اوچون . ۴٩

 .ميللی بير موزئی وجودا گتيرمک الزيمدير
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جهانی را مد نظر فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های منطقه ای و 
داشته، با بيش از نيم قرن تجربه فعاليت سياسی و با درس عبرت 

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

پيشه وری
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 کانه يئتميش پيلل
 جی ايلدؤنومونه -٧٠نين  آذر حرکاتی ٢١

  )پوئما(

  ندير سينمدکی چاغاليان جوشان
  و چاغيريش؟لندير قلبيندکی گوج

  داشان، -منيم کئچميشيمدی بو آشيب
  .باهاری سوولموش، سرت قيشی قالميش

  
  ن،ي آتا، بابامريدي باغلالييآد
 . بيتي اولالرداي یل  قادايیالئط

  ن،ي زامانشي کئچمنتيسي اگلجک
 . بيتي قانقالالر بوخ،ي نساني اندهيئري

   
 الر،   گلن بالناي باشنيميخالق
 .  شردهرده،يي خئیني آدبيشييد

  الر، نواي بو بنيستي اقيآزادل
 .  دهري ببيي سؤزونو دئمقيآزادل

   
  توفنگ، الني آچمدهيلا - قيآزادل
 . یادد قا،ی تؤکولن قاند- قيآزادل
  تورونا دوشن هؤرومچک، قيآزادل
  . ی توروندان هئچ قورتارمادقيآزادل

 
  زومه؟ ئو-زومئو ميال وئرؤ  بلکه س

 . ميرديچيب -بي اکب،يياشاي داموردوي
  گؤزونه؟ ني نه گؤروندو سنردنيب

  م؟يرديتي اهي قوهومو ن،یدوغمان
   
  ؟ندويو اهي سن نن،ي سوسادهي نسن
  ؟ی آنانقيازي دوني آغالر قوهين

 ؟ ن اوچوردوهي قوشونو نکيخوشبختل
 . ی اوبان،ی قوردوغون ائلاوچوردون

   
  عمردن باها، یس  بهي جازوطن

 . دنين سسني سنرمييلمي باتاي
  داها شماي دانیمييالئط ميمن
 ! ندني اوزين سنشارام،ي دانزومئو
   

 ... وري شهر سی-١٢
 . ميآند دوشن خهيتار

   هسرت قاالن،گونشه
 ! ميجاني آذربایگونئ

   
  ی بو گوجو، قودرتسن
 . ني آلددنيوره شيپ

  ان،يلماي آچیس  قؤنچه
 ! ميجاني آذرباگولشن

   
  ورد،ي قاالن زيس ستتارخان

 . لکهئو زيسيابانيخ
  ،یرديئتي یره شيپ

 .  قول چکهغايآزادل

  ک،ي دموکراتنياشاسي
  !”جاني آذرباليموستق

  
 اردا بو سؤزله، عبو ش
 . یردي دالغاالنزيتبر
  مملکتده ري بميقد

 . یردياني اوانقالب
   
  ز،ي دنالیغ دالللتيم
 . یدي بند ااينايرتيف

  ز،يم لکهئو بوتون قيآرت
 . یدي کند اري بشيرلشميب

   
  بئله گؤروب، یزيتبر
 . موشدو تالشا دوششاه
  رام ائدن، ینيياورم
 .  گؤروشموشدولهيوال
   

  ،ی واردی فرماننيشاه
  .شاشيغتي انيلسيرياتي

  یس ی والنين هييماور
  ی فرروخی مهدجناب
 !... رباشي بني گئتسزهيتبر
   
 ... یستالرو د،یره وشيپ
 . نيلسيريندي دجهيزليگ
  انياتماي ساپا - پهيا

  ب،يرلني زنجیقولالر
 . نيلسيؤندر گتهرانا

   
  ب،ي گلی فرروخیمهد
 .  دوشن زمانزهيتبر
  شاني اولور پریحال
 . نساني هر ایديفدا
 

 تاريئل اميد
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  ر،ي اعتراض ائداودور،
  . قالماغازدهي تبراو،
  ر،يزو تهرانا گئدئو
 . الماغا باشا سیشاه

   
  ر،يليازي مکتوب یمخف
 . هيي دئرخشاننرالژ
  توتوب، ین یوره شيپ

 ! هيي والني وئرسليتهو
   
  گؤتورولسون، دان آرا
 . ستئهکامي بو انيلسيداغ
  ني قالخماساغاي آیقو
 ! جاني آذربا– یللتيم
   

  هييکبر دئرخشانی الع مکتوب
 . ريدانا چات  کومانباش
  بئش رهي بنينرالژ
  .ري آرتیغيل چیگارانين
  
 الر،  آغا“: رييرال دئژن
  ر،ي شیدک نيربگ رانيا

  یجانيآذربا
 . ”ري ائدليتمس

   
  ،یجاندي آذربابورا“

 ! ريمدي اولماق الزیدقتل
  اوالن ندهيربگ رانيا

  اني ساخالینجيلي ق،یتاج
 ! ريرديش

  ” !ريردي بی معناسبونون
 
  جانالنسا، هي هريش

 ..  ائتسهحرکت
  آلماق ینيس یشقار
 جاق،   اوالنيچت
  جک  دوشهئرهي نجيليق
  

  ! جاق  قاالئردهيتاج 
 ! جانيآذربا

  ،ی کريد  قاالمي قدريب
 . لمازيداغ
  نايرغي قجاندايآذربا

 !  وئرمک اولمازولي
   
  آزان، ريوکسلي ئنهي

 . ريدسته دوزلن -دسته
  قازان رييناي قائنهي

 . ري لنتلنیفرروخ
 

  ر،يال آذر قلبه چ٢١
  تورپاق لره یکندل
  .ريالنيپا

  اوالن دنتللي مريهر ب
  . ري آلقي آزادلبرابر

 
  ر،يلي آچزدهيتبر

 . ايفالرمون
  هر کس، بوردا گله

  . ايناي اوچاال،
 

  ر،ي ساز چالده سهنه
  جاوان نيحس
  سن یندي اميوطن

 .  اولموسانخوشبخت
   
  نين  روبابهريگل
 . ی سسیقلياني

  ،یس  تشنهقيآزادل
 . ”یس لهي گقارا“
   
  ور،ي اوخوندهيلي دزئو

 .  گولگوننهي مدنيشعر
  ائللر، ی خوشبختم، آچوخ
  .ده بو گونو گؤردوممن
   

  ا،يري بمحمد
 .  داوغلوارذآ
  لهي توده ایعل
 . قوال - قولريريگ
   

  شامي آلمقيآزادل
 . مدانياشي ري بمن
  مي پاپاغنجدنيسئو

 . دانيم باشدوشوب
 * * * 

  ز،يي پای کئچدتوباؤ
  ش،ي قی قارلیگلد
  ر،يدا وئرمآمان
 . شياغيؤلده قار، چ
   

  ب،يزلني گدامدا
 . لر  جوجه– وقيتو

  ري گزتولکولر
 . لر   گئجهاوزون

   
  والاله، ده،  هيپ

 . رييشني دا کآت
  وخدور،ي یسامان

 . ره ييستي اشيشميک
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  قورشاغاجان الپ
 . ؤلده قارچ بيخيچ
  ناي آلتنيورغاني
 .  اوشاقالربيريگ
   
  ،ید   ائل بئلهبو
 . ید  ؤل بئلهچ بو
  ده گؤرورسن ريب
 . ید   ملهنکيا

   
  اونا سو وئر، دور
 .  سامان وئراونا

  اني داري بز،ي قیآ -
 .  آمان وئراوغول،

   
  دا بوشدو، چووال
 . ی دا قورتارداون
  یالواش-ريپئند
 . ی آپاردکيشيپ

   
  ،یشي انينی کندل
 .  بودوریس  پئشه
  ر،ي چکلر  گئجه

 .  اونودورگوندوز
   

  گئجه، ري ببئله
 .  هوروشورتلريا

  گونو شي قیقارل
 .  دوشورقاچاقاچ

   
  فاق،ي تريليداغ
 . ی دا بارآراز
   اوز توتورچوخو
 . ی سارآرازا
  دوغما ائو، ريقال
 !  دوغما ائلريقال

 !  والالهق،يلينقاچق
 ! ليي دئاشاماقي

 * * * 
  ،یشي گلن کاهردن

 . سنيري بداني آتلوزي
  تئز قوربته دوشدون، نه

  !  سنیئري نداني آتدوش
  

  بوزا دؤنوب، نياللر
 . یازدي گونو چوخ آشيق

 نوب و سؤزه دني قاش– گؤز
 . یدزاي دا آرازقورخما،

  
  تؤکولنلر، آرازا
 . لريتدي دا ادازآرا

 . بيي آغالهي دئوطن
  .لريتدي بیمي کناريچ
  

  من، رمي دئمزدني ستک
 . رميي دئدن لي نسريب

  من، رميئمي ده چؤرک
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   دومی پس از جنگ جهانراني ای ـ اجتماعیاسي به تحوالت سینگاه
  جاني فرقه دمکرات آذربالي تشکی هانهي زمو

 ی کشور ما به حساب مخي در تاری آذر حادثه بزرگ٢١ جنبش
 تحول بزرگ کي توانست به ی میخي تاردادي رونيا. ديآ

 ی های توانست به عقب ماندگیم.  در کشو بدل شودیماعاجت
 کصدي خيتار.  دهداني پاراني در ای و اجتماعی اقتصاد،یاسيس

 ود و از خی سرشار از مبارزه، جانفشانرانيرايساله اخ
 دني رسی براجاني آذرباوري مردم غژهي بوراني مردم ایگذشتگ

 راه نير او د.  باشدی می و عدالت اجتماعیبه استقالل، آزاد
تالش و مبارزات مردم در .  داده اندیادي زی هایقربان
 و خودکامه را به عقب ی ارتجاعی دولت هاخي از تاریمقاطع
 ی سالهانقالبات و ای اجتماعیجنبش ها.  واداشته استینينش
 برون رفت از ی مردم براني کوشش و تالش همجهي نترياخ
جان . ده است تر بوی بهتر و انسانی موجود و زندگطيشرا
 موجود، که از طي حفظ شرای واپسگر برایروهاي نیسخت
 بردند، ی بهره مزي نیستيالي امپری کشورهاغيدري بی هاتيحما

  . خود نرسندیا مردم به خواسته هتي تا نهاديباعث گرد
 و ی تزارهي منطقه نفوذ روسستمي قرن بلي تا اواراني اکشور
 و جنوب هيوذ روس نفري زیشمال و شمال غرب.  بودسيانگل

 پس از یکيدولت ها .  بردی ها به سر میسيتحت نفوذ انگل
 ستيقرن ب.  شدندی قدرت ها مني ایکي دست نشانده یگريد

 قرن چهره ني الي در اواهيانقالب روس. قرن انقالبات بود
 و انقالبات تي انقالب مشروطزي نرانيدر ا.  دادرييجهان را تغ

 وادار به عقب اي سرنگون و اي  رای ارتجاعی هاتي حاکمیبعد
 ني جامعه، ای عقب ماندگلياما به دال.  کردی مینينش

   دوام نداشتیليدستاوردها خ
 به نيمتفق.  نگذشتراني از کنار ای دوم براحتیجنگ جهان. 
 از سمي فاشیريرضا شاه که با قدرت گ.  فرستادندروي نرانيا
ر به ترک کشور  و متحد آلمانها شده بود، مجبودهي برايتانيبر
 مانند گذشته تحت یدولت مرکز. ديپسرش به سلطنت رس. شد

در شمال و شمال .  قرار گرفتکاي و بعدا آمرسينفوذ انگل
 قسمت از نيمردم ا.  بودیگري طور دطي شراراني ایغرب

 اشان از تحوالت یري پذري گوناگون از جمله تاثليکشور بدال
 با آن نسبت به یکي اروپا به خاطر نزدی و اجتماعیاسيس

 جنبش ت،يانقالب مشروط.  بودندکالتري کشور رادگري دیجاها
  . بارز آن دانستنه توان نموی و جنبش جنگل را میابانيخ

 ،ی دولت مرکزیدگي پس از جنک و از هم پاشی جهانطيشرا
 یروهاي زخمتکشان و نتي فعالی برای نسبتا مناسبیفضا
 از زندان ها آزاد یاسي سانيزندان.  بوجود آوردی و ملیمترق
 ی براطيشرا.  خود بر گشتنداري شدگان به شهر و دديوتبع
 ايه می و اجتماعیاسي سی سازمان هاتي و گسترش فعالليتشک
 ی مورد اقبال گروهاخواهي ترقیاسي سیسازمان ها. ديگرد

 از جمله کارگران و زحمتکشان، دهقانان، یاجتماع
قرار ... رمندان و  هنان،ي روشنفکران، فرهنگان،يدانشجو
  .گرفتند

 توجهات به مجلس و انتخابات آن دوخته هي کلگري ديی سواز
 دوره کي مجلس پس از نيمجلس چهاردهم اول. شده بود

 ني قوانبي توانست با تصوی و خفقان بود و میکتاتوريد
  . کندی در سرنوشت کشور بازی نقش موثریمترق
 رماهي در تیلي فراوان، سرانجام دولت سهی از کشمکش هاپس

انتخابات « فرمان انتخابات را صادر و قول داد که 1322
تا .  شوندی مردم انتخاب می واقعی با راندگانيکامال آزاد و نما

 و آرامش به کشور تي خود برسند و امنیمردم به حق قانون
  .»باز گردد

 سهي داده شده، با دخالت و دسی انتخابات بر خالف وعده هااما
.  روبرو شدی و ارتجاع داخلی جهانسمياليامپر عوامل ینيچ

 شده که مخالف سرسخت تحوالت نيي از قبل تعیمهره ها
 نده،ي محدود تمایتنها عده ا.  بودند، وارد مجلس شدندیاجتماع

.  منخب مردم بودندی بزرگ بطور واقعیآنهم از شهرستان ها
ان  نام برد که بعنوی ورشهي جعفر پدي توان از سی مانياز آن م

  .افتي به محلس راه زي اول تبرندهينما
 ی ارتجاعندگاني از طرف نمای ورشهي حال اعتبارنامه پني ابا

 باره نياو در ا. که در مجلس چهاردهم النه کرده بودند، رد شد
 ی های آه آرسی دانستم آه آب من و خائنانیم«: دي گویم

 نخواهد رفت و احساس ی جوكيمجلس را اشغال آرده اند به 
 نخواهند شد آه ی راضی آسانني راهزنان به اني آردم آه ایم

 مي نظر، با استفاده از فرصت حرفهانياز ا.  باشمانشانيمن م
 را آه مرا انتخاب یجاني هزار آذربا16 اجاتياحت. را زدم

 اري را با دقت بسميحرفها. آرده و به مجلس فرستاده بودند گفتم
 دها،ي تائني ایول.  آردندديي گوش آردند و تاقي عمیو با سكوت

 یگري دزي چشاني هاانتي استتار خی برااهي سی از پرده اريغ
:  خود گفتندشيبه محض آنكه فرصت دستشان افتاد پ. نبود

 شي آه سر جاستي نيی از آنهایجاني آذرباني انكهيمثل ا«
 آه در شأن ی ایو با پست» . دورش آردنجاي از ادي باند،يبنش

 وسي مانهمهيبا ا. بارنامه من مخالفت آردندروباه هاست با اعت
 گرد آمده ی آه حول جبهه آزادیخواهانينشدم و با آمك آزاد

 و نيافسوس آه مقاالت آتش. ميبودند، مبارزه را شروع آرد
تهران تكان .  پاسخ ماندی و بري تاثیما ب] اللحن [ديجمالت شد
وق  آردن حقمالي به سمت پای به سمت ارتجاع، ولیخورد، ول
  ...خلق ها

 گردد تا با هم ی بر مزي ادامه مبارزه به تبری برای ورشهيپ
 محل و ني روشنفکران، روزنامه نگاران، متعمدیفکر
به . کندی گذارهي پای مناسبیاسي سالتي با سابقه، تشکونيانقالب

 توان ی مجاني خلق آذربایروي بود که با ندهي رسجهي نتنيا
 ی مجانيذربا آیصالح و ترقو با ا.  بوجود آوردیحکومت مل

 را از دست هني ملهي وسنيبد.  شدراني ایتوان موحب ترق
  . نجات دادنيقلدرها و مرتجع

 هياني بسي نوشي پ1324 وري شهر12 روز دوشنبه بي ترتنيبد
 به ی ورشهي پی ده نفر به رهبریبا هم فکر) مراجعت نامه(

 با سي نوشي پنيا.  شدمي تنظی و فارسیجانيدو زبان آدربا
 گذار ري برجسته و تاثی هاتي از طرف شخصیاستقبال فراوان
 به کي نزدهياني بی پای امضاءهایدر اندک مدت. ديروبرو گرد
 پر است از جاني شماره روزنامه آذربانينخست. ديپنجاه نفر رس

 ی هزاران نفر از اهالتي و اعالم حماتي عضویتقاضا
 مردم ، اعالم شد رينظ ی استقبال بیدر پ. هياني از بجانيآذربا
 ني را امضاء کند، جزء موسسهياني بوري شهر٢٢ که تا یافراد

 هياني به هزارنفر بکي نزدبيت ترنيبد.  شوندیفرقه محسوب م
 فرقه دمکرات نيدر واقع امر موسس. را امضاء کردند

 وستنيبعدها با پ.  باشندی به هزار نفر مکي نزدجانيآذربا
 هزار ۶٠ از شي که بجانيآذربا در راني حزب توده ایاعضا

   شهر و ی اجتماعی استقبال گروههانينفر بودند، و همچن
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  .....ی ـ اجتماعیاسي به تحوالت سینگاه
  

 کي به جاني آذرباکرات فرقه دمالت،يروستا به تشک
  . شدلي تبدی قدرتمند محلیاسيسازمان س

 فرقه در مورد استقبال نيشي صدر پی الهرودیرعليام
 ني چنجاني فرقه دمکرات آذربالي ها از تشکیجانيآذربا
شور وشوق .  خوب بوداريواکنش مردم بس: "دي گویم

 کيکمتر از .  بودري نظی فرقه بليمردم در دفاع از تشک
 نگذشته بود که هزاران نسخه از آن هيانيهفته از انتشار ب

 دست بدست جاني آذربای روستاهاني دورترودر شهرها 
 نفر کي شدند تا ی سواد جمع می بانييروستا.  گشتیم

 نيمن خود شاهد ا.  بازگو کندشاني را براهياني بیمحتوا
 دني رسی چند بار براجانيمردم آذربا. جنب و جوش بودم

 ني در ایتجربه کاف.  کرده بودندامي خود قیبه حقوق واقع
 کمتر یاباني انقالب مشروطه و جنبش خاز. راه را داشتند

 ی ها و آرمان هادهيافکار، ا. ه بوداز چهاردهه گذشت
 ی هنوز در ذهن مردم زنده بود و حتی قبلیجنبش ها

.  شرکت داشتندی قبلی که در جنبش هایبودند افراد
 قبل از خود استوار ی جنبش هاهي آذر بر پا٢١جنبش 

 ديالبته نقش س. دي شبه بوجود آکي نبود که یحرکت. بود
 يیاو تجربه باال. فت گردهي ناددي را نبای ورشهيجعفر پ
 بخصوص رانينسبت به مسائل و مشکالت ا. داشت
  ." داشتی شناخت کافجانيآذربا
 زي در تبر1324 آبان ماه 29 -30 جاني خلق آذرباکنگره

 گرفت ميخود را مجلس موسسان اعالم داشت و تصم
 از جانيمردم آذربا. دي نماسي را تاسجاني آذربایمجلس مل

 خود را از ندگاني نماکيموکراتراه انتخابات آزاد و د
 و ی دوست، مترقهني همه طبقات و اقشارمانيم

 افتي شي گشای آذر مجلس مل21. دند انتخاب کرخواهيآزاد
 جان،ي بعنوان صدر فرقه دموکرات آذربای ورشهيو به پ
فرماندهان .  دهدلي را تشکی داد حکومت ملتيمامور

 خواست  مقابلزدري در تبری دولت مرکزیپادگان نظام
  . و طبق موافقتنامه خلع سالح شدندميمردم تسل
 را در یادي اصالحات بنفي ردکي ی ملحکومت
 امالک ني خالصه، همچنیاراض:  شروع کردجانيآذربا

  فئودال ها و 
 کرده انتي بزرگ وابسته که به نهضت خیمالک ها
  نيبودند ب
 ونيلي مکي بضاعت که تعدادشان به ی بانيروستائ
  یخانوارم

  

  
  
  
  
  
 کمک به دهقانان و یبرا.  شدمي بالعوض تقسديرس

 و یاري آبی هانيشرکت ماش" و "  فالحتانکب"شبانان
 عادالنه ري مناسبات غی الغایبرا.  شدسيتاس" یکشاورز

 بي تصوکيقانون کار دموکرات. دي اقدام گردري عشاانيم
کارخانه ها با نظارت کارگران به کار انداخته .  شدادهيو پ

اعالم . دي تازه بنا گردی موسسات صنعتیادي تعداد زشد و
 بعنوان زبان ،ی بموازات زبان فارسیجانيزبان آذربا

 گسترش آموزش و پرورش و مبارزه با ی برا،یرسم
 دانشگاه، سيتاس.  مناسب فراهم کردطي شرایسواديب

 فرهنگ، شرفتي به پوي رادسيتوسعه مطبوعات و تاس
" چاپخانه معارف. " کردی می و هنر کمک بسزائاتيادب
 شاعران و تيجمع. " شدسيتاس" جانيچاپخانه آذربا"و 
، "یتئاتر دولت"، "باي زیاداره هنرها"، "جاني آذربابانياد
. دياحداث گرد" جاني آذربایالرموني و فیارکسترمل"

 ميتنظ.  شدیزي ری پیشبکه بهداشت همگان
 از هرج ی حکومت ملی نظر ارگانهاري زیاموربازرگان

  . کردی میري ها جلوگمتي قیو مرج بازار و گران
 ی را سروسامان مجاني آذرباهي مالی امور بانکتمرکز
 فرقه ی سازمان هایمردم خود تحت رهبر. ديبخش

 ی در شهرها و قصبات و روستاها می عمرانیبکارها
 با حق زي زنان نراني اخي بار در تارني اولیبرا. پرداختند

 ميتحک.  شرکت کردندی ملبرابر در انتخابات مجلس
 ی و پجاني آذرباتي حفظ امنی برای فدائیسازمان ها

 ی اقدامات مهم حکومت ملگرازي دیکي ی ارتش ملیزير
  .بود
دولت خود مختار  "ی غربني از محققیاري اعتقاد بسبه

 سال دوران 20 از شي بکسالي در عرض جانيآذربا
ست و در". سلطنت رضا شاه اصالحات بعمل آورده است

 همه خلق ی برای توانست نمونه خوبی علت، منيبهم
 ی و حقوق ملی و ترقی به آزاددني رسی کشور برایها

  .باشد
 21 بخش ی و رهائکي خاطر جنبش دموکراتني همبه

 ی سلطنتمي و رژسميالي امپریوانيآذر، خشم و غضب ح
با تمام قوا اقدام به سرکوب . ختيدست نشانده آن را برانگ

 سرکوب، کشت وکشتار ني اجهينت. نبش کرد جني انيخون
 ، ی حکومت ملی دستاوردهای نابودجان،يمردم آذربا
 و ی حهانی و ترقشرفتي کشور از غافله پیعقب ماندگ

 . بودی مدت حکومت استبدادیاستقرار طوالن
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