
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ناشر افکارفرقه دموکرات                                    ١٣٩٤ بهمن١٢٠ دوره پنجم  شماره 

  در اين شماره

   ٥ص                     تا تهرانهي اروماچهي دریزگردهاينفوذ ر

  ٦                                          صکاي دولت آمریتينا رضا

  ٧                                                                  صکتاب

  ٧          ص                                   یقلع و قمع گسترده  

  ٨           ص                            گذرد؟ی چه مجانيدر آذربا

  ١٠                                           ص پر باری به زندگینگاه

  ١٢           ص       ی                     معجز شبستری علرزايم

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

  »! فرار شاه روزی د٢۶بمناسبت «
  

   کهستي روزادآوري ماهي د٢۶ روز 
  یکتاتوري مردم بعد از سالها مبارزه با د

  راني ای شهرهای در تمامی منحوس پهلو
  ،ینيري جشن گرفته، رفتن شاه را با پخش ش

  ! کردندی می گفته و شادکي تبرگري بهمد
  .  استراني سالگرد فرار شاه از ای د٢۶
   و با۵٧ که با انقالب بهمن یفالکت

 یراني و اراني ابي نصی اسالمی واپسگرایروهاي مصادره انقالب توسطن
 گري دیروهاي از نی سلطنت طلب و بخشیروهايگشت، سبب شده است که ن

 کنند که ش همراه و همدل با آنان، تالی ها، ولی متفاوت از شاه اللهیبا سابقه ا
 زيدر پاک و تم ی سعی گرفته و با دادن آدرس عوضیاز آب گل آلود ماه

 یهاي با چشم بستن به ناهنجاریگروه. ندي شاه نمامينشان دادن دامن آلوده رژ
 مي عظلي خی گرفتن فقر و نداردهي و نادیاسي و سی اقتصاد،یاجتماع

 مي در رژروت فقر و ثني بیقيزحمتکشان شهر و روستا و وجود درهء عم
 مرفه و مدرن ی زندگکي از راني کنند که در آن دوران مردم ایشاه، ادعا م

 ی بزرگ انقالب مبارزه برای هازهي از انگیکيحال آنکه . برخوردار بودند
 یکارگران صنعت" اشتراک زحمتکشان و خصوصا.  بهتر بودیعدالت و زندگ

 وجود یاي خود گو، را شکستميدر اعتراضات و اعتصابات که بحق کمر رژ
  . بودراني و عداتخواهانه در انقالب ای اقتصادیجنبه ها
 ی شاه به شکل فله ااي که گو»یمدرن«"  ظاهرای زندگدني کششي با پیگروه

 چهره دني با توسل به دروغ و بخشگري دیاز غرب وارد کرده بود، گروه
 تي بر بدتر شدن وضعدي با تاکیمي عظليمسالمت جو و دموکرات به شاه و خ

 درن، ممي رژکي شاه را مي کنند که رژی می سعیاسي و سی اقتصاد،یاجتماع
 جهي نتی بعدی از فالکت هایاريحال آنکه بس . جلوه دهندیدموکرات و مترق

 جامعه از زي بعد نی شاه بود که متاسفانه در سالهامي رژی منفاريعملکرد بس
  .تبعات آن مصون نماند

 ٢ادامه درص                                                             

  منجنبش دوم به
   مردم کردستانخي در تارنيادي بنینقطه عطف و تحول

  
 کي ی درمهاباد ط1324هفتاد سال قبل روز دوم بهمن ماه 

 که به ابتکار حزب دمکرات ی هزار نفرستي بيیگردهم آ
 لي تشکیکردستان برپا شده بود ضمن صدور قطع نامه ا

 یو قاض.  و خودمختار کردستان را اعالم شدیحکومت مل
  .دي حکومت انتخابگردني ااستي طرف مردم به رمحمد، از

 مردم خي درتارنيادي تحول بنني گذشت هفت دهه از ابا
 ی و داخلی و تحوالت بزرگ جهانرييکردستان و بررغم تغ

 آذر در 21 جنبش یهم گام.  آن کاسته نشده استتياز اهم
 و جنبش دوم بهمن در کردستان در راه احقاق جانيآذربا

 آنها با مبارزات وندي و پيیحت ستم از سو تیحقوق خلق ها
 و ی به استقالل، آزاددني رسی براراني ای خلق هایسرسرا

 آنها ی و مردمی خلققاي عمتي نشان از ماهیعدالت اجتماع
 يی و کردستان آشناجاني مردم آذرباخي که با تاریکسان. بود

 آذر وجنبش 21 کنند که جنبش ی درک میدارند، به روشن
 چرخش درسرنوشت کردستان و کي جاديبا ادوم بهمن 

 جنبش معاصر، یاسيس-ی شالوده نظرجاديجان وايآذربا
 راني ای خلق هادهي خدمت را به مردم ستمدنيبزرگ تر

  .انجام داده است
 داي ماه دوام پازدهي از شي کردستان گرچه بی ملحکومت

 ی و ارتجاع درخون غرق شد ولسميالينکرد و با توطئه امپر
 ی کوتاه، گام هااري دوران بسني درهمد،ي تردنيم تربدون ک
 مردم کي و دمکراتی در راه استرداد حقوق ملیبزرگ

 اشاره ري توان به نکات زیکه از جمله م. کردستان بر داشت
  :کرد
 کرد و لي را به سود دهقانان تعدیتي مناسبات ارباب ـ رعـ

واگذار  از فئودال ها را مصادره و به دهقانا ی عده ایواراض
  ٣                                            ادامه درص.کرد

   برنامه جامع اقدام مشترکیجراا
   اعالم شدی اسالمی و جمهوری طرف شش قدرت بزرگ جهاناز

 ف،ي محمد جواد ظرني در شهر و1394 ماه ی د27 کشنبهيسحرگاه روز 
مذاکره کننده وارد ساختمان  ی هائتي آمانو به اتفاق هايوکي و یني موگرکايفدر

  .را قرائت کنند" برجام "ی مشترک اجراهيانيتا ب. سازمان ملل شدند
  : آمده استهياني بدر

از زمان . ميديرس) برجام( برنامه جامع اقدام مشترک ی ما به روز اجراامروز،
 خود را به ی و تعهد مشترک و اراده جمعمي ما مجدانه تالش کردب،يروز تصو

امروز، شش . مي برجام را فراهم کنی تا سرانجام موجبات اجراميشت گذاشينما
 ديي تأی اتمی انرژیلملل اني آژانس ب،یخي شدن آن توافق تاريیماه پس از نها

       . خود تحت برجام را اجرا نموده استربطي ذی تعهدات هسته ارانيکرد که ا
           ٤                                                      ادامه درص           



 
 
 

  .... روزی د٢۶بمناسبت «
  

 کردن فله زي شاه تنها عبارت بود از واری وارداتونيزاسيمدرن
 ی هنوز هم عده اانهمتاسف. راني غرب به ای تجمالتی زندگیا

 یجا بلي استفاده از اتومبسم،ي مدرنی واقعیبدون توجه به معنا
 به يی لباسشوني جاده شوسه، ماشی اتوبان به جاايدرشکه و 

 فهمند و ی مسمي را مدرنرهي و غی سنتيی رختشویجا
 ی گان شرمسار آنها هم به عمد سعوزهي و درميوابستگان رژ

 سميمدرن.  کنندیم" آن "ی جابه" نيا "ميدر قالب کردن مفاه
صار در  همه اعی ـ فنی علمیضمن استفاده از دست آوردها

 ونيزاسي مدرنی که همپاستي ایدئولوژي اک،يمفهوم تئور
 ی شکل گرفته و مفهوم برتریادي زانيجوامع در طول سال
 در برابر ی جامعه مدنیابي قدرت ر،يخرد در برابر تقد

 ک،ي دولت دموکراتشيداي پ، حکومت قانون،ی دولتینهادها
 یامروز انسان را مد نظر دارد؛ در مفهوم تي به فردانتياهم
 دي بای و اجتماعی اقتصادی ساختهاري و توسعه زجادي ایبرا

 يی به تنهایوگرنه توسعه اقتصاد.  دادداني میاسيبه توسعه س
. ستي جامعه نی و فرهنگی اجتماع،یاسي سیازهاي نیجوابگو

 احزاب، ی عبارت از آزادزيش از هر چي بیاسيتوسعه س
... انسور کتاب و مطبوعات، نشر بدون سکاها،يسازمانها، سند

 در آن دوران، از راني که جامعه اميو همه ما شاهد هست. است
  :شاه که معتقد بود.  محروم بودی توسعه انيچن
! ... ی دموکراس،یدموکراس! شهي اندیآزاد! شهي اندیآزاد«

 کدام از آنها چي چه؟ ما هیعنيها   حرفني ا؟ی آزاد؟یدموکراس
  ».ميخواه یرا نم
 رانيحزب ا "مي درب دو حزب موافق رژ١٣۵۴ در سال یحت
 حزب سي تخته کرد و با تاسزيرا ن" حزب مردم"و " نينو
 التي تشکني که وارد ایکس« : اعالم کرد که" زيرستاخ"
 که من گفتم ی اصل کل٣ ني نشود و معتقد و مومن به ایاسيس
نباشد، )  و انقالب ششم بهمنی نظام شاهنشاه،یقانون اساس(

 کي است متعلق به ی فردکي اي: جود دارد وشيدو راه برا
 یعني. یا  باصطالح خودمان تودهیعني یرقانوني غالتيتشک

 اي شياو جا. وطن یباز باصطالح خودمان و با قدرت اثبات، ب
 بدون لي اگر بخواهد فردا با کمال ماي است، رانيدر زندان ا

 يی و به هر جاميگذار یاخذ حق عوارض، گذرنامه را دستش م
 وطن ی نباشد بیا  که تودهی کسکي...  برودخواهد یدلش مکه 

 نداشته باشد، او آزاد یا دهي هم عقاني جرني به ایهم نباشد ول
 که علنا و رسما و بدون ی به شرطد،ي که بگویاست، به شرط

 ضد وطن ی ولستمي موافق ناني جرني که آقا من با اديپرده بگو
 في تکلدي مردانه بایر کسه... مي نداریارما به او ک. ستميهم ن

 اني جرني موافق ااي مملکت روشن بکند، نيخودش را در ا
" لطفا (١٣۵٣ اسفند ١١از سخنان شاه در » .ستي نايهست 

در باب دموکرات " ها ی شاه اللهی سخنان را با ادعاهانيا
  .)دي کنسهيمقا" بودن شاه

 ند،يما نی شاه دفاع ممي تمام از رژيی که امروزه با پررويیآنها
 ستيهنوز ل.  دانندی از ما مشتري داستانها را بنيا" نايقي

 هي مطالعه و توصد،ي که خريی کتابهااي و ممنوعه اهي سیکتابها
.  من استی چشمهای زندان داشت، جلوگرانيآنها به د

 مواقع ی در بعضدياش" مي نداریخيما حافظهء تار: "نديگويم
ه مجازات خواندن و  کدي فراموش کرده باشديدرست باشد، شا

نوشتهء " اتيمنشاء ح"کتاب ) بعنوان مثال( داشتن اي
من در بحث با دوستان !  سال زندان بود٣" نيآلکساندر اوپار"

 و اني بی آزادتي ترک در مقوله سانسور و محدوداي و یآلمان
 نيدرمقابل ا"  موضوع و خصوصاني در طرح اات،ينشر

چرا  "یبراست!  کنمداي توانم پی نمیجواب" چرا؟"سئوال که 
 یعني"  سه سال زندان داشت؟ی شناسستي کتاب زکيخواندن 

 ی میمي چه آموزش ضد رژی شناسستيدرون مقوله ز
 دوره شاه یاسي سانيتوانست نهفته باشد؟ به نام و اتهام زندان

!  ارزشتانی بی ادعاهانيا از دي و آنوقت شرم کندينگاه کن
 هي توصايره بخاطر مطالعه و  آن دواني زندانشتري نصف بديشا
حال شما از .  شده بودندی زندانني چنني ای و اتهاماتگرانيبه د

 اگر ی حتد؟ي آوری ماني در دوره شاه سخن به میدموکراس
 ی باز می کمی فرضشهي اندی آزادهي ساريچشمان جامعه در ز

 یرا"  نه؟اي ی آری اسالمیجمهور" به اشتبود، امکان ند
  .بدهد
 که در دوره شاه اتفاق افتاد، با ی اقتصادیفتهاشري پیبرخ

 یهي امر بدکي زمان اتي نفت و ضرورمتي قشيتوجه به افزا
 با ستي بای ماي عقب ماند و اي از دنیستي بای ماي رايبود؛ ز
منتها آنجا که .  شدی همگام ماي دنی ـ فنی علمیشرفتهاي پیبرخ

 ی کشورهار مرسوم دی دموکراسیريصحبت از به کارگ
.  نداشتی انعطافني شاه کوچکترمي شود، رژی ميیاروپا

 یشرفتهاي شرمسار آنجا که پیسلطنت طلبان و شاهدوست ها
 سانسي عدد لني کنند، از چندی مستي شاه و محاسن آنرا لميرژ

 آورند، حال ی ماني و فرانسه سخن به مسيشاه از کشور سو
در "  اش مثاللي شاه از دوره تحصیآنکه تنها اندوخته فکر

 و سميتاري و توتالیکتاتوري دی آموزش مو به موس،يسو
 ی بدون شوخنيو ا.  بودراني آن در جامعه ایکاربرد عمل

 ني چنک،ي دموکراتطيکه چگونه از آن مح! شاه بود" شاهکار"
  . را به ارمغان آورده بودیتحفهء ارتجاع

 ی نکته اشاره مني در احتجاجات خود به ااني آقاني از ایليخ
 یادي خود به کشتار زی توانست بخاطر بقایند که شاه مکن

 مخالف کشتار بود حاضر شد نکهي به جهت ایدست بزند ول
 دست به کشتار تظاهر کنندگان نزند؛ یمملکت را ترک کند ول

 کياز .  زنندی می خود را به ناداناي دانند و ی نماي اني آقانيا
 و  شاه تمام شده بود؛ غربمي مصرف رژخيطرف تار
 شاه را ١٣٣٢ مرداد٢٨ ی ها که با کودتايیکايآمر" خصوصا

 ی وی اعتقاد به ابقاگري برگردانده بودند، درانيدوباره به ا
 عوامل قيآنها چه در کنفرانس گوادولوپ و چه از طر. نداشتند

 شاه نيدر حال تماس با مخالف"  که مرتبارانيخود در داخل ا
 افتهي اني شاه پاميه عمر رژ بودند کدهي رسجهي نتنيبودند، به ا

 انقالب، قي آنها متوجه بودند، که تعمگرياز طرف د. است
 ی که مبارزان اصل– ستهاي کمونتهيسبب گسترش نفوذ و اتور

 امر، وزنه معادالت ني شاه بودند ـ خواهد گشت و امي رژهيعل
 سميالي و سوسی نفع جبهه عدالت و دموکراسهموجود را ب

 یروهاي کار آمدن نی آنان با رونرويز اا.  خواهد کردنيسنگ
 واري دنمداران،ي دني با وجود ارايز.  موافق بودندیمذهب
  .دندي کشی مسمي در مقابل کمونیاهيس
 ی وطنیبرالهاي همانند به اصطالح لکاي آمرگر،ي دی سواز
 اند، گانهي باستي با سوني روحاننکهي داشتند که، به جهت اديام

 ی و با طناب آنها به رهبردهيه آنها مال خود را ببرالهاياگر ل
  . بدست خواهند گرفتندهي رشته امور را در آابند،يدست 

 راني در برابر مردم انکهي شاه به جهت اگري طرف داز
 از هرکس شيو خود ب( خودش را از دست داده بود تيمشروع

 را انتخاب یگري دنهي توانست گزی، نم) امر واقف بودنيبه ا
 ٢۶ قرار گرفت که در روز ني بر اخي حکم تارجهيدر نت. بکند
  .ند را ترک کراني اشگبار ای شاه با چشمان١٣۵٧ ماهيد

٢ 

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان           ١٣٩٤بهمن  ١٢٠ شمارهدوره پنجم



  
  
  
  

 که انقالب به مطالبات رندي خرده بگی است عده اممکن
 که یمي بدست نداد و رژی مثبتجهءي نتد،ي خود نرسکيدموکرات

 و ضد کي بشدت ضد دموکراتیمي شاه شد، رژمي رژنيگزيجا
 ديشا.  دهدی خود را انجام ميی قهقراريو جامعه س.  بودیمردم
 را راني اوز روشنفکران جامعه آنران،ي آقاني از ای عده ایحت

.  پختندراني مردم ای را آنها برای آشنيمقصر بدانند که چن
 یروهاين" اوال.  ساده استاري بسيیروهاي ننيجواب به چن

ه موانع در راه  همهيروشنفکر آن روزگار با تمام وجود و عل
 را متقبل ی بزرگنهي و خود هزدندي خود جنگی انسانیآرمانها
 آن زمان، با توجه به خفقان و ر روشنفکیروهاين" ايثان. شدند

 تشنه بودند، تشنه ران،ي ای شاهنشاهستمياختناق موجود در س
 گوارا، ی به آبدني رسی خود و برای رفع تشنگیو برا! یآزاد
 و غرب کاي که آمری که به سبب نقشی را کندند؛ چاهیچاه
به )  گنجدی مقال نمني که در ایگريو عوامل د* ( کردندیباز
عمل آنها با .  شدیمنته" زگاهيآبر" گوارا به ی آببه دني رسیجا
   یآنها م.  انجام گرفتی خوب و با چشم انداز فرحبخشتين

 از ظلم، آزاد و مستقل برسند، آنها ی عاریخواستند به جامعه ا
   قباحت کارقت،يدر حق. يی حکومت قرون وسطانيرا چه به ا

  
  

  
  
  
  
 منافع نبال دک،ي امر نني که در اردي را بگيی دامن آنهاديبا

محدود خود بودند چه در درون حکومت بعد از انقالب و چه 
  ! غربی ماوراء صنعتیدر درون کشورها

  که مردم بعد از سالها مبارزهستي روزادآوري ماهي د٢۶ روز
 جشن راني ای شهرهای در تمامی منحوس پهلویکتاتوريبا د

 گفته و کي تبرگري بهمد،ینيريگرفته، رفتن شاه را با پخش ش
 بزرگ شهرها، مجسمه شاه نيادي کردند؛ در اکثر می میشاد

 ی هاسمه مج،ی در چشم برهم زدننيقرار داشت، مردم خشمگ
حدت و  را در ویگري دیخي و روز تاردندي کشنييشاه را پا

 تر ی قويیروي نچيه" بار گري گذاشته و دادگاري خود به یهمدل
 .دندي تازه بخشيیرا، معنا." از اتحاد مردم وجود ندارد

 انقالب، مردم، روشنفکران و ی هاانهي که تا ممي نبرادياز *
 که ی بودند، در صورتدهي نشنیني از خمی نامی انقالبیروهاين

 ،ی غربی رسانه هاري و سای سی بیاز اواسط انقالب، توسط ب
 کهيطور!  بردندشي را تا حد رهبر بالمنازع انقالب پینيخم
 یني گفتن به خمکي جز، لبی راهی رهبران جبهه ملی برایحت
 ی اسم بنکهيضمن ا" یبهار عرب"بنظر من !  نماندیباق

 گري و دکاي به کمک آمرشي سال پ٣۶ بار ني است، اولیمسمائ
 !وستي ما بوقوع پ در کشور،ی غربیکشورها

 
  .....جنبش دوم بهمن

  
 کرد و لي را به سود دهقانان تعدیتي مناسبات ارباب ـ رعـ

 از فئودال ها را مصادره و به دهقانا واگذار ی عده ایواراض
  .کرد
  . کردهي را درکردستان تهی موسسات صنعتني نقشه نخستـ
  . را گذاشتی تتاتر ملی بار سنگ بناني اولی براـ
   کردجادي و چاپخانه ای کرداتيطبوعات و نشر مـ
 با مردان را ی زنان در جامعه و خانواده حقوق مساوی براـ

 را گاني آموزش و بهداشت رای کانون هاني نمود ـ نخستنيتام
  . کردیزي رهي مرم پایبرا
  ... و ـ

 از ی و مردمی خصلت مللي خودمختار کردستان بدلحکومت
 وران، روشنفکران شهينان، پ دهقاتي اکثرغي دری بتيحما
 ليو به دل.  برخوردار بودی ملی دارهي دوست و سرماهنيم
 یروهاي نی از پشتبانراني مردم اکي با نهضت دمکراتوندشيپ

 نيبه هم.  سراسر کشور بهره مند بودخواهي و آزادیمترق
 ی سالهای و ارتجاع طسميالي امپرني زهراگغاتيخاطر تبل

 جنبش را نزد ني ای خلققاي عمتيه نتوانسته است مایطوالن
  .مردم کم رنگ کند

 کي کنند که هر ی می زندگی گوناگونی ما خلق هادرکشور
 خلق ها ضمن آنکه نيا.  دارندني سرزمني درایسابقه طوالن

 فرهنگ و ی مشترک دارند، دارای فرهنگ و سرنوشتخ،يتار
 اداره ی علت براني و به همشندي خوژهي ویسنن و آداب مل

 ميرژ.  دارندی و برحقیعي حقوق طبی و محلیر ملامو
 حقوق ني ای اسالمی جمهورمي رژزي و نی شده سلطنتونسرنگ
 هم که یو در موارد.  برحق را انکار کرده انداراتيو اخت

 . اند، به آن عمل نکرده اندرفتهياجبارا پذ
 محصول دوران رشد ی ستم ملاستي و گسترش سشيدايپ

 که کشور ما وارد یدردوران. ست ای دارهيمناسبات سرما
 و ی اقتصاد،یاسي مساله تمرکز سد،ي گردی دارهيمرحله سرما

   وابسته دردستور کار قرار ی دارهي سرمای با محتویفرهنگ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آن را برعهده ی که رضاخان اجرايی تمرکزگرانيا. گرفت
 نيا.  بودکي و ضد دمکراتی ضد ملتي ماهیداشت، دارا

 ساخت و ی متمرکز می را از نظر داخلراني ايیو از ساستيس
 سميالي سلطه امپرري بازار متمرکز را زني اگري دیاز سو
 ی دارهيبه عالوه، بر اساس منافع سرما.  دادی قرار میجهان
 و فشار مضاعف دي در داخل استثمار زحمتکشان تشد،یجهان
 و ی ضد مليی تمرکزگراني چنکي.  آمدی ها وارد مخلقبر

 ما هني میخي تاریازهاي با خواست ها و نکيکراتضد دم
 داني می اختناق و اعمال ستم مل،یکتاتوري بود و به دگانهيب

  .داده است
 محصول مناسبات رشد ض،ي و تبعی ستم ملدهي پدبي ترتني ابه

که با ظهور رضا شاه و .  وابسته درکشور ماستی دارهيسرما
 و سرکوب و تداوم آن توسط محمد رضا شاه به شکل خشونت

 ني رفت در ای انتظار م1357پس از انقالب بهمن . اعمال شد
 و حقوق ردي صورت گی نظر جددي تجدی ضد ملاستيس
 ی ستم ملزي بار ننياما ا.  شناخته شودتي کشور به رسمیلقهاخ

 و قدرت طلب، با رنگ و لعاب ی ارتجاغیروهايتوسط ن
  ٤   ادامه درص                . کرددايادامه پ" امت واحده"

٣
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  .....جنبش دوم بهمن
  
 تي وضعهي علراني خاطر نشان کرد که مبارزات مردم اديبا

 تواند جدا از ی نمی به عدالت و دمکراسدني رسیموجود و برا
 موضوع نيا.  باشدی ستم ملهي بر علراني ایمبارزات خلق ها
 با ی مبارزه در راه رفع ستم ملاني موندي پميضرورت تحک

.  سازدی خواه را برجسته می و آزادکي دمکراتیمگانجنبش ه
 یعني آنها یاسي سیروهاي و نراني ایهمانطور که خلق ها
 منفعل و ی نسبت به جنبش سراسری ملیاحزاب و سازمان ها

 خلق ها درگرو ی و آتی منافع آننيتام. ستندي طرف نیب
 بوده و به ی استبداد و خودکامگهي علی مبارزه توده ایابيکام
   مبارزه در ی جهت حضور هر چه فعال تر احزاب ملنيا

   منجری صفوف جنبش همگانتي سو به تقوکي از یسراسر
  
  

  
  
  
  
  
 ستم ی الغای برای مبارزه ملی هاهي سو پاگري گردد و از دیم
  . دهدی مشي و امکانات آن را افزادهي را استحکام بخشیمل

تنگ،  ضرورت و حرکت به سمت تحقق ارتباط تنگاني ادرک
 و سنن پرافتخار جنبش راثي به می شک نشانگر وفاداریب

 جهان، ی بحرانتي خاطر در وضعنيبه هم. دوم بهمن است
 احزاب و انيشترمي بی روابط و همکارجاديمنطقه و کشور، ا

 است و در ی ضرورراني نقاط اگري کردستان و دیسازمان ها
  . استراني ای منافع مشترک همه خلق هارندهيگبر 
 با جنبش ی ملوندمبارزاتي پتي گام در راه تقویدوارياامب

 و آرمان ها و سنن جنبش دوم بهمن را چراغ مي برداریسراسر
 و عدالت ی و تخقق آزادی ستم ملهي مبارزه علیراهنما
  .مي قرار دهیاجتماع

  ..... برنامه جامعیجراا
  
 به تعهدات خود عمل نموده است، امروز راني آنجا که ااز

 و چندجانبه مربوط به برنامه ی ملی و اقتصادی مالی هاميتحر
 ،يی اروپاهياتحاد.  منطبق با برجام برداشته شدراني ایهسته ا
 ی جمهورن،ي خلق چی، مرکب از جمهور5+1 یکشورها

 و ايتاني بره،ي روسوني فدرال آلمان، فدراسیفرانسه، جمهور
 یها تفاده اسنهي در زمني همچنراني و اکا،ي متحده آمراالتيا

 ی در چارچوب برجام، همکار،ی هسته ای از انرژزيصلح آم
  .خواهند کرد

 راني ای سازمان ملل مربوط به برنامه هسته ای هاميتحر
 که برجام تي امنیشورا) 2015 (2231قطعنامه . برداشته شد
 منع گسترش ماني پس در کنار پني قرار داد، از ادييرا مورد تأ
 مربوط ی، تنها چارچوب حقوق)ی تیپان  (ی هسته ایسالح ها
 مفاد قطعنامه هيکل خواهد بود، و راني ای هسته ایها تيبه فعال

، )2007 (1747، )2007 (1737، )2006 (1696 یها
 2224و ) 2010 (1929، )2008 (1835، )2008 (1803

  .ابندي یخاتمه م) 2015(
زم  الی قانونی کرده است که چارچوب هاديي تأيی اروپاهياتحاد
 درباره هي اتحادی و اقتصادی مالی هامي برداشتن تحریبرا

 مي متحده اعمال تحراالتيا.  شديی اجراراني ایبرنامه هسته ا
 را امروز متوقف راني ای مصوب مرتبط با برنامه هسته ایها
 مربوطه و يی اجرای شامل لغو فرمان هاني کند که همچنیم

ر برجام مشخص  ها، آنگونه که دتي فعالیصدور مجوز برخ
 نامه نيي متحده آاالتي و ايی اروپاهياتحاد.  باشدیشده است، م

 که برداشته يی هامي تحراتي مربوطه در خصوص جزئیها
 در ی المللني مشارکت بقي طرني شوند را صادر و از ایم
  .ردند کلي را تسهراني ای اقتصادشرفتيپ

ر  که مقرر شده است، ما به مراقبت و نظارت بهمانگونه
 مشترک، ونيسي کمقي کامل و موثر برجام از طریاجرا

 اروپا هي اتحادی عالندهي که توسط نماراني و ا5+1مرکب از 
 گردد، ی هماهنگ میتي امناستي و سیدر امور روابط خارج

 مي توافق شد، ادامه خواه1394 ري ت23 همانگونه که در قايدق
 تيمسئول به سهم خود، ی اتمی انرژی المللنيآژانس ب. داد

 به راني تعهدات ازي برجام و نی اجرايی آزمایمراقبت و راست
 یعنوان عضو معاهده منع اشاعه و موافقتنامه پادمان و اجرا

  . را به عهده داردیموقت پروتکل الحاق
 لي به دلشي فرصت، از دولت اترني با استفاده از اميلي ماما
   و تيات حما مذاکرندي که از فرآيی و از همه کشورها،یزبانيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 از تعهدات تحت برجام کمک کردند، تشکر ی برخیبه اجرا
 1382 که از سال يی هاتي شخصی از تمامنيما همچن. ميينما
 و راني ایالم اسی از جمهوریندگي مذاکرات را به نماتيهدا
  .مي کنی می به عهده داشته اند، سپاسگزار1+5

 ،یخي توافق تارنيه ا راسخ دارند کی طرف ها باورهمه
 کند، ی مني همه را تأمیاستوار و منصفانه است، خواست ها

 در کمک به بهبود صلح، یدي کلی مناسب آن گامیو اجرا
  . خواهد بودی المللني و بی منطقه اتيثبات و امن

 ،یاسي کند که با اراده سی ثابت می دستاورد به روشننيا
 ني سخت ترمي ما قادر چندجانبه،یپلماسي دقيپشتکار، و از طر

 که ی انانهي واقع بیمعضالت را حل و فصل، و راه حل ها
 قاطع و امي پکي نيا. مي کنداي موثر داشته باشند پی اجراتيقابل
 در تالش ستي بایم ی المللني است که جامعه بدوارکنندهيام
  . امن تر، مد نظر داشته باشدی ساختن جهانی مان برایها
 گفته ی اهياني در بزي نی اتمی انرژیلملل اني کل آزانس بريمد

 شدن برجام يی اجرای همه اقدامات الزم را برارانياست که ا
  .انجام داده است

 آغاز یبرجام راه آژانس برا:  آمده استهياني بني ادر
 در امور راني ایا  و نظارت بر برنامه هستهيیآزما یراست

 یسط شورا توافق همان طور که تونيمربوط به آن را تحت ا
 شده است را فراهم نيي حکام تعی سازمان ملل و شوراتيامن
   یا  تازهاز و آژانس هم اکنون وارد فراني انيارتباط ب. کند یم
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  ..... برنامه جامعیجراا
  

من .  استیالملل ني جامعه بی روز مهم براکي نيا. شده است
د  نقش داشتنتي واقعکي آن به لي که در تبديیها به همه طرف

 حکام ی و شوراراني، ا5+1 یمخصوصا گروه کشورها
  .ميگو ی مکيآژانس تبر

 که ی را از زمانیما راه طوالن:  آمانو آمده استهياني باني پادر
 را در سال راني ایا  برنامه هستهبار ني نخستیآژانس برا

 ني به ادني رسیبرا. ميا  کردهی مورد توجه قرار داد ط2003
 ني ای انجام شده است و اجرایاري بسی کارهاینقطه کنون
ما از طرف خود . ود خواهد بی تالشني چنکي شامل زيتوافق ن
  .مي را انجام دهماندهي که اقدامات الزم باقميحاضر

 ی فرمانی طکاي جمهور آمرسي توافق اوبا رئني واکنش به ادر
   پس اززي اروپا نهياتحاد.  را صادر کردراني ای هاميلغو تحر

  

  
  
  
  
  
 ی هسته ای هامي شدن برجام تحريی آژانس و اجرايیدنهايتائ

 آلمان، ه،ي روسی کشورهانيخمچن.  لغو کردراني اهيخود عل
 واکنش مثبت ات نسبت فرجام مذاکرني فرانسه و چس،يانگل

 در ی اسالمی جمهور جمهورسي رئیحسن روحان. نشان دادند
 کي ها را تبرمي شدن برجام و لغو تحريی اجراهيواکنش اول

  .گفت
.  واکنش متفاوت نشان دادندی گروهی ها و رسانه هاروزنامه

 شدن يی اجرااني منسوب به اصالح طلبان و اعتدالگرااتينشر
 کشور و مردم ی بزرگ برایروزي ها را پميبرجام و لغو تحر

 اي کردند ی سعاني اصولگرااتي نشرکهيدر حال. اعالم کردند
 توافق ني اتي از اهمیاالت با طرح سئواياز کنار آن بگذرند و 

  .کم کنند

  
 

  نفوذ ريزگردهای درياچه اروميه تا تهران

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 از نفوذ ی شرقجاني در آذرباهي اروماچهي دریاي ستاد احندهينما
 اي تا تهران در صورت احهي اروماچهي دری نمکیزگردهاير

 . خبر داداچهي درنينشدن ا
 شي هماني دوم عصر چهارشنبه هفتم بهمن دری ساعليخل

 مطلب ني با اعالم ای شرقجاني مردم نهاد آذربایسازمان ها
 ی براهي اروماچهي دری برای اتفاق فعلرينظ: ابراز داشت

 افتاده که با انتشار گرد و غبار آنها تا اي در دناچهي درنيچند
 یطيح مستي ها و اثرات زیماري بیلومتري ک۶٠٠شعاع 

  .اشته است موجودات زنده در بر دیمخرب برا
 با بر شمردن عوامل موثر در ی گزارش خبرنگار مهر، وبه

 ی عامل در خشکنيمهمتر:  اظهار داشتاچهي درني ایخشک
 ،ی کشاورزی و الگومي اقلريي عالوه بر تغهي اروماچهيدر

 یساع.  آن استزي حوزه آبری از آب هاهي رویبرداشت ب
حصوالت  مدي تولی هزار حلقه چاه برا٨٨وجود : اضافه کرد

 ی ورودی آب بر موجب شد تا روان آب های و باغیورزکشا
  . داشته باشدی درصد۵٠ کاهش اچهي درنيبه ا

در حال :  در استان گفتهي اروماچهي دریاي ستاد احندهينما
 کاسته شده که هي اروماچهي از وسعت درلومتري ک٣٣٣حاضر 

 ی متر کاهش ارتفاع آب است و انتظار م١٢ در حدود یزيچ
 ني سطح آب در اشي شاهد افزای فعلید با ادامه بارش هارو
  .مي باشاچهيدر
 طي فعال محی توسط سمن های از ضرورت فرهنگ سازیو
از :  سخن گفت و افزوداچهي دریاي کمک به احی براستيز

 مردم نهاد مجاب کردن ینمونه اقدامات موفق سازمان ها
 به ازي کشت از پی الگورييکشاورزان شهرستان بناب به تغ

 است که ی کشاورزی هزار هکتار از اراضکيگندم در سطح 
  . استري مناسب و در خور تقدی حرکتهخوشبختان

 نظرات و ستي زطي محی سمن هاميدواريام:  ادامه دادیساع
 ستاد ني ااري در اختاچهي دریاي احی برای خوبیشنهادهايپ

 مي کنیقرار دهند و ما مشتاقانه از آنها استقبال م
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  کاي دولت آمریتينا رضا
  فارسجي عرب منطقه خلی کشورهاگري عربستان و ده،ي ترکی هااستي ساز

 
 بهمن 3 امروز، شنبه کاي آمری جمهورسي معاون رئدني باجو

 ی جمهورسي اردغان و احمد داوود اوغلو رئبيماه با رجب ط
 ی گروه دولت اسالمهي در باره مبارزه علهي ترکريو نخست وز

 انجام ی مالقات در حالنيا.  کندی گفتگو مهيسورو جنگ 
ج فارس ي عرب منطقه خلی کشورهاگري و دهي که ترکرديگيم

 اشتون کارتر ی ذکر شود، از سومًاي نام آنها مستقنکهيبدون ا
 متهم به تساهل در مبارزه با گروه دولت کاي دفاع آمرريوز

  . شده اندهي در عراق و سوریاسالم
 در گفتگو با شبکه شبي دکايدفاع آمر ري کارتر وزاشتون
 مجمع اقتصاد هي در حاشکاي آمری سی ان بی سیونيزيتلو
 نسبت به عملکرد ی تنداري لحن بسسي داووس در سویجهان
 گروه هي علی عضو ائتالف جهانی منطقه ای از کشورهایبرخ

  . داشتیدولت اسالم
ار  اقدام و کچي ائتالف، هني ای از اعضایبرخ: "  گفتکارتر
 ی نمی به حد کافاي کنند، ی نمی گروه دولت اسالمهي علیمثبت
 با شبکه بلومبرگ، گري ديیاشتون کارتر، در گفتگو." کنند
 هي حاشی عرب منطقه، خصوصًا کشورهای کشورهاکرديرو
 فيص آور توأسي را ی گروه دولت اسالمهي فارس علجيخل
  .کرد

 به یت اسالم گروه دولهيمبارزه عل:  گفتني کارتر هچناشتون
 ائتالف ی اعضای که تماممي دارازي و ما نستي نسري ميیتنها

 یخبرگزار.  باره عمل کنندني خود در ای هاتيبه مسئول
 از مًاي که نام آن مستقی عربستان سعوددهد،يفرانسه گزارش م

 اتهام ی هاشت اعالم نشده، اما انگکاي دفاع آمرري وزیسو
 خود را در یروهايست، ن آن اشاره رفته ای به سوحًايتلو

  . کرده استري در گمني در ی حوثاني شعهي علیگريجنگ د
 خواست تا هي از ترکشبي دکاي دفاع آمرري کارتر وزاشتون

 اقدام عاجل هي خود با سوری مرزهاتي امنمينسبت به تحک
 مستحکم نبوده و هي و سورهي ترکیمرز ها: "کارتر گفت. دينما

 به ی المللني بانيدارد که جهادگرا در آن دوجود یاريمنافذ بس
  ." کنندیسهولت از دو طرف آن عبور م

 شتري بتواندي خصوص مني در اهي کرد، ترکدي کارتر تأکاشتون
 کشور ني نه تنها تساهل و تعامل اه،يدر مورد ترک. تالش کند

 پرسش رفته است، بل ري زیدر مبارزه با گروه دولت اسالم

 و هيان و مخالفان دولت ترکاعمال فشار به روزنامه نگار
 ني عملکرد اني کشور وهمچنني در ااني بیمحدود بودن آزاد

 کشور مورد انتقاد ني انيدولت در ارتباط با منطقه کرد نش
 قرار گرفته کاي آمری جمهورسي معاون رئدني جو باديشد

  .است
 انتقاد ی درفرداکاي آمری جمهورسي معاون رئدن،ي باجو
 در اني بی آزادني پا گذاشتن موازريره ز خود در باارتنديبس
 جمعه روز،ي روز ورود خود به استانبول دني در نخسته،يترک

 روزنامه ،ی دانشگاهی هاتيدر حضور روشنفکران ، شخص
 فان به مواضع مخالکي نزدی روزنامه هارانينگاران، سردب

 و ترس از یاگر شما بدون نگران: "  کشور گفتنيدولت ا
 کشور شما نکهي ایعني د،ي نظر خود را اعالم کنديمجازات نتوان

  ." کندی شما فراهم نمی را برای خصوص، فرصتنيدر ا
 اني بی در باره آزادني همچنکاي آمری جمهورسيي رمعاون

 نبوده، هي ملت ترکی برایدي جدی هادهي افکار و انيگفت که ا
 آمده و بر هي ترکی در قانون اساساني بیبلکه موضوع آزاد

  . شده استدي آن تأکتيرعا
 از هي ترکی جمهورسيي اردوغان ربي رجب طميشوي آور مادي

 از هزار نفر از شي بهي را علیديهفته گذشته حمالت شد
 ی طوماری کشور که با امضاني ای دانشگاهی هاتيشخص

 را محکوم کردند و خواستار هيکشتار کردها در جنوب ترک
رد شدند، شروع  کیاسي سیروهاي و مذاکرات با نی ملیآشت

 کرده بودند که دي تاکی دانشگاهی هاتيشخص. استکرده 
 جنوب شرق ی اقدام به کشتار کردها در شهرهاهيارتش ترک

 به خاطر ی دانشگاهی هاتي شخصنيا.  کشور کرده استنيا
 نيا.  و بازداشت قرار گرفتنديیانتقاد از کشتار، مورد بازجو

داخل و خارج  را در یاري بسی منفیموضوع، واکنش ها
  . استختهيرانگ بهيترک

 بي رجب ط،ی دولتري غی و سازمان هاهي دولت ترکمخالفان
 کشور در ني حکومت را در ا٢٠٠٣اردوغان را که از سال 

 در کشور و یکتاتوري دارد به سوء استفاده از قدرت و دارياخت
 . کنندی متهم مهي در ترکاني بی آزادديمحدود کردن شد

 
 ی بهزادشاهرخ
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فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های منطقه ای و جهانی را مد نظر 
داشته، با بيش از نيم قرن تجربه فعاليت سياسی و با درس عبرت 

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

پيشه وری



  
  
  
 کتاب

    منتشر شدجاني آذربایقي موسخيتار
 دوني اثر فر»جاني آذربایقي موسخيتار« ارزشمند کتاب
 یاي نشر دنی از سوی لطفروسي با ترجمه دکتر سینسکيشوش

  .نو منتشر شد
 در اثر ارزشمند ینسکي شوشدوني فریقي نامدار موسپژوهشگر

 قابل اري بسیه ساحت مردم بی معنونهي گنجی خود از گستره
  .توجه پرداخته است

 و بزرگان شناخته جاني آذربایقي موسی  کتاب در بارهنيا
 خواننده اري در اختیا  هنر معلومات گستردهني ای شده
  .گذارد یم
 به خوانندگان و »جاني آذربایقي موسخيتار« کتاب در

 داده یا ژهي ویشناس جا  به استادان موغامنينوازندگان و همچن
 مشهور ی  خوانندهتيکتاب در قرن نوزدهم از خالق. ده استش

 همه را در ینسکي آغاز و تا خان شوشی حوسی حاججانيآذربا
  .بر گرفته است

 ی به فارسیجاني صفحه از متن آذربا۶٠۴ اثر گرانقدر در نيا
نگار   متن آن توسط شاعر و روزنامهحيترجمه شده و تصح

مرکز پخش . ته است صورت گرفی موغانلدي سعجانيآذربا
  .بر عهده دارد» نشر آواز«کتاب را 

   برخورداری اژهي وتي از اهمجاني آذربای در جمهوریقيموس
  تي از کودکستان تا دانشگاه مرد حمایقيآموزش موس. است

   بزرگی کنسرواتور هاسيتاس. خانواده ها و دولت قرار دارد
  مکه کم ه( یقي موسیريادگيباعث حضور عالقه مندان به 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 خود و کي آکادمی بر آموخته هاهي که با تکگردديم ) ستندين

 و با استفاده از تجربه جاني بزرگ آذرباديتلمذ از محضر اسات
 به هنرمندان کارکشته و زبر دست لي بزرگان ، تبدني ایها

  .شوندي کشور مني ایقيموس
 که راني بر خالف اجاني آذربای در جمهورلي اصیقيموس
مهجور و مورد هجمه دولت ها و ارتجاع قرار داشته  شهيهم

 یقي دولتمردان بوده و از امکانات موستياست، مورد حما
  . بهره برده استزيجهان ن
 هي با نشری در مصاحبه ایجاني اف استاد تار آذربای قلزيرام
 یقي موسی رسمیهنرستانها: " دي گوی باره مني در اکيمليک

 علم باشد ؛ابتدا ني مالک اديمند بامطلقًا الزم هستند ، و هنر 
 جهان را یقي سپس موسمي خود واقف باشیقي بر علم موسديبا

  "مي شول دو نائني اسهيآموخته و به مقام مقا
  

  یقلع و قمع گسترده 
  ی اسالمی مجلس شورای داهايکاند
  ی نگهبان قانون اساسی شوراتوسط

الناس و   حقتيا بر رعی مبنی گزارش کلمه، برخالف وعده رهبربه
 مخالفان نظام در ی شرکت همه مردم و حتی برایدعوت و

 نگهبان ی نظارت بر انتخابات که به شورایها اتيانتخابات، ه
 تي انتخابات مجلس را ردصالحیداهايوابسته هستند، اکثر کاند

  ..کردند
 انتخابات، همانگونه ی ستاد مهندسرسد یبه نظر م: سدي نوی مکلمه
 است تا دهي سطح حذف را برگزنيتر رحمانه ی بشد، یم ینيب شيکه پ

 مجلس و خبرگان مطمئن تي هم از کسب اکثرطي شرانيتر در سخت
 مختلف یها  در حوزهدهد یها نشان م  که گزارشیبه طور. باشد
 پرداخته که از ی به نحوداي کاندنشي ستاد آشکارا به چني اه،يانتخاب

 ها در تي ردصالحنيا. اشند نامزد مورد نظر خود مطمئن بیروزيپ
 شرکت مخالفان در ی برای است که پس از دعوت رهبریحال

 حفظ ظاهر ی نگهبان برای شوراکردند ی تصور میانتخابات، برخ
 از گذشته بسط ندهد و در شي ها را بتي ردصالحرهيهم که شده، دا

  . کندشهي تقوا پ-یولو تا حد اندک- بانيحذف رق
 رد زاني منيتهران گفته است که انتظار ا اسنادار نهي زمني همدر

  . ها را نداشتمتيصالح
 ها عمدتا تي صالحی در روند بررسد،يگوي دزفول مفرماندار

  . تاسف داردیاصالح طلبان از چرخه خارج شدند که جا
 یداهاي درصد کاند٧٠ استاندار لرستان یتي امنیاسي گفته معاون سبه

 یداهاي درصد کاند١٧ فقط ی شدند ولتي صالحديياصولگرا تا
  . شده اندديياصالح طلب تا

 ٧٣ حدود تيدر استان فارس صالح:  امرني طبق گفته مسئولنيهمچن
 نگهبان رد ی نظارت شورائتي هیدرصد از کل داوطلبان از سو

  .شده است
 تي رد صالحی انتخاباتی درصد از نامزدها۵۶ ی استان مرکزدر

  .شده اند

  . شده اندتيلبان رد صالح درصد داوط۵٧ استان سمنان در
 و راني نجف آباد و تیداهاي نفر کاند۵٠ از زي استان اصفهان ندر

 رد رمي اصالح طلبان سمهي کلنيهمچن.  شدندديي نفر تا٨کرون فقط 
  .اند  شدهتيصالح
 م،ي را نداشتی برخوردني انتظار چند،ي گوی هرمزگان ماستاندار

 ی رقابتی فضاکيدر  مختلف قيچراکه مفهوم انتخابات حضور سال
 يیاي به توسعه و پویا  نگاه تنگ نظرانهني با چنتوان یاست و نم

  .کشور کمک کرد
 در ندگاني نمای هم با مشاهده نام برخی اسالمی مجلس شوراسيير
  . رد شده ها اظهار تعجب کرده استستيل
طلبان در   اصالحیاستگذاري سی عضو شورای مرعشنيدحسيس

جمعا در کشور : طلبان اظهار داشت ح اصال تيمورد رد صالح
اند، بر   شدهديي نفر تا٣٠اند که تنها  نام کرده طلب ثبت  اصالح٣٠٠٠

 یبر اساس اخبار. اند  شدهدييطلبان تا  درصد اصالح١ اساس تنها نيا
 نگهبان در استان ها در ی شوراظارت نی هااتي هدهيکه به ما رس

 برخورد یوابط قانون بعضا خارج از ضداهاي کاندتي صالحیبررس
 ی گسترده افي طتي و عدم احراز صالحتيکرده و شاهد رد صالح

 ی حتهي انتخابیها  از حوزهیلي که در خیبه طور. ميا از نامزدها بوده
  .ند نکرده اديي اصالح طلب را تایداهاي نفر از کاندکي

با : دي در پاسخ به خبرنگار روزنامه اعتماد که پرسی روحانحسن
 احقاق ني احقاق حقوق داوطلبان و همچنیوعده شما براتوجه به 

 داشت؟ دي خواهشدگان تي احقاق ردصالحی برای تالشايالناس آ حق
در مرحله ثبت .  خوشحال کننده نبودیلي خهيجواب داد اطالعات اول

 در مرحله دوم و در مرحله نيهمچن. د خوب بویلينام استقبال خ
 کننده بود اما در مرحله نظارت دواري خوب و امیلي هم خيی اجرایها اتيه

 ميدواري اماري نشدند، لذا بستي احراز صالحیادي خودشان افراد زريبه تعب
 . نگهبان دخالت کند و موارد مشکل را حل کندیشورا
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   گذرد؟ی چه مجانيدر آذربا

  کنند یها را تخته م  در کارخانههي ترکی کاالهایوقت
   قاچاقزي تی چاقویبان قر»ی شرقجانيآذربا «اقتصاد

 که اگر هر شود ی قاچاق مراني دالر کاال به اارديليم٢۵ انهيسال
 ارديليهزار م٧۵ حدود م،يدالر را سه هزار تومان حساب کن

به عبارتي قاچاق آاال به ايران موجب زيان  . شود یتومان م
  .شود ساليانه هر ايراني به ميزان يك ميليون تومان مي

ست آه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با  ایطي در شرانيا
اجرا نشدن قانون توسط  گويد، به سبب  قاچاق آاال و ارز مي

  .دولت، مبارزه با قاچاق آاال در آشور مختل شده است
  ی پزشکی قاچاق کاالشيافزا
 و نظارت بر مبارزه ی هماهنگیزير  برنامهونيسي کمريدب

مبارزه با قاچاق : کرد اعالم یشرق جانيقاچاق کاال و ارز آذربا
 استان است، اما یها کاال مورد همت مسؤوالن تمام شهرستان

 ني در اميتوان ی منابع مناسب مقي و با تزرستي نیامکانات کاف
  .مي انجام دهیشتري بیها  اقدامنهيزم

 و مبارزه با قاچاق در یري درگنيشتريب:  افزودی چمنمحمود
تر است و با وجود  و در شهرستان شبسماقيملکان و چاراو

 صورت ی قرار ندارد تالش خوبري شهر در مسني انکهيا
 ی مشروبات الکلیهزار قوط103امسال :  گفتیو. رديگ یم

 داشته شيدرصد افزا118کشف شده که به نسبت سال قبل 
 به یدرصد198 شي قاچاق دارو افزااتي کشفنهي زمدر. است

درصد 655 زي منسوجات ننهينسبت سال قبل رخ داده و در زم
 زاتي قاچاق لوازم و تجهاتيکشف. مي را شاهد هستشيافزا

 اتي که دو دستگاه کشفی باالست، به طوراري بسزي نیپزشک
 که تفاوت دهيهزار مورد رس23قاچاق در سال گذشته، به 

 از اتي کشفیالي ارزش ریو.  با سال قبل داردیادي زاريبس
درصد 77کرد که  ذکر الي رارديليم27 سال تاکنون را یابتدا
  .دهد ی را نشان مشيافزا
  دي پوشاک در معرض تهدديتول
:  گفتیشرق جاني سازمان صنعت، معدن و تجارت آذرباسيرئ

 هي و روسهي قاچاق پوشاک با توجه به اختالفات ترکنهيدر زم
 دي را تهدی و بازار داخلافتهي سوق راني قاچاق به سمت انيا
 بخصوص ی داخلیها کنندهديتول:  افزودی نجاتنيحس. کند یم

 اجناس هيرو ی از ورود بیادي دچار مشکالت زها یجانيآذربا
 ی و منطقی که اگر به صورت جدشوند یقاچاق پوشاک م

 دهيشي اندهي پوشاک از ترکهيرو ی ورود قاچاق بی برایراهکار
 یلي و تعطیکاري بی و حتینشود، شاهد بروز مشکالت جد

  . بودميه خوایدي تولی از واحدهایاريبس
   و قطعاتلي موبای درصد90 قاچاق
 و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت ی بازرسمعاون
 طرح منسجم مبارزه با عرضه هي خواستار ته،یشرق جانيآذربا

 و لي موبایها یدرصد گوش90 از شيب: قاچاق کاال شد و گفت
   یسيع. شود یقطعات به صورت قاچاق وارد کشور م

  سجم مبارزه با عرضه قاچاق کاال درطرح من: عطاپورافزود
  یروي نی شد و البته همراههي تهیشرق جاني و آذربازيتبر

  زي نماي اتاق اصناف و صدا و س،ی دادستانرات،ي تعز،یانتظام
  ی خصوص طرحني است و در همازي مورد ننهي زمنيدر ا

  یها  دستگاهی با همکارهي اولیآماده شده و پس از اطالع رسان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.  به قاچاق کاال بشدت برخورد خواهد شدنيمختلف با مرتکب
 که به عنوان نقاط متمرکز يیها محل: عطاپور خاطرنشان کرد

 شده و برخورد منسجم و قاطع صورت يیقاچاق هستند شناسا
 البسه پوشاک، ات،ي دخان،یشي آرایکاالها:  گفتیو. رديگ یم

تبلت در نقاط  و لي موبا،یدني و نوشیدني و آشاميیمواد غذا
  شوند ی عرضه مزيآلوده در بازار تبر

  یشرق جاني دروازه ورود قاچاق به آذرباملکان
 شهرستان ني پرونده قاچاق در ا560: دي گوی ملکان مفرماندار

 شهرستان ني در ای الکل خارجیهزار بطر11 شده و ليتشک
  .کشف شده است

 در  مبارزه با قاچاقتي اسکندرزاده خواستار تقوريجهانگ
 چهار جلسه یدر سال جار:  گفتیو.  استان شدیها یورود

 مصوبه 20 از شيمبارزه با قاچاق کاال برگزار شد و ب
  ا.  نشده استيی که تنها چهار مصوبه اجراميا داشته

 شهرستان دروازه ورود قاچاق کاال نيا:  کرداني بسکندرزاده
 یها اه است و با توجه به کوره ریغرب جانيبه استان از آذربا

 امر را ني مبارزه با قاچاق کاال ایروي کمبود نزيمتعدد و ن
  .ميشاهد هست

 یکاري و بگري دی با کشورهایهمجوار:  کردحي تصریو
 دني مردم به خرلي قاچاق و تمایجوانان در کنار سودآور

  . از عوامل قاچاق هستندی ارزان خارجیکاالها
 یکاالها برخ مبارزه با قاچاق نهيدر زم:  گفتاسکندرزاده

 مسأله هماهنگ ني وجود دارد و در کنار ایاشکاالت قانون
 یو. مي موارد شاهد هستی در برخزيها را ن نبودن بخش

 قاچاق شد و عنوان ی کاالهاغاتي از تبلیريخواستار جلوگ
 یل داخدي از تولتي جوانان و حمای اشتغال براجاديا: کرد
  .ابدي انجام شود تا قاچاق کاهش تواند، یم

 شده شتري قاچاق در استان باتيکشف:  کرددي ملکان تأکفرماندار
 ی قاچاق در بازار مرکزی برخورد با عرضه کاالیو به جا

 یگذار هي مانند ملکان سرمايیها  در شهرستانميتوان ی مز،يتبر
 یري با جلوگنيبنابرا. ميري را بگی ورودی مبادی و جلوميکن

 نفر ونيلي م5/2 ی براتوان یاز قاچاق کاال به کشور هر سال م
 برابر مي هر ماه دو و نی به عبارتاي کرد، جادي ایفرصت شغل

 حل يی طالديپس کل. ميپرداز ی قاچاق می کاالی را براارانهي
 ی ملدي بر تولهي مبارزه با قاچاق کاال و تکیمشکالت اقتصاد

 .است
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  ..... گذرد؟ی چه مجانيدر آذربا
  زنجانیدي تولی واحد هایليتعط

  
 استان ني سازمان صنعت، معدن و تجارت اسي گفته رئبه

 و لي در زنجان تعطی صنعتی درصد واحدها25زنجان کمبود 
 را ینگيکمبود نقد. اند  شدهکاري کارگر ب١٨٩سه هزار و 

  .داند ی میدي و تولی صنعتی مشکل واحدهانيتر بزرگ
 ،ی د٢٢شنبه   سهی مهر، ناصر فغفوری گزارش خبرگزاربه

 واحد ١٢۵٠ موجود در زنجان را ی صنعتیتعداد واحدها
ها مشغول به   واحدني هزار نفر در ا٣٨«: اعالم کرد و گفت

 ۵۴١ هزار و ٢ ماه نخست امسال ٩به گفته او، در . »کارند
اما به .  استان صادر شده استني در ایگذار هيمجوز سرما

 ینگيها با مشکل نقد  پروژهني ا،ی مشکل اعتبار بخشليدل
  .روبرو هستند

 سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان، از سي گفته رئبه
 تومان مجوز ارديلي هزار م١۶ تا به حال ٩٢ دوم سال مهين

  . استان صادر شده استني در ایگذار هيسرما
 ني عدم تامی را عامل اصلیا  در پرونده هستهیفي بالتکلاو

ده کرد که  دانست و وعی صنعتیها و واحدها اعتبار پروژه
 ی عمرانیها  به پروژهی برجام، اعتبار بخشیپس از اجرا
  .رديصورت بگ

   زنجان ازی صنعتیها  شرکت شهرکرعاملي مدني از اشيپ
   استان خبر داده و گفته بودني در ایدي واحد تول٢٠٣ یليتعط

   دریبردار  پروانه بهرهی دارای واحد صنعت٧۵۶که از 
  .اند  شدهليط واحد تع٢٠٣ زنجان، یشهرک صنعت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 سه هزار یکاريها به ب  واحدني ایلي تعط،یدي گفته ناصر صبه
 و عدم ینگياو کمبود نقد.  نفر را به دنبال داشته است١٨٩و 

 در زنجان ی صنعتی واحدهایها را مشکل اصل  بانکیهمکار
  .عنوان کرده بود

 نرخ ران،ي ای اسالمی گزارش مرکز آمار جمهوربراساس
استاندار زنجان گفته .  درصد است٨. ۶ استان زنجان یکاريب

 در زنجان به کمتر از پنج درصد يی روستایکاريبود که نرخ ب
 یرواقعي آمار را غني ایاما فعاالن کارگر.  استدهيرس
  .دانند یم

 یري که در هفته آمارگی مرکز آمار، هر فردفي تعربراساس
  .شود یم ساعت کار کرده باشد، شاغل محسوب کيحداقل 
 ی سه واحد صنعتیلي زنجان از تعطیها  امسال رسانهتابستان

 . استان خبر دادندني و کابل در امي کننده سديبزرگ تول

 ی شرقجاني استان آذرباتي بر سر جمعیري پیسونام
  

 ی سالمندی جلسه شوراني ارشدزاده در سوممحسن
دمات  ارائه خنهي در زميیشنهادهاي با ارائه پیشرق جانيآذربا

 ی شورانيمطلوب به سالمندان از عدم توجه به مصوبات دوم
  . استان انتقاد کردیسالمند

 ی از برگزارنکهي ااني با بیشرق جاني آذربایستي بهزرکليمد
 سال کي به کي نزدیشرق جاني در آذربای سالمندیدو شورا

 جلسه شورا در اسفند ماه سال گذشته نيدوم:  گفتگذرد، یم
 سال مصوبات کي به کي با وجود گذشت نزدبرگزار شده اما
  .ميا ها داشته  در طرحی نشده و رشد کمیاتيآن شورا عمل

 استان کشور از نظر تعداد ني چهارمیشرق جاني استان آذربایو
 را یشرق جاني آذرباتي درصد جمع٩،٨: سالمندان است، افزود

 یشرق جاني هزار نفر در آذربا٣۶۴ و دهند ی مليسالمندان تشک
  . سال سن دارند۶٠ یاالب

 ی خدماتندهي در مدت سه سال آميدواريام:  کرداني بارشدزاده
 ی جهانی منطبق بر استانداردهادهند یکه به سالمندان ازائه م

دار سالمندان   را شهر دوستزيباشد تا بتوان شهر تبر
  . کردینامگذار

  ی شورا،ی استاندارندگاني متشکل از نمایا تهيکم:  گفتیو
   فرزانگانادي و بنی صندوق بازنشستگ،یستي بهزز،يبرشهر ت
   سالمندان در ادارات مختلفمي تکرزاني شود تا مليتشک
  . شودیابيارز

  یها  کانونزي محله شهر تبر۴٢در :  دادشنهادي پارشدزاده
   کار بهني شود و اجادي سالمندان همانند تهران ای برایمحل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

:  کردحي تصریو.  انجام شوداندتو ی مزي تبریهمت شهردار
 ساخت مجتمع ی هزار متر مربع برا١٠ تا ميدرخواست دار

  .ابدي فرزانگان استان اختصاص ادي توسط بنی فرهنگیرفاه
 یها  رشتهیانداز راه:  افزودیشرق جاني آذربایستي بهزرکليمد

 جادي سالمندان، ای طب سالمند و پرستار،یسالمند شناس
 از یو.. مي خواستار هستزيمندان را ن سالیدرمانگاه تخصص

 استان انتقاد ی سالمندی شورانيعدم توجه به مصوبات دوم
 يیرا اجیادي دوم تا حدود زیمصوبات شورا: کرد و گفت
 بوده و شتري بزي تبری سهم شهرداراني منينشده و در ا
 .مي دارزي تبری از شهرداریشتريانتظارات ب
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  ..... گذرد؟ی چه مجانيدر آذربا
  

  زي در دانشگاه تبراري استاد شهرگاهيجا
   کشور قرار داردیدر رده آخر دانشگاهها

 ی حتزي دانشگاه تبرتي که سايیدر جا| دي گوی می نائبرضايعل
 در باره استاد ی اقدامچي خود هی و جانبیدر صفحات فرع

 کشور یها  دانشگاهگري از دی چه انتظاردهد ی انجام نماريشهر
  .شت داتوان یم
:  کشور گفتی پژوهاري مرکز شهرسي رئتون،ي گزارش زبه
 تي اثر فولکولورنيتر  به عنوان بزرگاري شهری بابادريح

 ی و کسانشود ی مسي و تدری بررسگانيشي م جهان در دانشگاه
 توانند ی رابطه به دست آورند مني در ای اطالعاتخواهند یکه م

 الزم را العات اطاکي آمرگانيشي دانشگاه متيبا مراجعه به سا
  . خصوص کسب کنندنيدر ا
 سال 10 بنده در مدت قاتي تحقنکهيبا توجه به ا:  افزودیو
 و راني ای فارساتي استادان زبان و ادبی نظر انجمن علمريز

 دهي رسجهي نتنيبا نظارت پژوهشگاه کشور انجام گرفته، به ا
 نامه انيا و آمار پزي در دانشگاه تبراري استاد شهرگاهي که جاميا
 یها  رده آخر دانشگاهدر دانشگاه، ني نوشته شده در ایها

  .کشور قرار دارد
 در ی حتزي دانشگاه تبرتي که سايیدر جا:  اظهار کردینائب

   در باره استاد ی اقدامچي خود هی و جانبیصفحات فرع
   کشوریها  دانشگاهگري از دی چه انتظاردهد ی انجام نماريشهر
  . داشتتوان یم
  مرکز مطالعات:  دهدی ادامه می پژوهاري کتاب شهرسندهينو

   ومي جذب، پرورش و تعل،يی کار شناسا،ی شناساريشهر
   خود قرار داده وی مختلف را سرلوحه کارهای استعداهاتيترب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 و جذب يی اقدام به شناسای و پژوهشی هنر،یدر سه حوزه ادب
 هر سه ه شده کنيا درخشان کرده است و قرار بر یاستعدادها

 مختلف از اعضاء ی در حوزه های بار مسابقه سراسرکيماه 
  .به عمل آورد

 مدرس تي خود را در دانشگاه تربقاتيمن تحق:  اشاره کردیو
 آغاز کرده ام و با اري درباره شهرنياديبه صورت گسترده و بن

 نامه، مصاحبه و اني هزار صفحه کتاب، رساله، پا47مطالعه 
 در ی سال جاروري شهر27 در ،ی شناسبي از آسمقاله بعد

 شد به گزار برزي که در دانشگاه تبراري شهری جهانشيهما
 پژوه انتخاب شدم و از کتاب بنده اري شهرنيعنوان بزرگ تر

 من، ی شناساريکتاب شهر:  شدادآوري یبينا.  شديیرو رونما
 اري شهرقي تحقني به عنوان جامع تر94در مهرماه سال 

 . شديی و رونمای معرفهيدر جهان در کشور ترک یپژوه

  
   پر باری به زندگینگاه

 یجاني و پژوهشگر نامدار آذرباسندهي ناطق نوهما
 و با درسها و شي با ترجمه هاش،ياطق با کتاب ها نُهما

 ی در دهه ی و مبارز روشنفکرشروي پیمقاالتش از چهره ها
   است57 از انقالب بهمن شيپ

 در ،ی خانواده فرهنگکي در 1313نجم خرداد  ناطق در پُهما
 یبرا.  رسانداني را در تهران به پارستاني متولد شد دبهياروم

 در ی داستاِن خانه ایترجمه .  انگلستان شدی راهی سالکي
 یبرا.  سفر استني کالدِول، ارمغان همنيکوهستان اثر ارسک

 ی راه1334 در مهر ماه ،ی دانشگاهالتي تحصیريگيپ
 را نخست در گرونوبل و سپس در یزبان فرانسو. ه شدفرانس

 در رشته ی شرقی السنه ی دنبال و در مدرسه سيدانشگاه پار
در .  دادلي ادامه تحصانهي خاورمیاي و جغرافخي تاری

 ی زناشوئوندي با ناصر پاکدامن پ1335 وريچهاردهم شهر
شا و روشنک ي می ازدواج دو فرزنذ با نام هانيحاصل ا.بست
  .باشد یم

 بود یعي ناطق دختر مهندس ناصح ناطق و خانم نصرت رفهما
پدر .  جنبش مشروطه بودندخواهانيکه هر دو از فرزندان آزاد

 یالتي انجمن اانگذاراني جواد ناصح زاده از بنرزايبزرگش م
 ی بود که در برابر فرستاده ی در اوان مشروطه و کسزيتبر

 کرد و در وتحصن دع و مردم را به تستادي ارزاي میمحمدعل
  .گشت" ناطق" نطق پر شورش در آن مجلس ملقب به یپ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خود ی دانشگاهالتي بود و تحصزي تبری ناطق، زاده ناصح
 راه و ساختمان در فرانسه به انجام رسانده بود، یرا در رشته 

 مصاحب ني و از همکاران غالمحسی زبان فارسفتگانياز ش
 رانيپس از بازگشت به ا.  بودیدر دائره المعارف فارس

 آناتول از یرا بنا نهاد و آثار" شرکت مولفان و مترجمان"
 خوشنام یفرد.  برگرداندی را به فارسگرانيفرانس و ولتر و د

 از متون مهم نظم و نثر یاري بود و بسکوکاري و نختهيو فره
 ی و موسسه زي تبری ملی را به کتابخانه راني اخي و تاریفارس
  . کردهي فرانسه هدیرانشناسيات امطالع
 ی خود را در رشته ی دکتری رساله 1346 ناطق در هما
   و اتي ادبی در دانشکده ی اسدآبادني در مورد جمال الدخ،يتار
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  ..... پر باری به زندگینگاه
  

 بعد ی رساله چندنيا. سدي نوی مسي دانشگاه پاریعلوم انسان
 ی فرانسوی ُپرآوازه خداني رودنسون، تارمي ماکسشگفتاريبا پ

 اسم هب) CNRS (ی علمی پژوهشهایو با کمک مرکز مل
 با امي انيدر هم.  شودی منتشر م،ی اسدآبادنيجمال الد
 از اشعار ی ادهي گز،ی الزار، استاد زبان فارسلبري ژیهمکار

 گرداند که در ی برمی را به فرانسورانيشاعران معاصر ا
  . شودیِاف، منتشر م.ِار.ن معتبر فرانسه، ِای ادبیمجله 
 ی گردد و در موسسه ی باز مراني به ا1347 در سال او
 یو هم زمان ترجمه .  شودی مشغول کار می اقتصادقاتيتحق

"  استعمارگری استعمار زده، چهره یچهره  "یاثر مهم آلبرِمم
 در خي گروه تاری سال بعد به استادکي.  رساندی مانيرا به پا

 ی مرفتهي پذان دانشگاه تهریو علوم انسان اتي ادبیدانشکده 
 ی اجتماعخي تارسي در آن دانشکده به تدریشود و دوازده سال

 یجنگها.  پردازدی می عثمانخي قاجار و تاری در دوره رانيا
 ی؛ مناسبات فرهنگ1207 تا 1183 ی سالهاني و روس برانيا

 یانهاي نوزدهم؛ جری سده ی و اروپاراني ااني میو اقتصاد
 قرن ليران قرن نوزدهم و اواي در ای مذهبی و نهضتهایاسيس
 ري و تأث1285 ی انقالب مشروطه و قانون اساسیدائي پستم؛يب
 هي ها و مانهي زمران،ي بر ای عثمانیو قانون اساس" ماتيتنظ"
 از استادان یو.  سالها بودندني او دری درسهای اصلیها

  .هران بود دانشگاه تاني پنجاه نزد دانشجویمحبوب دهه 
 خود یخي مهم تاری از پژوهشهای دوره است که برخني همدر

که " ماست که بر ماست" از:  کند، از جملهیرا منتشر م
 رزاي قانون میپس از آن روزنامه .  مقاالت اوستیمجموعه 

 ني، در زمان ناصرالد1269ملکم خان را که از اواخر بهمن 
 سپس کند؛ ی چاپ مدي تجدی آمد با مقدمه ایشاه، در لندن در م

 و یاسي س،ی حکومت؛ و افکار اجتماعی وبا و بالبتيمص
 ی دوران قاجار را با همکاری در آثار منتشر نشده یاقتصاد

 سالها ني در ازيدو ترجمه ن.  رساندی به طبع متي آدمدونيفر
 ی جان ِگرنی با همکار،یسي از انگلیکي. مياز او سراغ دار

 از خاطرات سر گرفتهکسفورد، بر در دانشگاه آخياستاد تار
 خان زند و ی لطفعلی روزهانيهارفورد جونز، به نام آخر

 زاده به اسم ی محمد قللي از جلزي طنزآمی اشنامهي نمایگريد
 وضع اسفبار ی در باره فون،ي محمد پیُمرده ها، با همکار

  .زنان مسلمان
 سي تدری برانستونيبه دعوت دانشگاه پر1352 در سال یو
 کاي به امرستي نوزده و بی در سده هاراني ای اجتماعخيتار
 اسناد آن دانشگاه نگارش کتاب یاري رود و در آنجا به یم
 سال بعد در راه کي.  کندیرا آغاز م" دوفيبايقتل گر"

 ی وزارت خارجه ی هایگاني به سراغ باکايبازگشت از امر
 و روس و راني ای رود و از اسناد جنگ هایانگلستان م

 السلطنه بي نارزاي عباس می فارسی نامه هایوعه مجم
  . کندی میعکسبردار

 و با درس ها و شي با ترجمه هاش،ي ناطق با کتاب هاُهما
 ی در دهه ی و مبارز روشنفکرشروي پیمقاالتش از چهره ها

   یروي که نی هنگام1350در سال .  از انقالب استشيپ
  هرات شود تا تظای به صحن دانشگاه وارد میانتظام

  
  

  
  
  
  
  
  

 اني را سرکوب کند نام ُهما ناطق در ماني دانشجویاعتراض
 سرگشاده به نخست ی که در نامه ای اندک شمارتاداننام اس
و همراه با .  خوردی کنند به چشم می وقت اعتراض مريوز
 ٥٨ معروف به ی هياني هستند که بی دانشور تنها زناننيميس

 امضا کاي سفر شاه به امری در آستانه 1356نفر را در آبان 
 یريگ پس از دستميدر اواخر همان ماه مأموران رژ.  کنندیم

  . کنندی رها می را در خرابه اکرشي پ،یو ضرب و شتم و
 جنبش نيري از مدافعان سرسخت حقوق زنان و از فعاالن داو

 ی انقالب اتحاد ملی دوستانش در آستانه یاريزنان بود و به 
 داشت و در قراري ُپرشور و بی ُهما سر.زنان را برپا کردند

 ی مهي وجودش مای از همه شي ها و گسستن هاوستنيپ
 ی داشت که خود را بزي را نی شهامت اخالقنياما ا. گذاشت

 . کنداني بلند آنرا بیپروا به نقد بکشد و با صدا
 
 ی پس از بسته شدن دانشگاهها تحت عنوان انقالب فرهنگاو

چهارسال تمام به . ه به فرانسه بازگشت دوبار1360در آذر ماه 
 وزارت امور ی هایگانيپژوهش اسناد و مدارک موجود در با

 اسناد و گزارش نيهم.  پردازدی فرانسه می ملويخارجه و آرش
.  شودی او مید بعی نوشته های برای ا هي ها دستمایو بررس
 در ی تازه ای ُجست و جو ها به اسناد و پرونده هانيدر ا

 ،ی مذهبی هاتي اقل،ی فرنگیونرهايسيدارس و ممورد م
 و هي در قفقاز و روسی انقالبیاحزاب، انجمن ها و جنبش ها

 فراهم ی شهي و در اندابدي ی دست می و عثمانرانيروابط ا
 در زي، تبر1284باکو در " افتد با عنوان ی میآوردن کتاب

 عمر در دست داشت و در اني بزرگ که تا پای، کار"1285
   مانده استی او باقی آثار منتشرنشده شمار
 و ی و فرانسویراني ااتي نشری سال ها ده ها مقاله براني ادر
 ی الفبا که توسط ساعدی مجله یبرا.  نوشه استزي نیسيانگل

پس .  نوشته استی شد مقاالت ارزشمندی منتشر مسيدر پار
" رهيَدب "ی الفبا، او به انتشار مجله یلي و تعطیاز مرگ ساعد
 ها و پژوهش افتهي ني از آخریو برخ.  گماردیرا همت م

   کندی را در آنجا چاپ مشيها
 یري و شکل گیدائي پی چگونگراموني او پیخي تاریُجستارها

 و ی اوضاع اجتماعران،ي در ادي جدتّي مدنینهادها و نمادها
 فکر ی نوزدهم، سرچشمه های در سده راني ایاقتصاد
 در انقالب مشروطه، سهم و ی و قانون ُگستریخواهيآزاد
 ی در آستانه ی انقالبی زنان در آن انقالب، جنبش هاگاهيجا

 آن با ی های و همدستعهي شتي دستگاه روحانستم،يقرن ب
 جنبه ها و عرصه ،یخواهي با جنبش آزادشي هازهياستبداد و ست

 معاصر ما را آشکار خي از تاری و ناشناخته اکي تاریها
 گشوده ندهي پژوهشگران آی به روی ا تازهیکرده و افق ها

 نسبت او ی ژهي و توجه وتي از حساسشينثر نوشته ها. است
 ی خبر مخي گزارش تاری زبان مناسب و درخور براافتنيبه 
 خنگاراني تاراني در می اگانهي ی همه از او چهره نيو ا. دهد

  . سازدی مراني زنان روشنفکر اژهيو به و
 وفات سي در حومه پار1394ه  مای دازدهمي ناطق در هما
 ی روشنفکر،ی جامعه ادبی برای بزرگعهي ضایفقدان و. افتي

 . باشذی کشور میاسيو س
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  رات آذربايجانناشر افکارفرقه دمک           ١٣٩٤بهمن  ١٢٠ شمارهدوره پنجم



  
  
  
  

  ی معجز شبستری علرزايم
  راني در ای حقوق مدنیاي احشگاماني واز پجاني خلق آذرباشاعر

 خورشيدی در ١٢۵٢ميرزا علی معجز شبستری در سال 
د حاجی آقا از تاجران بزرگ شبستر وی فرزن.شبستر متولد شد

ميرزا علی . و پدر بزرگش حاجی ميرزا بابا حاکم شبستر بود
معجز در شبستر در نزد شخصی به نام آخوند مال علی با 

  .است اصول قديم تحصيل کرده
پدرش فوت )  خورشيدی١٢۶٧-۶٨(در سن شانزده سالگی 

معجز در بعد از فوت پدر به استانبول نزذ برادرانش رفت . شد
استانبول فرصت تعلم و مطالعه بدست آورده و ضمن کمک 
روزانه به برادران خود به مطالعه در تاريخ و ادبيات 

. داد وی که عشق وطن بود و درد غربت آزار می. پرداخت می
بعد از حدود سيزده سال زندگی در غربت به شبستر 

از آنجائيکه معجز از مريدان عارف مشهور ايران .بازگشت
شيخ محمود شبستری بود، بيشتر اوقات خود را بر سر مزارش 

  .پرداخت حاضر ميشد و در خلوت به نوشتن شعر می
ميرزاعلی معجز شبستری از پيشگامان احيای حقوق مدنی 

او در اشعار خود تساوی حقوق اجتماعی . زنان در ايران است
به همين خاطر برای تاسيس . و قانونی زنان را طلب می کند

مدرسه دخترانه با اصول امروزه برای دختران شبستر يک 
خيلی تالش نمود و باالخره با مساعدتهای رئيس فرهنگ وقت 
تبريز بنام آقای دکتر محسنی عماد السلطنه، اولين مدرسه 

  .دخترانه را در قصبه شبستر برپا کرد
  :نويسد معجز در بيان سرگذشت خود می

ولی .  مشغول شدمبعد از بازگشت به وطن به نوحه خوانی
نوحه خوانی و بيان حقايق در اشعار نوحه برای واپسگرايان 

بيست و شش سال با . خوش نيامد و بمن اعالن جنگ نمودند
دادند و عروسی  طوری شده بود که خيرات می. اينها جنگيدم

فقط نوشتم و در گوشه و . کردند گرفتند و مرادعوت نمی می
  .کنار روزگار گذراندم

اکبر صابر  ن باور بود که او نيز مثل ميرزا علیوی بر اي
صاحب مجموعه اشعار هوپ هوپ نامه در بيداری مردم خود 

و به همين علت در هريک از اشعار خود به يک . بايد بکوشد
  .معضل و مسأله اجتماعی اشاره دارد

معجز شبستری در اشعار خود به جهالت ونادانی، احتکار، کم 
م اعمال وقيحانه توسط اربابان و فروشی، زور گويی، انجا

خانها و کسانی که خود را از بزرگان جامعه ميدانند و تحت 
ها  پردازند، اشاره لوای دين به خالفکاری و ترويج خرافات می

  .افزايد دارد و همين بر حالوت و مقبوليت اشعارش می
 خورشيدی بدليل اعمال فشارها شبستر ١٣١٢معجز در سال 

را ترک و به شهرستان شاهرود نزد يکی از اقوامش ميرود و 
  . خورشيدی در آن شهر درگذشت١٣١٣يکسال بعد در سال 

ترجمه چند شعر از شاعر معاصر ميرزا على شبسترى با 
  محوريت حقوق زنان و آموزش زنان

  نوعروس
  داين دخترك آوچك چگونه بستر شوى پهن آن

  گفتمش زودش است، بگذار بماند" تكذبان" به 
  گفت دختر مظهرالغرايب است" تكذبان" 

  نماز و روزه اش در نه سالگى واجب است
  گر در اين سن نداند آه عشق چيست

  هيچ مى خواند صيغه اش را ُمال قدير؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !آخوند خدا و پيغمبر بيش مى داند يا تو
  :جوابش ساآتم آرد و گفتمش

  چنين است اى تكذبان
  را" همايون" عروسى گرفتيم و شوهرش داديم دخترم 

  شب هنگام بدرقه اش آرديم با گريه
  چبق آشيديم و در انديشه مانديم تا صبح

  شب هنگام بود آه در به صدا درآمد تكذبان گفت
  آمد" يئنگه " آه باز آن 

  در را باز آرديم و يئنگه آمد
   تمام شد به همان فقره؟خاله جان آار: تكذبان گفتش

  خاله سرش را تكان داد چند دفعه اى
  گفت از برايت حكايت دارم چند صفحه اى
  مشاطه چو دست دختر را به دست داماد داد

  مشاطه برون شد و عاشق در را بست
  چند دقيقه اى نگذشت آه ناله اى سر داد
  دختر بيچاره ناله مى آرد مثل بزغاله

   مرا ببريدناله سر مى داد آه بيايد
  تو را خدا ول آن آه مى روم به خانه مان

  در باز شد و در اين اثنا داماد بگفت
  بيا مادر خانه ات آباد باد

  دخترك را بمثل آودآى در قنداق برداشت
  و گفت نظرى بيانداز بر اين مالى آه گرفتى

  به صبر شود مهيا حلوا: مادر گفت
  يالبغلش آن و به زمين بزنش و گوش نده به واو

  دخترك را به زمين گذاشت داماد و مادرش با مهر بگفت
  دختر هم فرار مى آند از اتاق زفاف

به شفقت دستش را بر سرش آشيد و مى بوسيد سر و صورتش 
  را و بگفت

  حاال برو حاال برو
و خواهر شوهر از براى آرامش اش ريخت در جيبش نخود و 

  آشمش
نه گوش فرا مى دهد نه به نخود و آشمش و نه حرفهاى مهربانا

  بيچاره
  و پاهايش را بر زمين مى آوبد آه من مى روم

  چون گوش اين سخنان را شنيدم

١٢

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان           ١٣٩٤بهمن  ١٢٠ شمارهدوره پنجم



  
  
  
  .....ی معجز شبستری علرزايم
  

  هر از دهان برون آمد به تكذبان گفتم
  با طلوع آفتاب قلبم از طاقت افتاد

  گفتم بروم بخوابم تا آزاد شوم از خياالت
  ند و رفتندتكذبان و يئنگه هم بلند شد

  و من مسرور آه آنها رفتند و سخن تمام شد
  سرم به متكأ و دست و پا دراز آردم

  آه همسايه آوبيد در را
  گفتمش آه چه خبر است؟

  بگفتا آه دخترآت با سر باز و بى آفش
  پناه آورده به خانه مان، نزنش تو را به امام حسين

  بگفتم آه آتك حق من است نه او
  ومه دانى آه توگناهى ندارد آن مظل

  رفت و آورد دخترك را و ليكن پژمرده بود
  چشمهايش گريان، صورتش زرد و دلش پژمرده بود

  پريشان حال و مثل يتيمان سرافكنده بود
  بغلش آرد و بوسيدمش و گفتمش

  اى نونهال محزون و ملول
  نه تو را قباحتى است و نه مادرت را آه جهالت

  لباس شرع پوشيده در ايران،
   آرده است ايران را مرآز بدعتجهالت

  در حالى آه سينه اش نمو نكرده
  طفلى را آبير گفته و داده فتوا

  و خوانده صيغه عقدش را آخوند بى پروا
  صغير را به آله قندى آبير آرد

  بگفتا آفنى پوشيد و بگوييد شاخصى
  سر را شكافتند و گفتند واخصى

  رفتند به منبر و گريبان را چاك آردند
  .ان معجز را بر باد آردجهالت ج

در ايام قديم و احتماًال حاال در بعضى از مناطق رسمى : يئنگه
داير بود آه خانمى پير آه يئنگه خطاب مى شد در شب زفاف 
در خانه داماد منتظر مى ماند و دستمال خونين را در سينى 
بعنوان شاهدى بر زائل شدن بكارت دختر به والدين داماد نشان 

 آنها مژدگانى دريافت مى آرد و بعدًا همين مژده مى داد و از
را به خانواده دختر خبر مى داد تا آنها هم خيالشان راحت شود 
و اين نشان از حساسيت اين مسله و تبديل شدنش به مسله 

  .حيثيتى و ناموسى داشت
  آرايشگر و تزيين آننده عروس در دوران قديم: مشاطه

هئيت هاى قمه زنى آه مراسم قمه زنى و : شاخصى و واخصى
  .اآثرًا لباس سفيد آفن مانندى مى پوشند

   بگذار بخوانند دختران
  به در شد اسفند و آمد فروردين

  وقت عيش و نشاط است پس از اين
  جشن و شادى و سرور

 قبل از اينكه طعمه خاك شويد
 

  با يار مهررو خوب شويد
  آه چون جوانى برود خوار شويد

  رسرتانبرف زمستانى چو ببارد ب
  گر آمى خميده و پير شويد

  يحتمل بى دندان بشويد
  ريش و پشم را تيغ زنيد

  گر آهنه انديشان رخصتش را ندهند

  معجز به دوش آشد جورش را
  
  
  
  

  ليك همانطور آه دوريه از ُمد افتاد
  رسد روزى آه آهنگى هم خارج شود از دور

  به همان روى آه مشخص شودتكليف حاجى در عالم
  وى آه محتاج آفن در محرم نيستيمبه همان ر

  او شير فهم شود آه خون الزم جانش است
  چنان آه در ديار جان، جان الزمش است

  آه چون معرف فزونى گيرد
  سرخم آند ميرزا احمد استاد هم
  و بى باك دست دهد با رومى

  آه داند ارمنى پاك است چون خود
  گر به پاى بلغاري خار رود

  اومتاثر شود همواره همچو 
  گر يهودى را پژمرده بيند
  قلبش به درد آيد فى الفعور

  با درد صربى ِبِگريد
  گر زخمى است زخمش را ببندد
  مرد باهوش دل را فرض است
  انگليسى و فرنگى را نافريبد،

  با رحم و انصاف و عدل راه برو
  اين ريا را ترك بكن

  آه ندهد به تو خيرى اين آارها
  نگاهى عالمانه بر اين سخن آن

  آه دين يعنى راست بودن
  نه اينكه عيب آسى را جار زدن
  بس است اين پندار رياآارانه

  اسب را برانيم جاى دگر
  چه سخنها گفتيم از مذهب و هنر

  آمى هم گوييم از مكتب
  شما گفتيد اى خلق روحانى

  نگذارد بخواند درس، خلق نسوانى
  حاجى آخوند گر رخصت دهد

  بر دختران باز آنند در مكتب را
  حاال آه آخوند ندارد قيدى؟

  پس چرا تو القيدى؟
  حاال آه موال گويد آسب علم آنيد

  و ندارد فرقى لپه و نخود،
  هر شب آه دستور دهد به ملت

  آسب علم آنند دختران مثل پسران
  آه ندارد ُمال گنهى

  آه تمام گنه در شماست استكراه
  :گيرم آه ُمال شش ماه قبل مى گفت

  هاجرنگذاريد درس بخواند "
 گر آسى به دختر قلمى بدهد

 
  تف آنيد بر سر و رويش

  يا آه سوره يوسف را تعليم اش ندهيد
  "آه عاشق شود دختر
  حاال آه عنادى نكند

  بل آه بر او وحى شده
  تا بر اين آار رضا دهد

  حاال آه او سر از جهل و عناد برداشته است
  چاره اى بر جهل االناث آشيد

١٣

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان           ١٣٩٤بهمن  ١٢٠ هشماردوره پنجم



  
  
  
  .....ی معجز شبستری علرزايم
  

  وقت فرصت است اى عوالناس
  خواب هزار و سيصد ساله بس است

  آه فرموده آن رهنماى جليل
  فرض است بر مؤمنين تحصيل
  سخن بر سخن قاطى آرد معجز

  آه عاجز است از اداى سخن معجز
  اى جماعت بحق آزادى

  نشود در عالم چنين گاهى
  طاس آهنه، حمام آهنه

  سر و وضع و اندام آهنه
  ه وقت در گذر استنو آنيد آ

  وقت فرصت است آه پرنده از قفس در گذر است
  جاهلين را دعوت علم آنيد

  دختران را با علم واآسينه آنيد
  زائل نشود" تكذ"گر جهل 

  پسرش به تمدن نائل نشود
  حاال آه جهل از سر ما دست برداشته

  ما هم دست برداريم از جهل و خونريزى
  بياريم از شهر معلمه ها

  نبات خوش منظراز براى 
  علم بياموزند دختران مانند پسران

  عالم شرق را آنيم پرنور
  گر دارا در اين باره آند همت

  بختيار شود اين ملت
  نه بيمارستان است در شهر

  و نه غسالخانه در ِده
  به اين دو چيز هم خلق محتاج است

  گر وراث صاحب علم شود
  نماند گرسنه به ايمان و به دين و پول و مذهب

  بسازيد براى دختران مكتب
  نباشيد مثل خواجه نصير
  نكن به نسوان ظلم آثير

  همو گفت؛
  دختر بايد بماند جاهل" 

  "و طبخ آند در خانه آوفته قابل
  گر چه پير فيلسوف بود طوسى
  گرچه صاحب وقوف بود طوسى

  صد حيف خواجه تنزيل را
  آه اين فكر شان اش را آرده عليل

  

  
  
  
  
  

  او گمان آرد
  وشتن و خواندن دختران را بد خلق آندآه ن

  چون نوشت خواجه اين خرافات را
 حكم راندند ُمالها در ميدان

 
  و گرفتند از دست دختران دفتر و قلم

  گر دخترى بدست گرفت قلم
  شيخان تكفير آردنش

  گر دخترى روسى بخواند
  گفتند آه از دست رفت دين و ناموس
  آه ويران آرد ايران را اين حرف

  د وطن ماند مثل بقرو اوال
  خواند مصحف را عبادهللا

  نداند آه چه گويد اهللا
  دستها را به قنوت باال برد" نگار" و 
  "ربنا آتنا عذاب النار" 

  آه إنر ظن آرد نار را
  اگر از او بپرسى آه لعل نگار

  آه چه گفتى وقت نماز؟
  خواهد گفت آه چه دانم من

  فقط دانم آه بنشينم و بلند شوم،
  ا دريد شيخ دربندىيخه اش ر

  اهل تبريز نگاهش آرد و ياد گرفت
  اين قدر سخن بس است معجز

  .آه چانه ات از جا رفت
  :شيخ دربندى 

بن زاهد شروانی،   عابد بن رمضان علی  آخوند مال آقا بن
معروف به آقا دربندی و نيز فاضل دربندی حايری 

وی در حوزه . واعظ شيعی امامی است) ق١٢٨۶متوفی(
. نجف و کربال دانش آموخت و در تهران اقامت گزيدعلميه 

مشهورترين اثر او اکسير العبادات فی اسرار الشهادات است 
آه در عهد ناصر بخاطر مبارزه با بابيت و نوع جديدى از 
عزادارى در ايام محرم معروف بود و اآثر عزادارى هاى 
آنونى اعم از قمه زنى يا گريبان دريدن يا خاك به سر رو 

يختن و موارد ديگر در محرم را نتيجه ترويج ايشان مى ر
  .دانند

 ترجمه اشعار از ُترآى به فارسى از آليات ديوان ميرزا على 
  معجز شبسترى

 ی قهرمان قنبرتوسط
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 آذر٢١گرامی باد خاطره تابناک شهدای جنبش 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ساهربيچند شعر از استاد حب
  جاني نوپرداز آذرباشاعر

  
  شب از نفس سرد چو افسونگر مرموز

  ختي بر انگشهينغمه و صد زمزمه در بصد 
   از دوری گشت چون افرشته ئاني عمهتاب
  ختي تر و کمرنگ سِر آِب روان رنوِر

   سر از تابش مهتابمهي همه آسمرغان
  دندي پرزاري نی ز نهانخانه کي کي

  زاري شب ، آهنگ روانپرور ننشنفته
  دندي مهتاب دری آب روان پرده در
  اسرار ماه برآمد ز پِس پرده بس
   گشت، خوش آهنگ و فسونکاری شب سپربس
   ندانسترهي و دل تني تن سنگکنيل

   شب مهتاب و شب وصلت دلدارقدر
   فراز آمد و مرغان شباهنگمهتاب

   بخفتندهي شده در سازاني نور گراز
  اني و نسیکي تاری پس پرده رفتند
  . برفتند ادي اثر از ی بی خاطره چون

  !سؤندورمه
  ی بو شب شمِع وصلتهمدي خلوتسوندورمه

  ی اؤپسون افقلریقالريشي الكي اني فجرتا
  یليتا سحر! مي گؤزلی ا مدهي بسترقال

   ...یلوفري نني آچسن،ي تئللراهي ساؤپسون
  ن،يس  نغمهی جانلني سحردمدنيشيا! تمهيگ

   ...نيس  ترانهقوشالر
***  

  .لر سنه  افسانهنيس لهي سؤ،ی شمعسؤندورمه
   ...تي ائشني ناله سني لرقهي گئچن دقزي سسن

  نانماسان،ي گر ا  اوالن سوزومهاني ببونجه
  تي اشني سس  گلن،يگ  اورهناني چارپمده نهيس

  م،يسر محنت! مي ملكاني سنه عاولسون
   ...مي محبتم،يعشق
  ،یماهن
   چاخار،مشكي شی آردبولود
   قارالر، سوالر آخار،ريار
  لر،ۆ گنشۆ گنداني آردداغ

  ...ار  باهار، اوالر باهاوالر
***  
   تؤآر،اي سوني ساچالرنۆگ

  !لرۆ گؤروب، سودا گاؤزون
  نسانالراي اب،ي ائندنيگؤ
  ... خبر وئرر ادانينۆ داو

***  

  !نۆ گیزيرمي قن،ۆ گليزي قیآ
  ن؟ۆلر گؤرد  آرا، نهداغالر

   کؤلگه ده سنني ـ درنيدر
  ن؟ۆ گليزي قی آن،ۆ گؤردلر نه

  ري قیريزنج
  ر،ي قنيري زنج”یلۆمالنک“

   .ري سري بوخدوري ی آردپرده
  ـل،ي بيی هر شئی کتابآچ
  .لي سی توزالرناالردانيآ

  دن،  نمـهوهۆ گـنـهيطاعت
  .دن  نمهلهي رحمت ددنيگؤ
   تورپاقدا باغچا بئجرت،سن
  . جّنتني قالسايي تانریقـو
   سؤزه،االني چوخ نانمايا
  . دوغارسا چاپار گؤزهنۆگ
   آتـما گؤزل،یانينۆ دبو
  .ؤزل ساتـما گرتـهيآخ
  یکي پدياوم

  یقالريشي انين  گئجه،ین  پنجرهميباغالد
  مدا؛ي اوتاغقي قارانلچره،ي آن اري ببوغولدو

  ،ی صدفلرولوماي ن،ي آهكشانۆلدۆتؤآ
   ...مداي بوداغیللرۆ گن،ي آرزوالریسارالد

***  
  ،ی سسنجهي اني  ترهي تن،ي بؤجكلر زلرجهيۆ
  .ندهيلمتۆ ظ  رمزناک ن،ي تارالالریديار
  ،یس  زمزمهني سوالر،ی سسنيئلي یلديآس

  ندهي خلوتنين  باشقا سسلر، مئشهیاوجالد
***  

 نا،يغيشي انين  گئجه،ین  پنجرهباغالسام
 

  ! جكهي آتش، بلكه ده سؤنمه اناني لدهۆگؤن
  ،یكي پئديمۆ آختاران اقدا،ي بو قارانلیمن

  . جكهي دؤنمه ولونداني ني آرزوالریشفقل
  

***  
   سوالنا َدكینگلر رن،يلر  گئجهاولدوزلو

  ني اؤز نفسنيس نلهي دقدا،ي قارانللۆ گؤنیقو
  یس  فوسونكار ترانهن،يانينۆ بو آور دئتري
   ...ني من، باشقا عالملر سسميدي آز ائشريب  یقو

  دامان
  یلتسيري فسونكار شون،ي آخان سوداشالردان
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  ..... ساهربيچند شعر از استاد حب
  

  نده؟يس  پردهني آولالر،ی می آهنگنيسحر
  : باشقا سسلرراني آند،یم ی آهنگنيسوالر
  نده؟ي نفسنيمي مگر، نسشي ائتمانعكاس

***  
  
  دلره،ي کئچولالرا،ي بي آؤلگه سالنارالريچ
  .پكلردني الياشي  -امي چارداق قوروب، دلر يۆسؤ
  :شيسترمي قونان، پروانه نه الهۆ گلدنۆنبۆس
  چكلردن؟ي چیسنۆ آچان، سچرهي اونجاالري
  

  
  
  
  
  یقالريشي اجهگئ
  ميزي بنالدارکن،يدي آیانينۆ دري باشقا ب،یآ

  نالداريدي اولدوزالر آیزي گئجه مقيقارانل
  نيلر  مئشهني باغالرقالريشي سؤنوک ایزليگ
  . آچارولالري ی اسرارلندهيئري قي قارانلان

***  
  ی گئجه قوشالرشقان،ي آللمتلرهۆظ
  الر قاچارب،ي اوزاقالشولالردان،ي بوش ی او غملبئله
  لر  کؤلگهري آغورغوني سته،ۆ اولالري او زيالني
 ... تاپارالرینيريربي بللرۆ کس گؤنی بقيريق

  
  ی پروگرامني نیس رقهي دئموکرات فجانيذربا

1324 
 و یاسي سوکي ووجوده گلن جهانشمول بؤزدهيميعصر
 بي آلناي اسارت آلتیالر  خالق،ی کیلر گؤسترد  حادثهیاجتماع
 ني لمهي بنهيدن کئچ استفاده ائتمه- سوءندني زحمتنياونالر
 ی محو اولماسنيتي وضعی و چوروموش اجتماعشيکؤهنلم

  .ريد شي چاتمبيدؤورو گل
 شاري و فغاظلوميآچ-قداني آچی خالقالرنياني دونبوگون
 قوربانالر وکي بؤنيتي بشربيريراق ق  اوالی ابدینيرلريزنج
 ستهياولسون ا-ورسا اولمتهي هر قیغي آزادلیغي قازاندنايباهاس

 جاي ارتلهي ای طرفدارقي دئموکراتلئردهي اونا گؤره هر رلر،يي
 اوووج ري ساخالماغا جان آتان بیتي و او حاکمندايآراس
 مبارزه نيزغي قندايالر آراس  خالقني ستهي اقيالرال، آزادل ظالم

 و فرهنگ ی اقتصادیبوگون اجتماع. ريلن گونه شدت- گوندن
 بئله هر جور لر لهي و قبالر فهي طاانياشايدا  حالیدن ابتدا جهت

 آزاد لوي مستقینيالر اتي اؤز حبيخي چنهيهينعلئيقيي و تضشاريف
  .رلريي ستهي ارماقطرزده قو

 ی الملل ارتجا مرکزني بنيلر  قوهکي و دئموکراتنيلر قيمتف
 نه ی چالماسندهغلبهي اوزه ریگيرلي آلمان جهانگستياوالن فاش

 وحشت و یالر  گئدن خالقدهيل رهي اني آوروپانینکيا
دن   و او جمله،یاني بلکه بوتون دون،یدان خالص ائتد اضطراب

 انياشايندهيلر ه اؤلکفي ضعشيدن دالدا قالم  جهتعينصنايشرق
 اراتماقي دؤولت کي آزاد اولماق و دئموکراتنين یالر خالق
 وکي بؤنهي اؤز گله جه گجانيآذربا. یردي گوجلندینيدياام
 اوچون هر جور اراتماقياتي حکي باخان آزاد و دئموکراتلهديام

  .ريد یس یريلردن ب  حاضر اوالن اولکهغايفداکارل
 ینياستي ساخالماق سنداي اسارت آلتیزيمي خالقللرلهي اوزي

 الرجا ونيلي متکارالريناي جیجي و خاریلي ائدن داخبيتعق
 یني ثروتیلر کيردي گتلهوجوداي قان ترنيالر یل جانيآذربا
 مي قدینيخي تاروکي اونون بؤب،يي تلنمهيفاي آپارماقال کب،يچک
 نکاري اینيغي وارلیللي سؤزله مري ب،ینيلي آهنگدار د،ینيتيمدن
 نيالک. رالريشي ساخالماغا چالنداياونو اسارت حال. ريائد
او . ريد شي ممهي باش انهيلر  زامان دوشمنري هئچ بزيميخالق
 ساخالماغا موفق یني شرفنين یاغلرده اؤز تورپ  مبارزهريآغ

  .ريد شي حفظ ائتمینيتي و مدنینيلي د،ینيخياولوب، اؤز تار
 الر ماي سوکي بؤیمي کیاباني محمد خخي و شئستارخان

ده   مبارزهیقالري اوغروندا آپاردیغي آزادلنين ی خالقجانيآذربا
. یشدي سالمرتهي حیاني و دونشي گؤسترمالر قي فداکارلوکيبؤ

 بوتون ني خالقجانيده آذربا  مبارزهنهيهيو ارتجاععلئاستبداد 
 یقي حقرانداي ده ایندي ار،يد شيلر ائتم  کؤمکنهيلر اؤز هموطن

 اراتماقياداره- اصولی استقالل و دئموکراسق،يآزادل
   ائدن لي تشکتي اقلرانداياو ا. ريد ی هدفینعالين ی خالقجانيآذربا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نين یلر یري و غلر یکوردلر و ائرمن ازجمله نيالر بوتون خالق
. ريليي سا ندانيشواالري پنين ی حرکاتقي آزادلیالر قيآپارد

 و دوست ائدن ده بو آرزو رنيرلشدي بینيس ی هامنيالر یل رانيا
 نيالر  ظلمو بو خالقنيدادي رضا خان استی چونکر،يد و آمال
 ده تکرار ريبو ماجرا ب. ريد شي سالماقداني آینيس یهام
 صورتده ري بزيس  استثناءیني خالقراني ای هامئنهيولورسا، ا

  .ريد جک فالکته سؤوق ائده
 یني افکار و آمالستي فاشنيتلري هی خان استبدادرضا
 رانيا. یردي گوجلندی ظلم و اسارترک رهي کئچزهيميوطن
 یالر  و باشقای کورد، آسور،یجانلي آذرباانياشايندهيليداخ

لردن   اداره و محکمهیئرلياوخوماق،  بيازيندهيليدوغما آنا د
 ده جهينت. یئتد و قاداغان ایني استفاده ائتمک امکانندهيليآنا د

بو استبداد . یردي نفاقوجودا گتوکي بؤندايخالقالر آراس
 راق اي باخمانهيگي کئچدلي ا4 ندانيلماسيخيينين یکليه

 خالقا هجوما راق زالشاياسيگئده ح-مورتجععنصرلر گئت
  .رالريد  بوغماقدایني حرکاتکينون دئموکرات اوب،يکئچ

 گوجلو و ب،ي ائدی جهتدن ترقعينصنايزيمي مملکتارتجاع
 تدهي قالما وضعندانيامي اونو نوح ار،يم-ستهي ایني اولماسیقدرتل

 ناي چارخی ترقنيزيميخصوصا خالق. ريساخالماغا جهد ائد
 ماي جدن قنهيهياستعلئي بو مرتجعانه سني ستهي دؤنمک ایگئر
  نداني آرزوالرینعمومين ی خالقالررانيبوتون ا. ريد یل ائتمه

 ري ده واردیلر تي خصوصیئرلي چوخ ري بنيجانيباشقا آذربا
 ی و مدنی اقتصادیاسي سوکي بؤیزيمي خالق،یک

 اثبات زلهيمي وار قوتزيب. ريد کي ماللره تيخصوص
 گوج و یني و مقدراتینينطالعيزيمي وطن،ی ککيگيل¬ائتمه
 یغياراتدينين یتي وضعايدون. کيگيل¬ ائتمهنيي تعزلهيم اراده

 یعني،یمي کزيميگي دئدسهي ایزيمياتي حب،يفرصتدن استفاده ائد
   ی اساساشاماقي آزاد ندهيلي اوصولو داخی دئموکراسیقيحق
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  ....یس رقهي دئموکرات فجانيذربا
  

 ائتمک اوچون طبقه فادهيستيدن ا  و بو فورستقيييعذره قورمال
 خواهي آزادري هر بب،يي نظرده توتمایغيل یري آفينيصو 
 انياشايجاندايبوتون آذربا. ريزمد الیشماسي چالنين یل جانيآذربا

اله - البيي نظره آلماینيغيل یري آلي و دتيلليجاماعات، م
 قي و آزادلکيدئموکرات. ريد یل  و تالش گؤسترمهی سعب،يوئر
 یمي طبقه کري بالر واحد  بوتون وطنداشولونداييل دئايا
  .ريد یل  حاضر اولماهي  و هر جور مبارزهیل رلشمهيب

 ی معاصر و مدنیمي کیئرلرييري آنيراني اجانيآذربا
 ن،ي ماشزيميعصر. ريد شي قالمی دالللرلهي اوزيلردن  مملکت
 زي تهجالرال ني و ماشعيوکصناي و بؤی علم عصرک،يائلئکتر

فتخارال دولو  ازيب. ريد یاولونموش صنعت و فالحت عصر
 دن یئنييني عظمت و شهرتنيزيمي اولماق اجدادقيي الزهيميخيتار

 و عيصناي مترقیزيميوطن. کيي¬ندهيکري فرماقيد جانالن
 وخساي. کيگيل-رمهي چئوهي  اؤلکهکي دئموکراتري بیقيحق

 ري چوخ تئز بب،يي لمهي قورتارا بنداني آلتی اسارتنيلر گوج
 ینياتي حی و مدنیاقتصاد-یسايس. کيلريزاماندا محو اوال ب

 و چوروموش کؤهنه ني لمهي گؤره قورا بناي تقاضاسنيزامان
 اؤز للتي مري قاالن بري اسندهيس  منگنهنيتي وضعیاجتماع

 ستيالي ساخالماغا موفق اولوب، امپئرینيغياستقالل و آزادل
 نيعتي طبويبو اجتماع. لمزي خالص اوال بندني اسارتنيلر دؤولت

 دئموکرات جانياونا گؤره آذربا. رينداندينونالرپوزولماز قا
 فالحت جهتدن ی و تجارت و علمعيصنا جاني آذربایس رقهيف

 قي دئموکراتلیللي و میتي خالق حاکمیقي حقینيس یترق
 ائله زيم رقهيف. رييلردن سا  شرطیضرورينيس اوصولونون غلبه

 جبهه قي دئموکراتلاداي بوتون دون،ی کريي باشالشهي زاماندا اريب
 کي آتالنتلر للتي و گوجسوز مفي ضعیمي کیغيغلبه چالد
 یلر کيد¬ستهي اینياتالري اؤز حندهير¬ اوزهیاساس یمنشور

 یلليم.  موفق اولموشالرهي  قورماق حقوقونو الده ائتمهیميک
 دئموکرات جاني اوالن آذرباالتي تشکري بکيدئموکرات

 گؤره نهيلر تي خصوصنيجاني و بالخص آذربانيراني ایس رقهيف
  .ري ائدنيي تعلدهي شکیداکي آشاغینيلر فهي وظنياخياؤزونون ان 

  لر  مسئلهیاسي و سیعموم
 یني و استقاللتي تمامنيراني ایس رقهي دئموکرات فجانيآذربا. ١

 یئرلي و یللي منيجانيمدافعه ائتمکله برابر، آذربا
 و یاسي س،یراق، اونون اقتصاد  نظره آالینيلر تيخصوص

 و التي اري بالتأخلهي مقصدرمکيسرعتلندينيس ی ترقی مدنیلليم
  ٢. ري ائدلب طیني باشالنماسناي انتخابنين یشهر انجومنلر

 و ليتجارت د-یاقتصاد-ی مدنندهيلي داخراني اجانيآذربا. 
 یمي کیگيستدي اینياتي و اؤز حتي مختاریللين م فرهنگ جهت

 نيزيم¬قهري ائتمک فلي حقوقالر تحصشيقورماق اوچون گئن
  ٣. ريندنديلر فهيان اساس وظ

 کي و هموطنلیس لمهي ائدني تأمنين یغي فرد آزادلزيم رقهيف. 
 مبارزه ولونداي و اونون ريي سا ندانيحقوقونون مقدس اساسالر

  ريائد
 و ی اجتماع،ی اونون اقتصادشي فالکته سؤوق ائتمیمملکت. 
 انياخال و جهالتده سظلمتي تنزلولونه سبب اولوب خالقیاسيس

  .ريد یل لمهي صورتده محو ائدی جدیتيمستبدلر حاکم
 یغي مطبوعات آزادل،یغي وجدان آزادل،یغيخالقا سؤز آزادل. ۵

 یني افکارزميمستبدلر و فاش. ريديل لمهي وئریغي آزادلالتيو تشک
. ريد یل لمهي نعمتلردن محروم ائدوکي ائدن مرتجعلر بو بؤغيتبل
  یني دردلرني مملکتلهي اولوي یس  وئرمهی رای عمومنيخالق. ۶
  

  
  
  
  
  

 ري و بونا قادني ستهي ساغالتماق اینيالر ارايقانان و اونون 
  .ريد یل لمايارادي ی دؤولتکي خالق دئموکراتیقياوالن حق

 بوتون شي چاتمناياشي یرميگي اولماق، اوزره ازيس استثنا. ٧
الرا  ن چاتاناياشي ٨٠دن -٢٧ هي  و آروادالر انتخاب ائتمهیشيک
 هي و تنبديانتخابدا تهد. ريد یل لمهي وئریاريختي اولماق، اخابينتي
. ريديل نماي آلی صورتده قاباغی قطعني خائنانه حرکتلریميک

 ینيي رای صورتده اؤز قانونري بیخالق مستقل، متناسب مخف
 یقي حقلهي اوليآنجاق بو . ريديل  اولماکي مالناي امکانرمکيلديب

 انتخاب ائتمک ممکن ینيلر مي خادللتياوالن م یس ندهيخالق نما
  .لرياوال ب

 مدتده ساي و قنيراق مع  اوالزيرسي بوتون مملکتده تأخانتخابات
 و للتلري مکي و دئموکراتقيبوتون متف. . ريد یل انجام تاپما
 ی اتفاقیلر تي قونشوموز اوالن شورا جمهورنياخيخصوصا 

 یجيماق خار و دوستلوغوموزو ساخالیمي اوالن صملهيا
  . .ريديل  ائتمهلي تشکیني اساسنيزيمياستيس

 و  نداني طرفدارالرکتاتورلوقي استبداد و دیالتي تشکدؤولت
دؤولت . ريد یل زلنمهيالردان تم  آدامیرليکي فستيفاش

 نين ی مأمورالرسي مثال ژاندارم و پول،یقوللوقچوالر
 لوي له¬ی هئچ وجهنهيلر سوز و تجاوزکارانه حرکت قانون
 دان ا آرلهياختالس و روشوتخورلوق تامام. ريد یل مه-لمهيوئر
  .ريديل لمايريقالد

  نداي حاقیلر  و تجارت مسئلهیاقتصاد
 ولوناي ی ترقی مملکتیس رقهي دئموکرات فجانيآذربا
 ني ارتجاعیلي و داخیجي خارینيغي آزادلني و خالقخارتماقيچ

 نين یاتيتصادي اقنيزيميتعروضوندان قوروماق اوچون وطن
 ی اقتصادیداک ی و آشاغینيس لمهيشيي¬ صورتده دهیاساسل
  ريلي ببي و واجمي الزینيس لمهيري کئچاتاي حرلرلهيتدب
 و ی اصول عالی چوروموش اقتصادبيريدؤورونو کئچ. ١٠. 

. ريد یل  عوض اولونمالهي شرط ای اجتماعیمعاصر اقتصاد
 اونو ،بيري وجوده گتیعي صناري و آغیللي اؤز مزيميخالق

 ،ی کريد یل  گؤرمهريائله تدب. ريد یل  حاال سالماريمعاصر ب
 الن محصولونا اوعي صنازيم  زامادا اؤلکهريچوخ تئز ب

 ائتمک ممکن ني تأملهيس  واسطهیالر  اؤز کارخاناینياجياحت
 ب،يمملکت دوچار اولدوغو فقر و فالکتدن قورتار. اولسون
  .نيلسيکئچه ب) نايراسيس (نهيفيلر رد  و ثروتمند مملکتیمترق
 ندهيس جهي نتاستي خائنانه سالنياستبداد دؤورونده آپار. ١١
 ري و اورادا نه بشيلمي آپاربيلي چکیلر  ثروتنيجانيآذربا

 مهم صنعت ري بیري نه ده آک،ي فابرري کارخانا، نه بیگؤرکمل
 جانيراق آذربا بونو نظره آال. یشدي وجوده گلمیاوجاغ

 ،ینيلماسياراديع ي صنایللي مجاندايآذربا یس رقهيدئموکرات ف
 و بيريوجوده گت) خانا خسته (ضخاناي مکتب و مرک،يفابر
 ددني جینيس  وجوده گلمهلر لهي اوچون وسیس لمهي چکالر ولي

 لي نالهيس¬ واسطهیلر  انجومنهتيالي و والتي ار،يطلب ائد
 بو یسمي قوکي بؤنين یري گلنيجانيآذربا. ريناني اناياوالجاغ

 صرف نايغي آبادلنيجانيآذربا رلرلهي تدبیداک یوخاري
  .ريد یل لمهيائد
 ني و خالقرمکيشلنديلرله گئن  هر جور واسطهیتجارت. ١٢
 نهيهي علئکيزليشسي اوچون ارماقيالشدياخشي ینياتي حیماد
 و تجارت نياتي حیاقتصاد. ريد یل  گؤرولمهرلري تدبیقطع
عموما تجار، خصوصا  ،ی کريمدي ائله آپارماق الزینيشلريا
 هي¬یل¬ني چتی و اصناف اقتصادی و اورتا آلوئرچردايخ

   کيليري دیبوتون مملکتده اقتصاد. نيس راست گلمه

١٧

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان           ١٣٩٤بهمن  ١٢٠ شمارهدوره پنجم
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 یطي شرااتي حی مادني بوتون خالقن،يجانالنس) شافينکيا(
  .١٣. نيالشسياخشي

 رلرياق اوچون تدب آلمیني قاباغنين یس  دوشمهمتدني قپولون
  ريد یل گؤرولمه

) لر کيفابر (لهي اشتراکنيوخسولالريزحمتکئش و . ١۴. 
 و مؤوجود اراتماقيالر   کارخاناردايلر و خ شرکت

 ني اونالربي کؤمک ائدنايالر دستگاهالر و ال کارخانا
  .ريد یل  همت صرف ائتمهنايالر  قورتولمافالسدانيا

 رمک،يو سرعتلند و تکامولونیس ی ترقنيعيصنا. 15
 لهي مقصدرماقيالشدياخشي ینيتي وضعنيکارگرلر

  :ريد مي سالماق الزنهي قانون شکلیلر  مادهیداکيآشاغ
 و یل لمهي ائدنيي گونو تعشي اقيل  ساعت٨ده  بوتون اؤلکه) آ

 متناسب عالوه مزد شهيا) یلر فينيص (یاصناف
  .ريد یل لمهيوئر
 مهي بیاجتماعلر اوچون  فعله، قوللوقچو و متخصص) ب

  .ريد یل رمهي کئچاتاي حب،ياراديقانونو 
 قاداغان یس لمهيد شلهي اني قدر اوشاقالرناياشي ١۴) ج
الر   قدر اوالن اوشاقناياشي ١٨ ندانياشي ١۴. ريد یل لمهيائد

  .ريد یل  اولماماقي ساعتدان آرت٧ ی مدتشياوچون ا
ده لر  کوچهب،يليخاري چشدني اوالن ایاجي و احتميئتي) د

 الر خانا ميئتي ی خصوصناي اوچون دؤولت حسابیقالماماس
 داوام یليالرا تحص  اوشاقوخسوليلرده  آچماق و مکتب

 ئمکي اوچون اونالرا پولسوز پالتار و رمکيائتد
  ريد یل لمهيوئر

 ی قدر اوالن اوشاقالر خصوصناياشي١٨ ندانياشي ١۴) ائ. 
 ۴ر گونده ال بورادا اوشاق. ريد یل لماي آچیصنعت مکتبلر

 ساعت دا ۴ و یل رنمهي صنعت اؤشلمکله،يساعت ا
  .ريد یل اوخوما

  ريد یل لمهي زحمت قانونو وضع ائدی خصوصکلهيتئزل) ف
 یحقوقالر) کادر (نيبوتون کارگرلر و مستخدملر) گ. 

 دفعه استراحت گونو، ريده ب  هفتهلهيمحفوظ اولماق شرط
 استراحت و ارامالردي بایني و دیللي م،ی گونلرقيآزادل

  یل لمهيوئر) تيمعزون (کيمرخسل
 هفته ١) دوغوشا(حمله -یالر وضع  آروادالهيحام) ه. 
 کي قدر مرخسلاي هفته سونرا١حملدن -ی وضعشيقالم
. لهي محفوظ اولماق شرطیالر بوتون حقوق. ريد یل لمهيوئر
١۶  
 اصولونا ی وئرگلهي نظره آلماق شرطیني منافعنيخالق. 
 و نهيتي وضعی اقتصادني و هر وطنداشیل  باخمادن یئني
 مي مستقیري غ،یس لمهي ائدنيي تعی گؤره وئرگنهيريگل

  ١٧. ريد یل  آزالماقجاي باجاردلر یوئرگ
 اوچون رمکي کئچاتاي حیرلري تدبی اقتصادلنيگؤستر. 

  .ريد یل لمهي ائدلي تشکی بانکیللي مجاني آذربالهي اهيسرما
  نداي حاقفالهت
 آج، نين یس ی کندلنيجاني آذربایس رقهيات ف دئموکرجانيآذربا

 قدر کندلرده هي¬یندي ایني گناهنين یس  حاال دوشمهوخسولي
اصولوندا گؤرور و بونا گؤره ) کيل یدربئ(اوالن فئودال 

  ،ی کري حساب ائدرقهيف
  

  
  
  
  
  
  

 ني معیني ارباب مناسبتلهي ای زاماندا کندلريتئز ب. ١٨
. ريد یل لمهيضع ائد قانون ویدن اؤترو خصوص ائتمک

 الماقي پالهي پولسوز اولماق شرطلرله ی کندلینيئرلريدؤولت 
 اوالن و ی استبداد دؤورونون طرفدارنيهمچن. ريد ميالز
 ی امالکنيدارالر  ملکهیري اشي قاچموب،ي قویجانيآذربا
  .ريد یل لمهي وئرناياري اختنيلر یدره اولونوب، کنل مصا
 رماقي آرتیگيلينجي اکرماق،يد  جانالنی فالهتلر یکندل. ١٩

 بورج وئرمک لهي الي و تزه تنزی اوزون مدتللهيمقصد
 اونو ب،يريشديي¬ دهیني و شرطیستئمياوچون بانک س

  ٢٠. ريد مي حاال سالماق الزري بري قادهي  ائتمهني تأمیاجياحت
 رحمانه¬ی بشي الني ائدلي تحمندنيالر طرف  اربابیبعض. 

 ،ی کريد یل اراتماي طي ائله شراريد یل  گؤتورولمهلر یوئرگ
 انسانا ب،ي اداره ائدینيس  عائلهلهي اؤز محصولو ایکندل
  ٢١. نيلسي قورا بیاتي اوالن حقييال

 نين ی نظاما سالماق، زحمتکئش کندلینيشيفالهت ا. 
 یتي جمعی اوچون کندلرده کندلرماقيالشدياخشي ینيتيوضع

 اداره ی اؤزلرنيلر ی کندلیتلريبو جمع. ريد یل اراتماي
  .ريد یل ائتمه
  ٢٣. ريد یل لمهي سئچنداني آراسنيلر یالر کندل کندخدا. ٢٢
 یلر تي موفقوکي بؤني معاصر علم و صنعتیفالهت. 

 ري تراکتور و سالره ی قورماق اوچون دؤولت کندلنداياساس
  .ريد یل  کؤمک ائتمهلهي ایالر نيفالهت ماش

  نداني اؤز مقامالرنين یژاندارم و دؤولت قوللوقچوالر. ٢۴
 ندني اللرینيالر وخي- وارنيلر ی کندلب،ياستفاده ائد-سوء

  .ريد یل مه¬لمهي وئرولي نايآلماالر
 و سوزولوق قي قوراقلینيس ی کندلجانيآذربا. ٢۵

لر   چئشمهنايقورخوسوندان قورتارماق اوچون دؤولت حساب
 و اونالرا رماقي قازدیوالري قوني آرتئزب،يريوجوده گت

 استفاده ائتمک نجايمي الزونداني سوني و گؤللرالريچا
 فالهت محصولونو ولالرالي بو ،یل لمهي وئریامکان
  ريد یل رمايالشدياخشي ینيتي وضعنين یندل و کیل رمايآرت
  نداي حاقفيمعار
 و جهالتله قيزلي ساوادسیس رقهي دئموکرات فجانيآذربا

 یداک یاغ آشنداي حاقیفيمبارزه ائتمک اوچون خالق معار
  ٢۶:  سوروریل رهي ایلر فهيوظ
 ماتي تعللني ائدبي تصوندني طرفیلليم-يیشورا-یسيمجل. 

 ري بعيسر) یمجبور (نين یو اجبار) سوز پول (یمجان
  .کيري طلب ائدینيصورتده اجراس

 ري بی اوچون قدرتلیسي ترقنيتي مدنیللي م،یليآنا د. ٢٧
 ی دؤولتستري اريتأخالي بزيميالر اونا گؤره ده باال. ريد واسطه

 سي تدرزدهيميليلرده اؤز آنا د سه  مدرهی خصوصسترسهيو ا
 و یتابالري درس کريالتأخيبونون اوچون ب. ريد یل ائتمه
 جاندايآذربا. ريد مي حاضرالماق الزیماتي لوازسي تدرريسا
 ده اؤز آنا نيلر ی کوردلر و آسورلر للتي باشقا مانياشاي
 الي کامزيم رقهي فلهي اارياق و اختسه آچماق ح  مدرهندهيليد

  ٢٨. ريد موافق
 ی و خصوصني و اونالرا معرماقي ساوادالندیالرياشلي. 
   جايري وئرمک اوچون بوتون شهر و کندلرده آکيليب
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  ....یس رقهي دئموکرات فجانيذربا
  

 یلرده ماد بو مکتب. ريد شيلمي آچیلر و صنعت ائولر مکتب
   معلم ی و اونالراتماقاري یطي شراليسهولت و تحص

 گؤرمک رلري تدبی ائتمک اوچون خصوصنيدن تأم جهت
  . ريد ميالز
 مکتبه قدر بوتون درس ی مکتبدن توتموش آلیابتدا. ٢٩
 دن یئني) نايالر پروقرام (نهيلر برنامه) سيتدر( و یتابالريک

 ائدن سؤزلر نه وارسا غي استبداد، و ظلم تبل،یل باخما
 و ی دئموکراسی و تزه نسلیلماسي آت،بيليخارياونالردان چ

 ائتمک اوچون تزه درس هيي روحدا تربخواه یآزاد
  .ريد یل لماياراديلر   و برنامهیتابالريک

 نين یالتالري و علم تشکفيشهرلرده و کندلرده معار. ٣٠
 ليالر تشک خانا  قراتالر، خانا تابي ک،یل لمايري آرتيیسا
سوز  ورتده و پول اوچون منتظم صیل اها. یل لمهيائد

 لهيس  علم و فرهنگ واسطه،یل لمهيکونفرانسالر وئر
دان آپارماقدان اؤترو   آرایني نقصانالری اجتماعنيزيميخالق

 ني  مهو ائلهیزيمي نسلیئني. ريد یل  جلب ائتمههي مبارزه
دان  الر آرا  و قمارخانای ائولرقيزليس  اخالقالر، خانا اکيريت

 گؤزونو ني مقصد خالقشلردنيبو ابوتون .ريد یل گؤتورولمه
 یل  استقالني اونو وطنه،ي وکسلتمهي یتيآچماق، اخالق و معنو

لره   مبارزهی ساخالماق و قوروماق اوچون جدینيغيو آزادل
  .ريد حاضرالماقدان عبارت

  ی سهي صحخالق
 اوچون مهم یس  مبارزهاتي اونون ح،یغي ساغالملنيخالق
 ی قالماغنهيدي قئهيومون صحبونا گؤره ده عم. ريد لردن شرط
او . ريليلردن ب  مسئلهوکي بؤیس رقهي دئموکرات فجانيآذربا

 طلب ینيس لمهيري کئچاتاي حنيرلري تدبیداک یخصوصدا آشاغ
  ٣١. ريائد
 نيامراز. ليي دئی ساغالتماق کافیالر مؤوجود ناخوشلوق. 

  .ريد مي گؤرمک الزرلري تدبی آلماق اوچون جدینيقاباغ
 رکابا،ي چگه،يزليلرده، بازارالردا، ائولرده ناتم کوچه. ٣٢
  ريد یل  گؤرولمهرلريمک اوچون تدب-لمهي وئرولي گهيل ینتيپ

 مبارزه ی جدنهيهيعلئ) ايمالئر (ترتمهيت-رمايزديق. 33. 
دان  لر آرا دن سبب  تؤرهی مرضلریميبو ک. ريد یل آپارما
غالر و  با،یل  قورودولماالر قيباتاقل. ريد یل لمايريقالد

  .یل لمايري آرتيی سانيآغاجالر
 ی ناخوشلوقالری مسرري تراخوما و ساک،يکئچلل. ٣۴
 و یل  گؤرمهرلري تدبی اوچون دؤولت جدرماقيدان قالد آرا
  .ريد یل رمهيئتي کيل  کؤمکی و معنوی مادشهيبو ا
 ی اوالن معلوماتمي الزنداياتي حکيل  گوندههيل اها. ٣۵

 وي راد،یل  ائتمهلير تشکال وئرمک اوچون کونفرانس
 الر تابچاي و بو مقصدله کیل  باشا سالمای خالقلهيس واسطه

  .ريد یل نشر اولونما
 اوچون شهرلرده و کندلرده یس هي تربنيجک نسل گله. ٣۶

 و دؤولت لر تيالرا مخصوص جمع  اوشاقیاشليلر و  کؤرپه
  ريد یل لماي آچی ائولرهي تربنايحساب

   مطبوعاتصنعت،¬نجهي اات،يادب. 
 عي و صنااتي اوالن ادبیداسي قی روح،ی معنونيخالق. ٣٧
 اراتماقي یطي شراري اوچون هر بیس ی ترقنين فهيظر
 و یالريچيازي جاني آذربازدهيبو مقصدله تبر. ريد ميالز

   نيلر تيبو جمع. ريد یل  اولونمالي تشکیتيهنرورلر جمع
  

  
  
  
  

 یلر  شعبهندهي و کندلرندهي باشقا شهرلرنيجانيآذربا
  .ريد یل اولما
 زحمت و نظاما ساالن نين یلر  و هنر صاحبیچيازي. ٣٨
 ائتمک اوچون دؤولت ني حقوقونو تأمقيليجيارادي

 ،یل لمهي ائدصي مقداردا کؤمک تخصی کافندنيس بودجه
   وجودا نيهنرورلر

  . ريد یل لمهي اثرلرده پاداش وئریگيرديگت
 ندهيس  ساحهیقي و موسقيسازل¬ مجسمهق،ينقاشل. ٣٩
 ینيلر  صنعتی ابدنين یالريجياراديخالق جانيآذربا

 و لر سهي موسسندني دؤولت طرفلهيساخالماق مقصد
 نداي آلتنين ی علني و اوستادالریل رمهيکارگاهالر وجوده گت

  ريد یل رنمهي جاوانالر صنعت اؤیاستدادل
 مانع اوالن آدامالر نهي نشرتابي کندهيلي دجانيآذربا.۴٠. 

. ريد یل نماي آلتهي مسئولیمي کی و خالق دوشمنیخائنوطن 
۴١  
 ني مأمورالررداي خني شلهي اندهيلر دارهي دؤولت ان،يلر معلم. 

  .ريد یل  ائتمهني تأمینيمعاش
 اولدوغونو ی اوجاغهي تربی اجتماعوکي بؤنيتئاتر. ۴٢

 اوالن ندهي شهرلرجاني و باشقا آذربازيراق، تبر نظره آال
 ني تأمندنيدؤولت طرف) یلر خرج (یجير مخانيتئاترالر

  .ريد یل لمهيائد
   مسئلهیلليم

 یلي داخنيللتي مري هر بانياشاي ندهيلي داخنين ی مملکترانيا. ٤٣
 تيالي و والتي ائتمک حقوقو انيي تعی و اؤز مقددراتتيمختار

  .ريد یل لمهي ائدني تأملهي ایس  واسطهیانجومنلر
 راني اوالن اکي مالهتي خصوصیمي کالريجانليآذربا. ۴۴

 یللي مندهيلر  و دؤولت ادارهالتالري تشکی اجتماعیخالقالر
  یشلريمحاکمه ا. ريد یل لمهيشلديراق ا  اوالزيس¬ مانعهللريد

 شيلميري و زورال کئچقيرضا شاه دؤورونده هقابازل. ۴۵
 ندهي اونون عوضب،يليالر لغو ائد  قانونیبوتون ارتجاع

 ،یل لمهي قانونالر وضع ائدغونياو غاي و دئموکراتلقيآزادل
. ريد یل  اولونماني صورتده تأمی قطعیل  استقالنيلر یقاض

 شلرهي ای اجتماعنين ی و ژاندارم مأمورالریشهربان
  ريد یل ولماي سون قوی جدنايالر شمايقار
 و آنجاق یل  آزاد اولماقدنييلر هر جور تض محکمه. ۴۶. 

 یس و مطبوعات محکمه یاسي س،یل عدالت و حاقا آرخاالنما
لرده  محکمه. ريد یل مهي اجرا ائدلهيحضورو ا) فهيمنس (تيهئ
 یلر مي متهب،يلي صورتده انجام وئرري بعي چوخ سرشلريا
 و محکمه. ريد یل  ساخالماق جرم محسوب اولونمافيالتکليب

 نهي ائوني کسريدان هئج ب  اولمای امری العمومون رسمیمدع
 و ژاندارم معزنون یشهربان. از ائتمک اولمشي تفتب،يريگ

 فدهي توققي ساعتدان آرت٢۴ لهيقياولدوغو اشخاس انضباط تر
 جرم حساب لر في حبس و توقزيس گناه. لمزي بايساخال

  .ريد یل  اوالنالر جزاالنمابياولونوب، اونا مرتک
 ٢۴ ني و اونالربي جلب ائدهي  محکمهیتکارالريکئچن جنا. ۴٧
 فورا لرسه،ي اثبات ائدیلر  جرمب،يشيئتي نايار  حسابکيلليا

  ۴٨ ندايحاق) اوردو(ارتش . ريد یل جزاالنما
 ري بقيي الهي  اؤلکهکي و اونون دئموکراتی اصالحنيارتش. 

 ،ینماسي وضعه سالري اداره اولونان مناسب بیميارتش ک
  . ريد مي الزیس لمهيشيي- دهنهي قانونو خالق نففهي نظام وظنيهمچن
 حفظ ائتمک اوچون ینيگارالريادي یخيتار نيجانيآذربا. ۴٩
  ريمدي الزرمکي وجودا گتی موزئري بیلليم
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  ی سازی خصوصاستي کارگران و سی شغلتيامن
 ستي نی ضد کارگری اقتصاد– ی اجتماعیها  برنامههي علکاري از پی جدای شغلتي امنني در راه تأممبارزه

 عيگر صنا مخالفت و اعتراض هزاران کارري اخیها  هفتهدر
ها قرار   در نقاط مختلف کشور در صدر خبرها و گزارشیميپتروش

 خود و ی شغلتي امنني خواستار تأمیميکارگران پتروش. داشته است
 مبارزه در نيا.  هستندی سازی مخرب خصوصاستي دادن به سانيپا

 و ی سازی خصوصانباري زیامدهاي به پقي توجه دق،یاوضاع کنون
 سازد؛ي طبقه کارگر را ضرور می شغلتي امنیرابطه آن با نابود

 کامًال ی با محتوای اسالمی آنکه برنامه ششم توسعه جمهورژهيبو
  . آماده شده استکي نزدیا ندهي اجرا در آی و براني تدویضد کارگر

 نيو تضم” بحران“ به ی شدن رکود اقتصادلي از تبدیري جلوگیبرا
 یدار هيکشور با سرما اقتصاد وندي پقي خود از طرِتيتداوم حاکم

 یعي تالِش وسی اسالمی رهبران جمهورري اخیها  در ماه،یجهان
 جهت یستيالي اسارتبار با انحصارات امپری انعقاِد قراردادهایبرا

 يی گردهمایبعد از برگزار. اند  کردهی خارجهيجذب سرما
 یالملل ني بشي صادر کننده گاز در دوم آذرماه و همایکشورها

 شرکت ١٣٧ با حضور ”ی نفتی قراردادهاديمدل جد از يیرونما“
 ني آذر ماه دوازدهم٢٣-٢٢ ی آذر ماه، روزها٨-٧ در یخارج
 آذر، ٢١روز .  در تهران برگزار شدیمي پتروشیالملل ني بشيهما

 گفت، رناي به ایمي پتروشعي صنای شرکت ملرعامليمعاون مد
 راني ایمي در صنعت پتروشیگذار هي سرمایها تي و جذابها تيظرف“

 یمي صنعت پتروشندهي از آن به عنوان بهشت آی است که گاهیبه حد
 راني ایمي چرا از صنعت پتروشد،ي پرسديبا” .برند یجهان نام م

  برند؟ ی نام من جهایمي پتروشندهيعنوان بهشت آ به
 کشورمان تحت عنواِن ی با چپاول امواِل ملر،ي اخۀ از دو دهشي بدر

 -ی اقتصادیري سمتگیها هي از پایکين عنوا  و بهی سازیخصوص
 و یها و مراکز صنعت  کارخانهی اسالمی رهبران جمهور،یاجتماع

بخش . اند  قرار دادهداران هي کالن سرمااري کشور ما را در اختیديتول
) یاختصاص (ی خصوصی و مراکز صنعتها خانه از کاریقابل توجه

 ی قانون ضد مل،”ها ارانهي یهدفمند “یشده، بخصوص بعد از اجرا
 ”یآزاد ساز “ی پول برایالملل ني صندوق بی شده از سوکتهيو د
 ِليبا تعط. اند  شدهکاري کارگر کشورمان بها ونيلي و ملي تعطها، متيق

 و ”ی ساختارليتعد “کار،يب کارگران ِمي عظلي خجاديها و ا کارخانه
ران  کار کارگیتر کردن فسخ قراردادها  آسانی قانون کار برارييتغ

 موقت کار، مرسوم کردن ی گسترش قراردادهاان،يتوسط کارفرما
، و حاال ” امضاءدي سفیها  حسابهيتسو“ امضاء و دي سفیقراردادها

 ی اسالمی کار، کارگزاران جمهوری حجمیبا گسترش قراردادها
 خود ريدر تالش اخ. اند دهي کارگران گردی شغلتي امنیراني ووجبم
و با ترفند ” برنامه ششم توسعه“گران با  کاردني به اسارت کشیبرا
 ٢٣، بنا بر گزارش ” به بازار کاراني ورود کارجوطي شراليتسه“

 دي کارگران جدی حداقل مزد برانييتع“آذر مهر، دولت نظر 
 درصد حداقل مزد ٧۵ زاني مبه… سال ٢٩ ري زی سنیها گروه
 یها تيتا دو سال و بدون حما”  کاری عالی شده مصوبه شورانييتع

 سبد نهي در رابطه با هزکهي در حالگر،يعبارت د به.  را داردیقانون
 ۀ کارگران در نامی صنفیها  انجمنی کانون عال،یخانوار کارگر

 دستمزددر حال حاضر حداقل  “سد،ينو ی می آذر خود به روحان٢١
 ی به جا،”دهد ی سبد را پوشش مني ایها نهي پنجم هزکيفقط 
 ٢٩ ري زیها لکردهيزد، کارگران و تحصهزار تومان حداقل م٧١٢
.  کنندافتيدر ماه را در” هزار تومان۵٣۴“ برابر ی مبلغديسال با

 ،ی اصالح ساختارجهي کارگران در نتشتي معتي است وضعنيا
  .ها ارانهي”  کردندفنده“ قانون ی و اجرای سازیخصوص

 یجمهور” بهشت“ شده و ی خصوصیمي در صنعت پتروشطيشرا
. گذارد ی مشي را به نماهي سرماتي از فساد و بربریا نه نمو،یاسالم

 در کشور ”ی اقتصادژهيآزاد و و “ۀ منطق٧٠در حال حاضر حدود 
 منطقه آزاد ٨ مجلس رنا،ي ا٩۴ آذر ٢٢وجود دارد و بنا بر گزارش 

 ژهي منطقه و٨٠جاد حدود يا“ کرد و بي را تصوگري دديجد
 کيبه  (ی سازیل خصوصبه دنبا. کند ی می بررسزي را ن”یاقتصاد

 و ٨٧ ماهشهر در سال ی رازیميپتروش) هيشرکت از کشور ترک
 ۀ منطقني در ایماني نفر از کارگران پ١٨۵٠ مي وخاري بسطيشرا

 ١٠٠٠، حدود ٩٢ و بهمن ی دیها  در ماه،”ی اقتصادژهيآزاد و و“
 و ی در اعتراض به معوقات حقوقی تجمعات متعددارگراننفر از ک

) چند برابر کمتر (ی خود و کارمندان رسمني بی حقوقضيتبع
اخالل « کارفرما از کارگران به اتهاِم تيبه دنبال شکا. برگزار کردند
 ی به دادسرای رازیمي کارگر پتروش٨ ،»دي و تهدنيدر نظم، توه

، شعبه ٩٣ وري شهر٢۴روز .  انقالِب ماهشهر احضار شدندیعموم
 یمي کارگِر پتروش۴، بندر ماهشهر) يیجزا (ی دادگاه عموم١٠٣
 کارگران در ندهيبه عنوان نما «٩٢ که در ساِل ی را، کارگرانیراز

 به شش ماه حبس و پنجاه ،»کردند یمذاکرات با کارفرما شرکت م
در چند ماه اعتراضات کارگران . ضربه شالق محکوم کرد

 ني شکاف بجادي تالش فراوان به اتيري مد،یراز یميپتروش
 ني الناي ای و بخصوص خبرگزارکرد؛ ی میرسم و یمانيکارگران پ

 کارگران ۀ مبارزري اخیها وهي از شیکي. کرد یعملکرد را منعکس م
 و یقانون ی که بی مناطق،”ی اقتصادژهيآزاد و و“ در مناطق یمانيپ

 یتي و اندک مواد حماکند یم ی کارگران در آنها حکمرانهيشقاوت عل
 مناطق نيان شاغل در ا در قانون کار مشمول کارگرماندهيباق
 ني ایها یميها و پتروش  عدم خوردن نهار در کارخانهشود، ینم

 با یدر اعتراض به قطع شدن رابطه استخدام. مناطق بوده است
 به ،”ی بازنشستگمهي و بی نا معلوم شغلتيوضع“وزارت نفت و 

 واحد ۶ ی سوم آذرماه، کارمندان رسمۀ در هفتروزمدت چند 
.  کردند”ی محل کارشان خودداریردن وعده غذاخو“ از یميپتروش
 حدود ”ی انسانیروي نرهيزنج“ همزماِن ِلي از تشکلناي آذر، ا٢٣روز 
 فارس، جي خلنگي هلدیها یمي پتروشی نفر از کارکنان رسم٢٠٠٠

 ،ی سازی خصوصگريدوجهه .  گزارش دادري کبريخوزستان و ام
 یبخش خصوص به ”یواگذار“چپاول اموال زحمتکشان با ترفند 

 ی اسالمی نفت جمهورري مهر، وزیبنا بر گزارش خبرگزار. است
 یا  چنان ضربهیميبه صنعت پتروش“ گفت، ٩۴ ی د١زنگنه، روز 

 درصد ١٠٠ از شيدر اکثر موارد ب… کنندیاند که آن را متالش زده
 آما آنها پول را گرفتند و خوردند م،يا  دادهمانکاريپول قرارداد را به پ

 به یمي پتروشیکارگران رسم” .اند  که آن را کجا بردهستينو معلوم 
 کارگران ۀ با مبارزی آنها فقط در همبستگۀ که مبارزاند افتهيتجربه در

 یاي احی و مبارزه برایهمبستگ. دي خواهد رسیروزي به پیمانيپ
 یروي رمز پ،ی طبقاتِتي با ماهيیکاهاي سندلي و تشکيیکايحقوق سند

 آنها ی و غارت منابع ملی سازی خصوصهيعلکارگران در مبارزه 
  .خواهد بود

 اتحاد کارگر:  شده ازگرفته
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