
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                             ١٣٩٤ اسفند ١٢١  دوره پنجم  شماره 

 در اين شماره

  ٢                         ص           انسانی درونیباورها
  ٥                  صونسکوي کل ري بوکووا، مدنايري ااميپ

  ٥ ی            ص اسالمی در جمهوری عدالتیگسترش ب
  ٦         صهي و ترکراني ایقيوس هشتصدساله میدوست

  ٨                      ص از قانون بودني انتخابات تمکاميپ
  ٩                                             صزنان آذربايجان

  ٩                                       ص حقوقتي جمعاميپــــ
     ١٠                ص   آذربايجاندرمنطقه)نوروزبايرامی(عيدنوروزئينآ

   ١٢     ص               هي در سوریاسي س-ی نظامۀمعادل  

     ١٦                          ص   دي جدی قانون اساسکي به هيسور

  ١٦              ص                   بهارنکي رسد اینرم نرمک م
 

  !  فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران استجمهوری          

   يی پاراميبا

  تاريئل اميد
  
  ندان،يي پارامي باني آنامماراميدو

            .بي گؤندرزهي بنداي سوراغاوغول
    ندان،ياميي اح نوبيي ساخالب،ييساخال
           .بي گؤندرزهي بنداي چاناغبوغدا

   
                ،یشيشمي کبي ناباتا قات،نوغوال

               .یشي گلنيازي ندهيس   سفرهبيگل
     ..!یمي کی آانماز،ي یقالريشي اب،ييدئ

           .بي گؤندرزهي بندايراغي چکؤهنه
   

  ،ی ساجبيريزدي قوووروب، ققووورغا
  . بورنونون اوجوبيي  نهي گؤچون ايميزيب

  گؤز مونجوغو، ري بی آغاجداغداغان
  .بي گؤندرزهي بندايراغي قدسمال

   
  نوم، زي اولوب ق،ی نوم وارداوغول

  . نومه قوربان، اونوندو هبمزيق
 لمرم، ئو گونو ده گؤردوم داها بو
  .بي گؤندرزهي دا بني داراغوني او

     
  ب،يي لهي سؤاي سووخوسونوي بيآچ
  .بيي نهي گؤنيقي ر،يبديي  لمهي بگله
  ب، يي مهه رگي دا اسینيال خقارا
  .بي گؤندرزهي بنداياناغي هبه

 یباک١٩٨٦

 یشادباش نوروز              
   آغاز سال جاني فرقه دمکرات آذربای مرکزتهيکم

  دي گوی شادباش میو را به همه هموطنان گرام
  تي سعادت و موفق،ی شادابی همگان آرزوی و برا
   خلقیروزي پ سال1395 سال ميدواري امما. دارد
   ،ی به آزاددني بر استبداد حاکم و رسراني ای ها

  . کشور باشديی و شکوفایعدالت اجتماع
  !ی گرامهموطنان

  ايراني انيري و از سنن دیمي قدادي نوروز از اعديع
   چندهزارساله خي تاریآه دارا. رود یشمار م  بهن
  زشي و خی تولد و نوشدگدي نوروز عديع. باشد یم

  يی و رشد و شكوفاتي جنبش و فعالدي و ععتي طب
  . استیشي و آزاد اند

  ني زمراني ا  ما پا بهاآاني نكهي نوروز از زمانديع
   آب و ني از آن، ساکنان اشي پیلي خی نهادند و حت

زمستان  آنچه را آه به  هری جامه نو و خانه تکاندني فراوان جشن گرفته و با پوشیخاک آغاز بهار را با خوشحال
  .بردند ی مني از بشد ی ممربوط

 از نوازندگان و ی آوچكیگروهها. شد ی برگزار مدي روز اول سال جد  نوروز در پنجدي جشن عمي قدی زمانهادر
 نوروز را بر در دي عژهي و اشعار وگشتند ی در شهرها و روستاها مدي سال جددنيخوانندگان، قبل از فرارس

  . و بهاران بودندوروز ندني فرارسیكهايآنان پ. گرفتند ی ميیاي و هداخواندند یها م خانه
 به دني ها و رسی همراه با کنار گذاشتن کدورت ها، دشمند،ي و باز ددي دی نوروزی هاني آئني از ارزنده تریکي

 و مني را بر قرار و اهری کردند تا صلح و دوستی ما بهار را با آن آغاز ماکانين.   باشدی میبه وفاق و همدل
  .را از خود دور کنند ها یديپل
 در یآاشتن سبز  نوروز، شروع بهدني بوده آه قبل از فرارسني اانيراني نوروز ادي عی هانيي آگري داز

 سال آن را زدهمي دانستند و در روز سی سبز، شاداب و شکوفا می بخش سالدي و آن را نوآنند ی مشانيها خانه
  . دور شوندعتي و قهر طبیشکسال کنند و ازخداي پی ترقي عموندي پعتي تا با طبانداختند ی میآب جار به
به استقبال .  نباشدی عدالتی از استبداد، ظلم و بی که در آن نشانی بهار واقعدني فرا رسی با آرزوما

 ی عدالت و برابر،ی سرشار از صلح و دوستيی کردن در فضای زندگستهيمردم ما شا. مي رویبهار م
 به دي رسی براراني ای نشان داده است که خلق هار،ي ساله اخکصدي خيار تژهي کشور به وخيتلر. هستند

  . نخواهد نشستی و تا تحقق آن از پادهي لحظه هم از مبارزه پا پس نکشکي هدف مقدس نيا
 آغار بهار را به همه مردم کشورمان دني فرا رسگري بار دکي جاني فرقه دمکرات آذربای مرکزتهيکم
 تک تک هم ی برای و شادکامتي سرشار از موفقی رو سالشيارد سال پ و آرزو ددي گوی مکيتبر
  . باشدی گرامهنانيم

  جاني فرقه دمکرات آذربای مرکزتهيکم
 1395 نوروز

  
  
  
  

   زنیمارس روز جهان٨ باد یگرام
  !ميي گوی مکي تبریراني ارزناني زن را به همه شیروز جهان) اسفند١٨(مارس ٨
 
 ی با تمام مشکالت صعب العبوریرانياه است که زنان ا ساله کشورمان گوکصدي خيتار

 و ی کرده اند،با جانفشانجادي آنها ای و ترقشرفتي و ارتجاع در راه پزيکه حاکمان زن ست
 نائل ی بزرگی پشت سر گذاشته و به دستاوردهایگري پس از دیکي موانع را یسازمانده
  .آمده اند

 به دني رسیادوش برادران خود به مبارزه برا دوشیراني که زنان امي اعتقاد راسخ دارما
  . حقوق زنان با مردان ادامه خواهند دادی کشور و برابريی شکوفا،یآزاد
 زنان ژهي زنان کشور به وري زنان جهان را به همه دلانهي روز رزمجوني اگري بار دکي

  .ميزومند روز افزون آرتي و موفقیروزي پشانيبرا. ميي گوی متي و تهنکي تبریجانيآذربا
 

 ١٣٩٤) مارس ٨(اسفند 



  
 
 
 

   انسانی درونیباورها                           
   شودی پردازش می زبان مادربا                    

 یري حسن عشادکتر                           
 آموزش تنها در حوزه  نهمي بدهتي اهمدي بایما به زبان مادر

 ستني و از آن در فرهنگ و زردي بگادي انسان نکهي ایبلکه برا
 ی برایکي رود؛ یزبان در دو حوزه به کار م. خود بهره ببرد

. تر است شناخت از ارتباط مهم.  شناختی برایگريارتباط و د
 که با زبان اول شکل یاختشن. ميشناس یما عالم را با زبان م

هرچه فرهنگ باالتر و . شود ی نمیگرفته کامال با زبان دوم کپ
تر   موثرتر و مهم،ی فرهنگ مادرشود ی متر دهيچيرفتارها پ

 نتواند یاگر کس.  تفکر و شناختیعني یفرهنگ مادر. شود یم
 کند، در دي وبه آن زبان، متن تولندي آموزش ببیبه زبان مادر
  .شود ی مجادي اصهي نقت،پروسه شناخ

 از ی بخش مهمیکه زبان مادر ميي بگودي بای عموماني ببه«
 را دکتر نيا» .  انسان استشي خوشتني و خوی جوهرتيهو

او که . ديگو یشناس مشهور کشورمان م  عصبیريحسن عشا
 انجام ی را در حوزه دوزبانگی متعددی دانشگاهیها پژوهش

 زبان تي خود را درباره اهمی علمیها افتهيداده، تالش دارد، 
 و با قي انسان، چنان دقیتي و شخصی رشد اجتماعی برایمادر
 ارائه کند که از امکان هرگونه ی علمی از متدهایريگ بهره

 یري سخنان جلوگني از ایرعلمي غیبردار  بهرهانايشائبه و اح
 ی زبان مادرگاهي جانييوگو به تب  گفتني در ایريعشا. شود
 و از نقش برجسته آن در پردازد ی انسان مکيزيدر ف
. ديگو ی و عواطف انسان سخن مجاناتي و هتي هویريگ شکل
 ی انسانتي مهم هواري و عواطف را بخش بسجاناتي که هیو
 بدون زبان ی از عواطف آدمیاري اعتقاد دارد، بسداند، یم

شناس از   عصبنيا.  ندارنداني امکان بیمادر
 و کند ی مادي ی روش علمکيعنوان   به»یدرمان خاطره«
 ني ای به زبان آلمانکنم ی میدرمان  خودم خاطرهیوقت: ديگو یم

 من است که فوران ی زبان مادرنجايا. دهم یکار را انجام نم
 آرمان با یوگو متن گفت» . شود ی میجاني و جانم هکند یم

  :ديخوان ی را میريدکتر حسن عشا
 نيسوال ا.  استی زبان مادری ما درباره روز جهانبحث

 دارد؟ چرا رانيبا ا ی چه نسبتی زبان مادریاست؛ روز جهان
 در بنگالدش بوده، سخن ادشي روز که بنني درباره اديما با
 ی روز جهانني درباره ایجامعه چندزبانه ما چه نسبت. مييبگو

 اما ی برخميندار روز ني با ای ما نسبتنديگو ی مها یدارد؟ برخ
  .ردي بگی ما جای رسممي در تقودي روز باني انديگو ی میحت
 گذشته راِنياز ا.  کشور چندزبانه بوده استکي شهي همرانيا

ما مساله .  هم چندزبانه استی فعلراني ای حتم،يکه بگذر
 ی که در کشورهامي مطرح کندي باني ای را برایچندزبانگ

. مي از آنها نام ببرميتوان ی افتاده که ما ممي از قدی اتفاقاتشرفتهيپ
 ني در ای است ولجانيربا از نظر مساحت به اندازه آذسيسوئ

 در یعني کنند؛ ی میکشور سه زبان مختلف کنار هم زندگ
 و ی فرانسو،یسي سوئ،یآلمان...  وشوند ی مسيمدارس تدر

 روني بیا  برجستهیها تياز هر سه منطقه هم شخص. يیايتاليا
کارل گوستاو  «،ی از بخش فرانسو»اژهيژان پ«: اند آمده
. یسي سوئ از قسمت»ی تدتبن« و ی از قسمت آلمان»ونگي
 سه نکهي در اروپا با ای از نظر فرهنگ و رشد فرهنگیعني

 را سي سوئاند دهي خوب درخشیليصورت خ زبان همجوار هم به
 ري نظیگري دیکشورها. اند  کردهلي تبدها شرفتيبه کشور پ

  .ني هستند از جمله چسيسوئ

  
  
  
  
  
  
ما در دوره .  دوران مدرن استی براتي وضعني ااما

  .مي مواجه بودی زبانضيها، با تبع ملت ت دولیريگ شکل
 ی اروپا، آزادیروزها ني مثل اشهي هممي برگردخي به تاردي باما

صورت برابر در کنار هم   بهديها با  که زبانیطور ني همیزبان
 شکل يی توسط مهاجران اروپاکايآمر.  کنند، نبوده استیزندگ

 یها يیکايآمر.  بودی مختلفیها  زبانیگرفته است و دارا
روانشناسان آن . رواج دادند»  اووچزيد«نام   بهیا دهيمهاجر، پد

 از دي دارند، بایسيرانگلي غی که زبان مادريیزمان گفتند آنها
 دياي بروني ب»ینکي« و از آن ور، رندي بگادي یسي ور، انگلنيا
. شدياند ی زبان مکي که تنها به يیکاي باشد، آمريیکاي آمریعني

 د بوني در خدمت ایاري روانشناسان بسیها ه مقال1962تا سال 
 تجوياسک« واژه یحت.  صحبت بشوددي نبایکه زبان مادر

 که به زبان يی آنهاگفتند یم. کردند ی را استفاده م»ايکلووسچ
 در آلمان و نيا.  هستندشيپر  روانزنند، ی حرف میمادر
ها در خانه هم جرات   خانوادهی هم بود حتگري دیجاها
 يیکايآمر دي حرف بزنند چون همه بای به زبان مادرکردند ینم
 که زبان ی کساندندي روانشناسان دنياما بعدها هم. شدند یم

 یکم.  جلوتر باشندهي از بقتوانند ی دارند، می متفاوتیمادر
 درست برعکس اخالف خود یجي برخورد کردند و به نتایعلم
 آموزش  چاپ و ثابت کردند که عدمیادي زیها مقاله. دنديرس

با . شود ی می و آموزشی روانیها  باعث اختاللیزبان مادر
ها اگر زبان اول   دوزبانهدنديد. ها صفحه برگشت  پژوهشنيا

 و یجاني در پردازش اطالعات هرند،ي بگاديخود را خوب 
به زبان ساده، .  دارندتي ارجحهي به بقيی معناافتيحوزه در

 يیکم کار به جا کم. تند هسهيتر از بق  خالقاري بسنهاي ادنديد
 گر،ي زبان دکي ی زبان دارد و مادرکي ی که اگر پدرديرس

بهتر است مادر، زبان خود را حرف بزند و پدر، هم زبان خود 
از گوته و . تر باشد  کودک چندزبانه باشد تا خالقنيرا که ا

 ردي نگادي را ی که زبان دومی کسشود؛ ی نقل مگري دیها یليخ
 یمادر حتما زبان دياما با. رديگ ی نمادي را یاصال زبان مادر

 صفحه ،ی علمیها  پژوهشنيخالصه با ا. ردي بگاديرا 
 یقي و موسميخوان یگفتند ما به زبان خودمان آواز م. برگشت

 و ميا  جذب شدهیگري حال در فرهنگ دني در عمينواز یم
 اما فرهنگ اول اساس م؛ي را هم بفهمگري فرهنگ دميتوان یم

 ی در کشورهای نگرش به زبان مادرريي تغنيا.  ماستیزندگ
 یدر کشور ما هم مساله زبان مادر.  هم اتفاق افتاده استگريد
 هم ی از زبان رسمدي داشته باشد اما نبایا ژهي وگاهي جاديبا

  .غافل شد
 انسان تي شخصی در تعالیري و چه تاثستي چیدوزبانگ

  گذارد؟ یم
 ها في تعریبرخ. کنند ی می خاصیها في تعری دوزبانگاز

اما اکثرا . مي کنداي دوزبانه پمي نتوانديآنقدر سخت است که شا
   زبان دوم یها  در خواندن و نوشتن مهارتی اگر کسنديگو یم

٢ 

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان            ١٣٩٤ اسفند ١٢١ شمارهدوره پنجم



  
  
  

  .... انسانی درونیباورها
 قاتيتحق.  دوزبانه استنيرا بلد باشد و بتواند ابراز وجود کند ا

 و جاناتي هاني ب،یجانيرباذ آی که در زبان ترکدهد یما نشان م
.  استريپذ  بهتر امکانیلي خیجاني انسان آذربایعواطف برا
 انسان ی اساس زندگجاناتي عواطف و هم،يفراموش نکن

 در انسان خاموش یزي از هر چرتري دیزبان مادر. هستند
زبان .  استیشناس  در عصبیادي مساله بنکي نيا. شود یم

 را به ايما دن. کند ی مجاديا یساز  در مفهومیالتي تسهیمادر
 ینيمفهوم را در حافظه خود بازآفر. ميکن ی زبان کشف ملهيوس
زباِن اول فقط . ميکن ی زبان ارائه ملهي و آن را به وسميکن یم

 کي.  انسان استی و عاطفیجاني هوش هست،يسخن گفتن ن
 که فهمد ی میا  را به گونهاري شهریدربابايزبان، ح ترک

 اشعار ني موجود در ای عاطفتيهو.  بفهمندانندتو ی نمگرانيد
 خودش هم اريشهر.  منتقل کندتواند ی مترجم هم نمنيرا بهتر

 اناتيها و ب  استعارهني اديگو یاو م.  را مطرح کرده استنيا
 دارد يیها یژگي ویهر زبان.  مطرح کندتواند ی نمکس چيرا ه
 زبان اجوهر انسان ب.  انسان استتي هوها، یژگي ونيکه ا
.  بشودسي تدردي بای زبان مادرنيبنابرا. شود ی منيي تبیمادر
  . استی در زبان مادرتي و هوتي ملمي بدانديبا
. دهد ی ملي انسان را تشکتي هو،ی زبان مادرنديگو ی میاريبس

 بشود و آموزش گانهي خود بی از زبان مادریآموز اگر دانش
  شود؟ ی می دچار چه مشکالتند،ينب
 که با گفتار و نوشتار فرق مي دار»ین درونزبا «کي ما
 آن که زيچ  همهی گفتار است ولدکنندهي تولیزبان درون. کند یم

 که در درون اتفاق افتاده ستي نیزي آن چنيبرونداد دارد، ع
 ني برونداد ارد،يگ ی انسان انجام میتفکر به زبان درون. است

ن چه کار اما زبا. کند یزبان، با آنچه در درون هست، فرق م
 چشم و لهي را به وساي دنکند، ی که می کارنيمغز نخست. کند یم

در .  استیزبان شي دوره پنيا. کند یگوش و حواس کشف م
 در مغز اتفاق دي جدیشي زبان، زایريادگيمرحله بعد، با 

 قدم جلوتر کي. بخشد ی متي که رفته رفته به انسان هوافتد یم
 ی و بخشیجاني هستميها در س  واژهکم مک. شود یمفهوم درست م

. شوند ی با آنجا ارتباط دارد، حک مجانياز قشر مخ که ه
زبان . شود ی انسان می اساس زندگی که زبان مادرنجاستيا

 رفع یارتباط فقط برا.  استگراني رفتار با دميابزار تنظ
درد و .  استجاني عاطفه و هاني بی براست،ي نی جسمیازهاين

رنگ . شود ی ارائه میا زبان مادر بی و شادج و رنیخوش
البته . شود ی انجام می به اطالعات، صرفا با زبان مادریعاطف

 هم یگري عواطف را به زبان دني ارديگ ی ماديبعدها انسان 
 از یبخش مهم. ستي نی با زبان مادرسهيارائه کند اما قابل مقا
 اني بی تنها با زبان مادریاديصورت بن عواطف انسان، به

 یاري بستي اهمی امروز، زبان مادریدر روانکاو. وندش یم
 از زبان اول استفاده شتري آگاه باشد، بنکهي بدون اضيمر. دارد
 مي زودتر تنظجاناتي هني چون در زبان خودش اکند یم
 ی به زبان مادرشود ی می طرف عصبانی وقتنيبنابرا. شود یم
  .کند ی مزيگر
   هست؟ی به آموزش زبان مادریازي نچه
تنها در حوزه آموزش   نهمي بدهتي اهمدي بای به زبان مادرما

 ستني و از آن در فرهنگ و زردي بگادي انسان نکهي ایبلکه برا
 ی برایکي رود؛ یزبان در دو حوزه به کار م. خود بهره ببرد

. تر است شناخت از ارتباط مهم.  شناختی برایگريارتباط و د
 که با زبان اول شکل یختشنا. ميشناس یما عالم را با زبان م

هرچه فرهنگ باالتر و . شود ی نمیگرفته کامال با زبان دوم کپ
  تر   موثرتر و مهم،ی فرهنگ مادرشود ی متر دهيچيرفتارها پ

  
  
  
  
 نتواند یاگر کس.  تفکر و شناختیعني یفرهنگ مادر. شود یم

 کند، در دي وبه آن زبان، متن تولندي آموزش ببیبه زبان مادر
 شناخت لهيوس به. شود ی مجادي اصهي نق، شناختپروسه
 تي که اختالل هونجاستي و اکند ی می و خود را معرفیابيفضا
 خود را مي گلتواند یدرست است که با زبان دوم م. ديآ ی مشيپ

عمق .  بکشد اما در زبان دوم عمق وجود نداردرونياز آب ب
  فرهنگکي وصل به ی است چون زبان مادریدر زبان مادر

 نکرده داي بقا تکامل پیزبان به خاطر تنازع برا.  استیدرون
 بخش ط،يمح.  بر آن سوار شده استی فرهنگستي زکيبلکه 
 و جاناتي هنهيخصوص در زم  را بهی از زبان مادریمهم

 تا لغت 18 برف یدر آالسکا برا. عواطف شکل داده است
.  تگرگ و برف است،ی فارساي یسي در انگلیوجود دارد ول

 در ها یليخ.  استستهي زطي در آن محيی آالسکاسانچون ان
 دايوجو کنند پ  را هرچه جستيیها  لغتديزبان دوم خود، شا

 گوته را نتوانستند ِ«ستيدگايچا «ی آلمانیدر زبان مادر. نکنند
 ترجمه یا  به هر واژهسندي را بنوني همني عديترجمه کنند و با

 که شوم ینم وارد کيمن به علم هرمنوت. شود یکنند، نم
 اني به بدياجازه بده.  داردی درباره زبان مادری جدیها بحث
 تي از هوی بخش مهمی که زبان مادرميي بگودي بایعموم
 ستيهنر و فرهنگ علم ن.  انسان استشي خوشتني خویجوهر

 جاني و دو دو تا چهارتا باشد، فرهنگ و هنر با هیکه تجرب
 حرف نخست را ی مادر حوزه، زباننيدر ا. ارتباط دارد

در . نجامدي تفکر بیساز ی با هم باشند تا به غندي بانهايا. زند یم
 از یاريبس.  در صدر نشسته استیفرهنگ و هنر، زبان مادر

 دهي از حافظ را فهمی گوته تنها بخشند؛يگو یشناسان م زبان
 خاک ني آن بخش، مال اراي از آن مانده زیاست و بخش بزرگ

  . گوته نبوده استی مادران که زب زبان استنيو ا
 يیها  شود، دچار چه رنجغي دری از کسی زبان مادراگر
 شود؟ یم
 

 تفکر در ني از ای بخشکند ی در درون خود که فکر مانسان
 کي نيا. کند ی و با برونداد آن فرق مشود یمتن مغز انجام م

 یها در مغز رشته.  اثبات شده در مغز استیمساله علم
آنچه از . کنند ی میساز  مفهومی که به زبان مادر هستندیعصب

.  برونداد آن است نه خود آند،يآ ی مروني بیساز  مفهومنيا
 ترجمه شود، با آنچه یگري برونداد بخواهد به زبان دنياگر ا

 نجاستيا. شود ی متفاوت ماري داشته بسانيدر ساختار مغز جر
 در واقع د،سي بنوتواند، ی خود را نمی که زبان مادریکه کس

 به تواند ی خود را نمی و ذهنی از انفعاالت مغزیبخش بزرگ
 درون خودم با خودم خواهم ی میوقت.  عنوان ارائه کندچيه

 ني خود را ابراز کنم و بتوانم اجاناتيمساله را حل کنم و ه
 زبان یوقت.  دارمازي نی را ارائه کنم، به زبان مادرجاناتيه

 یجاني و هی عاطفندي فرآنيتر یمقام، ع  نگرفتهادي را یمادر
اگر .  استیا یجانيانسان موجود ه. دهم یخود را از دست م

آموزش . شود ی میماري دچار بم،يري را از انسان بگجانيه
 به مغز وارد بي آس،یزبان دوم بدون آموزش زبان مادر

 یعني ما سر و کار دارد لي اصجاناتي با هیزبان مادر. کند یم
  .نسان است اجانيآغازگر ه

 ی نگرفته با چه مصائبادي خود را ی که زبان مادریکس
  شود؟ یرو م روبه
 دي تولی را در درون به زبان مادریدي کلیها  ما محرکمغز
. ميافت ی متي به عارميري نگادي را یاگر ما زبان مادر. کند یم

   چياما ه.  مهم استزي زبان دوم و حجم آموزش آن نیالبته غنا
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  .... انسانیرون دیباورها
 را هم نيالبته ا. شود ی نمی زبان مادر،یورز  در عشقیزبان
ها مرکب   زبانهمه. ستي خالص نی زبانچي گفت که هديبا

 انسان، ی درونادياند اما در بن  گرفتهريهمه از هم تاث. هستند
 حافظه یعني فرهنگ یعنيزبان . آنچه نشسته زبان اول است

عصر ارتباطات به زبان ضربه  و یاگرچه نظام صنعت. یجمع
 ی است و در نهاد انسان باقیادي بنی اما زبان مادرزنند یم
 مطرح تر قي و عمی اساسمي مفاهیدر زبان مادر. ماند یم
 ستي نی و گفتاریزبان عشق البته فقط نوشتار. شود یم
اگر به . اما زبان مهم است. گذارد ی مري هم تاثگري دیزهايچ

. شود ی مجادي مشکل ایورز د در عشق نشواني بیزبان مادر
 گرفتن ادي و البته ردي بگادي خوب یلي زبان دوم را خنکهيمگر ا

  . داردی بستگی زبان مادرادگرفتنيزبان دوم به 
 در مدارس مطرح شده ی روزها، بحث آموزش زبان مادرنيا

آموزش زبان « هم بحث یا عده.  مخالف هستندیا عده. است
آموزش زبان « به گري دیا  و عدهنندک ی را مطرح م»یمادر
  د؟ي داریشما چه نظر.  اعتقاد دارند»یمادر

 یسي و انگلی که زبان عربی ممکن است شما موقعنکهيا
 اشتباه ی شود، از نظر علمفي ضعی زبان فارسد،يخوان یم

 ثابت شده که آموزش زبان ،یشناس از نظر علم عصب. است
 بلکه به رساند              ی نمبي آسگر،ي دیها  به آموزش زبان،یمادر
 نيا. رديگ یآموزش با مغز صورت م. انجامد ی آن متيتقو

 جادي ادي تردی آموزشیها يی در حوزه انسان و تواناديمساله نبا
ها  مقاومت. شود ی مطرح میگرياما مقاومت در حوزه د. کند
 ی مساله افراطني که با ایکسان. ی است نه علمیاسي سشتريب

 نيسرنوشت کره زم. کنند ی مشکل درست مکنند، ی مبرخورد
 مدِل نيا.  هم باشندی پهلودزبانه چنیها  که انسانکند ی مجابيا

 ميگو ی میشناس من از نظر عصب.  قبال نبودی زبانتيمحروم
 و تيفي در مدارس در کی زبان مادریطيبهتر است در شرا

 خود را تي مطرح بشود که شخص بتواند هوی خاصتيکم
 سال در ستيمن ب.  احساس کمبود کند، ارائه بدهدنکهيون ابد

.  گرفتمادي ی زبان آلمان،ی دانشگاهوزش آمیآلمان بودم و برا
 یزياند چ  بود که از من خواستهیاري بسیها جا، زمان در همان
 و بعد خودم همان مي خودم بگوی زبان مادریعني یرا به ترک

 دارند و ی خاصی معنیدرها با زبان ما استعاره. را ترجمه کنم
ما . استعاره جزو فرهنگ است. شوند یدر ترجمه منتقل نم

 یِمتافرم زبان را تنها کسان. ميفهم ی را نمیسي انگلاستعاره
 ها، نيافزون بر همه ا.  باشدشان ی که زبان مادرفهمند یم

  .شود ی زبان دوم هم میساز ی باعث غن،یآموزش زبان مادر
 که از حالت ستي نیازيها ن  از زبانی بخشنديگو ی مها یبرخ
 هستند و یها شفاه  زبانیبرخ.  شوندلي به مکتوب تبدیشفاه

  . مکتوب شوندديها با  زبانیتنها برخ
 خي بدون تارميتوان یما نم.  زبان استکردن یخي تارنوشتن،

 بماند ی اگر فقط شفاهتيهو. شود ی گم میفرهنگ شفاه. ميبمان
 ديزبان با. شود ی معنا گم میوجو تواژه در جس. رود یهرز م

 خانواده و سميناميبا د.  باشدستاي اديزبان نبا. نوشته شود
 کرده و رشد داي اصالت پکند، ی مداي پريينگارش زبان تغ

 ني از بمي اگر ضبط کنی است حتیزبان حافظه جمع. کند یم
 یخي نوشته بشود تا تارديبا.  استینوشتن ضرور. رود یم

  .شود
 آموزند ی را نمی که زبان مادریشناس معتقد بود کسان روانکي

   لي تبدنهايا. رنديگ ی نمادي زبان دوم را هم درست نيبنابرا

  
  
  
  
 ی موضوع چه مشکالتنيا.  سردرگمیها  به انسانشوند یم
  کند؟ ی مجاديا
 نهايتفکر ا. شود ی منجر می مغز اجتماعیماندگ  مساله، به عقبنيا

.  در زبان تصرف کنندتوانند ی نمیعني ندما ی میدر سطح انضمام
 به فقر شوند، ی منجر می جدیها یماري و بی به مسائل رواننهايا

...  دچار و در ارتباط ویتي به اختالل هوقاي مبتال شده و دقیکالم
 خود را بخواند، یاگر انسان نتواند زبان مادر. شوند یدچار مشکل م

 ديانسان با. کند ی مداي در جامعه کاهش پیهوش و شعور اجتماع
 نيتر  از مهمیکي نيا.  دو زبان ابراز وجود بکنداي کيبتواند در 

  .شود ی افراد مني ای و شغلیلي افت تحصليدال
 د؛ي گرفتادي هم یگري متعدد دیها زبان.  استی شما ترکی مادرزبان
 د،يا  کردهیها زندگ  زباننيو با ا...  ویسي انگل،ی فارس،ی آلمانن،يالت
 تان ی زبان مادرد،يا  گرفتهادي متعدد را یها  که زبانی عنوان کسبه
   قرار دارد؟تان ی زندگیکجا
 من به عنوان یبرا.  من قرار داردی زندگادي من در بنی مادرزبان

.  درمان استی روش علمکي »یدرمان خاطره«شناس   عصبکي
جام  کار را انني ای به زبان آلمانکنم ی میدرمان  خودم خاطرهیوقت
 یجاني و جانم هکند ی من است که فوران می زبان مادرنجايا. دهم ینم
 یابي ارزیاگر زندگ. کنم ی می بازخوانا خودم ری و زندگشود یم

 یابي خودم را به زبان خودم ارزیمن زندگ. ستي نینشود زندگ
 کنم آن وقت به زبان اني بگرانيممکن است الزم باشد به د. کنم یم

 من مطرح ی من با زبان مادرستنياما بهتر ز. مکن ی مانيآنها ب
 یشناس يیباي ز،ی در زبان مادرگري دی مساله اساسکي. شود یم

 ی زبان مادرنجايا.  قله شناخت استک،يبه قول هگل استات. است
  . ارزشمند استاريبس

 زبان دوم صورت اجبار ني جهان، اگر به زبان دوم باشد و اآموزش
 ی حالت چه مشکلني اديي متخصص بگوکي  به عنوانرد؛يبه خود بگ

  .آورد ی انسان به وجود میبرا
اگر به انسان . ميا  مختلف تجربه کردهیها  را در فرهنگني اما

 کند و به زبان اني خود را هم بتواند بیفرصت داده بشود، زبان مادر
 اگر آموزش زبان دوم یدوم انتقال بدهد ضررش کمتر است ول

 ی براا،يامروزه در دن. ديآ ی مشي پیادي ز باشد، مشکالتیاجبار
 ی برای مهاجران هم امکاناتی برایحت مشکالت، ني از ایريشگيپ

 ی که کوچ کند و به جایکس. کنند ی مجادي ایآموزش زبان مادر
 ی هستادي خود جدا شود از نظر بنی برود اگر از زبان مادریگريد

 شود ی پناهنده ميی انسان در جایوقت. شود ی میدچار مشکالت اساس
 در هر ديبا. گراست یانسان هست.  ارتباط برقرار کندی با کستواند ینم

 آموزش زبان ی برای امکاناتزي مهاجران نی برای حتیطيشرا
 روزنامه و مجله و کتاب دهند یدر غرب اجازه م.  فراهم کردیمادر

 کي که مي هم داریا حاال امکانات گسترده.  باشدیبه زبان مادر
مسلما دور شدن .  را داشته باشدی امکانات زبان مادرتواند یر ممهاج
 خود ضررش هم به جامعه و هم به فرد ی از زبان مادرها نانسا
 نوشته »یزبان و آزاد« با عنوان یا  مقالهینوام چامسک. رسد یم

 چگونه با ی زبان و آزاددهد یاو نشان م.  شاهکار استکياست که 
 او گريمقاله د.  استيیباي و زقيقاله دقم.  دارندقيهم ارتباط عم

اگر .  دارندقي نسبت وثی و آزادزبان. است» زبان، ذهن و جامعه«
زبان و . ميا  او را گرفتهی در واقع آزادمي کنغي دریزبان را از کس

 ی او بستگی زبانی به آگاهی آدمیآگاه.  دارندقي نسبت دقزي نیآگاه
 محروم ی او را از آگاهميريگ ی می زبان را از کسیوقت. دارد
  .ميکن یم
  

  آرمان: منبع
) زي در تبر١٣٢٠ ني فرورد٣متولد  (یري دکتر حسن عشاپروفسور
 ی و استاد دانشگاه علوم پزشکیشناس عصب شناس و روان عصب

 . آلمان ا ستبورگيآموخته دانشگاه فرا  دانشیو.  استرانيا
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  ونسکوي کل ريد بوکووا، منايري ااميپ                  
  ی زبان مادری مناسبت روز جهانبه                  

 اني چند زبانه اساس و بنکردي روکي در ی مادریها زبان
 ی توانمند سازندي و اساس فراهي بوده و پاتيفيآموزش با ک

 یها  قدرت زبانديما با.  باشدی م  آن زنان و مردان و جوامع
 تا مطمئن ميآن کمک کن شدن ی رادرک کرده و به قویمادر
 و  النه عادندهي آکي از ی کس از حق برخوردارچي هميشو
  . محروم نشودداريپا

بر ) ٢٠١۶سال (  امسال ی زبان مادری روز جهانموضوع
هدف . دارددي تاکیريادگي جي آموزش، زبان آموزش و نتاتيفيک

 در باال ی زبان مادرتي براهمدي انتخاب در واقع تاکنياز ا
 به یابي به منظور دست ی و تنوع زبانلي تحصتيفيبردن ک

  د باشی م٢٠٣٠ تا سال دارياهداف چشم انداز توسعه پا
 دستور کار سال دار،ي هدف چهارم برنامه توسعه پاطبق

 ی مادام العمربرایريادگي عادالنه و لي تحصتيفي بر ک٢٠٣٠
همگان متمرکز شده است تا زنان و مردان قادر به کسب 

 کنند ی به انچه که آرزو میابي دستیانش الزم برامهارتها و د
 کامل ت مشارکی الزم براطيداشته باشند و از رهگذر آن شرا

  .رندي بگاري را در اختی اجتماعی هاتيدر فعال
 تي اقلني دختران و زنان هچنی موضوع به خصوص برانيا

 نيا.  داردی باالترتي اهميی روستاتي و جمعیها، مردم بوم
 ونسکوي ٢٠٣٠ یاتيهار چوب برنامه جامع عملمسئله در چ

 کردن دستور کار برنامه ادهي پی نقشه راه برانيهمچن
   به استفاده از قي است تا موجب تشوافتهي بازتاب ٢٠٣٠جامع
 تي و حماجي تروني همچنیريادگي و لي در تحصی مادرزبان

  . گرددیازتنوع زبان
   دستی قابل اجتناب براري است غی ضرورت،ی زبانگچند

  
  
  
  
  
  
با توجه به مسئله رشد، اشتغال و .  شدهادي به اهداف یابي

 راتيي و تغداري پادي مصرف و تولی الگونيبهداشت و همچن
 تي به کلیابي تنها راه دستی چند زبانگ،يی آب و هواطيشرا

  . است٢٠٣٠اهداف برنامه جامع 
 ی محتوی از بار گذارتي حماقي دارد تا از طری نسکو سعوي

 و اي در مدني همچننترنت،ي در ای بر ارتقا تنوع زبانیمحل
 کند ی نسکو تالش موي.  تمرکز کندیمحصوالت اطالع رسان

 تي اهم”ی و بومی دانش محلیها ستميس“ برنامه قيتا از طر
 قي طرني آورده و از ای را بر عرصه عمومیزبان مادر

 که یها و دانش بوم  فرهنگیبرحفظ و به اشتراک گذار
  ..کند ی مدي از حکمت هستند تاکی غنهنيگنج
 اني چند زبانه اساس و بنکردي روکي در ی مادریها زبان

 ی توانمند سازندي و اساس فراهي بوده و پاتيفيآموزش با ک
 یها  قدرت زبانديما با.  باشدی م  آن زنان و مردان و جوامع

 تا مطمئن مي شدن آن کمک کنی رادرک کرده و به قویمادر
 و  النه عادندهي آکي از ی کس از حق برخوردارچي هميشو
  . محروم نشودداريپا

   یچيترکمن گم: ی به فارسبرگردان

  
  

  ی اسالمی در جمهوری عدالتیگسترش ب
 ست ی نبود عدالت اجتماعانگري به کار شرافتمندانه بیعدم دسترس

  
 بازمانده، افراد جامعه به لي از تحصی کودکیا  در جامعهاگر

 درمان خود را نهي نند؛ هزتوا ی ندارند و نمیدسترسبهداشت 
.  وجود نداردی آن است که عدالت اجتماعیبپردازند به معنا

 سه ی نفر است، وقتونيلي م11 کشور انينش هي تعداد حاشیوقت
 جامعه با ی دارد، وقتدسواد در کشور وجو  و کمسواد ی بونيليم

عدالت  آن است که ی است به معناري درگیکاريمشکل ب
  . وجود نداردیاجتماع

 مردم در دوران انقالب بهمن ی خواسته هاني از بارزتریکي
 مي که در رژیخواست.  بودی عدالت اجتماعی، برقرار57

 یروزي سال از پ37با گذشت .  شدی گرفته مدهيگذشته ناد
 انقالب نه تنها محقق نشده است، بلکه ی اصل اساسنيانقالب ا

. ت شده اسرتريقردر جامعه فراگ و فشتري بیشکاف طبقات
 از يی مختصر به گوشه های بررسکي در لناي ایخبرگزار
 در کشور اشاره دارد، بدون آن که از ی عدالتیگسترش ب

  . ببردی فاجعه نامني انيمسبب
 لنايوگو با خبرنگار ا  در گفتیمحمد لطف: سدي نوی ملنايا

 زيانگ  مناقشه مفهوم عدالتنکهي ااني با بیدرباره عدالت اجتماع
 یعدالت به معنا:  گفتشود، ی از آن می مختلففياست و تعار

   ت،ي نژاد، قومت،ي است که فارغ از ملیطي شرایساز فراهم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عدالت به گري دیعنابه م. مذهب به انسان اجازه انتخاب دهد
  . بازگرداندن حق انتخاب به انسان استیمعنا
 ی به عدالت اجتماعميخواه ی می وقتنکهي برادي با تاکیو

 خاطر م؛ي عدالت وجود نداشته و به دنبال آن هستیعني م؛يبرس
 وجود فقر و ی به معناینبود عدالت اجتماع: نشان کرد

:  ادامه دادی فعال جامعه مدنکي.  در جامعه استینابرابر
 که تا یسنت دگاهي نسبت به فقر وجود دارد؛ ددگاهيامروز دو د

 فقر تنها بر موضوع درآمد و فيدر تعر وجود داشت و 1990
 عالوه بر درآمد و دي جددگاهي داشت، اما در دهيمصرف تک

   ،یريپذ بي همچون آموزش، بهداشت، آسیمصرف مسائل
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  ....ی عدالتیگسترش ب
 ینينش هيحاش. شود ی به عنوان فقر قلمداد ميینوا ی و بیپناه یب

   استی نبود عدالت اجتماعیبه معنا
 بازمانده، لي از تحصی کودکیا اگر در جامعه:  کرد اظهاریو

 نهي هزتوانند؛ ی ندارند و نمیافراد جامعه به بهداشت دسترس
 ی آن است که عدالت اجتماعیدرمان خود را بپردازند به معنا

 هزار نفر 11 کشور انينش هي تعداد حاشیوقت. وجود ندارد
وجود  کشور درسواد   و کمسواد ی بونيلي سه میاست، وقت
 آن ی است به معناري درگیکاري جامعه با مشکل بیدارد، وقت

  . وجود نداردیاست که عدالت اجتماع
 ی بوده و نابرابری نابرابری فقر به معنانکهي برادي با تاکیلطف

 در ريفرد فق: در مقابل عدالت قرار دارد، خاطرنشان کرد
 خود ی بهبود زندگی برای بوده و فرصت کمبيمعرض آس

 آن ی کار ندارد، فقر به معناني ای برای اصال فرصتايدارد 
 ندارند و یساست که افراد جامعه به کار شرافتمندانه دستر

 حفظ ی برای نبود عدالت اجتماعی موارد به معنانيهمه ا
  . استیکرامت انسان

 به ی به معنای فقر چند بعدنکهي ااني با بی فعال جامعه مدننيا
 جامعه است، کي در یلت اجتماع عداشتري شدن بدهيچالش کش

 دچار تي وضعني به همزي جامعه ما نرسد؛ یبه نظر م: افزود
 مسکن نداشته اي ی کافی ممکن است؛ افراد غذایعنياست، 
.  باشدبي و آموزش آنها در معرض آسالتي تحصايباشند 

   استی کرامت انسانی به معنایعدالت اجتماع
 به دنبال مييگو ی سخن می از عدالت اجتماعیوقت:  ادامه دادیو

 به عدالت ميخواه ی مم؛ييگو ی می و وقتمي هستیکرامت انسان
ها   انتخاب را به انسانميخواه ی میعني مي برسیاجتماع
 انتخاب کند که به کدام تواند؛ ی نمري فرد فقراي زم،يبرگردان

 آموزش یوقت.  کنداب لباس خود را انتخی حتايمدرسه برود 
 آموزش نهي هزد؛يتوان ی و شما نمشود ی به کاال مليتبد

 خود حذف ی آن را از سبد کاالهایعني د،يفرزندتان را بپرداز
  .ديا کرده
 هزار تومان 700 دستمزد 94 در سال نکهي ایادآوري با یلطف
   2 عدد خط فقر را ی اسالمیها  شد، اما مرکز پژوهشنييتع
:  کرد، خاطرنشان کردنيي هزار تومان تع300 و ونيليم

   و فاصله آن با خط شود ی که درباره دستمزد صحبت میزمان
  جود عدم واي بر وجود یاري آن است که از معیفقر به معنا

  

  
  
  
  

  .ميکن ی در کشور صحبت میعدالت اجتماع
 کي نفره 4 خانواده ی خط فقر مطلق را برایوقت:  افزودیو
 هزار تومان 700 و دستمزد رنديگ ی تومان در نظر مونيليم

.  نداردی جز نبود عدالت اجتماعيی فاصله معنانياست، ا
 ني اولی فعال جامعه مدنکي ابدي شيدستمزد کارگران افزا

 تمزد دسشي در جامعه را افزای عدالت اجتماعیراهکار برا
 از آن دانست و خاطر شي بیکارگران متناسب با تورم و حت

اال  درآمد است و کري انسان اسند؛يگو ی میبرخ: نشان کرد
 دي به دست آوردن آن بای دارد و برایمتيهر کاال ق. متي قرياس

  . وجود ندارددي بدون پول قدرت خرراي زد،يدرآمد داشته باش
 کردن آموزش گاني را رای عدالت اجتماعگري راهکار دیلطف
 کردن بهداشت در جامعه خواند و ی کردن و عمومگانيو را
 شده و یريگيپ دي بای بحث مسکن اجتماعنيهمچن: افزود

 با یعني رد،يدرآمد قرار گ  و کمفي افراد ضعاريمسکن در اخت
  .مي کنتي از آن حماديباال بردن درآمد خانواده با

 در یها  به خانوادهیرنقدي و غیبا ارائه خدمات نقد:  گفتیو
 ی از زندگی آنان را به حدم؛يتوان ی و بحران مبيمعرض آس

 است یعدالت یاز اشکال ب لي از تحصتيمحروم. مي برسانیعاد
 لي از تحصتي محرومنکهي بر ادي با تاکی فعال جامعه مدنکي
اگر کودکان : د است، خاطرنشان کریعدالت ی از اشکال بزين
 دچار اي مناسب ندارند هي به مدرسه بروند، اگر تغذتوانند ینم

 کودکان ني عادالنه از ای زندگیعني شوند؛ یازدواج زودرس م
  .دالت در جامعه وجود نداردگرفته شده و ع

 در جامعه ما همه کودکان به اي سوال که آني با طرح ایلطف
:  کرددي دارند، تاکی دسترسگاني و راتيفيآموزش باک

 ديبزرگترها مکلف به دفاع از خودشان هستند، اما کودکان با
 عادالنه زاني مميخواه ی بزرگساالن باشند و اگر متيتحت حما

 کودکان حقوق که مي کنی بررسدي باميبسنج جامعه را کيبودن 
 و ی حقوق بصورت فورني اايدر آن جامعه چگونه است و آ

 جامعه یعني است؛ ني اگر چنشود، ی به آنان داده مراديبدون ا
  .برد ی به سر می خوبتي در وضعیبه لحاظ عدالت اجتماع

 جامعه کي بودن ی عادالنه و انساناري معنکهي بر ادي با تاکیو
اگر :  کردحي حقوق کودکان آن جامعه است، تصرتيارع

 بار ونيلي م7 یعني کودک کار دارد، ونيلي م7 یا جامعه
 . در آن اتفاق افتاده استیعدالت یب

  
  هي و ترکراني ایقي هشتصدساله موسیدوست           

  یوگو با رضا وال  گفتدر                       
 یقي و پژوهشگر موسستيانيپژمان اکبرزاده پ          
 ماه کايدر آمر) Carnegie Mellon( ملون ی کارنگدانشگاه
 که یا بود؛ جشنواره" گاه سه "یقي جشنواره موسزبانيگذشته م

 و راني ایقي گوناگون موسیها  و شناساندن جنبهی بررسیبرا
 در کنار ،یگي همسالي دو کشور به دلنيا.  برگزار شدهيترک

 زي نی فرهنگیاه هاست که داد و ستد ده س،یاسي سیبرخوردها
 به آن ی فرهنگیها  که کمتر در برنامهیاند؛ موضوع داشته
  .شود یتوجه م
-ی فرهنگیها  از انجمنیبا کوشش تعداد" گاه سه "جشنواره
 دانشگاه یقي دانشکده موسني و ترک، و همچنیراني ايیدانشجو
 یقيوس سه روز به ارائه می شد و طی ملون سازماندهیکارنگ
 مدرن یها  و ساختهی آموزشیها  نشسته،ي و ترکراني ایسنت

  . دو کشور پرداختنيآهنگسازان ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 رضا ی جشنواره از سوني ای برگزاری برای اصلیها تالش
رضا .  صورت گرفته بودکاي آمرمي مقیراني آهنگساز ا،یوال
 با ،ی و آموزشی گسترده آهنگسازیها تي در کنار فعالیوال
   و فعاالن یراني ایقي از استادان موسی شماریکارهم
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  ....یقي هشتصدساله موسیدوست
  

 در دانشگاه راني ایقي شناساندن موسی برای مرکز،یفرهنگ
  . کرده استجادي ملون ایارنگک
  هي و ترکراني ایقي موسیها یکي بر نزدهيتک

 انه،يدر خاورم: "ديگو ی می فارسی سی بی به بی والرضا
 به يیقاي موسیها  فرهنگگري از دشي بهي و ترکراني ایقيموس

 هي از نظریقي موسنهي در زميیها ما نوشته.  هستندکيهم نزد
 و عبدالقادر ی ُارَموني الدی صف،ی مانند فارابیپردازان
اند و   نوشتهراني ایقي موسستمي که درباره سمي داریا مراغه

 در جي رایقيس به ساختار موهي شبارياند بس  کردهتيآنچه روا
 ی روميما تالش کرد" گاه سه"در جشنواره .  هم هستهيترک
  ."مي کندي تاکها یکي نزدنيا

 در ی به دربار عثمانیراني به رفت و آمد نوازندگان ایوال
گاه که امروزه به  سه: "ديافزا ی و مکند ی اشاره مانيزمان صفو

 در شود ی شناخته میراني ایقي موسیها  از دستگاهیکيعنوان 
 مطرح هي و ترکراني ایقي مقام در موسکيآن زمان به عنوان 

 ريي تغراني ایقيها در موس  مقامني از ای سرکي. بوده است
اند، تا   همچنان حفظ شدههي ترکیقي در موسیاند ول  کردهدايپ

گاه   و سهنوازند ی مراني که در ایگاه  سهاني که امروزه میحد
 حدس یول. مينيب ی ميیاه  تفاوته،ي ترکیقي در موسجيرا
 یقي از موسیکم بخش  دست،یخي که با توجه به اسناد تارزنم یم

 یقي امروزه در موس،یالدي سده پانزدهم محدود در رانيکهن ا
 یقيچون اطالعات عمده ما از موس. شود ی هنوز اجرا مهيترک
 آمده دي دستگاه پدستمي است که سیالدي از سده نوزدهم مرانيا

 یها  در سدهیراني ایقي از موسیا عات گسترده اطالیاست ول
  . "مي از آن ندارشيپ

 یها  در فرمهي و ترکراني ایقيگاه، موس  جشنواره سهدر
 ی با سازهای سنتیقيموس:  به شنوندگان ارائه شدندیگوناگون

 و آثار مدرن آهنگسازان دو کشور ی همنواز،ی تکنواز،یسنت
.  را هم در خود دارند کشورشانی سنتیقي از موسیراتيکه تاث
 هي و ترکراني برنامه از نوازندگان ایها  از بخشیکيدر 

 را هي و ترکراني ایقي در موسجيگاِه را خواسته شد تا سه
  .بنوازند
 مي بود که متوجه شدني کار اني اجهينت: "دي گوی می والرضا

 به مرور زمان با هم يیقاي دو فرهنِگ موسنيگاه در ا گرچه سه
 دارند از زي نیاند اما هنوز اشتراکات  کردهداي پیدايتفاوت ز
 هنوز ،یگاِه هر دو، با اندک تفاوت  در سهدهاي تاکنکهيجمله ا

 ی بداهه نوازکيما . ندهست) شاهد( درجه سوم مقام یرو
   که نه تنها به مي داشتی لومانوفسکليگاه از اسماع جالب در سه

 ريکان که تاث بالیقي مسلط است بلکه با موسهي ترکیقيموس
از .  داردیادي زيی آشنازي داشته نهي ترکیقي در موسیاديز
   سنتور بداههی رو،یراني ایقي استاد موس،ی ثقفوشي داريیسو

  
  
  
  
  
  

 یادي زیها  درباره آنچه نواختند بحثپس داشت و سینواز
 هي و ترکراني ای سنتیقيصورت گرفت تا نه تنها روابط موس

 معاصر دو یقي موسی آنها روريث بلکه از تاميرا نشان ده
 کي نمونه، در ی خاطر، برانيبه هم. ميکشور هم صحبت کن
 از يی کارها،یراني استياني رمضان، پاليشب از جشنواره، ل

 شنوندگان اجرا ی را براهي و ترکرانيآهنگسازان معاصر ا
  ."کرد

  انهي در خاورميیقاي موسکپارچهي ساختار
 یالدي از سده هشتم تا هجدهم م باور است کهني بر ای والرضا

 ستمي مشترک به نام سيیقاي ساختار موسکي انهيدر خاورم
 دست که تا کي شي کمابی بوده؛ ساختارانيدر جر" مقام"

.  کرده بوده استداي گسترش پزي ناي و جنوب اسپانقايشمال آفر
 یالدي هجدهم مه که در سدیطي ساختار را با شراني ای والیآقا

 جدهميدر سده ه: " ديگو ی و مکند ی مسهي آمد مقاشيدر اروپا پ
 آمد؛ در شي اروپا موضوع گام معتدل پیقي در موسیالديم
 به شيکماب...  و ايتاني در آلمان، فرانسه، بریقي موسجهينت

 - انهي و خاورمراني اما در رابطه با ادند،ي رسیکسانيساختار 
اختار  س- ستي روشن نقاي هنوز دقمن ی که برایليبه دال
 از آغاز سده نوزدهم در باي تقریعني کرد؛ داي پريي تغیقيموس
 ی مقامستمي سنيگزي جای دستگاهستمي سران،ي ایقيموس
  ."شود یم

 که بتوان با غلبه بر کند ی میدواري ابراز امی والرضا
 يیها جشنواره سه گاه را ادامه دهد تا برنامه "،یمشکالت مال

 با راني ایقي مشترک موسیها  و بحث درباره جنبهيیاجرا
  . کندداي آن گسترش پراموني پیها یقي موسگريد
 ني در ای و آموزشيی اجرایها تي از کمبود فعالی والیآقا
 به شتري کشورها بنيمند است و معتقد است نگاه ا  گلهنهيزم
  . خودشاناني مشترک میها شهي غرب معطوف شده تا ریسو

  ی مجلس و ارکستری کمانچه، نی برايیکنسرتو
 ،ی نی کنسرتو براکيگاه،   جشنواره سهی برای والرضا

 اثر در دستگاه نيا.  ساخته استیکمانچه و ارکستر مجلس
 انيو ک) ین (ی خسرو سلطانی شده و با تکنوازدهيگاه آفر سه

 لي دانی به رهبری ارکستر مجلسیبا همراه) کمانچه (یسلطان
 ه از جملگاه دستگاه سه.  در جشنواره اجرا شدسيکورت

 شناخته شده که به شدت با یراني ایقي موسیها دستگاه
 ني دارد و آهنگسازاِن ای سر ناسازگاری غربونيارکستراس

اما رضا . روند ی خاطر، چندان به سراغش نمنيسبک به هم
را " سه گاه" گرفته مي و تصمافتهي تضاد را جذاب ني همیوال

 به کار یغرب ارکستر ی برای در آهنگسازگري دیا به گونه
 .رديگ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

٧

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان            ١٣٩٤اسفند  ١٢١ شمارهدوره پنجم

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

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

پيشه وری



  
  
  
  

   از قانون بودني انتخابات تمکاميپ                   
  ميبر ینم يی و حصر راه به جاتي ممنوعبا              

  
 نام توانند ی نماني است که دانشجویا یشي چگونه آزاداندنيا...
! اوردند؟ي سابق را به زبان بري و نخست وزجمهور سيرئ

 شي دهه پکي ني که همی نام فردميممکن است نتوانچگونه 
 يی بسزاري کشور تاثشرفتي کشور بوده و در پجمهور سيرئ

  !است؟ داشته
 با لنا،ي ایوگو با خبرنگار پارلمان  در گفتاني پزشکمسعود

 ٧ساز   دو انتخابات مهم و سرنوشتیاشاره به برگزار
 ني مهم ااميپ:  کشور اظهار داشتشرفتي پرياسفندماه در مس
 م،ي که بر اساس قانون عمل کنی بود که هنگامنيدو انتخابات ا

 که برخالف قانون عمل ی و هنگامديآ ی نمشي پیمشکل
 که به ميريگ ی مستمي از سی نامناسبیها العمل  عکسنم،يک یم

  .ستينفع مملکت ن
عنوان   بهیچه در قانون اساس اگر در رابطه با آن:  کرددي تاکاو

 روبرو ی با مشکلدي نبام،يده درست برخورد کنحق جامعه آم
 به مشکل عتًاي طبم،ي برخورد کنیا قهي اما اگر سلميشو
 متفاوت در جامعه یا  و انعکاس آن را به گونهميخور یبرم
  .دي دميخواه
 انتخابات ی اصلامي پکه ني ااني در مجلس با بزي مردم تبرندهينما
 را ني از قوانی برختوان ینم:  از قانون بود، گفتنيتمک
 با توان ینم. مي مصالح بدانی را منافني از قوانی و بعضميريبپذ
 گري دیا  و با عدهمي تخلف از قانون برخورد کنلي به دلیا عده
 بوده، با تساهل ی ارزشاي خودجوش بهانه که اقدامشان نيبه ا

 و شناسد ی نمرخودجوشيقانون خودجودش و غ. ميبرخورد کن
 برخالف قانون رخودجوشي غايخودجوش  حق ندارد کس چيه

  .عمل کند
طلبان در   اصالحستي لی تمامیروزي علت پحي در توضاو

 مردم کپارچهياقدام :  شدادآوري دادن، ی رایستي لليتهران و دل
 به توان یطلبان را م  اصالحستي دادن به لیتهران در را
 در واقع مردم.  کردیابي ارزها یقانون ی به بیعنوان واکنش

 به کپارچهيتهران در اعتراض به روند موجود به صورت 
  . .. دادندیطلبان را  اصالحستيل

 یاري که بسیطيدر شرا:  اضافه کردزي مردم تبرندهينما
 یروهاي از نیاري نگهبان بسیمعترض بودند که چرا شورا

 شدند که ی مدعیا  نکرده، عدهدييطلب را تا خدوم اصالح
 شدند، تيدصالحيي شورا تاني که توسط ای از افرادیبرخ
 الف همان رفتار خ   ازگري دیا  اتفاق نمونهني و ااند یسيانگل

 دهند، ی به خود حق می که برخستي درست ننيا. قانون است
  . بچسبانندی را که دوست ندارند، هر انگیبه هر کس

:  شدادآوري بهداشت و درمان مجلس نهم ونيسي کمعضو
 ی خطاب شدند، امروز با رایسينگلها ا  که توسط تندرویافراد

در ! ست؟ي مسخره نني ااي آافتند،يمردم به مجلس خبرگان راه 
   ی بودند، بلکه کسانیسي افراد انگلني که استي ننيواقع مسئله ا

 اساس ی اتهام بو تهمت کردند، ی را مطرح می مسائلنيکه چن
  .زدند یم
   دری انقالبیروهاي از نیس یب ی بوي رادتي با اشاره به حمااو
  

  
  
  
  
  
  
 که ما به دنبال انقالب و یزمان:  گفت،ی انقالب اسالمانيجر

 ی از انقالب طرفدرایس یب ی باي آم،ي شاه بودمي رژیسرنگون
 گرفت جهي نتدي پس بااني آقانيحال با استدالل ا! کرد؟ ینم

  ! بود؟یسيانقالب ما انگل
 با کاي و آمرليها در اسرائ  که تندرویزمان:  ادامه دادانيپزشک

 در داخل کشور مخالف زي افراد نني اکردند، یبرجام مخالفت م
 برجام حرف ی مخالفان داخلگفت ی نمیبرجام بودند اما کس

  …کنند ی را تکرار ملياسرائ
 مقام معظم دي با اشاره به تاکني همچنزي مردم تبرندهينما

ها،   در دانشگاهیشي آزاداندیها ی کرسیاي بر لزوم احیرهبر
 اني است که دانشجویا یشي چگونه آزاداندنيا: اعالم کرد

 سابق را به زبان ري و نخست وزجمهور سي نام رئتوانند ینم
 کي ني که همی نام فردميچگونه ممکن است نتوان! اوردند؟يب

 ري کشور تاثشرفتي کشور بوده و در پجمهور سي رئشيدهه پ
  !است؟  داشتهيیبسزا
ها   برخوردني اجهي و نتدهد ی جواب نمها وهي شنيا:  ادامه داداو
 ،ی خاتمی آقایدئوي وکي است که مردم به در واکنش به نيا
مسئله را   حل مسئله، صورتیما به جا. دهند ی می راکپارچهي

صورت   مسئله بهني با اديمسئله وجود دارد و با. ميکن یپاک م
  .مي و درست برخورد کنیواقع
 یالملل نيها و مجامع ب دانشگاه در ميتوان یما م:  گفتانيپزشک

 اما با مي و نظرمان دفاع کندگاهي از دی با منطق اسالمیبه راحت
 .ميبر ی نميی و حصر راه به جامي حذف، تحرت،يممنوع

 
 مشکل شي گشاديکل: طلب مجلس اعالم کرد  اصالحندهي نمانيا

 مسئله حصر تنها در ني و همچنی خاتمی آقایريالتصو ممنوع
 اني کامل می که هماهنگی و تا زمانستي ن نفرکيدست 

 د،ياي به وجود نیتي امنیروهاي و نهييدولت، مجلس، قوه قضا
  .ها حل نخواهد شد  مشکلنيا
 به یها ارتباط  مشکلني که حل اميفراموش نکن:  اضافه کرداو

 ی عال یمجلس ندارد، چراکه صدور احکام آن توسط شورا
 درباره آن یمي صورت گرفته و مجلس تصمی ملتيامن

  .است نگرفته
 است که با کتمان آن تي واقعکي نيا:  کردحي تصرانيپزشک

 افراد به شدت ني است که اني اتيواقع. کند ی نمريي تغیزيچ
.  دارندی و در جامعه طرفدارانرگذارندي جامعه تاثیدر فضا

 از افراد جامعه سوال دارند، ی است که تعدادني اتيواقع
 که ميا  کردهیر دارند و ما کایمعه مشکالت از افراد جایتعداد
 درست ني و اميها پاسخ بده  سوالني از ای به برخميتوان ینم
 .ستين
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  ر افکارفرقه دمکرات آذربايجانناش          ١٣٩٤اسفند  ١٢١ شمارهدوره پنجم

  آذر٢١گرامی باد خاطره تابناک شهدای جنبش 



  
  
  
  

  زنان آذربايجان
  براى اولين بار در تاريخ در انتخابات شرآت آردند

  ۶٩ شماره جاني فرقه دموکرات اذربای ارگان رسمجانيروزنامه اذربا
 طاهر. م : سندهينو

 
 که در سرپنجه ی و خواهران محروم از حقوق اجتماعادرانم

 ني اولی و استبداد به اسارت درامده اند برااه،ظلميارتجاع س
  . در انتخابات شرکت کردندجانيبار در اذربا

 که با زحمت شب و روز ما را نشوء و نما داده اند،انها که انها
 از مردان از اموزش علم و معارف محروم شده شتريب
 ی را به روتيد،ارتجاع راه اموزش علم،معارف و مدنان

 هي و با ناموس ما بسته بود و انها را از کلرتيمادران باغ
 انها ه پروسني محروم کرده بود و در ای و بشریحقوق انسان

  . مفلوک و در حال زوال شده بودندی به انسانهاليتبد
 ی انها از حقوق انسانی زنان و مردان و برخورداریبرابر

 و ی برخوردار از ازادی در کشورهاست،بلکهي نیمسله تازه ا
 شبردي شان شده اند و در پی زنان مالک حقوق انسانیدموکراس

 هستند،ما امروز در جبهه ميسرنوشت خود و امور دولت سه
 ني و ماشماي هواپتيم،هداي جنگ رزم انها را شاهد هستیها

ما ارتجاع در ا. جاافتاده شده استی به امرليتوسط زنان تبد
 ،بدبختی انسانري غیتهاي محرومليکشور ما زنان ما را با تحم

 دوشادوش مردان یجانيامروز زنان اذربا. کرده استچارهيو ب
 سعادت را حمل ی به سوراني زنان ای مشعل ازادیجانياذربا
  .کننديم
 ی هاتي مرتجع،مستبد و با ذهنی ممکن است که انسانهایآر

 مخالفت اي به زنان تعجب یحق را یعقب افتاده،از اعطا
 سهم ست،زناني تعجب نی جاچي مسله هني در ایول.کنند
 راه حماسه ها ني دارند و در ای ازادی از مبارزه برایبزرگ
  .دنديافر

 با سنگ در ی حتاي زنان با سالح و وناني مثال در بعنوان
زنان افتخار جامعه .کننديمقابل ارتجاع و استبداد مقاومت م

 خوشبخت است که برگ تازه جانيو امروز خلق اذرباهستند،
 به ی حق رای به افتخارات خود اضافه کرد و انهم اعطایا

 شات ننيو ا. استی مجلس ملیمادران و خواهرانمان برا

 به مادران جانيگرفته از اعتقاد و احترام فرقه دموکرات اذربا
  . باشدیو خواهرانمان م

 ی با قلبجاني که زنان اذربا شاهد باشنداي تمام ملل دنبگذار
 شرکت ی در انتخابات مجلس ملديسرشار از عشق و ام

 محق ندهي نخواهند کرد و در اتي هم کفاني به اکنند،زنانمانيم
 سرنوشت خود و ني در انتخابات و تعديخواهند بود بعنوان کاند

 و هي هدني و اشکفدجامعه شرکت کنند،بگذار طالع مادرانمان ب
 به تمام مادران و خواهران جانيو خواهران اذربامژده مادران 

  . باشدرانيا
 خي در صفحه تاریجاني افتخار مادران و خواهران اذرباني ابا

نام پرافتخار خود ) برگرفته از خون و شجاعت( قرمزیبا خط
 خود ثبت یقي و حقی انسانی هایرا در راه دفاع از ازاد

مبارزات  و یخواهي از ازادشهي همخيخواهند کرد،تار
 خواهد ادي به افتخار ی ازادی براجانيقهرمانانه زنان اذربا

  .کرد
 که ی در شعراي ری جناب باي ری خلقمان جناب بشاعر

  .دي گویروزنامه مان چاپ کرده م
  دان سعادتله»قطب« سحر دوغاجاقگونش

   منظره دن قورتولوب شرافتلهی گورکملبو
   رک جهاندا اسودههيلي عمر اشهيهم
  . دوره فقط حکمران اوالر تودهی شانلاو

 است که فرقه ی نور راهاي شاعر گرانقدر از گونش منظور
 جان،خصوصًاي خلق اذربايی رهای براجانيدموکرات اذربا
  . استديماي پی ماي دهديزنان نشان م

  .جاني باد مادران،خواهران و دختران اذربازنده
 جاني فرقه دموکرات اذربای ارگان رسمجاني اذرباروزنامه
   ١٣٢۴،دوازدهم اذر ماه ۶٩شماره 

یقهرمان قهرمان:  برگردان

  ـ ارکجـــــــــــــاني حقوق بشـــــــــر آذرباتي جمعاميپــــ
  
   زنی سال روز جهانني مناسبت صد و ششمبه
   زنی دم بزن ای دم زحقوق مدنکي
   زنی سلسله برهم بزن اهي دام سنيو
  شت؟ خود منهي برسر وبرسی چند زنتا

   زنی معمم بزن اخي به سر شیمشت
 )ارياستاد شهر( 
 
 ی زن مبارز آلمانني کالرا زتکشنهادي به پ1910 سال در

 درکوپنهارک باتفاق ستيالي زنان سوسی المللنيدرکنفرانس ب
 ی المللنيروز ب« روز درسال بعنوان کي شد که بيآراء تصو

شتن  زنان در آنزمان دایخواست اصل. انتخاب شود » زنان
 1917 هي فور23در . با مردان بودی و برابر حقوقیحق را

 با اعتصاب خود تزار را مجبور هيزنان پتروگراد در روس
 روزمصادف نيا.  بشناسد تي زنان را برسمیکردند تا حق را

 جهت ازآن به ني بود بهمیگوري گرخيبا هشتم مارس در تار
  .  شددهينام» روز زن«بعد روز هشت مارس 

 زنان با ی دراساسنامه سازمان ملل برابر حقوق1945 سال در
 ی منشور جهان1948 شناخته شد ودرسال تيمردان برسم

 دي گردمي زنان با مردان تنظی برابرحقوقهيحقوق بشرتماما برپا
 ی سازمان ملل برای که برنامه هفده ماده ا2015و در سال 
 ماده ، شده است بي تصو2030 تاسال داردرجهانيتوسعه پا

.  زنان با مردان تعلق دارد یپنجم آن به برابر حقوق
 ی ازمسائل ومشکالت جوامع بشرکي چيازنظرسازمان ملل ه

 ري بدون شرکت گسترده زنان امکان پذی جهانداريوتوسعه پا
 است که زنان مستقل ی شدنی عملی مشارکت زمانني واستين

 نيبرا. شده و درتمام عرصه ها با مردان برابرحقوق شوند 
 زنان تيفي ملل ،آموزش با کدارسازمانياساس برنامه توسعه پا

   یري زنان،جلوگهي علضيودختران ، رفع هرگونه تبع
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   حقوقتي جمعاميپــــ
 ناقض حقوق زنان ی زنان ومبارزه با سنت هاهيازخشونت عل

  . داندی می تمام کشورها الزامیرابرا
 از انتيق ص ، حی حق کار ، حق رای براشروي زنان پمبارزه

 درتمام عرصه ها از قرن نوزدهم یفرزند و برابر حقوق
 باشکال اي مختلف دنیشروع شده است وهمچنان درکشورها

  .گوناگون ادامه دارد
 با انقالب راني زنان با مردان درای برابر حقوقی برامبارزه
 ی اعتصامني شروع شده است و پروجاني ازآذرباتيمشروط

   مبارزه ني اندهي نماني برجسته ترجانيشاعر بلند آوازه آذربا
  
  

  
  
  
  
  

 زنان و حجاب دارد ی درباره آزادی اشعارمتعددیو. است 
 خودش کال به یلي او درجشن فرغ التحصیومتن سخنران

  . استافتهي زنان اختصاص یآزاد
 حکومت لي ، با تشکی اعتصامني سال بعد از درگذشت پروپنج
زنان 1325سال  دری ورشهي پی برهبرجاني آذربایمل

 بار ني اولی وبرادندي با مردان رسی به برابر حقوقیجانيآذربا
 ی مجلس ملندهي شدند ونمای آنروز صاحب حق رارانيدرا
 است که مبارزات زنان برجسته جهان ستهيشا.دنديگرد
 مبارزه زنان در وطن خودمان سرمشق مبارزات شروانيوپ

  . گرددجاني آذربایزنان فعال درحرکت مل
 یزي تبرهژال

  
 

  درمنطقه آذربايجان)نوروزبايرامی(ئين عيدنوروزآ

نوروز اولين روز سال خورشيدی ايرانی برابر با اول فروردين ماه، 
های به جا  ترين جشن جشن آغاز سال نوی ايرانی و يکی از کهن

خاستگاه نوروز در ايران باستان . مانده از دوران ايران باستان است
ردم مناطق مختلف فالت ايران، نوروز را جشن است و هنوز هم م

زمان برگزاری نوروز، در آغاز فصل بهار است که . گيرند می
  .امروزه به آن برابری بهاری يا اکيونوس می گويند

شود و در  نوروز در ايران و افغانستان آغاز سال نو محسوب می
  .برخی ديگر از کشورها تعطيل رسمی است

ن ايران از جمله شاهنامه فردوسی و تاريخ های که در برخی از متن
ها، کيومرث به عنوان  طبری، جمشيد و در برخی ديگر از متن

پديدآوری نوروز در شاهنامه، بدين .است گذار نوروز معرفی شده پايه
در حال گذشتن از آذربايجان، بر ) يما ( جم: است که گونه روايت شده

آمد و با تاجی زرين روی تخت جمشيدی ارگ جمشيد در آنجا فرود 
بر روی تخت نشست با رسيدن نور خورشيد به تاج زرين او، جهان 
نورانی شد و مردم شادمانی کردند و آن روز را روز نوو جم را 

ای مانند جمشيد، سياوش  های اسطوره مهمترين چهره.جمشيد ناميدند
نوروز روز پيروزی . و کيخسرو پيوندی نزديک با نوروز دارند

هايی چون سرما،  جمشيد بر ديوان است که نماد پليدیبزرگ 
عروج جمشيد و عروج کيخسرو . تاريکی، جهالت و خشونت بودند

در اين . در اين روز اتفاق افتاد که تفاسير گوناگونی را به همراه دارد
همان جامی . نما مشاهده کرد روز جمشيد جهان غيب را در جام جهان

 مشاهده کرد و رستم را به دنبال او که در آن کيخسرو جای بيژن را
اما حکايت دگرديسی و بازآفرينی سياوش، حکايتی ويژه . فرستاد

هايی مانند ادونيس، پرسفون، ازيريس يا تمرز  است که با روايت
  .مقايسه است قابل

  :تکم وتکم چی
هنگامی که برفهادرسينه ساواالن آب شده وبه صورت 

اری می شودصدای تکم وتکم رودهادرسرزمين پهناورآذربايجان ج
چی هانيزدرشهروروستامی پيچدکه بازبان شيرين وآهنگين خودبه 
مردم نويدآمدن بهاررامی دهدوخلق رابرای پاک کردن کينه 

  .ازدلهاوگردوغبارازخانه هايشان دعوت می کنند
واژه تکم .تکم يک عروسک چوبی سنتی است

معنی  بهتشکيل شده است تکه درزبان ترکی)م(و)تکه(ازدوبخش
وگله رابه . بزنرقوی هيکل که هميشه دررأس گله حرکت می کند

ضمير ملکی دوم شخص ) م(چراگاه ومحل های معين هدايت می کند 
مفرد است وتکم در واقع به معنی بز نر من است به کسانی که تکم 
را می رقصانند تکم چی گويند که اشعار مخصوص تکم رابا آهنگی 

سکی است چوبين که روی آنرابا مخمل يا تکم عرو. خاص می خواند
پارچه های به رنگ قرمز می پوشانند وروی اين پارچه رابا پولک 

  سکه ونيز پارچه های الوان وحتی آئينه تزيين ،زنگوله ،
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هريک از تزئينات تکم علت وفلسفه ای داشته است مثال . می کنند 
بوده تا مردم رااز داخل زنگوله وسکه برای ايجاد سرو صدا بيشتر 

از سوی ديگر يک . خانه ها به کوچه ها ودم در خانه ها بکشاند
ضرباهنگ برای حرکت تکم بوجود می آورد اينکه به دوطرف 
عروسک طرفين شکم عروسک آئينه نصب می کردند به اين دليل 
بود که تکم خبر فرارسيدن سال نو را به مردم ميداد وبا خود آئينه ای 

روشنائی وصفاداشت اينکه در ساخت تکم هميشه از رنگ به رسم 
قرمز برای پوشاندن بدنه اصلی استفاده می کردند شايد به اين دليل 
بود که در آذربايجان قديم لباس وتوری سروروی عروس به رنگ 
قرمز بوده وخواسته اند تکم نيزمثل هرعروسی مظهرشادی وخوشی 

  .باشد
وچهارشنبه آخريعنی کول چرشنبه تکم چی هاوتکم گردانان دربين د

وگول چرشنبه می آيندواشعارشان راخوانده ومژدگانی آمدن 
تکم خوانی وتکم گردانی آئينی .عيدوفرارسيدن نوروزرا می گيرند

است که همواره درخطه آذربايجان ومناطق آذری زبان به عنوان 
سنتی ماندگارومنحصربه فرددرزمينه عيد باستانی نوروزموردتوجه 

متأسفانه .م بوده وباروش مخصوص خود به اجرادرمی آيدمرد
صنعتی شدن وگسترش شهرنشينی ،باپيشرفت علم وتکنولوژی

ودرنهايت به علت فراهم نبودن بسترارائه آن عقب نشينی کرده 
  .ودرحال فراموشی است

  :اشعارتکم خوانی
نمايش های .مهمترين بخش آئين تکم گردانی خواندن اشعارآن است

تارنمايشی محکمی ندارندوساختارنمايشی آنهابسيار آئينی ساخ
صميمی وروان بوده وبيشتر بيانگرمفاهيم انسانی عصرخودشان ،ساده
اين نمايش ها به احتمال زيادادامه همان سرودهای ايران باستان .است

هستندکه مربوط به دوره هخامنشيان وقبل ازآن است که به 
اشعار تکم خوانی از لحاظ .مرورزمان باتغييرشکل به ما رسيده است

  در اشعار تکم . ساختاری جزو ترانه های عاميانه محسوب ميشود
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ئين عيدنوروزآ

  
خوانی گاهی اشعار مذهبی نيز به چشم می خورد اين اشعار بر 
اساس مستندات موجود از زمان صفويه که بنيان گذار شيعه در ايران 

ه ايام نوروز با هستند وارد اين آيين شده واغلب در سالهايی ک
مناسبت های مذ هبی همزمان ميشود از اين اشعار مذهبی استفاده می 

  :تکم گردانها اين گونه آواز سر می دهند. شود 
  بوتکه آختا تکه

  بويونونداوارنوختاتکه
  گاه قول اوالرساتئالر
  گاهداچئخارتاختاتکه

  جناب جبرئيل نامه گتوردی
  گتورجگين پيمبره يتوردی

  ين گويه گوتوردیمبارک قولالر
  سيزون بوتازه بايراموزمبارک

  گونوزمبارک،هفتوز،ايلوز،آيوز
  :وجه تسميه چهارشنبه درفرهنگ آذری

به اعتقاد مردم آذربايجان عدد چهار اصل و ريشه طبيعت جاوادنه 
بر اساس رسمی ديرين در خطه آذربايجان در اسفندماه هر هفته .است

ی شد، مردم اين جشنها را از جشنی برای استقبال از بهار بر پا م
چهارشنبه (اولين چهارشنبه اسفندماه معروف به ياالنچی چرشنبه 

شروع و مراسم چهارشنبه در دومين چهارشنبه که به ) دروغين
، سومين چهارشنبه که به ) چهارشنبه خبرچی(“ خبرچی چرشنبه”
و چهارمين چهارشنبه نيز که ) چهارشنبه خاکستری(“ کول چرشنبه”

  .معروف بود، ادامه می يافت) چهارشنبه گل(“ گول چرشنبه”به 
به اعتقاد مردمان اين سرزمين، عدد چهار اصل و ريشه طبيعت 
جاودانه است و با توجه به اعتقاد عميق به چهار عنصر آب، باد، 
خاک و آتش در زندگی مردم اولين چهارشنبه را منسوب به باد، 

وب به خاک، سومين دومين چهارشنبه ماه آخر سال نيز منس
چهارشنبه منسوب به آتش و چهارمين چهارشنبه هم منسوب به آب 

  .بود
بر اساس پژوهش های انجام يافته زمان دقيق اجرای اين رسم معلوم 

می ) اسفند(نگرديده ولی با توجه به نزديکی اجرای آن به ايام نوروز
نوروز توان گفت که اجرای آن بی مناسبت با فرا رسيدن ايام خجسته 

نبوده است چه بسا که اين رسم در حوزه های فرهنگی آذربايجان 
شرقی و استان اردبيل نيز به لحاظ فرا رسيدن نوروز برگزار می 

  شده است اشعاری که تکم 
چی های حوزه ياد شده در اين ارتباط می خواندند نيز می توان مويد 

  .همين مطلب باشد
  )قچه داشروستای طا(چهارشنبه سوری دربخش ارشق

صبح چهارشنبه سوری بانوان روستا گردهم می آمدندبه چشمه 
منظورازبردن .روستا می رفتندوهمراه خودجاروکهنه وپيازمی بردند

جارواين بودکه مشکالت،باليا دردورنج سال گذشته راجاروکرده وبه 
چشمه روستا ريخته تاآب جاری آن راببردپيازهاراجويده وآن را 

تا تلخی روزهای گذشته داخل آب چشمه ريخته داخل چشمه انداخته 
شودتاآب ببردوروزهای خوب وشيرين پيش روداشته باشند 
بعدازروی چشمه به اين طرف وآن طرف می پريدندوشعری می 

  .آقيريقيم،بوقوريقيم،باش آقريم،ديش آقريم توکيل قال سودا.خواندند
کوزه آب پرکرده 2سپس دست وصورت خودرا باآب چشمه شسته و

رای نهره که باآن کره تهيه می کردند می بردندتا کره آن برکت پيدا ب
بعد برای اعضای خانواده اسفند دود می کردند تاازچشم .کندزياد شود

درشب آخرين چهارشنبه سال مردم روستا به ويژه .بددرامان بمانند
نوجوانان وجوانان با پوشال وهيزم درجلوی منازل خودشان آتش 

روی آن می پريدندوباهلهله وشادی روشن می کردندواز
سپس خانواده پدری هدايای خريداری شده .ازنوروزاستقبال می کردند

رابه همراه غذاهای مخصوص درسينی بزرگی قرارداده وروی آن 
  .راباپارچه های رنگی تزيين وبه خانه فرزندان دختر می فرستادند

  رچه ایطبق اين سنت ديرينه پسران جوان دراين شب کمربندهای پا
  يا دستمال خودراازروشنايی بام ها وياپنجره همسايه ويا اقوام

  

  
  
  
  

خودآويزان کرده وصاحب خانه بدون آنکه درصددشناسايی آنها باشد 
هدايايی به پارچه می بستنداين آيين بيشترتوسط جوانانی انجام می 
شدکه به دختری عالقه مند بوده وبه آرزوی وصلت بااوبرای 

 يعنی دستمال انداختن به خانه دختررفته وبه اين نيت قورشاخ آتماق
درباره آنچه که به دستمال يا کمربند آنها بسته می شد تعبيراتی می 
کردندالبته درحال حاضربرخی سالخوردگان منطقه هنوزهم 
معتقدندکه چون شنيدن سخنان بدياخوب درشب چهارشنبه سوری 

يدسخنان نااميدکننده درزندگی فردشنونده تاثيرداردودراين شب نبا
  .درميان افرادوخانواده ها ردوبدل شود

  بايراميدی گئجه قوشی اوخوردی
  آداخلی قيزبيگ جؤرابی تؤخوردی
  هرکس شالين بيرباجادان سؤخوردی
  !آی نه گؤزل قايدادی شال ساالماق
  !بيگ شالينابايرامليغين باغالماق
  شال ايسته ديم منده ائوده آغالديم

  ليمه باغالديمبيرشال آليب تئزب
  غالم گيله قاشديم،شالی ساالديم
  فاطمه خاالمنه جوراب باغالدی
  خان ننه می ياداساليب،آغالدی

  :پنج شنبه آخرسال
مردم روستا پنجشبه آخرسال به قبرستان می رفتندوباخود خوراک 
می بردندوبه ديگران خيرات می کردندوبرسرمزارمردگان خودواهل 

 آيين به ويژه برای خانواده هايی که قبور فاتحه می خواندند اين
درطول سال عضوی ازخانواده خودراازدست داده اندحتمی وواجب 

خانواده ها يک روزمانده به سال تحويل حلواوخرما .استبوده 
  .برسرمزاراهل قبورخود می گذاشتندوشمع ياچراغ روشن می کردند

ازديگرکارهای مردم روستا قبل ازسال نو نظافت وخانه 
رنگی کردن تخم ،کاشت سبزه...شستشوی فرش وگليم و،تکانی
پوست پيازرادورتخم مرغ می پيچيدنددرآب می :مرغ

تهيه گندم بوداده .جوشاندندتارنگ قهوه ای ياسبززيبايی به خود بگيرد
ياقورقا برای اينکارگندم را داخل ماهی تابه می ريختندتا سرخ 

پهن کردن ،يدآوردن گل نوروزگولی برای سرسفره ع،وبوداده شود
گندم ،تخم مرغ رنگی،سفره عيدوگذاشتن قرآن وآينه وسبزه

سپس مردم ...وشيرينی که خودشان تهيه کرده اندو)قورقا(بوداده
لباسهای نو خودرا می پوشيدندسرسفره عيدمی نشستندبزرگترها قرآن 

سال که تحويل می شد .می خواندندودعامی کردندتا سال تحويل شود
ا می رفتندتا عيدی خودراازبزرگترهادريافت بچه ها نزد بزرگتره

ازديگررسومات عيد عيدی دادن پدروبرادران به دختر .کنند
  .شوهرکرده می باشد

  بعدازتحويل سال اول رسم اين بودکه به خانه کسانی بروندکه
مردم روستا .نوروزاول درگذشت عضوی ازآن خانواده است
فراد فاميل می روزاول عيدبه ديدارپدرومادروبزرگترهاوبقيه ا

سوم ،روزهای دوم.رفتندونوروزرابه همديگرتبريک می گفتند
عيدمردم به ديدوبازديداهالی روستا می پردازندوبه خانه تک تک 

روزهای بعدمجالی برای ديدن اقوام دوردست .اهالی روستا م روند
است وهرکس به ديدن آشنايان خوددرشهرها وروستاهای ديگرمی 

  .روند
  )يعت گونیطب(سيزده به در

مردم روستا روزدوازدهم عيدهمه وسايل راتهيه می کردندغذا اماده 
می کردندوهرچه ازخوراکيهای عيد باقی مانده برای صبح سيزده به 

بعد به صورت دسته جمعی عازم کوه وباغ های .درآماده می نمودند
بعد آش دوغ وچايی هيزمی تهيه ونوش جان .اطراف روستا می شدند

ازآن مردها وپسران جوان مشغول بازيهای محلی مثل بعد.می کردند
بچه ها ودختران هم مشغول تاب بازی ...چلينگ آقاج ،قيش گوتی 
  .سيزده به درازطلوع آفتاب وتا پاسی ازشب ادامه داشت.می شدند

عصراين روزويژه سبزه گره زدن دخترهاست که درواقع برای 
  .گشايش بخت خوداين کارراانجام می دادند

 ظ. ب : وریگرد آ
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  هي در سوریاسي س-ی نظامۀمعادل
  ،ناسي واگوسيسي آلۀ مقالۀخالص

  
  
  
  
  
  

عضو کميتۀ مرکزی حزب کمونيست يونان ، مسئول شعبۀ بين المللی کميتۀ مرکزی
 

 ، فينوي و متفکر روس ، الکساندر زسندهي که نوی زماناز
 کرد ، سهيمقا» خرگوش شاخدار« را با هي روسی دارهيسرما

 که در آن ني ای، برا» خرگوش«.  گذردی از ده سال مشيب
 ، هي در روسی دارهي مجدد سرمای برقراریسال ها
 با ی همگرائاني کشور در جرني اۀ تازه شکل گرفتیبورژواز

 مواضع خود در داخل مي تحکی و برای جهانسمياليامپرهرم 
ت  قدرگري و دکاي آمری خواست هامي تسلیکشور ، به سادگ

 کي بود که ی در حالنيو ا. دي گردی میستيالي امپریها
 به ارث برده بود ی از اتحاد شوروی نظامرومندي نۀزرادخان

  ). استني مربوط به همزين» شاخدار«صفت (
 از شتري هر چه بهي روسگري کند و بار دی مريي تغطي شرااما
او در .  کندی مرزها استفاده می خود در آن سوی نظامیروين

 ، ني اوکراۀمي کرۀ ، گرجستان و منطقکستاني ، تاجیداومول
 منافع ۀمحدود« سابق که آن را ی اتحاد شوروی در اراضیعني

مسکو با .  بردی بکار می نظامیروي داند، نیم»  خودميمستق
 ی خارجۀ به منطقی ، پرشهي در بحران سوریدخالت نظام

در  ی نظامۀ در مداخلکايدورتر انجام داد و انحصار آمر
 هم ی نظامۀ مداخلنيا.  دوردست را بر هم زد اريمناطق بس

 یستي داد و هم جنبش کمونريي را تغ»هي سورۀمعادل «طيشرا
  . کردی را دچار سر در گمیجهان

  ی خارجی کشورهای مداخالت نظامگسترش
 هي روسی هوائیروي ناتي عمل2015ام سپتامبر سال -30 در
در .  آغاز شدهيور در س»یدولت اسالم« به اصطالح هيعل

 ريمي درخواست والدهي روسوني فدراسیهمان روز شورا
 مسلح در خارج از کشور، یروهاي در مورد استفاده از ننيپوت

  .رفتي از بشار اسد را پذتياز جمله در حما
 در هي جمهور روسسي رئی عمل ، موضوع سخنراننيا

 ني و اوکراهي در سورهي که از موضع روسديسازمان ملل گرد
 هي در بحران سورهيدر رابطه با موضع روس.  کردی متيحما

 است ، رممکني بدون اسد غیاسي کرد که راه حل سدي، او تاک
 ستادهي ای از او که همراه کردها در مقابل دولت اسالمديو با

  . کردتياست حما
 ، باراک اوباما ، برخالف کاي جمهور آمرسي با رئني پوتداريد
 و هي مواضع روسیکي کرد نزدی میع که سی مطبوعاتغاتيتبل
 آنها در ني را در مبارزه با داعش نشان دهد ، اختالف بکايآمر

 وابسته به آن است که عتاي اسد را که طبمي رژۀنديرابطه با آ
 کند ، برطرف ی می نقش اول را بازیستياليکدام کشور امپر

  .نکرد
 تضادها شتري بدي به تشدتي وضعني اۀ است که ادامروشن

 کمک ترانهي و شرق مدکي ها در خاور نزدستيالي امپرنيابم

 هي مسکو در سوری گردد که دخالت نظامی میادآوري.  کندیم
 کا،ي دخالت آمریعني ، 2011به دنبال حوادث قبل از سال 

 روهاين گري فارس و دجي خلی پادشاهی هامي رژه،ياروپا، ترک
 کايآمرمثال اشغال عراق از طرف . در منطقه، صورت گرفت

 که از هي مسلح به سوریروهاي ، نفوذ نیبي ناتو به لۀ، حمل
  . شدندی متي و متحدانش حماکايطرف آمر
  هي در سوریکيتي و ژئوپلی منافع اقتصادیتضادها
 مي و رژهي روسیاسي س-ی و نظامی تنگاتنگ اقتصادمناسبات
 سال گذشته متحد ثابت 20 اسد که در مدت ی دارهيسرما
 است ، ترانهي و شرق مدکي در خاور نزدیدار هي سرمايۀروس

 بزرگ »یباز« منطقه نيدر ا. بر همگان روشن است
 ، کاي همچون آمریرومندي ن»کنانيباز« با شرکت یکيتيژئوپل
 فارس جي خلی ، مصر و کشورهاهي ، ترکلي ، اسرائااروپ
  .مي نگاه کنقتري مسائل را دقیحال ، برخ.  داردانيجر
  یعي منابع طبۀمسئل
 یکشورها« گفت 2013 خود در سال ۀ اسد در مصاحببشار
به » گوشت «ی خود ، بویاسي در تفاوت با مواضع سیغرب

آنها . بخرند» راهروها« ما را در خواهنديمشامشان خورده و م
 کشور و ی بازسازی پر طمطراق برای قراردادهاشنهاديپ

.  دهندی کشور را به ما می از منابع غنیعياستخراج گاز طب
 تواند انگشتش را ی نمی حتکاي آمرۀ که بدون اجازی جهانبانک

 دالر ارديلي م21 زاني به می اعتبارشنهاديتکان دهد ، به ما پ
 و مي ارائه داد ، که ما فورا آن را رد کرداري بسی هافيبا تخف

ما به روسها . مي دادهي روسیاستخراج گاز را به شرکت ها
 مي خود دفاع خواهی و ملکي و از منافع استراتژمياعتماد دار

 .»کرد
 
 مربوط است ، هي سوریعي مورد آنچه که به حجم گاز طبدر
 ، حجم هيطبق نظر کارشناسان سور.  ها متفاوت استنيتخم

 را به هم ی کنونی المللني بی انرژۀ ، نقشیعي طبۀريگاز ذخ
 دهها هي در سوریعي طبۀريچون که حجم گاز ذخ. خواهد زد

  . استلي اسرائۀري ذخ از گازشتريبار ب
 ی شرکت هاني ، مابهي در سوری قبل از دخالت نظامیحت

 دالر ارديلي م1.6 زاني به می قراردادهائهي و دولت سوریروس
 گذشته ، نياز ا.  بسته شده استیعي استخراج گاز طبیبرا

 هي نفت سوری هاشگاهي در ساختن پاالی روسیشرکت ها
  .شرکت دارند

   گازۀ در مورد خط لولمسئله
 ۀجينت«: نوشت » کامرسانت «ی روسۀ روزنام2013 سال در

   بر بازار گاز اروپا ی تواند به طور جدی مهيجنگ در سور
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 و راني ا– ی اصلی از دو مدعري درگیطرفها.  بگذاردريتاث

 هي سورقي گاز به اروپا از طرۀ احداث خط لولی برا–قطر 
 هي روسۀو درآمد بودج» گازپروم«سرنوشت .  کنندی متيحما

 نبرد بر سر حلب و دمشق رقم خواهد داني در میاديتا حدود ز
  .»خورد

 »ی دوستۀخط لول« به نام ی توافقنامه ا2011 ژوئن سال 27
 و روتي به بغداد ، دمشق ، براني رساندن گاز از ایبرا

 امضاء هي ، عراق و سورراني اني مابی غربی اروپایکشورها
  .ديگرد
 کرد که ی گاز، حساب مۀ در مسئلراني ای اصلبي ، رققطر

 قي ، گاز قطر را از طرهي گاز او با توافق ترکۀاحداث خط لول
.  رساندی به اروپا مهي و ترکهي ، اردن ، سوریعربستان سعود

 هي خط لوله ، مشارکت سورني طرح اۀواضح است که مقدم
 اما . هم قرار گرفتکايطرح قطر مورد توجه آمر. است

 محاسبات قطر را به هم راني عراق و اه،ي سورني بۀتوافقنام
روشن است .  شد»یباز« و موجب خارج شدن قطر از ختير

 که کاي آمر- خواست طرح قطری وجه نمچي به ههيکه روس
 از گاز اروپا است ، ی سهمري تسخی براهي طرح روسبيرق

. داشت کننده لي نقش تکمی تا حدودرانياما طرح ا. رديسر بگ
 طرح مربوط شده ني به ای عمال به نوعهي ، روسنيعالوه بر ا

 کردن زهي و مدرنرانيچون که در ساختمان خط لوله ا. بود
 رانيالبته طرح ا.  طرح ها مشارکت داردگري و درانيبنادر ا

  . نداردیروزي در منطقه امکان پیتي وضعني فعال با چنزين
  حاتي از فروش تسلسود
 یحت. ابدي ی مشي افزاهيفروش اسلحه به سور از هي روسدرآمد

 اسلحه به ی اصلۀ صادر کنندهي حوادث ، روسنيقبل از آغاز ا
قبل از حوادث (2010طبق آمار ، اگر در سال .  بودهيسور

 238 معادل هي به سوری روسحاتيصادرات تسل) یبهار عرب
 دالر ونيليم 351 رقم به ني ا2013 دالر بود ، در سال ونيليم

 ، ني چستي ارگان حزب کمونۀطبق نوشت. افتي شياافز
 4 بالغ بر هي به سوری روسحاتي فروش تسلیقرارداد کل

 ۀ کنترل نشدی است که سرنگونیهيبد.  دالر بوده استارديليم
 یطبق بررس.  کنددي درآمد را تهدني اۀ تواند همیبشار اسد م

 بردارد ، هيور دست از سهياگر روس« ، ني از متخصصیبرخ
 قبول دي ها ممکن است از طرف دولت جدی بدهنينوقت اآ

 سئوال قرار ري زندهي فروش سالح در آۀ ادامنيو همچن. نگردد
 که به لحاظ هي بر دولت سورهي نفوذ روسبي ترتنيو بد. رديگ

 کند ، ی می بازکي را در خاور نزدی نقش مهمیائيجغراف
  .»محدود گردد

   داردهير سور در بازاهي که روسی سرشار از سهمسود
 خود ، سوخت ، ی به صادرات کاالهای روسی هاشرکت
 اشتغال رهي ، چوب، آهن و غی ، مواد غذائی آالت صنعتنيماش
 و ارتباطات سمي توری در عرصه هانيآنها همچن. دارند
 ی است که انحصارات روسیهيبد.  فعال هستنداري بسیهمگان
رقم . ه اند شداني دچار زهي در سوری جنگاتي عملۀجيدر نت
 ونيلي م582 به 2011 دالر در سال ارديلي م1.89 از ادالتمب

 اگر بشار اسد یول.  استافتهي کاهش 2014دالر در سال 
  .دي خواهند گردی هنگفتانيسرنگون گردد ، آنگاه دچار ز

  ی و نظامکيتي ژئوپلۀعرص
 در هي روسیائي دریروي نگاهي که معرف همه است ، پاچنان
 ی منطقه دائمنيا.  طرطوس قرار داردیندر در شهر بهيسور

  .  استترانهي مدیاي در درهي روسی جنگی هایاستقرار کشت
  

  
  
  
  
 در خارج از کشور هي روسی نظام-یائي درگاهي تنها پانيا

   گري دهيروس «ني چستي ارگان حزب کمونۀطبق نوشت. است
 به دنبال یکي که با او متحد هستند ی خواهد کشورهائینم
 تهي شوند ، چون که اتوردهي در هم کوبکاياز طرف آمر یگريد

  .» ضربه خواهد خوردی به طور جدهيو نفوذ روس
  ی نظامی دخالت هاختني برانگیزهايدستآو

 ۀ به بهانشي از پنج سال پنشي و متحدکاي آمرۀ متحداالتيا
 ی ، برای از به اصطالح بهار عربتي و حما»یدمکراس«

 را هي در سوری نظامۀمداخل، » اسد «یکتاتوري دیسرنگون
 یبکاري فرکي از شي بنيکامال روشن بود که ا. آغاز کردند

 »یدمکراس« و »یآزاد« که فراخوان یچونکه آنهائ. ستين
 اروپا ، به خاطر منافع يۀ اتحادني و همچنکاي دهند ، آمریم

 و مرتجع ی ضد مردمی هاميانحصارات خودشان همراه با رژ
 قبرس را در یسالهاست نصف اراض که هي فارس و ترکجيخل

 که باب طبعشان نبوده ی هائمي رژیاشغال دارد ، در سرنگون
  . به راه انداختندگناهي از خون مردم بیائيشرکت کردند و در

 و »یدمکراس« قرار دادن زي با دستاوروهاي نني همامروزه
در » دفاع از خود« ، و »زمي ترورهيجنگ عل «دي جدۀبهان

 یاسي و سی نظامی ، همچنان به دخالت هامقابل جهادگران
  . دهندیخود ادامه م

 یکيتي و ژئوپلی به ندرت به منافع اقتصادهي دولت روسیرهبر
اما .  کندی است ، اشاره می نظامۀ مداخلی اصلليخود که دال

.  پردازندی به آنها می و روزنامه نگاران روسیاسي سنيفعال
 ني خود را تحت ایام نظۀ مداخلهي دولت روسی کنونۀدر مرحل

 : کندی مزهيبهانه ها تئور
 

 مبارزه ی براهي دولت سوری تقاضای بر مبناهي روس– اول
 زيبه عنوان دستاو.  کندی به آن کشور کمک مزمي ترورهيعل

.  شودی استفاده م»زمي ترورهيجنگ عل«از به اصطالح 
 ني با قوانی منافاتچي ههي شود که اقدام روسی مدي تاکنيهمچن

 ۀاجع بر اساس مری نظاماتيچونکه عمل.  نداردی المللنيب
  . شودی انجام مهي سوریدولت قانون

 هزار ني کند که چندی مدي تاکزي گزاره نني بر اهي روس– دوم
 ی و جمهورهي شهروندان روس»یدولت اسالم «انياز جنگجو

 یروزي سابق هستند ، و در صورت پی اتحاد شورویها
 گردند و دست به ی باز مهيه روس ، آنها بهيداعش در سور
 هيس روی ملتي امنجهي خواهند زد ، و در نتیستياقدامات ترور

  .در معرض خطر قرار خواهد گرفت
 از مهاجرت ، یري ، موضوع جلوگی کمتراسي در مق– سوم
 زي داعش نیگري و وحشمي آثار تمدن قدی ، نابودی انسانۀفاجع

  . گرددیعنوان م
 ناي سی بر فراز صحرای روسیمايواپ بعد از سقوط ه– چهارم

 قرار یگري دزي دستاوزيرا ن» دفاع از خود «هي، دولت روس
  .داد

  ست؟ي چهي روسی از دخالت نظامهدف
 یروهاي گرفت نمي ، مسکو تصمی نظامۀديچي پطي شراني ادر

  : کند تي تقوقيبشار اسد را از دو طر
 پوش  مدرن ، تانک ها ، زرهحاتي تسللي تحوقي ، از طراول
 ، ني بدون سرنشیماهاي مدرن ، هواپی ، رادارهادي جدیها
   ؛هيبه ارتش سور...  مدرن و ۀ توپخانستميس

 هي هوشمند علی و استفاده از راکت های هوائاتي ، عملدوم
 خزر یاي مستقر در دری جنگی از ناوگان هانيداعش ، همچن

  .د بوزي نی قدرت نظامشي نمای ، که به نوعترانهي مدیايو در
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  ....ی نظامۀمعادل
  هي روسی دخالت نظامتي و اهمکي دور ونزداهداف

 مسلح یروهاي اقدامات ، تلفات نني نظر است که به کمک ادر
 کمک شود که آنها بتوانند در زي جبران گردد ، و نهيسور
  . داشته باشندی نبرد با دشمنان ، نقش فعالتردانيم

 با کاي ، آمر»مزيتا «ۀ ، طبق گزارش روزنامني بر اعالوه
 پرواز ممنوع در ۀ منطقجادي و اردن ، طرح اهي ترکیهمکار
 طرح را ني اهي را داشتند ، که دخالت روسیبي همانند لهيسور

  .ختيبه هم ر
  یاسي سیتالشها
 و ی تالش دارد که از منافع اقتصادهي روسی بورژوازۀطبق
 . دفاع کندترانهي مدیاي خود در منطقه شرق دریکيتيژئوپل
 و یوگسالوي با درس گرفتن از تجارب تلخ جنگ در هيروس

 مبارزه بود ، داني نداشت و خارج از می که حظور نظامیبيل
 یري جلوگی کند که از چنان چرخش حوادث مشابهیتالش م

 است ، یمتي اسد به هر قمي از رژتي حماهيهدف روس. کند
 ی از بورژوازی بخشی انحصارات او با همکارنکهي ایبرا
نقش )  بدون اوايبا اسد ، ( آنهاستۀندي اسد نمامي که رژهيورس

  . داشته باشدی و انسانیعي را در استثمار منابع طبیاصل
 دهد که از بن بست ی امکان مهي چارچوب به روسنيا

 آلمان ، فرانسه و ني مابی خارج شود و از تضادهانياوکرائ
 مي که به رژابدي ی امکان را مني انيهمچن.  استفاده کندکايآمر
  . شودکي ، عراق و مصر نزدراني ایها

 در دفاع هي اقدامات روسني ، ثمر بخش بودن انهاي بر اعالوه
 عدم ثمر بخش بودن آنها ، نشان اي ، و هياز منافع خود در سور

 انهي میاي در دفاع از منافع خود در آسهي روسايخواهد داد که آ
 خواهد در یم ، که راني همچون مصر و ای مناطقگريو د
 تي قاطعني تواند ای ، مند خود را به آنجا صادر کيۀ سرماندهيآ

 ی رهبری ، براگري دانيبه ب. ري خاي را نشان دهد رويو ن
 ، در هي حفظ منافع خود در سوری برای گذارهيمسکو سرما

 گري به دهي روسيۀ نفوذ سرمای است برا»ینيتضم«نوع خود 
  . منطقهیکشورها
  گري دی کشورهایاسي س– ی نظامموضع

 را در آن رومندي نی قدرتهاگري ، جا دارد مواضع دنجاي ادر
 آنها به خاطر الحاق شبه ني و متحدکاي که اروپا ، آمراميا

 ی هامي ، تحرني و جنگ در شرق اوکرائمهي کرۀريجز
  .مي کنیادآوري اعالم کردند هي روسهي را علیاقتصاد
 در بحران هي روسی در رابطه با دخالت نظامکاي آمرموضع
 به نشي و متحدکاي ، آمرگرياز طرف د.  بودی منفهيسور

 و عراق ادامه دادند و هي خود بر فراز سوریحمالت هوائ
 هم دي از کردها و شاتي حمای خود را برایکارشناسان نظام

 انيجر.  اعزام کردندهي مسلح فعال در سوری گروههاگريد
 هيطق شمال شرق سور به مناکاي دهد که آمری نشان محوادث

  .توجه دارد
 قلمداد ی و فوری جمهور اسد را شرط حتمسي حذف رئکايآمر
 مي تحکیعني.  کنندی را دنبال میاما آنها اهداف واقع.  کندیم

در . بي رقیروهاي مواضع نفيمواضع خود در منطقه و تضع
 تي امنی شوراۀ قطعنامهي و روسني نه چندان دور ، چۀگذشت

 را وتو کردند هي سوریائيمي شیمورد سالحهاسازمان ملل در 
امروز بر اساس .  را ندادندهي امکان بمباران سورکايو به آمر

 آنها به ی هاماي و هواپني چی جنگی های ، کشتیونانيمنابع 
  .  کنندتي اسد حمامي در حرکت هستند تا از رژهيطرف سور

  
  

  
  
  
  
 نکرده اني خبر هنوز موضع خود را بني در رابطه با انيچ

   ني چۀ وزارت خارجۀنديما ن2015در آغاز دسامبر سال . است
 ی سازمان هاهي علهيآنچه که مربوط به ضربات روس«گفت 
   اني خود را بتي است ، ما قبال هم حماهي در سوریستيترور

 به دعوت دولت هي توجه داشت که روسدي ، و باميداشته ا
 یور کمک م کشني در مبارزه با ترور به اهي سوریقانون
  .»کند
 تفاوت کاي همه جالبتر موضع آلمان است که با موضع آمراز

 ، فرانسه ، ايتاني ، برکايدر آغاز ، آلمان همراه با آمر. دارد
 امضاء کردند و از ی اهياني بهي و ترکیقطر ، عربستان سعود

 هي خود علی به حمالت هوائدرنگي خواستند بهيروس
 خود را ت دهد و حمالاني پای و مردم عادهي سورونيسياپوز

 کايموضع آلمان در دو مورد با موضع آمر. متوجه داعش کند
  .تفاوت دارد

 یاسي حل سی مذاکره برازي کند که پشت می آلمان قبول م-اول
  . بشار اسد هم شرکت کندديبحران با

 از شرکت کنندگان یکي هم راني کند که ای آلمان قبول م-دوم
. لمان با موضع فرانسه هم فرق داردموضع آ. در مذاکره باشد
 ، هي ، دو روز قبل از دخالت روسکاي از آمرديفرانسه هم به تقل

 هي داعش در سورهي خود را علی سپتامبر حمالت هوائ27از 
 از هي فرانسه در رابطه با دخالت روسرينخست وز. آغاز کرد

 دولت یروهاي از نري غدي نباهيروس«جمله گفت 
  . را مورد حمله قرار دهدگري دیوهارين) داعش(یاسالم
 ، موضع فرانسه سي نوامبر در پار13 ني پس از ترور خوناما
 16 ی جمهور فرانسه ، اوالند در سخنرانسيرئ.  کردرييتغ

 هي جمهور سورسيرئ« کشور گفت ۀنوامبر در برابر کنگر
 ، اما دشمن ما داعش ردي تواند خارج از مناقشه قرار گینم

 فرانسه گريچون د.  به موضع آلمان بودیکيد ، نزنيا. »است
 ، نيگذشته از ا.  اسد اصرار نداشتعي سریريبر کناره گ
  . ارائه دهندی و اوباما خواست راه حل مشترکنياوالند از پوت

.  داشتی موضع تهاجمهي روسی نسبت به دخالت نظامايتانيبر
 تيآنها از اسد جالد حما« اظهار داشت ايتاني بررينخست وز

 ی آنها و هم برای اشتباه وحشتناک هم براکي ني کنند و ایم
 خود ی هوائگاهي با استفاده از پاايتاني دسامبر بر3. »جهان است

  . کردغاز را آهي در سوری هوائاتيدر قبرس عمل
 ۀ که بر اساس اعتراف خود ، به بهانلي ، اسرائگري دی سواز
 دهد یم م انجای نظاماتي عملهيدر خاک سور» دفاع از خود«

 خود را از ی نگرانیول. ، تالش دارد باالنس را حفظ کند
 برعکس ، به هياما روس.  کندی مسکو پنهان نمیدخالت نظام

 منافع هي روسی دهد که دخالت نظامی مناني اطملياسرائ
  . اندازدی را به خطر نملياسرائ
 ، اعالم کرده اند دي گرددي که در باال قروهاي نني ای تمامالبته
 هستند که احتمال هر گونه برخورد یسميه خواهان مکانک

  . را به صفر برساندهي روسیروهاي با نیتصادف
 ني به ا»ني نوی عثماننيدکتر« به اصطالح دگاهي اما از دهيترک

 خاور ۀ اسالم در منطقني نگرد ، و از اهرم دیموضوع م
د  بلنهي ترکیبورژواز.  کندی ، بالکان و قفقاز استفاده مکينزد

 گذارد ، و در آغاز ، در ی مشي خود را به نمای هایپرواز
 خواهان یدتر محدوۀريو سپس در دا» 20گروه «چارچوب 
 هينقش ترک.  استی جهانیستيالي امپرستمي در سینقش مهمتر

 از هي ترکیبورژواز!  کننده استنيي تعهيدر بحران سور
 و هي ترکني کند و اتهام تجارت نفت بی متي حماانيجهادگرا
   در آغاز از طرح هي ترکیبورژواز. ستي اساس نیداعش ب
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  ....ی نظامۀمعادل
 ی خواهان اجراهيور کرد و در سی متي حماهي عراق و سوريۀتجز
 را طي پرواز ممنوع ، که شراۀ طرح منطقیعني.  بودیبي لیويسنار
 ی از آن ممکن می بخشاي و هي و اشغال سوریني زماتي عملیبرا

 کامل زاتي با تجهی نظامیروي هم اکنون دهها هزار نهيترک. ساخت
 هي روسیماي هواپیسرنگون.  مستقر کرده استهيدر مرز سور

 به نطوريهدف آن بود که به مسکو نشان دهد که هم.  نبودیتصادف
  .ردي را در نظر نگهي ترکی تواند منافع بورژوازی نمیراحت
  ندهي انداز حوادث آچشم
 آورد ، همانا یپس جنگها از آن سر بر م که تضادها و سی انهيزم

 ی ثروتهامي و تقسشتري با هدف کسب سود بی دارهي سرمایرقابتها
 رو در رومندي نی تضاد قدرتهازي نهيدر بحران سور.  استیعيطب

 تضادها به طور ني که استي بدان معنا ننياما ا.  اندستادهيرو ا
 وجود دارد که یراياحتماالت بس.  شدواهد به جنگ منجر خکياتومات

 که ميستي نیتياما ما در وضع. به دهها فاکتور گوناگون وابسته هستند
 آنها بر روند حوادث را ري احتماالت و تاثني از اکي هر تياهم

 زحمتکشان ی مشارکت توده هایعامل و فاکتور اصل. مي کنیبررس
 ی برای مردمشاما در حال حاضر ، جنب. در روند حوادث است

  . وجود نداردگانهي و بی محلی بورژوازیطرحها از یرهائ
 که به آنها اشاره ی در حال حاضر ، حوادثروهاي اساس تناسب نبر
  :دياي بشي شود ، ممکن است پیم

 با نشي بشار اسد و متحدیروهاي فرسوده کردن ناستي سۀ ادام- الف
 تواند اساسا از طرف ی موي سنارنيا. گريد» داغ« مناطق جاديا

 فارس جي خلیهاي و پادشاهلي ، اسرائهي ترکري نظنشيمتحد و کايآمر
 یعني. ردي شکل بگهي و سورهي روسیروهاي نیبا هدف فرسوده گ

 درخواست هي سورونيسي ، اپوزنمونهبه عنوان ( ارسال اسلحه 
 رسما آن را رد کاي کرده بود ، اما آمری موشک ضد هوائستميس

 در گري دی ، مزاحمتهاني در شرق اوکرائگري دۀ جبهشي، گشا) کرد
 ، ممکن است یوئي سنارنيالبته در چن... .  ، در قفقاز و انهي میايآس

 هي و روساتو نمي مستقیري از کنترل خارج و کار به درگتيوضع
  .منجر گردد

 یروهاي اول شامل نۀسازش در وهل. هي سازش در بحران سور- ب
 سازش نيشکل ا.  گرددی می متخاصم محلیروهاي و سپس نیخارج

 مي تقسیوي سنارري داشته باشد ، نظی گوناگونی تواند واکنشهایم
 ، آشکارا یستيالي امپریروهاي نیچون که دخالت نظام. هيسور

 به مناطق شتريه ظاهرا بيمثال ، روس.  داردیائي جغرافۀمشخص
 به شمال و شمال کاياما آمر.  دهدی نشان ملي تماهي سوریساحل
 تي حمای خود را برایها مشاوران نظام که آنی ، جائهي سوریشرق
  . مسلح کرد اعزام کرده اندیروهاياز ن

 شي ده سال پی و خارجی داخلیروهاي بازگشت به تناسب نظاهرا
 بتواند هم موضع خود و هي که روسیطي شرایعني.  ممکن استريغ

 »ستهايترور «هي اسد را بطور کامل حفظ کند ، و علميهم مواضع رژ
 تواند به ی میري ، سازش و امتناع از درگگريرف داز ط. هم بجنگد

» داغ« که توجه خود را به مناطق ند کمک کیستيالي امپریروهاين
 که مدتهاست ی ، جائني چیايمثال به جنوب در.  متمرکز کنندگريد

 و ني چاني مزي و نکاي آمر– و ژاپن ني چني اول مابۀتضادها در وهل
  . استشي منطقه در حال افزای کشورهاگريد
 در هي روسۀ موضوع مهم توجه کرد که دخالت فعاالنني به اديبا

 ی ، تا حدودسي مسلحانه در پارۀ حملني و همچنهيبحران سور
 ی طبقاتتيمثال ، در مورد ماه. دي گردیدتي عقیموجب سر در گم

 نکهي و در اهي روسی دارهي ، هدف سرماهي امروز روسی دارهيسرما
 یول. ستي بحث نی ظاهرا جا، ستي نی اتحاد شوروی کنونيۀروس

   ، نيگذشته از ا.  شودی گرفته می اشتباهجي حوادث نتاانيدر جر
  

  
  
  
  
  

 ی دوباره مافوق طبقات قرار می اجتمائی و ترقی المللنيمناسبات ب
   ی مسائل توجه داشت ، چونکه ندانستن آنها موجب مني به اديبا. رديگ

 و یستيالي آن قدرت امپراي ني اتيشود زحمتکشان به دنبال حما
  .افتندي راه انداخته اند ، بهي که به خاطر منافع سرمایجنگ
  کاي آمری در تقابل با امپراطوری چند قطبجهان

 کاي متحد آمراالتي ایماي را فقط در سسميالي امپری مشخصیروهاين
 ني در امور بی دارهي سرماۀ تازی و طرفدار ظهور قدرتهانندي بیم

 هي سرمای کشورهاني که چنی المللني بی بلوک هاشيادي و پیالملل
 ی ، سازمان همکارکسي بررينظ.  آورند ، هستندی به وجود میدار

 روند ني کنند ایآنها فکر م... .  مشترک و تيمن و قرارداد ایشانگها
 در خدمت یني نویروي گشته و نی جهان چند قطبشيدايموجب پ

 هي که با تکردي گی قرار میملل الني بی سازمانهاگريسازمان ملل و د
 صورت ني در اايو گو.  غلبه کردکاي آمری توان بر هژمونیبر آن م

 ی ، دخالت نظامروهاين نيا.  برقرار خواهد شدتي، صلح و امن
  .نندي بی مدگاهي دني را از اهي در بحران سورهيروس
 ی کشورهااني می تضادهااي شود ، که گوی مطرح می نظراتنيچن
 تواند به ی می جهانستمي ها در سی و جا به جائیستيالير امپنينو
 ني در اايگو. انجامدي بی المللني بی شدن مناسبت ها»زهيدمکرات«

 ، هي مواضع آلمان ، روستي تقوقي از طریصورت ، جهان چند قطب
 کاي آمرجهي و در نتردي گی شکل ما کشورهگري و دلي ، برزنيچ

  . ماندیعقب م
 بي ترکشيمثال افزا.  گرددیهم ارائه م ی مشخصی هاشنهاديپ

  .گري دی سازمان ملل به حساب کشورهاتي امنیشورا
 چنان – اروپا ی نقش جهان شمول شوراتي با تقوايآ:  شود ی مسئوال

 اي –معتقد هستند » احزاب چپ اروپا« و به اصطالح »زايريس«چه 
 توان حوادث را در ی ، مني و چهي روسۀندي گسترش نقش فزایحت

   کرد؟تي آن هداۀاني و مترقزي صلح آمیمجرا
 ۀجي نتیستيالي امپری است که جنگهاني آن اليدل! چوقتي نظر ما هبه

 ۀجي ، بلکه نتستي نی دارهي سرمای کشورهانيتناسب مشخص ماب
 ی دارهي است ، قانون رشد ناموزون سرمای دارهي سرمایهايقانونمند

  .شتري به کسب سود بشي، رقابت ، گرا
 نخست ، در ۀ ، در وحلستهايالي امپرني مابی اساس ، تضادهاني ابر

 حمل آن ، و مبارزه به ی ، راههایمبارزه بر سر مواد خام ، انرژ
. ابدي ی مريي گردد و تغی مدي ، تجدکنديخاطر سهم بازار ظهور م

 بزرگ و اسي انحصارات موجب جنگ و تجاوز در مقنيرقابت ب
 اري که در اختیلي وسایام تمز رقابت انيدر ا. کوچک است

 نيبد.  شودی هست استفاده می دارهيانحصارات و دولت سرما
 کوچک و اسي در مقی نظامی منشاء برخوردهاسميالي ، امپربيترت

  .بزرگ است
 زي و نیمي قدۀ دمکرات بورژوا شدالي سوسیروهاي نلي دلني همبه
 ني نوکي دمکراتیرهبر« معاصر مفهوم یستي اپورتونیروهاين
 ، کيدئولوژي کنند و تالش دارند به لحاظ ای را بزک م»یهانج

 را آب و رنگ زنند و یستيالي امپر– ی دارهي سرمایگريوحش
  . سازندیزحمتکشان را دچار توهم و گمراه

 صلح ني تامۀلي ، همانا وسی که جهان چند قطبني اديي تایعني یگمراه
 را بي ، رقدگاهي دني امر ، اتيدر ماه.  مردم استیو منافع توده ها

 را منحرف و ی مردمیروهاي نیري زند ، سمتگی متحد جا میبه جا
 را یستيالي امپری اتحادهااي سميالي سازد امپریآنها را مجبور م

 . را فلج سازدی ، جنبش کارگرجهي نتدرانتخاب کند و 
 

 اريباز. ر .  ح ترجمه

  
  
  
  
!زندانيان سياسی را آزاد کنيد  
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   دمکرات آذربايجانناشر افکارفرقه            ١٣٩٤اسفند  ١٢١ شمارهدوره پنجم
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  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان            ١٣٩٤اسفند  ١٢١ شمارهدوره پنجم

   بهارنکي رسد اینرم نرمک م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :یري مشدونيشعر از فر
   خاکی سبزه بوی باران بویبو

   شسته باران خورده پاکی هاشاخه
  دي و ابر سپی آبآسمان
  ديز ب سبیبرگها
   نرگس رقص بادعطر
   شادی شوق پرستو هانغمه
   مستی گرم کبوترهاخلوت
   بهارنکي رسد ای نرمک منرم

   به حال روزگارخوش
   به حال چشمه ها و دشت هاخوش
   به حال دانه ها و سبزه هاخوش
   بازمهي نی به حال غنچه هاخوش
   خندد به نازی که مخکي به حال دختر مخوش
   از شرابزي به حال جام لبرخوش
   به حال آفتابخوش

   روزگارني دل من گرچه در ایا
   به کامی پوشی نمني رنگجامه
   ز جامی نوشی نمني رنگباده
  ستي سفره ناني و سبزه در منقل

   استی تهدي بای که می از آن مجامت
  مي با نسی از تو اگر چون گل نرقصغي دریا
   از من اگر مستم نسازد آفتابغي دریا
   از بهارميري نگیا اگر کام از مغي دریا

   غم را به سنگشهي شی نکوبگر
  هفتاد رنگشودي رنگش مهفت

 

  دي جدی قانون اساسکي به هيسور
   داردازي انتخابات نیوبرگزار
 به نقل از صدر حزب یانووستي ریبه گزارش خبرگزار

 در هيسور "وگانفي زی گنادهي روسوني فدراسستيکمون
 به یاسي ادامه روند سیحال حاضر در درجه اول برا

  "ازداردي انتخابات نی وبرگزاری قانون اساسیآماده ساز
 ازخروج ی بخشوي فد راتهيروس:  گفتوگانفي زیگناد
 که یاسي صلح همراه با روند سی خود را برایروهاين

 ني ها تحت اروهيخروج ن. شود شروع کردیآغاز م
 اضافه یگام به جلو خواهد بود و کي ی در راستاطيشرا

 یبنظر گناد .باشدي همچنان مهم مهي روسگاهينمودکه پا
 با ی خوبجي نتاهي در سورهي روسیروهاي نوگانفيز

 دي اضافه نمود که همچنان با ی را نشان داد وستيترور
  دربرخورد با راهزنان با گوش و چشم باز حرکت کرد

 ني از بی برامي بخاطر بسپاردي گفت باوگانفي زیگناد
 ني است بنابراشي درپی هنوزراه درازستيبردن ترور

 ی از همه امکانات انسانديبا. به استراحت پرداخت دينبا
 بهره جست وبا گوش وچشم کيپلماتي درسطح دیاسيوس

 آور شد بنا به درخواست بشار اسد ادي یو. باز مراقب بود
 خود را با تي حماهي روسوني فدراسهير کشورسوسيرئ
 به اجراء در ستي مبارزه با تروری برای نظامیروين

 ثبات جادي درای نقش استثنائهيآورد و اضافه نمود که سور
 ني در طول اهيارتش روس.  کندی مفاءي اانهيدر شرق م

 کي تواند در مدت زمان کوتا بعنوان یماه نشان داد که م
 خلبانان ومتخصصان آن در بر ه قدرتمند کیگروه نظام

 وشجاعت عملکرد یستگي اند با شایانحصار نظامدارنده 
 ما نکهيسوم ا. خود را درسطح مهارت باال نشان داده اند

 ی از دوستان ومتحدان خود از باند هاتيدردفاع وحما
  .مي کرده ایري در قلمرو خود جلوگستيترور
 قدم حل وفصل مسالمت شي پهيروس:  گفتوگانفي زیگناد
 الروف ی سرگئیوششهاک.  استهي مناقشه در سورزيآم
 قدمها ني نشان دهنده اهي روسوني امور خارجه فدراسريوز
 مذاکره در تمام ني اتي ما تقوی روشي پفهيوظ.  باشد یم

 داعش که یروي نهيعرصه هااست وهمزمان ائتالف عل
 تي امنی شده توسط شورابي تصوامه دو قطعنجهينت

  .د باشی مزي راه مسالمت آمافتني یسازمان ملل برا
 ريمي دوشنبه به دستوروالدلياوا:  گفتوگانفي زیگناد
 گوي شای روزسه شنبه سرگئهي جمهور روسسي رئنيپوت
 تحت هي را از سوری روسی هاروهي دفاع خروج نريوز

 جمهور بشار سي آغاز نمود که رئافتهيعنوان اهداف انجام 
 خود را به ی آمادگني با پوتی تلفنی گفتگوکي یاسد در ط
 . در کشور اعالم نموده استیاسي سند رواستقرار

 
 به نقل از خبر هي روسستي حزب کمونتي از سابرگرفته
 یستي نوواي ریگزار
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