
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

 مصاحبه با دکتر عادله چرنيک بلند

 فرقه دمکرات آذربايجان عضو هيئت اجرائيه
عادله خانم اجازه دهيد ابتدا هفتاد و يکمين سالگرد انتشار بيانيه دوازده شهريور را  

طرف هئيت تحريره روزنامه آذربايجان ارگان مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان به از 
 .شما تبريک بگوييم و برايتان آرزوی موفقيت داشته باشيم

من هم اين روز . با تشکر ازشما و ممنون از فرصتی که در اختيار من قرار داريد 
دمکرات آذربايجان گرامی را به شما و از طريق شما به همه اعضا و هواداران فرقه 

.  تبريک می گويم و برای خلق بزرگ آذربايجان آرزوی سعادت و خوشبختی دارم
 ٢ادامه در ص

 ز قتل عام زندانيان سياسی گذشتسال ا٢٨  
  ابعاد اين فاجعه ملی هنوز مشخص نيست

 !هموطنان گرامی
هفتاد و يک سال پيش به تدبير سيدجعفر پيشه وری 
و گروهی از متفکرين و معتمدين خلق آذربايجان، 
 .بيانيۀ دوازده ماده ای دوازده شهريورمنتشر گرديد

اضاي تق: اهم اهداف اين بيانيه عبارت بودند از
آزادي داخلي و مختاريت مدني براي مردم آذربايجان 
با حفظ استقالل و تماميت ارضی ايران، تشکيل 
انجمنهاي ايالتي و واليتي، تدريس زبان ترکی در 
مدارس آذربايجان، مصرف نيمي از مالياتهاي 
وصولي از آذربايجان در خود آذربايجان، افزايش 

لس شورای کرسيهاي نمايندگان آذربايجان در مج
ملی به نسبت جمعيت آن، اصالح روابط بين مالک و 
دهقان با در نظر گرفتن مصالح هر دو، مبارزه با 
بيکاري، تالش در جهت توسعه و ايجاد صنايع، 
تجارت و کشاورزي، مبارزه با رشوه و فساد در 

  ٤ ادامه در ص                           .  ادارات دولتی
                                                                     

 به ياد شهيد انوشيروان ابراهيمی

  ٦صحفه                                           

   شهريورروز شهادت شيخ محمد خيابانی٢٢

 ٨ صحفه        
  

         نظام بانکی غده سرطانی اقتصاد ايران

    ٩صحفه                                   
 هومای خانيم ايله موصاحيبه

   ١٠صحفه                                         
 صمد بهرنگی

  ١٢صحفه                                         

 درصد مردم ايران گرسنه اند٣٠
  ١٤صحفه                                        

  دانشگاه تبريز دومين دانشگاه بزرگ کشور

     ١٤حفهص                                        

   مرداد28 ی در کودتاکاي آمرسميالينقش امپر
 

    ١٩                                        صحيفه

 اعالميۀ کميتۀ مرکزی فرقۀ دمکرات آذربايجان 
 ١٣٢٤ شهريور ١٢به مناسبت هفتاد و يکمين سالگرد انتشار بيانيۀ 

 ! هموطنان گرامی
هفتاد و يک سال پيش به تدبير سيدجعفر پيشه وری و گروهی از متفکرين و معتمدين 

 .خلق آذربايجان، بيانيۀ دوازده ماده ای دوازده شهريورمنتشر گرديد
تقاضاي آزادي داخلي و مختاريت مدني براي : اهم اهداف اين بيانيه عبارت بودند از

استقالل و تماميت ارضی ايران، تشکيل انجمنهاي ايالتي و مردم آذربايجان با حفظ 
واليتي، تدريس زبان ترکی در مدارس آذربايجان، مصرف نيمي از مالياتهاي وصولي 
از آذربايجان در خود آذربايجان، افزايش کرسيهاي نمايندگان آذربايجان در مجلس 

 با در نظر گرفتن شورای ملی به نسبت جمعيت آن، اصالح روابط بين مالک و دهقان
مصالح هر دو، مبارزه با بيکاري، تالش در جهت توسعه و ايجاد صنايع، تجارت و 

  . کشاورزي، مبارزه با رشوه و فساد در ادارات دولتی
 ٤                                                                                 ادامه در ص

 فر پيشه وریبخش هايی از نطق سيد جع
 پيرامون علل انتشار بيانيه دوازده شهريور

 )يک هفته بعد از انتشاربيانيه، سالن شير وخورشيد تبريز(
. بنظر من اين شعار کامل نيست» .آن را نمی دهند. حق را بايد گرفت«: معروف است که می گويند

 .ردبنظر من شايد گرفتن حق کار آسانی باشد، ولی بايد بتوان آن را حفظ ک
اگر مشروطه خواهان قهرمان ما به اين نکته توجه می کردند و اغفال نمی شدند، اکنون آذربايجان و يا 
شايد کل ايران يکی از کشورهای بسيار آزاد و بسيار دموکراتيک جهان بود و اين فقر و فالکت و 

 .گرسنگی و بدبختی دامنگير ما نمی گشت
يک خلق با سواد و تندرست در برابر . ن عموم خلق استيکی از بزرگترين آرزوهای ما باسواد شد

اگر می خواهی افتخار و : بايد جوانان مان را با اين روحيه تربيت کنيم. ستم و فشار سر خم نمی کند
 .اين را همه بايد بدانند و مزه افتخار ناشی از اين کار را بچشند. شرف بدست آوری، به خلق خدمت کن

افتخار . ولی اين کافی نيست. گذشته ما سرشار از افتخار است. خيلی حرف بزنيمما می توانيم از تاريخ 
سخن حکيمانه سعدی بايد درس عبرتی برای ما . و شرف را بايد خودمان با دستان خود بچنگ آوريم

 باشد
 ميراث پدر خواهی علم پدر آموز، کاين مال پدر خرج توان کرد به ده روز

به جای . ن خود را سرمايه خودمان قرار دهيم و خرج کنيم تا تمام شودما نمی توانيم تالش های پدرا
آن بايد از شجاعت، رشادت و فداکاری آن ها تقليد کنيم، راه آن ها را دنبال کنيم و مانند آن ها خود به 

 .افتخار و شرف نائل شويم
زبان يکی از مسائل مسئله . يکی از مسائل مهم که فکر ما را بخود مشغول می کند، مسئله زبان است

. مسئله فرهنگ را نمی توان با القيدی از سر باز کرد. بسيار مهم و اساسی برای ما آذربايجانی هاست
                                                       .زيرا حيات ملت وابسته به آن است

  ت آذربايجانناشر افکارفرقه دموکرا                            ١٣٩٥ شهريور١٢٢ دوره پنجم  شماره 



 
 
 
  

 ....مصاحبه با دکتر عادله چرنيک بلند

رفيق عادله شما بعنوان يکی از قديمی ترين اعضاء : س
فرقه دمکرات آذربايجان که از آغاز فعاليت آن 

 آذر را در 21تاثير جنبش . بطورموثرشرکت داشته ايد
 ان چطور می ديديد؟حوزه زن

زنان آذربايجانی پا به پای مردان در مبارزات و : ج
 آذر 21حرکت های انقالبی شرکت داشتند و در جنبش 

زنان آذربايجانی مانند . نيز نقش بسزايی بازی کردند
زنان ديگر نقاط کشورمان به شدت تحت تاثير فرهنگ 

 در زمان. عقب مانده و مردساالری قرار داشته و دارند
رضا شاه برای ظاهر سازی که گويا ايران کشور متمدنی 

اين . است، با زور حجاب را از سر زنان بر می داشتند
هم يک نوع ناديده گرفتن حقوق زنانی بود که دارای 

به همين دليل اين زن ها که . اعتقادات دينی و سنتی بودند
  تعدادشان هم کم نبود، خودشان را در خانه زندانی کرده

در شهر ما اردبيل، .  و در اجتماع ظاهر نمی شدندبودند
. زنانی بودند که چندين سال از خانه بيرون نيامده بودند

حتی در خانه با امکانات محدود، با يک طشت آب حمام 
مادر من که خود زن روشنفکری بود هميشه . می کردند

داشت و حاضر نبود آن را از سر بر " کل آقايی"حجاب 
مردم شاهد کتک  . آژان ها در گير می شدبارها با. دارد

بعضی از خان ها نيز . زدن زنانشان توسط آژان ها بودند
دختران رعيت های خود را شب عروسی تصاحب می 

اين حرکت ها بشدت . کردند و بعد تحويل داماد می دادند
 .مردم را آزار ميداد و تنفر عمومی را بر می انگيخت

ار رضا شاه وضع تغيير با ورود نيروهای متفقين و فر
وقتی ارتش شوروی وارد آذربايجان شد از هوا . کرد

اعالميه پخش کردند و در اعالميه ها از برابری حقوق 
 .زنان و مردان گفته شده بود
 گروهی از 1317 ـ 1316س ــ دکتر در سالهای 

. مهاجرين ايرانی از اتحاد شوروی به ايران برگشتند
برخورد با اين . جانی بودندبخش بزرگی از آنها آذرباي

 خانواده ها چطور بود؟
ج ــ رضا شاه ابتدا بر خورد سياسی می کرد و خيلی با 

تا خانواده های  گرمی از اين خانواده ها استقبال کرد
بعدها با آتش زدن يک . بيشتری را تشويق به برگشت کند

انبار اسلحه و انداختن آن به گردن مهاجرين، وضع بطور 
اين خانواده ها به شدت تحت فشار قرار . تکلی برگش

خيلی ها زندانی شدند و يا در مناطق بد آب و هوا . گرفتند
خانواده هايی بودند به اين طريق سالها از . تبعيد گرديدند

القاب تغيير آميز به اين خانواده ها می . هم بی خبرماندند
ده (در کوچه آنها را بی دين، بلشويک و چوردون . دادند
اگر با . با آنها معاشرت نمی کردند. صدا می زدند) اتیمن

اين دختر حق . دختری از اين خانواده ها وصلت می شد
شناسنامه هايی که به . ارتباط با خانواده اش را نداشت

مهاجرين داده بودند فاميلی های تحقير آميز، غير ايرانی 
 .و يا نامفهوم در آن نوشته می شد

نی قبل از تشکيل فرقه دمکرات سواد زنان آذربايجا: س
 آذربايجان در چه سطحی بود؟

تا آنجا که به منطقه اردبيل مربوط می شود و من به : ج
اگر هم بودند خيلی کم . چشم خودم زن با سوادی نديدم

مدرسه دخترانه ای که من در آن درس می خواندم . بودند
ت اما با تشکيل فرقه دمکرا. معلمانش از تهران آمده بودند

. آذربايجان دختران و زنان تشويق به سواد آموزی شدند
مدارس شبانه برای آموزش بزرگ ساالن ايجاد شد و 

کتاب ها به . خيلی ها برای آموختن وارد مدارس شدند
زنان امکان پيدا کردند تا . زبان آذری چاپ و توزيع شد

زنان آموزش . برابر با مردها در سياست شرکت کنند
در . ده ای از زنان وارد پليس شدندع. نظامی ديدند

. درمانگاهها و بيمارستان ها زنان مشغول بکار شدند
زنانی که آموزش نظامی ديده بودند، در نامه ای از پيشه 
وری خواسته بودن تا اجازه دهد برای مبارزه با قشون 

 .دولت مرکزی و عوامل فئودالها وارد جنگ شوند
 يفا می کردند؟از منظر سياسی زنان چه نقشی ا: س
در اردبيل مادرم خديجه،فاطمه قهرمانی و منظر خانم : ج

اين ها حوزه های حزبی را اداره می . خيلی فعال بودند
از ايل . منظر خانم از همه اين ها با سواد تر بود. کردند

شاهسوند دختری که همه اورا با نام شاهسوند قيزی 
 در اردبيل مسلحانه با اسب. می شناختند) دختر شاهسوند(

در . او خود را فدايی فرقه می دانست. حرکت می کرد
تشکيالت . اين عرصه دختران جوان خيلی فعال تر بودند

جوانان فرقه در اردبيل با مسئوليت مختار ديده کنان 
دختران زيادی در اين تشيکالت فعال . فعاليت می کرد

ی يکی آز انها مريم مباحی بود که با نام مريم سعد. بودند
مريم به خاطر فعاليت سياسی دوازده بار . شناخته می شد

ما دختران جوان تشکيالت جوانان . دستگير شده بود
برای آموزش نظامی به سرباز خانه می رفتيم و توسط 
مهدی کيهان که ياد و خاطره اش گرامی باد، آموزش 

من خودم در ميتنگ ها سخنرانی می . نظامی می ديديم
 ساله با اندام 16دختر (ديده شوم، برای اينکه . کردم

گاری می آوردند و روی گاری ميز قرار می ) کوچک
دادند و من می رفتم باالی ميز برای جماعتی که خيلی 

به همين خاطر . مشتاق شنيدن بودند، سخنرانی می کردم
برای محافظت از خودم، تشکيالت يک اسلحه کمری به 

 .من داده بود
دبيل متمرکز بود و يا در شهرها اين فعاليت ها در ار: س

 و روستاهای اطراف نيزجوانان فعاليت داشتند؟
شور و شوق جوانان برای آموختن ومشارکت . نه خير: ج

يک فضای جديدی ايجاد شده . در سازندگی سراسری بود
بود و گويا انرژی که سالها در صندوق خانه ها حبس شده 

مردم .  کردبود به يک باره آزاد شده بود و فوران می
آذربايجان مخصوصا جوانان با تمام نيرو می خواستند از 

بياموزند و بسازند و . اين فرصت پيش آمده استفاده کنند
  يادم هست برای . عقب ماندگی های گذشته را جبران کنند

٢ 

 ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان            ١٣٩٥شهريور١٢٢ شمارهدوره پنجم



  
  
  
  

 ....مصاحبه با دکتر عادله چرنيک بلند

انتخابات تشکيالت جوانان نمين به اين شهر رفته 
 من طبق معمول سخنرانی می کردم و می .بوديم

اين جلسه دو . خواستم جوانان بيشتری به ما بپيوندند
خبرنگار . روز بطول کشيد و خيلی هم موفق بود

روزنامه جودت خاطره جالبی را از اين جلسه نوشته 
 .بود

در ميان جوانانی که در : روزنامه جودت نوشته بود
 چادری جلب جلسه شرکت کرده بودند، سه نفر دختر

همين سه نفر بعد از ظهر بدون چادر . نظر می کرد
در جلسه حاظر شدند و فردا صبح روسری های خود 
را کنار گذاشته بودند و می خواستند فعال تر شرکت 

 .کنند
  چه در صدی از اعضای تشيکالت فرقه: س

 را زنان تشکيل می دادند؟
 اين سئوال را به اين دليل می پرسيم که بافت شهر
اردبيل و اطرافش، نسبت به جاهای ديگر مذهبی تر 

 .و سنتی تر است
اما با آن چيزی که می . من اطالع دقيقی ندارم: ج

. ديدم، می شد حدود سی يا چهل در صد حدس زد
فقط ميدانم که خيلی از زن ها به خود باوری رسيده 
بودند و می خواستند در حد توان خود در پيشرفت 

 .اشندجامعه نقش داشته ب
پس از مدتی از تشکيل حکومت ملی آذربايجان، : س

اولين کنگره تشکيالت جوانان فرقه در تبريز تشکيل 
از تشکيالت جوانان اردبيل در اين کنگره کسی . شد

 هم شرکت داشت؟
نمايندگان تشکيالت جوانان اردبيل عبارت بودند : ج

ما در اين . از مختار ديده کنان، مريم مباحی و من
 شرکت کرديم و با خيلی از جوانان پرشور کنگره

 .خيلی مفيد بود. آذربايجانی آشنا و تبادل نظر کرديم
دکتر در باره حکومت ملی و يک سال فعاليت آن : س

در عرصه های سياسی، اقتصادی و فرهنگی بسيار 
در عرصه . نوشته اند و اسناد زيادی منتشر شده است

ی هنر مخصوصا از طرف جوانان چه کارهاي
 صورت می گرفت؟

" حسن آرتيست"در اردبيل فردی بود معروف به : ج
. که خيلی به هنر و مخصوصا سينما عالقه مند بود

  برای 
  و در. اولين بار فيلم سينمايی را او وارد اردبيل کرد
  من فيلم. يک سالن کوچک و محقر به نمايش گذاشت

  
  

  
  
  
  
  

رای فيلم ب. ارشين ماالالن را در آنجا چندين بار ديدم
بعد . هايی که او نشان می داد، استقبال زيادی می شد

از سرکوب فرقه، به جرم نشان دادن فيلم او را به 
گاری بسته بودند وبا شالق می زدند تا مانند اسب و 

بدين . قاطر گاری را در خيابان های اردبيل بچرخاند
 .شکل او را تحقير می کردند

 ما آن را که. مدرسه صفوی کلوب بزرگی داشت
برای نمايش تئاتر و کنسرت موسيقی استفاده می 

ربابه مرادوا خواننده ( من ربابه اشراقی، . کرديم
مريم ايزدی و مادرم خديجه اين کلوب را ) سرشناس

من از منزل لباس، فرش و لوازم . اداره می کرديم
دکور را می بردم و صحنه را آماده برای نمايش می 

خيلی . قش بازی می کرديمکرديم و خودمان نيز ن
وقت ها ربابه نقش دختر و من نقش پسر را بازی می 

بخصوص . هميشه سالن پر از جمعيت بود. کردم
 .جوانان بيشتر حضور داشتند

دکتر از اين که فرصتی به ما داديد تا به مناسبت 
سالروز انتشار بيانيه دوازده شهريور با شما گفتگويی 

ن را با فضای آن روز داشته باشيم و خوانندگانما
. کشورمان بيشتر آشنا کنيم، خيلی ممنون هستيم

در پايان اگر . اميدواريم که هميشه سالمت باشيد
لطفا .صحبتی با خوانندگان روزنامه آذربايجان داريد

 .در ميان بگذاريد
من هم از شما تشکر می کنم که يک بار ديگر مرا به 

روزها برايم گذشته برديد تا خاطرات تلخ وشيرين آن 
تاريخ کشورما بخصوص آذربايجان . زنده شود

سرشار است از مبارزه و بازهم مبارزه برای رسيدن 
اين حقوق دير . به آزادی، عدالت و حقوق ملی است

من شکی ندارم اين . يا زود محقق خواهد شد
مبارزات و جانفشانی ها پلکانی برای رسيدن آن 

 .روزهای خوب و شکوفاست
در . هد سخنانم را با يک خاطره پايان دهمدلم می خوا

اردبيل بقالی بود به نام يداهللا که انصافا تار هم خوب 
اين . در شهر معروف بود به يداهللا بلشويک. می زد

نام را به اين خاطر به او داده بودند که هميشه يک 
پس از سرکوبی فرقه . کراوات قرمز می بست

روهای رژيم ومستقر شدن ارتش شاه در اردبيل، ني
او را بار ها زير مشت و لگد گرفتند تا کراواتش را 

يداهللا کوتاه نيامد، تمام فشارها را تجمل کرد . باز کند
اما تا آخر عمر کراواتش را که نشانه اعتقاداتش بود، 

 !موفق باشيد. کنار نگذاشت
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  ...اعالميۀ کميتۀ مرکزی
دمکرات بر اساس اصول بنيادين اين بيانيه، فرقۀ 

. آذربايجان به رهبری سيد جعفر پيشه وری تاسيس گرديد
از آنجا که اين بيانيه، در برگيرندۀ اساسی ترين مطالبات 
سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم آذربايجان 
بود، با استقبال شگفت انگيز اهالی شهر و روستا مواجه 

و فراتر از آن ، از سوی احزاب و سازمان های . شد
مترقی، روشنفکران و ديگر خلق های ساکن کشورمان 

 .نيز مورد تائيد قرار گرفت
 از طرف 1324حمايت از بيانيۀ دوازده شهريور 

دهقانان، کارگران، زنان، روشنفکران،هنرمندان ، 
روزنامه نگاران ، کسبه، بازاريان ، و حتی بخشی از 
مالکان و روحانيون ، آن را به يک جنبش اجتماعی 

درخواستها و مطالبات بيانيۀ دوازده . ی تبديل کردسراسر
پيشينه آن بر می گشت به . شهريور امری فی البداهه نبود

مبارزات تاريخی آذربايجانی ها ازانقالب مشروطيت تا 
مبارزات ستارخان و باقر خان و جنبش شيخ محمد 

در تمام اين مبارزات و جانفشانی ها، رسيدن به . خيابانی
سی و عدالت اجتماعی و حقوق مليت ها، آزادی، دمکرا

 .سرلوحه کار مبارزان قرار داشت
حق تعيين سرنوشت خلق ها يکی از مطالبات اساسی 

عليرغم مخالفت شديد نيروهای . انقالب مشروطيت بود
ارتجاعی، مشروطه خواهان موفق شدند موضوع تشکيل 
انجمن های ايالتی و واليتی را در اولين قانون اساسی 

 .يت به تصويب برسانندمشروط
بدين ترتيب بيانيه دوازده شهريور را بايد نتيجه مبارزه 
آزاديخواهانه و مترقی خلق آذربايجان و ديگر خلقهای 
ايران با توجه به شرايط روز ، برای برون رفت از 
استبداد و عقب ماندگی و راهکاری عملی برای رسيدن به 

 .پيشرفت و ترقی دانست
با در نظر گرفتن اين . مليتی استايران کشوری چند 

واقعيت انکار ناپذير، بدون همبستگی و همدلی همه خلق 
های ساکن کشور، سخن از ترقی ، پيشرفت و تعالی 

تجارب . کشور، سخنی نادرست و غير عملی است
تاريخی ايران و جهان نشان ميدهد که استبداد و 
ديکتاتوری بر مبنای تمرکز قدرت در مرکز و شرکت 

به . اشتن ديگر خلق ها در قدرت به عمر خود ادامه دهدند
همين دليل است که حکومتهای ديکتاتوری جنبش های 

تجربه . ملی را به تجزيه طلبی متهم و سرکوب می کنند
کشورهای پيشرفته و مترقی که ترکيب چند مليتی دارند 
 نشان ميدهد ، فدراليسم يگانه راه عملی در مقابل

 .داد استتمرکزگرايی و استب
وحدت داوطلبانه خلق ها، نه تنها تضمين کننده تماميت 
ارضی و استقالل کشور است، بلکه تضمين کننده آزادی 
های دمکراتيک، راهگشای رشد فرهنگی و انسجام بيشتر 

به صراحت می توان . برای ترقی و رشد جامعه می باشد
گفت، هيچ کشور پيشرفته و مترقی در جهان وجود ندارد 

ا زير پا گذاشتن حقوق خلق های خود توانسته باشد که ب
همانطور که . راه پيشرفت و ترقی را طی کند

دستاوردهای درخشان حکومت ملی آذربايجان تنها در 
يکسال نشان داد ، ادامۀ اجرای مفاد بيانيۀ دوازده 
شهريور در آذربايجان و تسری آن به ديگر نقاط کشور 

ا از عقب ماندگی رها بدون ترديد می توانست ايران ر
اما . سازد و کشور را در مسير رشد و ترقی قرار دهد

منافع امپرياليسم جهانی و ارتجاع داخلی که تضاد 
آشکاری با منافع خلق های ايران داشت، نمی توانست با 

به همين دليل راه توطئه و . آن سرسازگاری داشته باشد
ه گناه خلق آذربايجان را ب. سرکوب را در پيش گرفتند

آنکه می خواست در سرنوشت خويش و کشورنقش مثبتی 
داشته باشد ، به خاک و خون کشيدند و در تدوام آن با 

 ، استبداد و ديکتاتوری را برای 1332 مرداد 28کودتای 
 .مدتی طوالنی به کشور برگرداندند

 بساط کودتا و کوتاچيان را بر 1357انقالب بهمن سال 
کنار ديگر خلق های ايران در آذربايجانی ها در . چيد

با پيروزی . پيروزی انقالب نقش تعيين کننده ای داشتند
انقالب مردم ايران يک بار ديگر فرصت پيدا کردند تا بر 

اما حوادث پس از انقالب و . مقدرات خويش حاکم شوند
توطئه هايی که از خارج و داخل بر عليه انقالب و اهداف 

 را به حالت گذشته مردمی آن انجام گرفت، شرايط
 .برگرداند

با گذشت هفتاد و يک سال از انتشار بيانيۀ دوازده 
شهريور و با وجود تحوالت عظيم جهانی در مورد به 
رسميت شناختن حقوق خلقها و زبان مادری ، هنوز هيچ 
يک از اصول دوازده گانه اين بيانيه در ايران اجرايی 

ن باور است که فرقۀ دمکرات آذربايجان بر اي. نشده است
بدون رعايت حقوق خلق های ساکن ايران ، سخن از 

همانطور که بدون . آزادی های دمکراتيک مفهومی ندارد
رعايت حقوق زنان، جوانان، روشنفکران، هنرمندان، 

 .کارمندان، کارگران و دهقانان آزادی مفهومی ندارد
سران جمهوری اسالمی که خود را به ناحق وارثان 

امند ، با تمام توان کوشيده اند تا اصول انقالب می ن
از آن جمله . مردمی قانون اساسی را زير پا بگذارند

 قانون اساسی که بطور نسبی حقوق خلق 19 و 15اصول 
. های ايران در مورد زبان مادری در آنها لحاظ شده است

تالش رهبران جمهوری اسالمی برای پايمال کردن حقوق 
 دمکراتيک ممکن است خلق ها و ديگر آزادی های

سرانجام ناخوشايندی برای کشور و مردم ايران در بر 
تحوالت منطقه و حوادثی که بر سرنوشت . داشته باشد

مردم کشورهای همسايه رفته است، بر اين نگرانی می 
 .افزايد

به همين دليل تمام سازمان های سياسی سراسری و منطقه 
 کنند و در يک ای کشور بايد هشيارانه حوادث را پيگيری

جبهه واحد و با سازماندهی مردم رژيم جمهوری اسالمی 
 .را وادار به عقب نشينی در مقابل خواستهای مردم نمايند

 کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان
 1395شهريور 
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  ...سال از قتل عام زندانيان ٢٨

نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی پيکرهای بی جان اين 
آزادی و عدالت اجتماعی را شبانه در گورهای مبارزان راه 

خانواده . دسته جمعی و بدون نام و نشان به خاک سپردند
های اين جانباختگان را برای هميشه از حق سوگواری بر 

اين آزادگاِن در ده ها . مزار عزيزانشان محروم کردند
گورستان بی نام و نشان، در سراسر کشور برای هميشه به 

 .دخاک سپرده شدن
اما بر خالف ميل و اراده جالدان رژيم، مزار آنان به 
زيارتگاه خيل عظيم مردم تبديل شد و برای هميشه در ياد و 
حافظه تاريخی مردم ايران جاودانه شدند و گلزارآنان 

به همين . ميعادگاه انقالبيون نسل های آينده کشور خواهد بود
، هر 1367خاطر به پاس احترام به شهدای فاجعه ملی سال 

ساله دهم شهريور ماه زنان و مردان آزاديخواه ايران همراه 
با خانواده قربانيان، اين روز را بعنوان روز شهدای فاجعه 

 .ملی گرامی ميدارند
دولتمداران غربی و رسانه های بی شمارشان در حاليکه 

. می گويند و می نويسند" حقوق بشر"شبانه روز در دفاع از
سکوت . به اين بزرگی براحتی گذشتنداز کنار فاجعه ای 

غرب از طرف آزاديخواهان کشور يک نوع همصدايی با 
عامالن کشتار زندانيان سياسی تلقی شد و اين فکر را 
بدرستی تقويت کرد که، هر دوی آنان به فکر انتقام از 
نيروهايی هستند که با شرکت در انقالب بهمن و دفاع از 

 .ع آنها لطمه وارد کرده اندآرمان های مردمی آن، به مناف
کشتار و پاکسازی جامعه از دگرانديشان پس از فاجعه ملی، 

ترورهای خارج و داخل کشور و قتل های . پايان نيافت
زنجيره ای کشتار در کوی دانشگاه با عامالنی چون سعيد 

در حقيقت، . امامی و قاضی مرتضوی همچنان ادامه يافت
سالمی به رهبری خامنه سکوت مرگبار مسئولين جمهوری ا

 .ای تاييد و تشويقی برای ادامه اين جنايات هولناک بود
ادامه اين روند را در سرکوب خونين فعالين مدنی و سياسی 
خلق های ساکن کشور از جمله معترضين به خشک شدن 
درياچه اروميه را می توان ديد و بويژه می بينيم که پس از 

 و ٨٨انتخاباتی سال اعتراض ميليونی مردم به کودتای 
خيزش مردمی جنبش سبز، دوباره ما با موج جديدی از 
سرکوب، دستگيری، اعدام و ناپديدشدِن فعالين مدنی و 

، 88کهريزک ها پس از خرداد . اجتماعی روبرو هستيم
روزهای سياه دهه فاجعه ملی قتل عام زندانيان سياسی را 

 نيروهای در اين سالها بخش بزرگی از. ياد آوری می کند
درون حاکميت که در مقابل جنايات رخ داده مهر سکوت بر 

  لب زده بودند خود 
طبيعی است که عدم پی گيری و . قربانی چنين سياستی شدند

سکوت در باره کشتارهای اين دوره و فاجعه ملی قتل عام 
، زمينه ادامه سرکوب و جنايت ۶٧زندانيان سياسی در سال 

 .تا امروز بوده است
. ی است دير يا زود ابعاد اين جنايت رو خواهد شدبديه

آمران و عامالن آن شناخته و به دست عدالت سپرده خواهند 
اما در اين ميان کسانی که با سکوت خود به ادامه چنين . شد

جناياتی ياری رسانده ومی رسانند، خواسته يا ناخواسته در 
 .تداوم چنين جناياتی شريک خواهند بود

  

  
  
  
  

ياد بود خاطره شهدای فاجعه ملی با پخش فايل امسال 
. صوتی آيت اهللا منتظری ابعاد ويژه ای بخود گرفته است

 خانواده ١٣۶٧،های گسترده سال  همزمان با سالگرد اعدام
اهللا منتظری، سندی تاريخی را منتشر کردند که مربوط  آيت

های  در اعدام» هيات مرگ«به ديدار اين مرجع فقيد شيعه با 
 مردادماه آن سال ٢۴در اين جلسه که روز .  است۶٧ سال

 حسينعلی نيری حاکم شرع وقت، ،برگزار شده است
مرتضی اشراقی دادستان وقت، مصطفی پورمحمدی نماينده 
وقت وزارت اطالعات در زندان اوين و ابراهيم رئيسی 

 .معاون وقت دادستان کشور حضور دارند
 در کتاب خاطرات او تر اهللا منتظری پيش اگرچه مواضع آيت

های او در مقابل  مطرح شده است اما فايل صوتی اعتراض
نه تنها پرونده اين جنايت هولناک را يک بار » هيات مرگ«

ديگر در برابر چشم جهانيان گشود، بلکه باعث شد تا 
مقامات رژيم از رهبری تا رئيس قوه قضائيه و گروهی از 

يزند و گروهی نيز امام جمعه ها درتوجيه اين جنايت بر خ
با اين وجود هنوز بخش بزرگی . اين جنايت را محکوم کنند

 .از دست اندرکاران رژيم سکوت اختيار کرده اند
پخش فايل صوتی آقای منتظری درعين حال فرصتی بی 
سابقه ايجاد کرد تا آن حوادث يکبار ديگر به عرصه 

و نسل جوانی که در زمان . های عمومی کشيده شود بحث
ها خردسال بودند يا بعد از وقوع آن حوادث تازه به  اماعد

به همين دليل . اند، در جريان حوادث قرار بگيرند دنيا آمده
اين فايل صوتی را می توان يک سند تاريخی برای نگاه به 

 .گذشته دانست
از سويی ديگر واکنش رهبران درجه اول رژيم به اظهارات 

 ساله اين جنايت 28آقای منتظری به سکوت و الپوشانی 
برای نخستين بار سد سکوت . بزرگ، نقطه پايان بخشيد

درباره آن حوادث شکسته شد و صداهايی در مخالفت با 
نهادهای امنيتی البته هنوز . رسد  به گوش می۶٧کشتار 

ها بهترين راه را در  برای سرپوش گذاشتن بر پرسش
ز بينند و از همين رو نيز وزارت اطالعات ا سانسور می

احمد منتظری خواست که فايل صوتی را از روی وبسايت 
نگرش وزارت اطالعات به خوبی . اهللا منتظری بردارد آيت

دهد که آنها هنوز در حال و هوای دو دهه پيش به  نشان می
کم  های ارتباطی را دست برند و قدرت شبکه سر می
 .اند گرفته

نيان در نتيجه از اين پس آمران و عامالن قتل عام زندا
سياسی خواه نا خواه بايد در برابر افکار عمومی ايران و 

آنها نمی توانند برای هميشه کشتار . جهان پاسخگو باشند
هزاران تن از انقالبيون پرشور و از خودگذشته ای که در 
ميان آنان دهها تن از فرهيختگان، روشنفکران، دانشمندان 

 وجود علوم سياسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی کشور
چنانچه با پخش يک فايل صوتی . داشتند را در خفا نگهدارند

. که گوشه ای از اين جنايت بزرگ را به نمايش می گذارد
چنين ولوله ای به پا کرد که سکوت ها بشکند و جنايت 
. کاران مجبور به دفاع از جناياتی که انجام داده اند، شوند

فشا گردد تا عمق بايد منتظر بود تا اسناد و مدارک بيشتری ا
اين فاجعه و خسارتی که کشور از اين بابت متحمل شده 

 .است، برای همگان روشن شود
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 به ياد شهيد انوشيروان ابراهيمی
  معاون صدر کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان

.  در يک خانواده مبارز و آگاه چشم بر جهان گشود١٣٠۵رفيق انوشيروان در سال 

به سازمان جوانان   ١٣٢٢وانی به مبارزه روی آورد و در سال از همان آغاز ج

بعد از يورش سبعانه ارتجاع به جنبش خلق آذربايجان . حزب توده ايران پيوست

يک سال بعد از مهاجرت به فرقه دموکرات آذربايجان . مجبور به ترک وطن شد

د، در آکادمی های مهاجرت، دانشکده زبان انگليسی را تمام کر رفيق در سال. پيوست

علوم اجتماعی ادامه تحصيل داد و دکترای خود را در علوم تاريخ با موفقيت به پايان 

 .رساند
های مختلف حزبی را به عهده داشت و از جمله در سال  ها مسئوليت او طی سال

 . معاون صدر کميته مرکزی فرقه دموکرات آذربايجان شد١٣۴٨
 ١٣۵٧حزب توده ايران در آمد و از به عضويت کميته مرکزی   ١٣۵۴در سال  

رفيق  . عضو هيئت سياسی کميته مرکزی و دبير کميته مرکزی حزب توده ايران بود

اش بود که به خاطر مبارزه درراه آزادی  انوشيروان ابراهيمی سومين نفر از خانواده

هنوز نوجوانی بود که پدرش به . و حقوق زحمتکشان زندگی خود را نثار کردند

انوشيروان و . آزاديخواهی به جوخه اعدام سپرده شد» جرم«رضا شاه به فرمان 

، پس از يورش  ١٣٢۵در سال . برادر هم رزمش فريدون راه پدر را دنبال کردند

صف   در - برادر نامدار انوشيروان -سهمگين به جنبش خلق آذربايجان، فريدون 

باعشق . را در هم نشکستمرگ پدر و برادر انوشيروان جوان . تيرباران شدگان بود

ميهن، مرزها را پشت سر گذاشت، تا روزی به آتش رزم ناتمام هم رزمان به خون 

 .خفته وطنش هيمه و حرارتی ديگر دهد
در آن هنگام با . ، رفيق انوشيروان ابراهيمی به ايران بازگشت ۵٧با انقالب بهمن 

رش را رضا شاه تيرباران پد. راه پدر و برادرش را انتخاب کرد علم به همه خطرات، 

 .کرد، برادرش را محمدرضا شاه و خودش را سردمداران رژيم واليت فقيه
 «انوش«ای از  يادواره

اش را در ماتمی  خبر تيرباران رفيق انوشيروان ابراهيمی همه رفقا و دوستان قديمی

. دوستی پاک و بی غش و انسانی دوست داشتنی را از دست داديم. سنگين فروبرد

پر افتخار برای مردم ايران و به ويژه خلق آذربايجان  يک فرزند شايسته و » نوشا«

در ميان هم رزمان نزديکش او تنها کسی بود که در يک خانواده مبارز و . بود

وقتی او از دوران کودکی خود، به هنگام تبعيد . انقالبی زحمتکش پرورش يافته بود

. برديم گفت ما بر او رشک می مان سخن میپدرش همراه با خانواده به نهاوند، براي

فريدون و ايران و انوشيروان در دامان پدر و مادری آگاه و زحمتکش پرورش يافته 

هنوز نوجوانی بود که يکی ازکادرهای نهضت در آذربايجان شد و » انوش«. بودند

 در هجده سالگی مجبور به مهاجرت گرديد، در حاليکه برادر بزرگتر خود فريدون را

از آن پس حتی يک لحظه نيز از مبارزه به » انوش«. برای هميشه از دست داده بود

خاطر خوشبختی مردم ايران و خلق آذربايجان باز نايستاد و راه پر افتخار برادرش 

 .فريدون را تا واپسين دم با شايستگی دنبال کرد
دنی باقی در خاطره رفقايش نازدودنی و فراموش نش» انوش«اما آنچه که از ياد 

او به راستی سرشتی انسانی و خلقی . خواهد ماند تنها کيفيات انقالبی او نيست

هميشه و در همه جا به ياری . در رفاقت و دوستی بی نظير بود» انوش«. داشت

شد روی ياری بی دريغ او حساب  همواره می. شتافت رفيقی که در تنگنا افتاده بود می

وقتی که نشريات ريز .  حزبی قرار و آرام نداشتبرای انجام کارهای» انوش«. کرد

ای  کرد چنان دقت و وسواس و سليقه شده حزبی را برای ارسال به ايران جاسازی می

برای او اصل اين بود که کار به بهترين . کرد داد که انسان حيرت می به خرج می

گانی زير آدم از ديدن نظم باي. همه کارهايش منظم و دقيق بود. صورت انجام گيرد

 رسيدند، های مخفی حزبی که از ايران می برای نمايندگان هسته. کرد نظر او حظ می

  . گذاشت کرد و در اختيارشان می خانه کامل جاسازی می در مدت کوتاهی يک کتاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ساخت تا  شان می آموخت و روانه های دشمن را به آنان می های مبارزه با حيله راه

 .بارزه با رژيم ديکتاتوری شاه را پی گيرند وگسترش دهندم
  در بحبوحه انقالب، او بالفاصله به ياری خلق شتافت تا سهم خود را در مبارزه 

. در ايران هم زندگی ناآرام او ادامه پيدا کرد. روياروی با امپرياليسم و ارتجاع ادا کند

با همه صحبت . کشيد جا سر میهمه . يک پايش در تبريز بود و پای ديگر در تهران

شب و روزش به رتق و فتق امور حزبی، پيکار در راه گسترش انقالب به . کرد می

 .گذشت انقالب اجتماعی می
دانست که در چهره او با مبارزی  شناخت و می را خوب می» انوش«اما دشمن هم 

 .سرسخت، با ايمان و أشتی ناپذير سروکار دارد
به حزب و دستگير شدن رفيق » واليت فقيه«دانندگان رژيم پس از هجوم خائنانه گر

دانستيم او  شناختيم پيوسته نگران بوديم، زيرا می ، ما که او را خوب می»انوش«

. های غير انسانی و وحشيانه به آرمان خود پشت کند کسی نيست که عليرغم شکنجه

شکارکردند و با اينک دشمنان خونخوار او و مردم ايران، پستی و حقارت خود را آ

اش نشان دادند که انوشيروان ابراهيمی تا واپسين دم به  تيرباران ناگهانی و دزدانه

انوشيروان هم مانند برادرش فريدون به . اش وفادار مانده است خلق و آرمان انقالبی

 .خيل فرزندان هميشه جاودان خلق پيوست
 لحظاتی با انوشيروان

 ! ما رفتيم، شما راه ما را ادامه دهيدرفقا،: رفيق انوشيروان ابراهيمی
 !هايی دريغ و درد از مرگ چنين انسان: رفيق انوشيروان لطفی

های ظهر  نزديکی  ۶۶شهريور   ٢٢روز . گذرد حاال بيش از يک سال از آن روز می

نشستند که در سلول بازشد و  داشتند پای سفره می. ها سفره را چيده بودند بچه. بود

. ها خشکيد لبخندها بر لب. به يک باره قلب ها فروريخت. دا کردندانوشيروان را ص

انوشيروان  . حتی مجال ندادند نهارش را بخورد. معلوم بود که وقتش رسيده است

. ها را پوشاند ابتدا سکوتی تلخ، سپس قطرات اشکی که پهنه صورت. برخاسته بود

بايد چيزی . ش دوخته شده بودها به دهان چشم. بردند انوشيروان را برای تيرباران می

من . رفقا، ما رفتيم، شما راه ما را ادامه دهيد«: و او به کوتاهی سخن گفت. گفت می

من تا آخرين لحظه از . روم با سربلندی و غرور و باعشق به حزبم راه مرگ را می

 «.کنم آرمانم و حزبم دفاع می
حمود زکی پور به جوخه اعدام او را بردند و سحرگاه روز بعد همراه با رفيق فدائی م

 .سپردند
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  ....به ياد شهيد  

عربده . »انوشيروان و محمود را اعدام کرديم«جار زدند که » بند آسايشگاه«در 

کدام : در بند ولوله افتاد. »شما هم درنوبت هستيد، يکی بعد از ديگری«کشيدند که 

. کرد ی؟ هر دو را مرگ تهديد میانوشيروان لطف انوشيروان؟ انوشيروان ابراهيمی يا 

نزديکان . نگران هم بودند و اين هر دو » انوش«از چندی پيش همه نگران هر دو 

رفيق انوشيروان لطفی . خرد شديم. کمرمان شکست: گفتند محمود و انوشيروان می

دريغا، ديری نشد که . هايی دريغ و درد از مرگ چنين انسان: هنگام مالقات گفته بود

 .پيوست ها  انخود بد
انتشار خبر تيرباران رفيق انوشيروان ابراهيمی در زندان، همه دوستان و آشنايان 

او آنقدر خوب : گفتند می. هاشان فشرده شده بود چهره. او را در سوگ و اندوه نشاند

هم صداقت و پاکی » اوين«بود، آنقدر صادق و صميمی و مظلوم بود که حتی جالدان 

برخی نيز . ها بود ترين انسان او جزء پاک. را درک کرده بودندو عشق او به وطنش 

گويد انوشيروان را اعدام کرده است، تا شايد  رژيم می. شايد دروغ باشد: گفتند می

مسئوالن زندان در » بی احتياطی«و رژيم نيز که از پی آمد . روحيه ما را بشکند

رسيد، تا مدتی کوشيد که به اين ت زمينه انتشار خبر تيرباران انوشيروان ابراهيمی می

اند،  شد که انوشيروان را به زندان اردبيل منتقل کرده گاهی گفته می. توهم دامن بزند

اما عمر اين شايعات زود تمام . است» گوهردشت«گفتند که او در زندان  گاهی می

 .اند اش داده نامه و وسائلش را تحويل خانواده همه فهميدند که وصيت. شد
بايد . همه نگران بودند. ای برپا بود هنگامه. بود» بند آسايشگاه«ز مالقات رو ***

های رفقا انوشيروان ابراهيمی و محمود زکی پور  به خانواده. اتفاقی افتاده باشد

ها  نگاه. ها عصبانی خانواه. چه خبر شده بود؟ جالدان سراسيمه. مالقات نداده بودند

ها را برای بازجويی برده باشند؟ آخر   شايد آنچرا؟ شايد انفرادی باشند؟. پرسشگر

اند؟ اما همه از طرح اين مساله که انوش و محمود ممکن  چرا ممنوع المالقات شده

اين فکری بود که در ذهنشان وجود داشت، اما . ترسيدند است ديگر زنده نباشند، می

 .انداخت ها خراش می دغدغه بر قلب. توانستند بر زبان بياورند نمی
تنها نگاه به چهره آنان . گروه يک از مالقات بازگشت. االخره انتظار پايان يافتب

هم بندانشان . محمود و انوشيروان را کشته بودند. کافی بود تا قضيه روشن شود

و ادامه داده بودند که . ها را کشتند تا ما را بشکنند گفته بودند آن. خبر داده بودند

ها  مود و انوشيروان درمپان ما نيستند، اما راه آنمح. ها اند بی شرف کور خوانده

 ... ادامه دارد
*** 

. با رفيق انوش برای نخستين بار قبل از انقالب، در يک مأموريت حزبی آشنا شدم»

اش و به مهر  العاده تشکيالتی در همان برخورد اول به هوش و درايت و کاردانی فوق

رار بود که من چند دقيقه زودتر از موعد ماجرا بدين ق. بردم اش پی و عطوفت پدرانه

مقرر بر سر قرار رسيدم، از کيوسکی که در نزديکی محل قرار وجود داشت 

. سيگاری خريدم و برای وقت گذرانی مشغول تماشای مجالت داخل کيوسک شدم

بعد . او مجالم نداد. ای را بر دوش خويش احساس کردم ناگهان سنگينی دست مردانه

  زود تر از موعد سر قرار . منم: ، مرا با نام مستعارم صدا زد و گفتاز دادن پارول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

از : از رفيق برسيدم . بريم. ای و خوب نيست که اين جاها بيشتر معطل شوی رسيده

اگر ما نتوانيم بعد از اين همه کار و تجربه طرف : کجا مرا شناختيد؟ رفيق پاسخ داد

ان تميز دهيم، آن وقت به درد کار تشکيالت در شرايط مالقات خودمان را از ديگر

  . رفيق از اين لحظه به بعد به زبان آذربايجانی با من صحبت کرد. خوريم مخفی نمی

بعد از انجام يک کار حزبی، مرا به صرف ناهار ميهمان کرد و سپس به محل اقامت 

متولد روزهای در ضمن گفتگوی طوالنی وقتی فهميد من . ام کرد  موقت راهنمائی

  خاطرات . آور افتاد خونين قيام آذربايجان هستم، به ياد آن روزهای دردناک و عذاب

ای توسط رژيم شاه و  ای و توده تلخ و دردآوری را از قتل و کشتار هزاران فرقه

  اش، هم به  رفيق انوش را نسبت به سن و سال. عناصر مرتجع برايم تعريف کرد

تر يافتم و اين احساس را با خود وی مطرح  وحی جوانلحاظ جسمی و هم از نظر ر

. ما هنوز راهی طوالنی و کارهای زيادی در پيش داريم: رفيق در پاسخ گفت. کردم

  از سرکوب اش را در روزهای بعد  رفيق انوش، جزئيات سرگردانی و زندگی مخفيانه

ت زيادی اش را برای من شرح داد و سئواال آذر و نحوه مهاجرت  ٢١خونين جنبش 

. درباره اوضاع آن زمان ايران و وضعيت مردم و شهرهای آذربايجان از من نمود

  های  رفيق انوش، سی سال بعد از مهاجرت هنوز اساس و مشخصات همه انسان

ها را به خاطر  ها و حتی رنگ در خانه ها و کوچه پس کوچه آشنايش و همه خيابان

ای را  خانه، مغازه و يا مسافرخانهدر چند مورد آدرس و وضعيت ظاهری . داشت

 .برايم مو به مو تشريح کرد
های مهاجرت و غربت و دوری از ميهن را برای من بيان کرد و تاکيد  رفيق سختی

هنگام جدايی، . کشد نمود که سی سال است که برای بازگشت مجدد به وطن انتظار می

کاری  عايت اصول پنهاندر ر: رفيق انوش چند نکته مهم را به طور جدی گوشزد کرد

قبل از داشتن اطالع کافی به هيچ کاری دست نزن و سر هيچ . مبادا تنبلی بکنی

. هرگز از خانه يا محل کارت مستقيم بر سر قرار و ماموريت حزبی نرو. قراری نرو

ات از قبيل خريد و  ريزی بکن که ضمن انجام کارهای عادی زندگی طوری برنامه

ها و رمز حزبی را  ها و آدرس شماره تلفن. حزبی را انجام دهیغيره، کار و ماموريت 

فقط در موارد خيلی ضروری با مرکز . به خاطر بسپار و در هيچ جا يادداشت نکن

مواظب خودت باش، هر چه زود تر ازدواج کن و زندگی حزبی را . حزب تماس بگير

شد  مانه ادا میکلمات چنان شمرده و قاطع و صمي... با زندگی شخصی تلفيق کن و 

موقع خداحافطی دوباره ابراز اميدواری  . نشست که برای هميشه بر دل انسان می

همين طور . کردم که به زودی شاهد بازگشت رفيق انوش و ديگر رفتا به ايران باشم

ديری نگذشت که رفيق انوش را در دبيرخانه حزب در تهران در آغوش . هم شد

در دوره فعاليت . تر شده بود تر و سرزنده يق بشاشرف. گرفتم و بوسه بارانش کردم

های بعد از انقالب بهمن، شاهد رفت و آمدهای خستگی ناپذير رفيق از  حزب در سال

رفيق انوش در انجام امور حزبی . تبريز به تهران برای حل و فصل امور حزبی بودم

رايش معنا و نشست و خستگی ب چنان پر کار و فعال و کوشا بود که دمی آسوده نمی

کردند، به خاطر  صدا می» دائی«رفيق انوش را رفقای ما در تبريز . مفهومی نداشت

بازان و فداکاران برای  خاطره تابناک اين گونه پاک. اش مهر و محبت دائی گونه

شان  هميشه در دل ژرفای تاريخ حزب و جنبش و ميهن باقی خواهد ماند و نام نيک

 «.ها جاری خواهد بود  ُنک تيز قلمها و بر همواره بر سر زبان
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پيش شرط استقرار دمکراسی واقعی در ايران احقاق حقوق ملل و 
 قوام تشکيل دهنده کشور می باشدا
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 شهريورروز شهادت شيخ محمد خيابانی٢٢

 يکی از برجسته ترين رهبران نهضت آزادی در آذربايجان
 

تمام ايران، فعال با . تبريز می خواهدحاکميت بدست ملت باشد
هرگاه تهران از قبول . زبان حال خود اين تقاضا را می نمايد

ريه سرپيچی کند، ما با اصول راديکاليسم ايران را اين نظ
ما ميگوييم حاکميت دموکراسی بايد در . تجديد بنا خواهيم نمود

اهالی اياالت و واليات بايد رای . سراسر ايران جاری باشد
برای مدافعه اين حق، آخرين . خود را آزادانه اظهار دارند

ندگی بی مرحله مردن است و مردن در اين راه را ما بر ز
 .«شرمانه ترجيح می دهيم

 شيخ محمد خيابانی
شيخ محمد خيابانی فقر معنوی و استيصال فکری، گرسنگی و 

قيام . ساير محروميت های ملت را ديده و کامال درک کرده بود
خيابانی را نبايد حرکتی عليه دولتمردان و حاکمان القيد و 

 فکری قيام آذزبايجان شروع يک نهضت عظيم. کرتجع دانست
و ملی بودکه شيخ محمد خيابانی در راس آن قرار داشت و در 
اين راه شربت شهادت نوشيد و نام خود را در يکی از پر 

 شهريور 22. افتخارترين صفحات تاريخ ملتمان جايگزين کرد
وی . ماه، نود ششمين سالروز شهادت شيخ محمد خيابانی است

اوليۀ خود را  در تبريز متولد شد و تحصيالت 1259درسال 
خيابانی در دوران انقالب . در مدارس دينی تمام کرد

.  ساله بود وارد ميدان مبارزه شد27مشروطيت در حاليکه 
چندی نگذشت که به عنوان يکی از پيشوايان انقالب شهرت 

 .يافت
فداکاری و مجاهدت غيورانه و بی نظير شيخ محمد هنگامی به 

محمد علی ميرزا، شهر اوج خود رسيد که نيروهای ارتجاعی 
تبريز را به محاصرۀ کامل خود در آورده و از رسيدن آب 
وآذوقه به شهر جلوگيری می کردند و هر روز که می گذشت 

در اين روزهای سرنوشت ساز، . اين محاصره تنگ تر می شد
شيخ محمد خيابانی تفنگ در دوش گرفته همراه با مجاهدين از 

همرزمانش می .  نمودشهر، مشروطيت و آزادی دفاع می
در جريان دفاع اگر کوچکترين سستی و ياس از : نويسند

مجاهدين می ديد با بيانات شيرين و سخنرانی های مهيج به آنها 
 .روحيۀ تازه می داد

هم زمان در حالکه با دشمنان ملت وآزادی می جنگيد در 
در اين مورد حاجی . انجمن ايالتی تبريز نيز عضويت داشت

شرح حال « بادامچی در کتاب خود تحت عنوان محمد علی 
 در برلين به چاپ 1304که در سال » شيخ محمد خيابانی
شيخ در حالکه شب وروز تفنگ در دوش با : رسانده می نويسد

دشمن می جنگيد، يکی از شخصيت های مهم انجمن بود و با 
 .فکر وعقل و تدابير، امور انجمن را اداره می کرد

ين دشمن قسم خوردۀ انقالب مشروطيت محمد علی ميرزا ا
برای غلبه برمجاهدين و تامين نيروهای تازه نفس احتياج به 

  پول داشت به همين منظور دست به دامن 
  

نمايندگان اين دول قول پرداخت . اربابان انگليسی و روسی شد
 . هزار لير به او دادند40

 ملی انجمن ايالتی آذربايجان که خود را جانشين مجلس شورای
اعالم کرده بود با صالحديد شيخ محمد خيابانی تلگرامی به 
پارلمان و مجلس سنای فرانسه ارسال و مخالفت ملت ايران را 

با کمک های مالی به دربار قاجار از طرف دول خارجی 
  :متن تلگرام به شرح زير بود. اعالم کرد

در موقعی که شاه مجلس . ارس، مجلس مبعوثان، مجلس سنا»
 توپ منفصل ساخته و می خواهد برای منقرض ساختن را با

قوای ملی از دول متجاسر قرض کرده، تجهيز سالح و قشون 
نمايد ما ملت ايران به عموم ملل حريت پرورعالم اعالم می 
کنيم که اين وجه، نظر بر اينکه باعث اضمحالل يک ملتی 
خواهد شد که در راه اخذ حقوق انسانيۀ خود جان سپاری 

د، ملت ايران هم به هيچوجه ذمه دار اين استقراض ميکنن
 .نخواهد دانست

 انجمن ايالتی آذربايجان
پس از فرار محمد علی شاه و تشکيل مجلس دوم، شيخ محمد 
خيابانی به پاس خدماتی که کرده بود از طرف مردم آذربايجان 

در . به عنوان نمايندۀ اين خطه به مجلس شورای ملی راه يافت
علی آذری در . ايت وتيز هوشی او مثال زدنی بودمجلس هم در

» قيام شيخ محمد خيابانی در تبريز« کتاب خود تحت عنوان 
متن سخنرانی شيخ محمد خيابانی در مورد : می نويسد

اولتيماتوم معروف دولت روسيۀ تزاری به دولت ايران کم 
 ساعت برای اجرای آن ضرب 48دولت روسيه . نظير بود

وثوق الدوله متن اولتيماتوم را در . ده بودالعجل تعيين کر
 به مجلس 1290ساعت ده وسی دقيقۀ روز جمعه هفتم آذر ماه 

هنگام . آورده و تصويب آنرا از نمايندگان ملت خواسته بود
قرائت متن اولتيماتوم روسيه، سکوت وحشتناکی در مجلس 
. مستولی می شود و نمايندگان در بهت وحيرت فرو ميروند

صدايی مصمم و دشمن شکن سکوت مرگبار را می ناگهان 
شکند و جو حاکم برصحن عمارت بهارستان را تغيير می دهد، 

بعضی سئواالتی است که جواب آنها از زمانهای بسيار قديم «
چنانکه اگر از ملتی . داده شده و احتياج به جواب مجددی ندارد

ست سئوال شود که آيا حاضر هستی آزادی و استقاللت را از د
بدهی، مسلما خواهد گفت هيچ قدرتی حق ندارد آزادی و 

اميدوارم دولت روسيه اولتيماتوم . استقالل مرا سلب کند
 .«ظالمانۀ خود را پس بگيرد و ملت ايران را از خود نيازارد

اين نطق تاريخی دل وجرئت کم مانندی به ساير نمايندگان 
ۀ زيانبار بودن پس از آنکه عده ای از نمايندگان در بار. بخشيد

آن سخنرانی کردند، اکثريت قريب به اتفاق نمايندگان 
 .اولتيماتوم را رد کردند

در اينجا به فرازهايی از سخنان تاريخی اين مرد بزرگ توجه 
 :کنيم
خلقی که در بارۀ استقالل به مبارزه بر خاسته در درجۀ اول بايد  --

 آمادگی برای مرگ را داشته باشد؛
برعکس . آزادی ملت و بشريت را نابود می کندترس، اساس  --

شجاعت و دالوری اين اساس ها را پا برجا و مغلوب نشدنی می کند؛ 
 ترحم به کسانی که حقوق خلق را غصب کرده، خيانت به توده --

 هاست؛
ما خواهان سعادت برای خلق آذربايجان و رهايی از سفالت و  --

 فالکت برای ايران هستيم؛
 رف ملت، استقالل اوست؛شرط اول ش --
 دو انسان هم مسلک مانند برادرند؛ --

شيخ محمد خيابانی در نظر داشت با اعادۀ حاکميت ملی به ملت ايران 
و ايجاد تحول عميق در افکار مردم آرمانهای انقالب مشروطيت را 

 .تحقق بخشد

٨ 

 ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان            ١٣٩٥شهريور١٢٢ شمارهدوره پنجم 



  
  
  

  
  
  

  
  

 نظام بانکی غده سرطانی اقتصاد ايران
  ی دانشگاه الزهراحسين راغفرعضو هيات علم

  
بيکاری موجب افزايش جرم و جنايت، فساد، اعتياد، طالق، 

شود و در نهايت  می... افسرگی، خودکشی، فرار مغزها و
کند لذا مسئله اقتصاد  امنيت ملی و سياسی کشور را تهديد می

 .بردار نيست شوخی
به گزارش ايسنا، حسين راغفر با بيان اينکه تمرکز بر 

دار کشور، زنده کردن توليد  قتصادی مزيتهای ا فعاليت
وری انرژی،  داخلی، پرهيز از واردات بی رويه، ارتقای بهره

های اقتصاد مقاومتی  گيری نگاه ويژه به صنايع عمده جهت
با بررسی آمارهای اقتصادی و وضعيت رشد : است، افزود

 اين مطلب ١٣٩١ تا سال ١٣٣٨توليد ناخالص داخلی از سال 
) قبل از انقالب(د که در دو برنامه سوم و چهارمشو روشن می

 .های رشد اقتصادی تقريبا باالست نرخ
وی اين رشد اقتصادی مثبت را محصول افزايش قيمت سه 

فروش :  دانست و تصريح کرد۴٠برابری نفت در اواخر دهه 
 به شدت باال رفت بنابراين ١٣۵٢حجمی نفت به ويژه در سال 
صاد ايران، وابستگی شديد به يکی از مشکالت اساسی اقت
صرف نظر از ) خام فروشی(درآمدهای نفتی و معدنی

اين مشکل طی يکصد . های قبل و بعد از انقالب است دولت
 .خورد سال گذشته به چشم می

راغفر نوسانات نرخ رشد اقتصادی را مشخصه يک اقتصاد 
تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در : بيمار دانست و افزود

صادی کشور در سه بخش کشاورزی، صنعت و ساختار اقت
ها متناسب نيست لذا تا  شود که اين نسبت خدمات تعريف می

زمانی که اين ساختار تغيير نکند و اصالح نشود، هيچ سياستی 
 .ماندگی نجات دهد تواند ما را از چرخه وابستگی و عقب نمی

مدرس دانشگاه با بيان اينکه ناتوانی در خلق شغل و بيکاری 
های اقتصادی کشور است،  سل جوان يکی ديگر از چالشن

هرگاه درآمدهای نفتی افزايش پيدا کند، دو نشانه رشد : گفت
اقتصادی کاذب و فساد ماليم همراه با افزايش قيمت نفت ايجاد 

در واقع درآمدهای نفتی فسادآفرين است و لذا . شود می
آورده اقتصادی که وابسته به درآمدهای ناشی از منابع باد

 ۵۶. پذيری نيروی کار را در پی دارد طبيعی باشد، آسيب
 . نفتی بود١٣٩٢ تا ١٣٨۴درصد از درآمدهای کشور از سال 

 درصدی نفتی همراه با رشد اقتصادی منفی در ۵۶وی درآمد 
های نهم و دهم را خالف قاعده يک قرن اخير اقتصاد در  دولت

 وجود افزايش ها با طی اين سال: ايران دانست و متذکر شد
های  گير درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی نداشتيم لذا هم پايه چشم

. توليد آسيب ديد و هم وابستگی ما به خارج افزايش پيدا کرد
واکنشی به » اقتصاد مقاومتی«توان گفت که  در واقع می

راغفر با . پذيرتر شدن اقتصاد کشور طی اين دوره است آسيب
ابقه اقتصادی در کشور طی هشت اشاره به ايجاد رکود بی س

رغم کسب بيشترين درآمدهای ارزی  اين رکود علی: سال، گفت
در تمام طول تاريخ استحصال نفت رخ داد لذا سيستم 
اقتصادی، اجتماعی و حتی سياسی کشور در معرض خطر 

در اين شرايط بايد به توسعه صنعتی روی . فساد قرار گرفت
ست و ارزش افزوده بياوريم، زيرا صنعت خالق شغل ا

 .آفريند می

  
های  راغفر با اشاره به روند رشد شاخص تورم درآمد بخش

بخش پولی و : ، گفت١٣٩١ تا ١٣٨٠های  اقتصادی طی سال
 هزار درصد، بخش خريد و فروش زمين با ٢٠ارزی با تورم 

 ٧۵٠٠ هزار درصد، بخش کشاورزی با تورم ١۶تورم 
د مواجه بوده  درص۶۵٠٠درصد و بخش صنعت با تورم 

گذاری در بخش صنعت با آن همه  يعنی سرمايه. است
خطرپذيری اصال سودآور نيست لذا توليد و صنعت هرگز رشد 

 .گيرد کند و و داللی پا می نمی
مدرس دانشگاه نظام مالياتی کشور را به عنوان چالش بعدی 

جرم فرار مالياتی در : پيش روی اقتصاد برشمرد و ابراز کرد
دل قتل است، اما اين درک هنوز در کشور وجود ندارد دنيا معا

که منبع اصلی درآمد بايد ماليات حاصل از ارزش افزوده 
صاحبان سرمايه و سود . ناشی از منابع کار باشد، نه داللی
پردازند، زيرا تعريف قانونی  حتی يک ريال هم ماليات نمی

شوند  های ذی نفع هم مانع از تصويب قوانينی می گروه. ندارد
 .کند که منافع عمومی را تامين می

وی بيکاری نسل جوان و تبعيض را دو عامل مهم در 
بيکاری : های عربی منطقه دانست و افزود فروپاشی حکومت

موجب افزايش جرم و جنايت، فساد، اعتياد، طالق، افسرگی، 
شود و در نهايت امنيت ملی و  می... خودکشی، فرار مغزها و

بردار  کند لذا مسئله اقتصاد شوخی هديد میسياسی کشور را ت
 .نيست

گذاری در بخش مسکن را نتيجه  راغفر رشد عظيم سرمايه
آمريکا با ماليات : معافيت مالياتی آن دانست و تصريح کرد

شود و بزرگترين اقتصاد دنياست،  حاصل از امالک اداره می
» صفر«اما ماليات مسکن و مستغالت در ايران بر خالف دنيا 
 .شود است لذا هيچ فعاليت اقتصادی تا اين اندازه پرسود نمی

اقتصاد ايران را تحت ) س(عضو هيات علمی دانشگاه الزهرا
های  احداث بانک: سلطه اقتصاد تجاری دانست و گفت

خصوصی به اين وضعيت دامن زد و بانک مرکزی مسئول 
های خصوصی با پرداخت بهره  در واقع بانک. اين فاجعه است

ها را جذب و اعتبارات مردم را  تر بسياری از سرمايهبيش
يکی از داليل بحران روحی و اجتماعی . تبديل به مسکن کردند

 .شود جوانان حباب مسکن است که مانع از ازدواج آنان می
وی خواستار اصالح نظام بانکی کشور به عنوان اولين 

ن بيشتري: راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی شد و خاطرنشان کرد
صف فعاليت اقتصادی مربوط به بانک و صرافی است لذا 
نظام بانکی غده سرطانی اقتصاد کشور و نيازمند عمل جراحی 

 .است، اما همت الزم وجود ندارد
: راغفر همچنين بر اصالح نظام مالياتی تاکيد کرد و يادآور شد

 درصد توليد ناخالص داخلی کشور فرار مالياتی ٢۵حدود 
می که دولت درآمد مالياتی نداشته باشد، در ارائه داريم لذا مادا

فضای کسب و کار نيز . خدمت درمانده و ناتوان خواهد بود
بايد تغيير کند و نيروهای نظامی و انتظامی و امنيتی و بيوت 

های اقتصادی خارج شوند؛ در غير اين  علما از فعاليت
 .صورت بخش خصوصی وارد ميدان نخواهد شد
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خانيم ايله موصاحيبههومای 
 

اما ارکيانا . يه سداقتيم وار فيرقه . منده عالوه شئی يوخدور کی، پيس، خيانت اولسون

اوندا . قوتاراندا من اورانی اال قوتارديم، گؤندرديلر موسکوايا. دا دانيشيرام هر شيی

ی تکميل قوی ائله بو ديل. منه الزيم دئييل. اوردا بوردا دا روسالر: آتام قويمادی دئدی

بوردا . دئدی اؤز ديليميزی اؤيرنسين. بورا گلنده ياخشی دانيشاميرديم آخی.  نسين اؤيره

الزيمدی . دا دئديلر کی، سنکی تئخنيکومو قورتارميسان اوردان دانئشگاها گؤتورمزلر

اوردا گجه . اوندا دا البورزی رهمتليک اوردا کمته صدری ايدی. سن ايمتاهان وئره 

من گتديم گئجه مکتبينين ايمتهان وئريلن مدتده . ارد ايدی، گئجه مکتبیاکاتيل مکتب و

. آلديم آتئستات اوردا گلديم بورا. دی او رهمتليک کؤمک ائله . من ايمتهان وئرديم اوردا

گلديم . بوردا وياليينن چئشم آذر ايشلييرديلر. تيبب اينيستيتوناس گيرميه گلديم بورا

دئدی کی، يوخ سن قورتارميسان تئخنيکومو ائله او ساحه چئشم آذرين يانينا چئشم آذر 

دئديم اؤزبکيستانا . دئدی گئت اؤزبکستانا. من دئديم آتام قويمور منی گئدم. اوزره گئت

گتديم دئييرم بونو دا آليديم دا . من نيه گديرم. اوندان سونرا من گتمديم. گتسم آتام قويماز

اوردا دا سياهييا يازيرديالر . منی گؤتورمسينلرايندی نيه . دئديم بو ديپلومو دا آلديم

قوشخانی ده وار ايدی، ووروردو قولتوغونا او سياهينی گديردی . لی علی، ولی، پيرو

من اونو دئييم کی، هاميسی اوشاقالر اوزو . ائله دانيشديريرديالر. قبول اولوردوالر

ا قوشولوردوالر ياخشی  باش- باش. باخما کی بئله گديرديلر. آغليق ايله اوخويوردوالر

بير ايل سونرا . من همن ايل گتمه ديم. اورا گتمديم. منی قويماديالر. دا اوخويوردوالر

ده ايشتات اولمايان يئرده کورئسپوندئنت  اوندا دا منی گؤتورموشدولر راديو کمته 

. دی ها ايراننان دانيشيرديق بيز گئديريک تشکيالتالرا، يئرلی مثلی. ايشلييرديم

. دا دانئشگاهی دا قورتاران. سونرا دانئشگاها گيرديم. يرديک اونالرنان ايشلييرديکگئد

فارس ديلينی بيليرم دئديم قوی عرب ديلينی ده . ده ده دئديم من عرب ديلينه گئديم ن گيره

بوتون . بوردا دا قويماديالر. سی ياناشی گئديرديلر اوردا چونکی ايکی. بيليم ده

ده بير زينيت معلمه  ن دان ايمتاهان وئره گلديم آخيرينجی ادبياتايمتاهانالری وئرديم 

او کيشی منه قيمت . وار ايدی اوردا، بير نفر ده وار ايدی ادبياتی يازان آدام ايدی

. م وار ايدی ده منيم لهجه. دو دئدی کی، سن نيه بئله دانيشيرسان يازدی، بو منه چؤن

ن  سه دان گلن آداما دئيه ايران. پيس گليردی آخینی بيزه  ن؟ اوندا دا ائرمه سه نی ائرمه

بير بو سؤزدن اؤتری کی، . م نييه من نيه ائرمه. سين مه من دئديم اهللا ائل. ن سه نی ائرمه

دی هئچنه  پيس منه باخ. دئديم مميم اوچون يوخ. نی آدام دئييل دو دئدی نيه ائرمه چؤن

من چيخديم او منه .  گؤر نئجه اوالراما بو قادين دئدی کی، ايندی باخارسان. دی دئمه

ده اونون قيزی فارس ديلينه گئديردی کيشی ده منه  ن يه قيمت وئرمه. دی قيمت وئرمه

 ياشيم وار ١٧-١۶. دی لی باالسی دی دا دئيير کی، او ايران خاطر تانيمير بيلمير اينسان

نی آدام  ز دئيير ائرمهسن نيه اونو اينجيديرسن کی، دو. ده ن ايدی ده من اينيستيتوتا گيره

او کيشی ده . م جه اوندا من ده سنين قيزينی کسه. اونا اوخشاديرسان سن اونو. دئييل

اما بيليرم کی، او ادبيات، . دا دئييل والاله آدی ياديم. ن آدام ايدی سؤزو کئچه

او معلم دئدی کی،  sin.Sabirدا اهللا رهمت ائله قراماتيکانی يازان گلديم کوميته دانيشان

فيکيرلشين . منه دانيشيب اونو. دن اؤتری اونون قيزين کسيب سن. اؤزو کيتابی يازيب

سی وار  ده آخشاما اقتصاد فاکولته دا اونيوئرسيتئت همين واخت. کی، من اوندا دينمديم

اونا تاپشيرديالر . زاده وار ايدی اوردا بير نفر علی. ديلر دن زنگ ائل منه کوميته. ايدی

ن  بير دنه فرقنه. دان اونو کسيبلر دی اوردا بير دنه ايمتاهان زيميز گيريبکی، بيزيم قي

فيرودين کؤچرلييه . سيياسينين صدری اوندا دا فيرودين کؤچرلی ايدی اورانين کومی

او قاالن . ديلر کی، بير دنه ماتئماتکادان گؤتورسونلر اوندان ايمتاهان دئميش

گئتديم اوردان دا اونو وئرديم، بئله ده . و آدامدی ده ب وئريب. ايمتاهانالرينی ساياريق

تئخنيکومو دا من اال . دا اال قورتارميشام اورانی دا قورتاران. منی گؤتوردولر

  دی بوردا چوخ  دئمک ايستييرم کی، باشيميز بئله بير شئيلری چکيب. قورتارميشام

  

  

  دان سين هامیييب، بيری ده دوزيلديب ده دئمک ايستييرم من  بيری ائل. دی چکيب

  بورا. م بوردا ده ايشلميشه من ايندی دئديم ده سيزه گنجه. هه بئله. م نارازی اوال بيلمره

لرده  هؤوزه. م ده ايشلميشه ائله کوميته. م ده ماشينکادا ايشلميشه م فارس ديلين گلميشه

 نه اوندان سونرا. نين کاتيبی اولموشام هؤوزه. کاتيب اولموشام. م ايشتيراک ائلميشه

سونرا . قادينالرين صدری اديله خانيم ايدی. م سونرا قادينالردا ايشلميشه. دئييم سيزه

دی  ليک گؤردوم کی، چتين. اوندان دا سونرا من چيخديم اؤزوم چيخديم. من اولدوم

من دئديم منه وئرمز باشقاسينا وئرر من .  مانات پول وئرديلر۵٠. زاد وئرميرلر- مااش

زاد -هيات . چيخديم گئتديم سونرادا ائله يولداشيم رهمته گئتدی. چيخديم اؤزوم چيخديم

دان تانيشالر وار ايدی مئبئل  بير دنه يئر آلديم اوردا ايران. هئيأتی ساتديم. وار ايدی

هميشه . دا بئله اولوب تشکيالت. بير دوکان آچميشديم ساتيرديم-بوردا بير. گؤندرديلر

. باخساز بيلرسيز. يونونون هميشه عضوو اولموشامتفتيش کوميس. م آخيرا قدر ايشلميشه

دا زاددا  آغدام. دا اولموشام سين هامی. م دا گئتميشه رايونالردا قادينالر تشکيالتی اوالن

 .اولموشام
ده قادينالر نه  دا بو وضعيت دا آذربايجان ده ايران هومای خانيم او واخت او ترف: سوال

 ده دانيشاسينيز؟ ده بو باره ه ايران طرفد اينتيخابات باره. دهی ايدی وضعيت
دا آدامالر  اوخويوب من ياش. من تبريزده اولموشام. دا اوشاق اولموشام ايران: جاواب

 .هميشه اوخويوب اوردا
 دا مثًال قادينالرين ساوادی نه قدر ايدی؟ او واخت: سوال
آتام دا . دی ک ائديبمنيم آتام ايشتيرا. م کی، او واختالر نی گؤرمميشه من فيرقه: جاواب

پولونو دا وئرميييبلر . سينی منيم آتام تيکيب فدايلرين پالتارينی هامی. درزی اولوب

عمرانينين آتاسی حسن وار ايدی ها والاله دئييرم ايندی ائله عمرانی اؤزو ده . هئچ

دا گئتديم آخيرينجی  چای قيراغين. دی او دا دوزدو رهمته گئت. بيلير کی، وئرميييبلر

بو . دی دولر منيم آتامين دوکانی قالميش ده بوتون دوکانالری سؤکموش فعه من گئدند

ده آپاردی منی بيزيم او آغايئ فخخاری بلکه تانيياسان  دفعه گؤزوم اوچون گئدن

فخخاری آپاردی منی کی، . دا دی ايران رهمته گئت. دو ن ياخين آدام اولوب بيزيمنه

گئتديک باخديق . ده قاليب اورا يا قالماييب گلنگؤرک بو دفعه . هومای گئدک باخاق

 دئمک ايستييرم. دا ايدی چای قيراغين. يوخ ايدی
 می؟ لرينيز وارمی، قاليب دا سيزين هئچ خاطره لر باش وئردی ايران بو حادثه: سوال
او يازيق . دا بير نفر دوش وار ايدی ايران. لريم وار بلی چوخ قشنگ خاطره: جاواب

قوشو . اوغلونون دا لئشينی آتديالر اورا. ديلر قاالديالر، باشينی دا کسدوشون ائوينی 

. او واخت بوردان گئدن آدام ايدی. آنا دلی اولدو اوردا. باشينا دا وئرديلر آنايا. ايدی

 .دان دا قاليب او منيم هئچ چيخماز ياديم اوشاق کيمی ياديم
 دوشون آدی نه ايدی؟: سوال
عباس خان . ن اوردا قونشو وار ايدی گؤوهر خانيم ما بيزيمنها. دا دئييل ياديم: جاواب

سيد . دا تانييارسيز بلکه بيز تبريزده اولوردوق دئمک سيد همزه قاباغين. وار ايدی

ن  همه. دی وار ايدی بيز اوردا ياشاييرديق ن همزه ده اولوردوق اوردا شالباهکيم دربه

دا نئچه  چای قيراغين. الری اؤلدوردولراوردا او واخت منيم ياديما گلير کی، چوخ آدام

اون . دی دا قالميش ديلر، لئشلری يوخاری دولر باشالرين کسميش نفر آدامی دوزموش

او . دی ها بورا مولال فتحعلی گلميش. دا چوخ آدامی اؤلدوردولر ايران. ايکی نفری

. وروردولرمولال فتلينين يئرينه هاردا کی مولال گؤرودولر اونا اوخشاديرديالر اؤلد

بو کؤپه اوغلو مولال . اهللا حاقی دئديلر وورون بونو.  نفر اؤلدوردولر۴-٣اونون يئرينه 

چی آدام  مولال فتحعلی تشکيالت. سونرا گؤروردولر کی، او دئييل. دی فتحعلی

اينانيرديالر . دی جووخوزدا دا ايشلييردی بورا دا گلميش. دی دو بورا دا گلميش اولموش

  آروادالردا . دی سسين ماقينتوفونا او موزه ائلييردی يازميش. ادلی ايدیچوخ ساو. اونا
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بير دفعه . ساالر ايندی ده وار سوروش. دی اورا سووخوز قارا يئری. آغالييرديالر

او جور . موزه سسين وئريب موزه قورتارانا ياخين دالينجادا کونسئرت گئديردی

يازيق او . دی دييه ايندی ده ائله بله. دييه اولوب تبريزده کی بينا بله. الر اونودو توت

او . دی ايرانا جک اونو دا شاه گله. دا آسديالر فيرودين ايبراهيمينی سسات قاباغين

دا ماهنی  ده ايران دوکتوت جاوی. من بيلميرم. سالمی بابام بيلر. شاهنان اوخويوبموش

اوندا . ديلر ها ديالر گل اونالر بورا قاچ.  شرفينهاوخويوردوالر اونالرين

 .موسديق دؤورو بيزدن سونرا اولدو. اوخويوردوالر
نئچه عائله گلميشدی . دی لر گلميش ده عائله دان بورا گلن هومای خانيم ايران: سوال

 بورا؟
ی bura.atam بيز اؤزوموز گلميشيک. دی بورا  باش عائله گلميش٩بلی : جاواب

بيز گؤردوک کی، يوخ . خاچپرست باغينا ساريدالر. ايکی دفعه اوردا-ر بيردوال توت

قنيره . دا قزئت اوخويوردوالر بيليرسن گليرديلر اونالر منيم آتامين دوکانين. توتاجاقالر

. دا ايشلييردی اونون آتاسی منيم آتامين دوکانين. دی وارها رشيد اليزادنين يولداشی

او دا . چوخو اونا گؤره گليرديلر اورا. ری ايدی اوندااو هومه صد. درزی ايشلييردی

 .ائله فدايلره پالتار تيکيردی
 ليدی؟ او اردبيل: سوال
دان  آغدام. سی وار ايدی دانيشيردی لهجهی. يوخ او بوردان آغدامنان ايدی: جاواب

 .ليدی منيم ده آنام باکی. ايدی
ده اوتوردوالر بوردان   وظيفه.هومای خانيم حاکميتی آلديالر خالقين آديينان: سوال

 گدنلر؟
دا  قوی. گئدنلر کی ائله سياسته قوشوالنالر دا اکثريتی بوردان گئدنلر اولدو: جاواب

او واخت . يا آتاسی بوردان ايدی ، يا آناسی بوردا ايدی. تاريخلرين قاباقالرينا يوخال

 -آتا. ئله درزی اولوباو ا. دی دا بورا گلميش  ياشين١۶منيم آتام . ديلر ده سورگون ائل

ن آتامی  دن سونرا گئجينه ن نه ائوله. بوردا گليب ائولنيب. باال درزی اولوبالر

گؤتورورلر اليبايراموو آدينا تيکيش فابريکينه آتامی سورگون کيمی گؤندريرلر آرتيق 

دا  من آنامين قارنين. باجيم زريفه، قارداشيم قوالم، بير ده من. بيز اوچ اوشاق قالريق

آنام دئييب . دان سونرا دا آنامی اينجيديبلر من آنادان اوالن. اولموشام آتامی توتوبالر

ده گؤزدويوب کی، بو گون گلرلر،  ده گون آتام دا پهلوی. گئديرم يولداشيمين دالينجا

هاميله اولدوغونو اول بهانه . من اونو بيليرم کی، آنامی بوراخماييبالر. صاباح گلرلر

آنامين قارداشی بوردا . دان سونرا دا گئتمز ا دا آنام هاميله اوالنسونر. ييبلر ائل

سی  اوندا او پول وئريردی کی، باجی. ده ديرئکتور ايشلييردی کورامئل فابريکين

آنام تورپاق . دی پولو دا چوخ آليبالر اوندان اما آنام زورنان، تورپاق باس. سين گئتمه

 .دی  گئديبدی دا وئريب، اوشاقالری دا گؤتوروب باس
تشکيالتال االقدار نه کيمی . دور لرينيز چوخ ده خاطره يقين کی، بو طرف: سوال

 لرينيز وار؟ خاطره
دن ايستيفاده  من او گذشت. دا؟ اوندا هامييا گذشت وار ايدی بيزيم تشکيالت: جاواب

 ..م اؤزوم گئتميشه. م ائلمميشه
 کی فعاليت؟ ده فيرقه. تحصيلی دئميرم: سوال
اوخويورسان . دا نه دئييم جاوانالر حاقين. ده فعاليت چوخ ياخشی ايدی  فيرقه:جاواب

دوزديرديلر، . دا گليب دئييرديک ليک اوالن چتين. گليرسن هيمايدارليق ائديرديلر

 .سيله کؤمک اولوردو تشکيالتين واسطه. کؤمک ائديرديلر
 دا قادينالر ساوادسيز قاليردی؟ ايران: سوال
آند اولسون اللها . بيزيم قونشوالريميز وار ايدی. م ئی گؤرمميشهمن ائله ش: جاواب

حتی منيم آنام يازيق هميشه دئييردی کی، بيزی قويماق . سی اوخويوردو هامی

  . م، قاييداجاغام تورپاغيما جه آنام دئييردی کی، من گئده. ميرديلر مکتبه اوخوماغا ايسته

  چوخ آز ميقداردا مولالالر وار. يوردوسی اوخو قادينالر هامی. اما گئتديک اوخودوق

 .دا، تبريزده گئديرديلر مولال مکتبينه ايران. ايدی، اونالر اوچون مولال مکتبی وار ايدی

  

  

  

  

  

مکتب وار ايدی، آنجاق . اوللر يوخ ايدی. دا تزه مکتبلر وار ايدی شاه زامانين: سوال

  .مکتب يوخ ايدی.سه کيمی ايدی مدره
بيزيم زامانيميزدا اوخوماق اوچون . ه زامانينی گؤرموشوکبيز ائله شا: جاواب

. دا اوندا سووئتلر مکتبی ده وار ايدی ايران. دا خاريجه گئدنلر ده وار ايدی ايران

سه قزاينی قورتارميشام،  مدره. سی دا وار ايدی خستخانی. اوخويوردوالر بيزيمکيلر

 .سه دؤولتی ايدی مدره
او خستخانايا هامی . دا اوردا خستخانا وار ايدی النسووئت اوردوسو اوردا او: سوال

 .گئده بيليردی اوندا
 .خسته اولماميشيق: جاواب
م  ده گئتميشه من اؤزوم. دا مثل اوچون شوروی خستخاناسی وار ايدی تئهران: سوال

 ن هامی نؤوبينه. اورا
  gedirdi.saat ۵-سين اتجاماات سحر تئزدن گئديردی کی، نؤوبه اونا دا چ. ا قدر. 

اوردا حتی بيزيمکيلردن . ن آدام گئده بيلردی يه منجه ايسته.اونو بيلميرم والاله: جاواب

. دی دی گئتميش او بوردا قورتارميش. ن سه آدی مممد ايدی دئيه. نی وار ايدی يه ده ايشله

 .باشينا آند ايچيرديلر. چوخ قشنگ ايشلييردی. اوردا دا ايشه گؤتوردولر
 وليکلر مواليجه ائديرديلر؟اوندا کات: سوال
 .يوخ کاتوليکلر گوندوزلر خاندارليق ائدرديلر: جاواب
دا او واخت کاتوليکلرين اؤز يئرلری وار ايدی  ده يازيليب ايران آخی تاريخ: سوال

 مواليجه ائديرديلر احتياجی اوالن آدامالرا؟
ايندی ياديما . ردافارماچئپلر وار ايدی او. اونالردا داوا درمانالر وار ايدی: جاواب

آغ . چيخارديق تاماشايا. اونالردا دسته ايله کئچرديلر تبريزده. دو کی، وار ايدی دوش

اونالر راهيبه . ترکی دونيا دئيرديلر اونالرا. دا دا پاپاق باشالرين. پالتار گئيرديلر

 .دا ترکی دونيا دئيرديلر اونالرا ايران. ايديلر
.  ايل بوندان قاباق نه باش وئرير اوردا٧٠ری اولور دا فيرقه هاوادارال ايران: سوال

 سونرا گليرلر بو طرفه موهاجير اولورالر نه باش وئرير بوردا؟
.  بابادان او تبريزلی اولوب-دده. منيم آتام يازيغا موهاجير دئييرديلر بوردا: جاواب

ناما موهاجير دی آ آنام دا گئت. بوردا موهاجير دئييرديلر اونالرا. تميز تبريزلی اولوب

 .بير يئردن باشقا يئره گئدن. ن يه موهاجير ندی هيجرت ائل. دئييرديلر اوردا
بوردا خانيمالر نه ائديردی؟ مثل اوچون نئچه نفر ساوادلی خانيم وار ايدی : سوال

. دور دوکتورالريپميز چوخ. خانيمالريميز چوخ ايدی. گلنلری دئييرسيز بورا: جاواببوردا؟

 .دور بوردا خانيمالريميز چوخ. شاعرلريميز وار. دور ميز چوخايقتيسادچيالري
اونالر بوردا هکيم اولدوالر، : ده دانيشا بيلرسيز؟ آدالرين چکه بيلرسيز؟ جاواب اونالر باره: سوال

سونرا اونالری . سووئت مکتبين قورتارديالر، تيبب مکتبين. اونالری کيلينکايا دعوت ائتديلر

. اونالر تيبب مکتبين قورتارديالر. بير نفری تانيييرام خانيم. يه مه ا ايشلهآپارديالر کيلينيکاالر

بوردا . دی ايندی اوغلو اوردا هکيم. ده کيلينيکايا آپارديالر سی ايله بيرليک اونالری عائله

. پناهی گيل بوردا قورتارديالر. اوخودوالر، بوردا تيبب اينيستيتون قورتارديالر او واخت گلنلردن

 .لری چوخدور  خانيمين قيزی ائلسوقرا
. سين تانيميرام عائله. دا بيليرم ن دمير يولو اطرافه .يوخ: دی؟جاواب بوردادی؟ ايچری شهرده: سوال

سی قيزی  اونون باجی. دير ن نی قاده چوخ دا مده. می تانيييرام م سوقرا خانی من او واخت گلميشه

دير،  ن آدی فخری سه  اونون ايکينجی قيزی دا دئيه.دا ياخشی هکيمدير چوخ. دير دی هکيم ايراندای

دا او جور تيبب يوخ  ايران. لو هکيم وار ايدی لردن بوردا چوخ او واخت گلمه . دير او دا بوردا هکيم

. اورانی قالديرديالر بوردان گئدن اقتصادچيالرينين حسابينا. سووئت مکتبينين تيببی ايدی. ايدی

اوردان . ليالر اوردان گلب بوردا تحصيل آالن ايران. ليالر ايديلر  ايرانده بيزيم اونالرين دا ايچين

دان سونرا ايسه اوردا چئوريليش  بوردا اوخويان. گليب بوردا تيبب اينيستيتونا راحت گيرديلر

. بوردا تيبب باجيالری کيمی ايشلييرديلر سونرا ايختيساس آلديالر. دولر اورا دا بوردا کؤچ اوالن

اونالر . ده سين بوردان گئدنلر چوخ داياق ايدی تيبب ساحه. دا اينکيشاف دی ايران نسونرا باشال

 .ديلر قاباغا بورانين حسابينا گئت
 .اذيت وئرديک. ياخشی هومای خانيم چوخ ساغ اولون

 .سيز ساغ اولون خوشدور

١١ 

 ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان            ١٣٩٥شهريور١٢٢ شمارهدوره پنجم



  
  
  

  

 صمد بهرنگی
 نگاهی به زندگی کوتاه اما پر بار صمد بهرنگی

  در رود خانه ارس1347 شهريور 9ز صمد بهرنگی در مرگ پر رمز و را
مرگ خيلی آسان می تواند االن به سراغ من بيايد ، اما من تا می توانم زندگی کنم «

که می )البته اگر يک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم . نبايد به پيشواز مرگ بروم

زندگی ديگران مهم نيست، مهم اين است که زندگی يا مرگ من چه اثری در ( شوم 

 (قسمتی از کتاب ماهی سياه کوچولو(»... داشته باشد
صمد بهرنگی، نويسنده ای که در ادبيات معاصر کمتر از او حرف به ميان می آيد، 

نويسنده ی همان داستان هايی است که در بچگی و حتی بزرگسالی ديد هايمان را باز 

تن و آموخته های زيادی داستان هايی که بی شک حرف های زيادی برای گف. کرد

 .برای آموختن دارد
، در محله چرنداب تبريز، در کوچه اسکوئيلر از پدر 1318صمد بهرنگی در تير ماه 

و مادری تبريزی متولد شد و در کوچه ی جمال آباد همان محل بزرگ شد و به دبستان 

نام . ا امدندصمد فرزند چهارم خانواده بود و بعد از او دو دختر و يک پسر به دنب.رفت

پدرش . مادرش سارا بيگم يود که در چهارده سالگی به همسری پدر صمد در آمده بود

عزت، کارگر آواره ای بود که مثل بسياری از مردم، به ضرب سيلی صورتش را 

از اين رو بود که او با نخستين پديده ای که آشنا شد فقر بود و . سرخ نگه می داشت

ی فصلی بود و خرجش همواره بر دخلش تصرف پدرش کارگر. تهی دستی پدر

به » وازان«بعضی اوقات نيز مشک آب به دوش می گرفت و در ايستگاه . داشت

باالخره فشار زندگی وادارش ساخت تا با فوج . روس ها و عثمانی ها آب می فروخت

ولی . رفت و ديگر باز نگشت. عازم قفقاز شود. بيکارانی که راهی قفقاز و باکو بودند

درس بخوانيد تا مثل من کارگر « : صدايش هميشه در گوش فرزندانش طنين انداز بود

باز بهتر است چون خاطرتان . هر چقدر کم باشد. سعی کنيد حقوق بگيريد. آواره نشويد

 «.جمع است که آخر ماه پولی می گيريد
از دوران . در چنين خانواده ای بود که صمد جان گرفت و در کنار فقر بزرگ شد

با آنها در ميان خاک و خل . کودکی کار همدمش بود و بچه های پاپتی هميارش

بعدها نيز برای آنان و هموندانشان زيست و تادم مرگ . تبريز رشد کرد» چرنداب«

 :ه زندگيش نوشته استخود دربار. برايشان سرود زندگی و مبارزه نوشت
قارچ زاده نشدم بی پدر و مادر، اما مثل قارچ نمو کردم، ولی نه مثل قارچ زود از  »

... من نمو کردم. هر جا نمی بود به خود کشيدم، کسی نشد مرا آبياری کند. پا در آمدم

 «.مثل درخت سنجد کج و معوج و قانع به آب کم، و شدم معلم روستاهای آذربايجان
ول را در دبيرستان تربيت تبريز خواند و سپس ضمن تدريس در روستاهای سيکل ا

آذربايجان، ششم متوسطه را به صورت متفرقه گذراند و وارد دانشکده ادبيات در 

همچنين ترکی استانبولی آموخت، ولی هيچوقت حاضر . رشته زبان انگليسی تبريز شد

تداوم فرهنگ يك ملت، او را عشق او به آموزش و . نشد برای هميشه در شهر بماند

بر آن داشت تا با فكري روشن و ايماني استوار، به روستاهاي آذربايجان برود و به 

آودآان درس بدهد، بياموزد و بياموزاند آه زندگي اين نيست و انسان بيش از اين آه 

صمد يك استثنا بود؛ روشنفكري آه فكر روشنش به عمل . هست نيز مي تواند باشد

پس مجددا به روستا بازگشت و کار تدريس روستائيان . و به آار گرفته شددرآمد 

برای کودکان قصه . هم زمان با آن، نقد و مقاله نوشت. محروم، را از سر گرفت

فولکلورهای آذربايجان را جمع آوری کرد و زبان آذری را . کتاب ترجمه کرد. نوشت

 هم آماده ساخت که روش تازه ای کتاب الفبايی. به رديف کشيد و برايش دستور نوشت

قصه هايش را فقط . بود در جهت آموزش زبان فارسی به کودکان روستائی آذربايجان

، بلکه »عزيزدردانه« و » اطو کشيده«برای کودکان می نوشت آن هم نه کودکان 

مخاطب او همواره کودکانی بودند که محروميت و فقر با گوشت و استخوانشان عجين 

  صه های صمد در محتوا ضمن بهره گيری از تمثيل و استعاره از زبانی ق. شده است

  

  

  

  

  

  

  

شخصيت های اصلی، همه در طبقه محروم جامعه . ساده و روان برخوردار است

ريشه دارند و تنفر صمد بهرنگی به نظام طبقاتی رژيم وابسته در البالی جمالت 

 .آثارش به وضوح محسوس است
ه کودکان نيست و سعی ندارد از آنان موجودی مطيع و قصد نويسنده اندرزگوئی ب

توسری خور بار آورد، بلکه او ياد می دهد که عليه زورگو و ستمگر بايد شوريد و از 

در عين حال آموزش از خود گذشتگی، فداکاری، ناديده . اطاعتش شانه خالی کرد

دکانی بهرنگی هدفش اين بود که کو. گرفتن منافع شخصی را فراموش نمی کند

با شاگردانش رابطه ای دوستانه داشت . انديشمند بار آورد تا جامعه ای انديشمند بسازند

به هر روستائی که می رفت کتابخانه ای درست . و به راستی به آنها عشق می ورزيد

با پای پياده در روستاها می گشت و . می کرد و شاگردانش را به مطالعه عادت می داد

بعد . توصيه می کرد حتما کتاب های خوب را بخوانند. ب می بردبرای روستائيان کتا

درباره کتاب ها با آنها به بحث می نشست و حتی اگر اين فرصت را به دست نمی 

آورد برايشان نامه می نوشت و طی آن با زبانی بسيار ساده، کتابها را بررسی می 

 .کرد
. اسد شاه برانگيخته شودهمين روشنگری ها خود کافی بود تا خشم و وحشت رژيم ف

جريمه اش : ابتدا صمد بهرنگی را در تنگناهای بوروکراسی اداره فرهنگ قرار دادند

ولی هيچکدام در روحيه استوار اين شيقته ... توبيخ اش نمودند و. تبعيدش کردند. کردند

نگاه کنيم به نامه ای که برای برادرش اسد . واقعی مردم تزلزلی به وجود نياورد

 :ه و در آن با بی اعتنايی به روش بوروکراتهای فرهنگی پوزخند زده استنوشت
 تومن از حقوقم کسر کردند که چرا در 240مرا از آذر شهر به گاوگان فرستادند،  »

به محض اينکه به گاوگان رسيدم شروع به کار . امور مسخره اداری دخالت کرده بودم

ا تعجب ميکردند که چرا با اين همه بعضی ه. مثل يک گاو پر کار درس دادم. کردم

ظلمی که بهت رسيده، باز هم جانفشانی ميکنی، اين آدم ها فقط نوک بينی شان را 

خودم را به گاوگان عادت دادم و بی اعتنا کار کردم . ميديدند، نه يک قدم آن دورتر را

 رفتن غرض! ها. اما نه اينکه کار نکنی و بيکاره باشی. سعی کن بی اعتنا باشی... 

اما نبايد . به هيچ جا راه نمی برد. زندگی کالف سردرگمی است. است نه رسيدن

وقتی هم که مرديم، مرديم به . نبايد ايستاد : اين که می دانيم نخواهيم رسيد. ايستاد

 «!درک
. بود که برداشتی است از افسانه های محلی آذربايجان» تلخون« نخستين نوشته اش 

بعد از . به چاپ رسيد» کتاب هفته« در » قارانقوش. ص« امضای اين نوشته، ابتدا با

تبريز و » مهد آزادی« تعطيل اين نشريه، مقاالتی از صمد بهرنگی در روزنامه 

ولی . امضاهای صمد در اين مقاالت، گوناگون است. چندين نشريه ديگر به چاپ رسيد

در عين حال در . ه بود محتوا دريافت کلی نشان دهنده راهی است که او در پيش گرفت

يعنی غليان و خروش محتوای آنها از : يک فصل مشترک نيز به هم پيوند می خورند

صمد بعدها . زندگی مردم ساده و عامی که در پائين ترين طبقه جامعه جای می گيرند

  ) چه در قصه، چه در تحليل و بررسی و چه در ترجمه( نيز در تمامی نوشته هايش 
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بيشتر قصه ها و ترانه . را دنبال کرد و با الهام از توده، برای توده نوشتهمين محتوا 

 .ها را از روستائيان می شنيد و پادداشت می کرد
ناهمگن بودن نحوه آموزش نظام پيشين با شرايط زندگی روستائيان به خصوص 

 روستائيان آذربايجان صمد بهرنگی را وادار به نوشتن سلسه مقاالتی ساخت که نخست

در مجله ی معلم امروز در تبريز و مجله سپاهان و هفته نامه ی بامشاد در تهران به 

در . به چاپ رسيد» کندو کاو در مسائل تربيتی ايران« چاپ رسيد و بعدها با عنوان 

  :اين زمينه از زبان صمد می خوانيم
 مربيان از دانشسرا که درآمدم و به روستا رفتم يکباره دريافتم که تمام تعليمات «

دانشسرا کشک بوده است و همه اش را به باد فراموشی سپردم و فهميدم که بايد خودم 

 «.برای خودم فوت و فن معلمی را پيدا کنم و چنين نيز کردم
. اين کتاب نيز سرنوشتی مشابه با سرنوشت ديگر کتاب ها ارزشمند آن زمان داشت

يدانی برای عرصه اين قبيل انديشه ها معيارهای حاکم امپرياليستی مانع از آن بود که م

 .به همين دليل مسئله شد و به بايگانی رفت. و پيشنهاد های سازنده بوجود آورد
، سرشناس »صمد بهرنگی«در طول سال های دهه پنجاه و کمی پيش و پس از آن 

بهرنگی در طول حيات . ترين نويسنده ی ادبيات داستانی کودک و نوجوان ايران بود

.  قصه برای کودکان و نوجوانان به رشته ی تحرير درآورد20ود، بيش از کوتاه خ

چندين مقاله درباره ی مسائل سياسی تربيتی و اجتماعی بازنويسی افسانه  عاله بر آن،

گاه آثارش را به . های آذربايجان و چند ترجمه هم از جمله آثار به جا مانده از اوست

آثاربهرنگي پس از مرگ وي توسط .  نوشتنام هاي بهرنگ صاد و چنگيز مرآتي مي

او آه از برترين آتب در رده ي " ماهي سياه آوچولوي"آتاب . ناشران به چاپ رسيد

آودآان است از سوي شوراي آتاب آودك به عنوان بهترين آتاب سال شناخته شد و 

ه برنده ي جايزه ي نمايشگاه بولون ايتاليا و همچنين برند) 1348 (1969سال بعد آن 

تصاوير همين آتاب آه توسط فرشيد . ي جايزه ي بي ينال براتيسالواي چكسلواآي شد

مثقالي تصويرگري شده بود نيز جوايز متعددي ازجشنواره هاي معتبر جهاني دريافت 

ماهی سياه کوچولوی بهرنگی را می توان با آثاری همچون شاهزاده کوچولوی . آرد 

ی که در عين زيبايی حرف های زيادی برای داستان. دوسنت اگزوپری برابر دانست

صمد با زبان شيرين کودکانه هم آدم ها را به عمق داستان می برد و هم .گفتن دارد

 .حرف های سياسی اش را به تناسب شرايط آن روز می زند
معلمی به شدت عاشق . صمد معلم بود و چه شوری داشت برای اين که معلم باقی بماند

خواست معلم بماند چون می توانست درمعيت آن ياد بگيرد و ياد معلمی که می . کارش

ها می نمايد يافتن يکی از ريشه های اصلی درد  اما آن چه که فراتر از اين. بدهد

جامعه ی ايرانی بود که به درستی دريافته بود که چنين مساله ای سال ها است که 

ه داشته شدن مردم ايران، جهل وعقب مانده نگا. گريبان مردم ايران را گرفته است

البته مساله ای نيست که بتوان ازآن ساده گذشت دست گذاشتن روی نقطه ای حساس 

که حکومت و استبداد، خود که واقع يکی از حربه های اوست برای ادامه ی سلطه و 

اما صمد ازآن هنگام که دردانش سرای . استثمارطبقاتی اش، کار ساده ای نيست

 اصطالح معلم شدن می آموخت، با چسباندن روزنامه ديواری تربيت معلم درس به

همان طور که با . به در و ديوار دانش سرا، چنين جسارتی را آموخته بود» خنده«

تجمع دانش جويان بر گرد روزنامه ديواری و بحث ها و حرف و حديث های ناشی از 

   جار و جنجال های بی ازاين رو است که به دوراز. تاثير آن، به راز قدرت قلم پی برد

  مورد و هياهوهای کاذب و بدون هرگونه خودنمايی و اظهارفضلی، در سرآغاز نوشته

  

  

  

  

بدين ترتيب ديده می شود که «:اش، کندوکاو در مسائل تربيتی ايران می نويسد

  درمسائل تربيتی ايران، تا کنون کند و کاوی عاقالنه، با لمس مسائل از نزديک و 

حقير که سال هاست معلم دهکده است خواست کوششی بکند .  نشده استانعکاس آن ها

آن چه . و حرف و نظرهاش را گردآورد تا دست کم صورت مساله به دست داده شود

 «.بعد از اين می آيد همين حرف و نظرهاست
به اين ترتيب به راحتی و با تيزبينی، راه اش را از ادبای ريش وسبيل دار جدا می کند 

نها درباره ی همه چيز نظرمی دهند تا ديگران، فيلسوف شان بدانند، حرف که نه ت

آن هايی که . هاشان نيز بوی کهنگی می دهد و ازروی شکم سيری وراحت طلبی است

پشت ميزو جلوی کولر می نشينند و دم از مسايلی می زنند که هيچ از آن خبر ندارند و 

آدم «درحالی که صمد هميشه معتقد بود. از جاهايی صحبت می کنند که هيچ نديده اند

که نفس اش ازجای گرمی بلند شد، خيلی چيزها را نمی بيند و ناچار کليات بافی می 

کند و در پيله ی آرامش واستنشاق شبه آزادی فردی، دست به اصالح می زند و به 

ودرست به همين علت، نخست، چنته اش را از تجربه » .خيال اش که معجزه می کند

ازاين رو بی سبب نيست که وقتی . عينی پرمی کند و بعد قلم به دست می گيردهای 

اين نوشته چاپ می شود باعث حيرت و تعجب ديگران می گردد و جای پرسش که 

ای چنان حقيقتی را درخود نهفته دارند که خواننده از خود می پرسد؛  اين ها که نوشته

که البته با جواب تاريخی صمد ... اتی؟و چنين تجربي... با اين سن وسال... چه طور؟

همه فکر می کنند فقط خودشان درد دارند درحالی که نمی دانند : مواجه می شوند

طلسم دردهای فردی . دردها مشترک است وبا اين جواب، طلسم، شکسته می شود

و همه ی اين مسائل، تبديل به مسائل جمعی ومشترک می ... وتجربه های فردی و

همان طور که . رآغاز راهی است که صمد اما، آغازگر آن بوده استشوند واين س

صمد نويسنده ايست که فقر را شيرين بيان می . آغازگر بسياری ازمسائل ديگرهم بود

 .کند
ديدگاه او به فقر و نوشته هايش در اين باب با بسياری از نويسندگان معاصرش که ار 

ر ادبيات وقتی به ميان می آيد تصويری فقر د. فقر نوشته اند تفاوت چشم گيری دارد

اما صمد فقر را زيبا بيان می کند، . از رنج و عذاب و کثيفی و نا اميدی و بوی بد است

چرا که در فقر چيز های . صمد ديدگاه ديگری می دهد، اين که فقر خود نعمتی است

يای دن. زيادی ياد می گيريد که در رفاه هرگز حتی به فکرتان هم نخواهد رسيد

زيباييست نگاه صمد در داستان هايش به فقر و بی اهميتی به ماديات، چه در داستان 

قصه های صمد انسان را به فکر و . های کودکانه و چه در داستانی همچون تلخون

 .کاويدن تشويق می کند
بسياری از اين انديشه صمد برداشت سياسی و حذبی می کنند که همين باعث اين بود 

گفتند از  هاي فدايي خلق مي چريك. دانست ي صمد را متعلق به خودش ميکه هر گروه

آيد، انديشه  وقتي مساله فرهنگ و هنر پيش مي. طور زبانان نيز همين آذري. ما بوده

با اين وجود در هيچ يك از آثار . فرد در خدمت تمام بشريت است نه يك گروه خاص

او فقط وقايع . بينيم  حزبي نميهاي سياسي و صمد تعصب افراطي قومي يا انديشه

آرد و اگر اشكالي وجود  اطراف و محيط زندگي خود را با زبان آودآانه بازگو مي

شناس بود آه به دليل  او يك معلم جامعه. داشت از جمع و محيط و زمانه بود نه صمد

ي دردها را به خوبي شناخته بود آه  برخورد مستقيم با وقايع و فرهنگ مردم، ريشه

سازي و يا منافع  ستاييم نه به خاطر اسطوره او را مي. ل فرهنگي و بعد اقتصادي بوداو

 .و تبليغات حزبي يا زبان و قوميتش

  

  

  

  

  

فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های منطقه ای و جهانی را مد نظر داشته، با بيش از 
 های گذشته می و پيروزینيم قرن تجربه فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکا

 .ملی مردم آذربايجان را جهت داده، فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه می دهد مبارزه
 پيشه وری
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 درصد مردم ايران گرسنه اند٣٠
نابرابريهای پنهان در جامعه رو به افزايش است و فقر، محروميت اجتماعی، 

 .سائل حاشيه نشينی استپايين بودن شاخص های توسعه انسانی از م
به گزارش مهر، علی اکبر سياری معاون بهداشت وزير بهداشت در جلسه ستاد 

ساماندهی امور جوانان با اشاره به گزارش آسيب های اجتماعی در شورای 

معتقديم در برخورد با آسيب های اجتماعی نبايد فقط به : اجتماعی کشور، افزود

کالتی همچون طالق، اعتقاد و فقر شناخته ظواهر پرداخت بلکه بايد ريشه مش

 .شود
 های اجتماعی کاهش نابرابری اجتماعی تنها راه مقابله با آسيب

شعار ما در مواجهه با آسيب های اجتماعی بايد کاهش نابرابری : وی ادامه داد

امروزه دنيا با عدد و رقم حرف می زند و بايد با عزم و . های اجتماعی باشد

 باال و حمايت اجتماعی از پايين به مبارزه با معضالت اجتماعی اراده سياسی از

 .بپردازيم
بايد شرايط زندگی روزانه مردم را : معاون بهداشت وزير بهداشت اضافه کرد

بهبود ببخشيم، زيرا طی چند دهه اخير شرايط زندگی مردم بر اساس شاخص 

 .های مختلف سخت تر شده است
 ثروت، منابع و خدمات، از ريشه های بروز بهره مندی ناعادالنه از قدرت،

 .آسيب های اجتماعی است که بايد با آن مقابله شود
 درصد مردم کشور گرسنه اند و نان ٣٠در حال حاضر : سياری تاکيد کرد

 .خوردن ندارند که اين آمار را وزارت رفاه هم تائيد می کند
ی اجتماعی، مشکالت وی با بيان اينکه روش های گذشته در برخورد با آسيب ها

بايد به دنبال عدالت اجتماعی، مشارکت : مردم را حل نمی کند، خاطرنشان کرد

مردمی، همکاری بين بخشی با تکنولوژی سالمت برويم که اين موارد در قالب 

 .طرح تحول سالمت ديده شده است
 هزار نفر در ايران به دليل ٧٠٠ساالنه : معاون بهداشت وزير بهداشت گفت

ه های درمان ورشکست می شوند و مسئله آسيب های اجتماعی در حوزه هزين

 درصد عوامل سالمت، عوامل ۵۵سالمت يک مورد نوپديد است به طوری که 

 .اجتماعی است

 درصد جمعيت شهری ايران حاشيه نشين هستند، ادامه ٢۵سياری با بيان اينکه 

سمی شناسايی شده اند های غير ر  هزار نفر در سکونتگاه٢٠٠ ميليون و ١٠: داد

 .و حاشيه نشين ها بيشتر مهاجران روستايی و تهيدستان شهری هستند
رويکرد دولت ها در مواجهه با حاشيه : معاون بهداشت وزير بهداشت تاکيد کرد

نشينی در ابتدا رويکرد چشم پوشی و انکار و در مرحله بعد اقدامات سلبی و 

رضايتی عمومی شد اما در حال حاضر ايذائی بوده است که در مواردی موجب نا

بايد رويکرد ما برنامه ريزی ارتقاء شرايط حاشيه نشينان در جهت کاهش فقر و 

 .نابرابری های درون شهری باشد
 هزار نفر در حاشيه شهر ٢٠٠در حال حاضر يک ميليون و : وی اضافه کرد

 . دارد هزار نفر حاشيه نشين۵٠٠همچنين شهر تبريز . مشهد زندگی می کنند
: سياری با بيان اينکه نابرابری های پنهان در جامعه رو به افزايش است، افزود

فقر، محروميت اجتماعی، پايين بودن شاخص های توسعه انسانی، بی بهره ماندن 

از خدمات شهری، پايين بودن سطح بهداشت عمومی و شيوع بيماری ها از جمله 

رصد افراد ساکن در حاشيه شهرها  د٩۴مسائل حاشيه نشينی است، به طوری که 

 .اعالم کرده اند که از سطح پايين بهداشت برخوردارند
معاون بهداشت وزير بهداشت همچنين خشونت، اعتياد، فرار از منزل و زنان 

برای مقابله با اين : ويژه را از جمله مشکالت ديگر حاشيه نشينی دانست و گفت

، ايجاد اشتغال، ارائه تغذيه رايگان و آسيب ها بايد حرفه آموزی و توانمندسازی

 .درمان بيماری ها در راس فعاليت ها باشد
 ٣۵٠بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، يک ميليون و : وی تاکيد کرد

هزار معتاد در کشور وجود دارد که آمار وزارت بهداشت رقم ديگری را نشان 

 .می دهد
کمترين ميزان ارتباط با اين : فزودسياری در خصوص ارتباط با زنان ويژه ا

همچنين بيشترين . دسته زنان به سيستان و بلوچستان، لرستان و همدان است

ميزان حضور اين دسته از زنان در استان های گلستان، تهران، البرز و کمترين 

 .در خراسان جنوبی، آذربايجان شرقی و زنجان است

  

 ردانشگاه تبريز دومين دانشگاه بزرگ کشو

 دستاوردی از حکومت ملی آذربايجان
قرار است اين دانشگاه دانشجو در . پس از هفتاد که از تاسيس دانشگاه تبريز می گذرد

 .مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبيات ترکی به پذيرد
اين دانشگاه از مهر ماه سال تحصيلی : رئيس دانشگاه تبريز در اين باره گفته است

ن در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبيات ترکی آذری تعداد  از بين متقاضيا95- 96

 . نفر در دوره روزانه و نوبت دوم دانشجو جذب خواهد کرد40
خانم زهرا ساعی نماينده تبريز در مجلس شورای اسالمی اين تصميم را اتفاقی 

اندازی رشته زبان و ادبيات ترکی دستاوردهای  راه: خوشايند می داند و اعتقاد دارد

 .اجتماعی زيادی را به همراه دارد
او افزايش وحدت و هويت ملی، همگرايی جامعه، امنيت ملی و غيره را از جمله 

 .دستاوردهای اجرای اين تصميم می داند
بايد ياد آوری کرد که هفتاد سال پيش دانشگاه تبريز با همت حکومت ملی آذربايجان و 

  پيشه وری که بدنبال مکان مناسبی . به دستور سيد جعفر پيشه وری آغاز بکار کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

برای دانشگاه بود، وقتی به ديدن باغ قديمی صاحب ديوان که در زمان رضا شاه تبديل 

 .به زندان مخوفی برای زندانی و شکنجه و کشتار آزاديخواهان بود، رفت
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  ...دانشگاه تبريز

 مسافری که به شهر وارد می .من طرفدار مدرسه ام.من طرفدار زندان نيستم : گفت

 . شود نه زندان و بازداشتگاه بلکه بايد مراکز علم وعرفان يعنی دارالفنون را ببيند
و به سرعت اين محل برای دانشگاه . بدين ترتيب محل دانشگاه تبريز انتخاب شد

پزشکی که . دانشگاه تبريز در بدو تاسيس شامل سه دانشکده بود . بازسازی گرديد

که دارای چهار شعبه به ( يل شش سال بود کشاورزی و تعليم و تربيت مدت تحص

 -۴فيزيک و رياضيات  - ٣تاريخ و جغرافيا  -٢زبان و ادبيات  -١ترتيب زير بود 

که اصطالحًا طب ، )  سال بود ٣شيمی و طبيعيات که دوره تحصيل در اين دانشکده 

 .فالحت و تعليم و تربيت گفته می شد
و پژوهشگر با استفاده از اسناد و مدارک، نگاهی دارد به تاريخچه رضا همراز محقق 

  :دانشگاه تبريز
در اين امر هيچ شکی نيست که ، حکومت مّلی آذربايجان در طول يکسال حيات خود 

اين دولت . مصدر خدمات فرهنگی زيادی بود که دوست و دشمن به آن معترف اند

 رسمًا ١٣٢۴ آذر ٢١د را صادر و در بيانيه خو١٣٢۴مستعجل در دوازدهم شهريور 

به فعاليت پرداخته و بعد از يکسا ل با يورش وحشيانه نيروهای نظامی شاه مخلوع و 

در اين مجال . به خاک و خون کشيده شدن هزاران نفر آذربايجانی ، سقوط کرد 

پرداختن به کارهای حکومت مّلی نمی تواند عملی باشد و همان بهتر که اين مهم به 

اما بی انصافی است که يکی از مهمترين اقدامات حکومت . اد خبره واگذار گردد افر

به نظر راقم يکی از مهمترين کارهای انجام يافته .مّلی آذربايجان را ناديده گرفت 

حکومت ملی آذربايجان تاسيس دانشگاه تبريز بود که در منطقه ای به بزرگی 

تاسفانه عده ای بي اطالع تاريخ دانسته م. آذربايجان بسيار جدی و ضروری می نمود 

حال .  دانسته و نوشته اند ١٣٢۶يا نادانسته از چه رو تاسيس اين دانشگاه را به سال 

آنکه برابر اسناد و مدارک موجود در کتابها و نيز روزنامه آذربايجان ، ارگان فرقه 

 در سال ملی  حکومت٢۴/ ٩/١٠دموکرات ، دانشگاه تبريز به موجب فرمان مورخه 

اولين رئيس دانشگاه تبريز .  شمسی رسمًا افتتاح و شروع به کار نموده است ١٣٢۵

به اين ترتيب دانشگاه تبريز دومين . مرحوم دکتر نصرت اهللا جهانشاهلوی افشار بود 

 . دانشگاه پس از دانشگاه تهران شد
پزشکی که . جالب است که بدانيم اين دانشگاه در بدو تاسيس شامل سه دانشکده بود 

که دارای چهار شعبه به ( مدت تحصيل شش سال بود کشاورزی و تعليم و تربيت 

 -۴فيزيک و رياضيات  - ٣تاريخ و جغرافيا  -٢زبان و ادبيات  -١ترتيب زير بود 

که اصطالحًا طب ، )  سال بود ٣شيمی و طبيعيات که دوره تحصيل در اين دانشکده 

اولين رئيس دانشگاه تبريز نيز دکتر نصرت اهللا . د فالحت و تعليم و تربيت گفته می ش

شش ماه . جهانشاهلو بود که دو سال قبل در کشور آلمان رخ در نقاب خاک گذاشت 

جهت گشايش ، اقدامات اوليه و تدوين کتب درسی برای دانشجويان آذربايجانی وقت 

. سها رفتند صرف و در سال جديد دانشجويان با خيال آسوده و فراخ با ل به سر کال

در مدت شش ماه معلمين و اساتيد چندی نيز جهت تدريس در کالسها انتخاب شده و 

استادان از پزشکان، دبيران با سابقه و . ساير ملزومات نيز به تدريج تهيه گرديدند

تنها يک نفر استاد رياضيات عالی از . سرشناس تبريز و مهندسين برگزيده شده بودند 

پيشه وری در رشته زبان و ادبيات و ادبيات کالسيک تدريس . ود باکو استخدام شده ب

دروس در تمام کالس ها به زبان آذربايجانی بود و درس زبان آذربايجانی . می کرد 

استاد اين درس زنده ياد گنجعلی صباحی بود که در . برای همه رشته ها اجباری بود

 ٨ تا ٢س دانشگاه از ساعت اوقات در. مديريت داخلی دانشکده هم فعاليت می کرد 

به اين ترتيب استادان شاغل و آن دسته از دانشجويان که شاغل . بعد از ظهر بود 

برای مخارج دانشگاه حکومت ملی . بودند می توانستند به کار و درس خود برسند 

 .يک ميليون تومان پول پرداخت کرده بود
مراسم مرحوم محمد علی در اين .  اجرا گرديد ٢٢/٣/٢۵کلنگ زنی دانشگاه در 

صفوت تبريزی يکی از خدمت گذاران و معارف پروران آذربايجانی که خدمات 

  فرهنگی اش اظهر من الشمس است به ايراد سخنرانی پرداخته و گفتند ، چند روز پيش 

  

  

  

  

  

جهت انتخاب زمين مناسب برای دانشگاه با حضور آقای پيشه وری به سوی مدخل 

ر مدخل شهر باغ قديمی صاحب ديوان را ديديم که ديوارهای د. شرقی شهر رفتيم 

اين ساختمان .ضخيم همانند قلعه ها داشت و در آن ساختمان وحشت آوری قرار داشت 

اين .را برای ما زندانی بنا کرده بودند تا واردين به شهر با ديدن بنا به خود بلرزند 

 ۴٠٠ بنا ی اين ساختمان مبلغ برای.مدفنی بود که برای آزادی خواهان ساخته بودند 

نصف اين پول را به جيب زده و نصف . هزار تومان قبل از جنگ خرج کرده بودند 

آنجا را بازديد کرديم .خالصه ما وارد اين ساختمان شديم . ديگر را هزينه کرده بودند 

  من طرفدار .آقای پيشه وری پس از مالحظه آنجا گفت ، من طرفدار زندان نيستم … 

مسافری که به شهر وارد می شود نه زندان و بازداشتگاه بلکه بايد مراکز . سه ام مدر

 . علم وعرفان يعنی دارالفنون را ببيند
در مراسم بازگشائی و افتتاح دانشگاه تبريز ليدر حکومت ملی آذربايجان مير جعفر پيشه وری از 

از روستا ها به اينجا آورده و اهميت دانشگاه صحبت و اضافه کرد که، ما فرزندان دهقانان را 

برای مخارج ابتدائی دانشگاه به . نسبت به تعليم و تعلم آنها نهايت سعی و کوشش را خواهيم نمود 

 ٩جهت تامين لباس و سايرامکانات دانشجويان دو ميليون تومان و به جهت آماده سازی کالسها 

 . ميليون تومان اعتبار داده بودند
ها يت منتشره در برلين غربی ، پولی که حکومت ملی آذربايجان برای به گزارش روزنامه وار

کمک دانشگاه اختصاص داده بود يک سوم بودجه را شامل می شد که در مقايسه با بودجه ی که 

دانشگاه تبريز در . رژيم شاهنشاهی برای کل آذربايجان اختصاص داده بود به مراتب بيشتر بود 

اين . پژوهشی و به امکانات آموزشی و رفاهی نيز تجهيز گرديد آن سالها به يک موسسه علمی 

دانشگاه ابتدا در محل دانشسرای پسران شروع به کار نموده ، يعد از چندين ماه نيز حکومت ملی 

اين بنا را در زمان رضا شاه چنانکه مذکور گرديد . بنای جديد دانشگاه را در محل فعلی بنيان نهاد 

جهت زندانی کردن روشنفکران و نخبگان آذربايجان در نظر گرفته بودند برای تاسيس زندان به 

برای کمک به اين بنا از ملت صادق آذربايجان . که نام محل اش نيز باغ صاحب ديوان نام داشت

با . که گاهی اوقات با توسل به زور ماليات می گرفتند چهار صد هزار تومان هم خرج کرده بودند 

ت اندر کاران حکومت ملی در بنای آنجا ، دانشگاه تبريز را تاسيس کردند ديدن اين عمل زشت دس

جهت تحصيل در سال . و جوانان و جويندگان علم و دانش به جای زندان به دانشگاه رهسپار شدند 

 ۶٠ نفر و برای دانشکده کشاورزی ١٢٠ نفر، تعليم و تربيت ۶٠ برای دانشکده پزشکی ١٣٢۵

دانشجويان شهرستانی از اينکه کارمند بودند يا غير کارمند . قع شده بود نفر دانشجو مورد قبول وا

در صورتی که در تبريز مسکن نداشتند و نيز دانشجويان بی بضاعت از تسهيالت شبانه روزی از 

خبرنگار . رايگان نيز استفاده می کردند ) صبحانه ، ناهار ، شام (مزايای خوابگاه و رستوران 

 به سراغ دکتر جهانشاهلو رئيس دانشگاه آذربايجان ١٣٢۵ نيز در مرداد ماه روزنامه آذربايجان

سواالتی پرسيده … رفته و سواالتی مبنی بر چگونکی تشکيل دانشگاه ، آشنائی با وضعيت آن و 

مخبر روزنامه می پرسد که برای آينده کدام دانشکده ها را در نظر گرفته ايد؟ که رئيس . بود 

 می گويد امسال برای ضرورت ها و احتياجات مدنی ملتمان دانشکده های دانشگاه وقت تبريز

چرا که سالمتی و معارف جزء ضروری ترين احتياج های . پداگوژی و طب را در نظر گرفته ايم

در سال بعد نيز دانشکده های داروسازی . ملت آذربايجان و آمال حکومت ملی آذربايجان می باشد 

سپس خبرنگار از استقبا ل مردم می پرسد که وی . شا اهللا داير خواهد شد ، فنی و ساير رشته ها ان

خاطر نشان می سازد ، از بدو تاسيس اين دانشگاه چه جوانها و چه ميان سالها با استقبال چشمگير، 

ما را دلگرم کرده اند و هر روز تقاضاهايی مبنی بر ادامه تحصيل در رده های باال به دست ما می 

س دانشگاه در دلهای مردم شور و شعف و شادی را به ارمغان آورده و آنها از اين کار تاسي. رسد 

) ١٣٢۵اول مهر ماه ( چنانکه اشاره شد اسم نويسی برای سال تحصيلی جديد. بسيار خرسند ند

آنهايی که ديپلم ششم متوسطه .  انجام گرفت ٢۵ مرداد ماه ١۵ تير ماه لغايت ١٠آغاز و از تاريخ 

، بدون کنکور و فارغ التحصيالن پنجم متوسطه و دانشسرای مقدماتی با گذراندن کنکور داشتند 

 . کنکور در شهريور ماه انجام گرفت و در موعد مقرر کالسها تشکيل يافت. پذيرفته شدند 
 گاهي در دانشگاه سر و – اجتماعي بااليي برخوردار بود گه –اين منطقه چون از شعور سياسي 

گاهي شدت اين اعتراضاتي به حدي مي رسيد . ارتي اعتراضاتي به رژيم مي شد صداها و به عب

 آه تصميم گرفته مي شود ١٣۴۶مانند اعتراض سال . آه مسئولين مملكت پا در مياني مي آردند 

دربهاي دانشگاه بسته مي شود اما همين آه شاه اين گزارش گونه ها را مي ديد لب به اعتراض مي 

 اين گزارشها آه به توسط امير عباس هويدا به شاه ارائه گرديده بود او سخت بر در يكي از. گشود 

چطور مي توان توجيه آرد دانشگاهي را آه پيشه ( آشفته و فوق العاده عصباني شده و گفته بود 

 ( وري تاسيس آرده است ما آنرا منحل آنيم

١٥ 

 ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان            ١٣٩٥شهريور١٢٢ شمارهدوره پنجم



  

  

  

  

 نادر معلمله موصاحيبه
. يندان تبريک ائديريکسيزی آذربايجان قزئتی آد: سوال

گلميشيک کی، سيز آذربايجان قزئتينه نه کيمی کؤمکليک 
حالينيزی دانيشا  -سيز اؤز ترجومئيی. جکسينيزه ائد

  بيلرسيز؟ 
دا  جو ايلده باکی -١٩٣٣من فرجولالزاده نادر : جاواب

جی  -١٩٣٧. منيم آتام روحانی ايدی. آنادان اولموشام
) ايران پاسپورتون(گؤره ايلده پاسپورتونو دييشمديينه 

ه شيم، من و آنامی حبس ائلداقار. ديلر ه بيزی حبس ائل
اوردا تکليف . آپارديالر گمييه ايرانا يوال سالماغا. ديلر 

ه ديلر آناما، بو اوشاقالر بوردا آنادان اولوب، بيز ائل ه ائل
آنام دا دئدی کی، . يه بيلريک کی، بونالری ساخالياق 

او واخت . جيم  يير من ده اورا گئدهمنيم اريم هارا دئ
بيزيم اصليميز ده من سونرا . ديلر ايرانا سورگون ائل
دن سونرا دا گئتديک  سورگون. دی لی بيلديم اردبيل

. اوردا وضعيت ياخشی دئييلدی. اردبيلده قالماديق. اردبيله
آنام يازيق . گوج يوخ -اوردا دا ايش. گلديک تبريزه

سونرا . قارداشيمی و منی. ريردیايشلييردی بيزی دوالندي
 ياشيم اوالردی منی مکتبه ١٣لی،   دئمه. قارداشيم ايشلدی

اوندا فارس . فارس مکتبينه. ديلر، گجيکميشديم  گؤتورمه
. ت مکتبی آچيلميشدیه اوندا تبريزده سوو. مکتبی ايدی

اورا منی گؤتوردولر، اوردا سومکا، کيتاب هر شئی 
بير ايلدن سونرا . يل چکدیاورا دا بير ا. وئريرديلر
منيم ياديمدادی اوردا اوخويارکن، درس . باغالديالر

قورتاراندا طلبه يولداشيمال بيز چيخديق گلديک 
ری آذربايجان ه وايداوانکينا، اوردا گؤردوک کی، پيش

اوردا . سينين پروقرامينی اوخويور  دئموکرات فيرقه
نين عضولری   مرکزی کوميته. جاماات ييغيليب

هرودی، شاعر محمد بيريا اونالرين هاميسی اوردا ال
بيريايانان وياليی بيزه ائوه هميشه . چيخيش ائديرديلر

اوندا قونشوالر گؤرموشدو محمد بيرياينان . گليرديلر
لرده اونالر بيزی   بو حادثه. وياليی گليرديلر بيزيم ائوه

 سونرا گؤردوم نورينين چيخيشينداه پيش. ساتميشديالر
آذربايجاندا اونيوئرسيتئتلر . نه يازيليب دوز دئييرلراوردا 

 جو سينفه قدر آذربايجان ديلينده درس کئچه -٣آچيالجاق،
اوردا بير ده . بعضی اصالحاتالر آپاريلماليدير. جکلر

منيم ده . يه بيزه پول الزيمدير  جبهه. دی سؤز ايشلت
ر اوندا پولالری ياديما گلي. قاباغيمدا هامبال دايانميشدی

گؤردوم او يازيق هامبال جيبيندن . دستماال قويارديالر
دی او داخيال  چيخارتدی دستمالی نئچه قرام پول گئت

. بت وار ايدیحاينسانالردا بئله هيسسيات، بئله م. دی سال
هله . سين هله دانيشميرام بورانين حادثه. هامی شاد ايدی
  م محلهسونرا تبريزده بيزي. سين دانيشيرام او تايين حادثه

سونرا . آسفالت ساليندی. ده پوستخانا ايشی آچيلدی
من ده او . کرانتالردان سو گلدی چوخ ايشلر گؤرولدو

 ياشيم ١٣. ياشيم چوخ اولسادا. واخت مکتبه داخيل اولدوم

سونرا بو هاديسلر . جو سينفه داخيل اولدوم-٣. وار ايدی
تخانا لری بيز تبريزده پوس حادثه»  آذر٢١«ده  ن باش وئره

دا  تورکييه کونسولونون يانين. ده اولوردوق سين کوچه
دی  او امر ائلميش. سونرا مدافعه ناظری وار ايدی. ايدی

يه گتيرسينلر  ميادان گلنلر سالحالرين نيزام نزمييه
  . آتسينالر
  شاهين مدافعه ناظری؟ : سوال
. نرال کاويانژ. يوخ بيزيم مدافعه ناظريميز: جاواب

تميشدی کی، سالحالرين هاميسين آپارين کاويان امر ائ
سی يوخ  اورداندان دا عکس اينقيالبچيالر ييه. آتين اورا

آتيشما . توفنگلری گؤتوروب دوشموشدو شهرين جانينا
او . دوالر می توت ديلر قارداشی بيزيم ائوه ده گل. اولدو

هئزبی تودئيی ايرانين عضوو ايدی، من ده جاوانالر 
می آپارديالر،  ديلر، اما قارداشی زلتمنی گي. تشکيالتينين

دان  اوندا دا دار آغاجين. سونرا نه ايسه اولدو بوراخديالر
. هئچ کس گئتميردی. دا آسيرديالر ساعتم قاباغين

 ١٣من باالجا ايديم . يه منی گؤندريرديلر قورخوردو گئتمه
 نفر ٣دا دا  گليرديم گؤروردوم، هر آسان. دا ياشين

دا قاليردی، گليب  ينين آدالری ياديمبعضيلر. آسيرديالر
بير دفعه ده اژدر امينی، اونون . دئييرديم پارتيياچيالرا
دا، اژدر عمی ده  اژدر امينی آسان. اوغلو دا بوردا اؤلدو
دا دا  ايپ قيريالن. دی ايپ قيريلميش. چوخ کؤک ايدی

دا دا اونو  ده ده ايپ قيريالن بوتون موسلمان عالمين
آژان هيرسلنيب مومو او . آژان آسيردی. آسماماليديرالر

اؤزوده . دی دن بوينونا ساليب آسميش قدر ايپه چکيب تزه
يه قدر -١٢دان ساعت -۶سحر ساعت . آسما بئله گئديردی
ن  مننه. سين جاماات گليب باخ. آسيرديالر کی

من ده . سوروشوردوالر تاجيرلر يئنه اوردا آدام آسيبالر
دان  يرديلر کی، او يولقاييديب گئد. دئييرديم هه

لی   نيفر علی توفنگ٨-٧. سينلر  سينلر، گؤرمه کئچمه
 نفر ١٣گده کيم . مولال دئييردی. دادا مولال گئديردی قاباغ

سين قبزين وئريم بئهيشته  دئموکرات اؤلدورسه گل
. لرده اولوردو چوخ بو حادثه. لی گليردی مه گوله. سين گئت

. دی چوخ ضعيتی پيسیدان سونرا جامااتين و اينقيالب
چوخ آدامی اوردا سورگون . چوخ توتوردوالر

. اينقيالبا قوشولدوغو اوچون.  يئرلره آيلویr.istiديله ائل
دی دئدی کی،  دا بير گون ناظيم گل ده اوخويان من مکتب

هازيرالشين کيتابالری ) ناظيم دئييرديلر ده اوندا(
. ينااوخويا گئديريک گولوستانا باغ-گؤتورون اوخويا

ده کيتابالری دا،  بيزده هاميميز دسته باغالديق مکتب
. دا دئديلر کی، اوردا محمدين آدی وار يانديرمايين يول

ديلر بوتون آذربايجان کيتابالرين  اؤزو ده دئدميش
سين قويدوق قاييشين آلتينا  بيز هامی. دير ديرماق الزيم يان

ؤردوک گ. گئتديک چاتديق گولوستان باغينا. سينلر گؤرمه
  هميشه باهار . دان ژاندارماالر ماهنی چالير اوردا اوزاق
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  ...نادر معلمله موصاحيبه
ياخيشالشديق گؤردوک قشنگ سهنه . سين ماهنی

جمعه گونو . ده ده فيرودين ايبراهيمی  سهنه. دوزلديبلر
. آخيرينجی او ايدی. فيرودين ايبراهيمينی آسميشديالر

. دی ده يرميزی دستمالی جيبيندادی ق ايندييه کيمی ياديم
. لو، اؤزو ده اوتولنميش گؤی قالستوکو وار ايدی قالستوک

يه -١٢.  اوالردی١٢ساعت . زو ده چوخ ياراشيردیئو
دی ساغ  بوينو اييلميش. چوخ قالميش آسيلميشدی منجه

اوردا دا . دی بوينونا دی گيرميش ايپ کسميش. طرفه
داشقا . يرسيز ده ندیداشقا دا بيل. دی دؤولت داشقا دوزلت

فيرودينی . دوزلتديی آرابادی اوندا يوک آپاريرالر
دا پارتيياچيالر دا وار  ن واخت همه. دوالر داشقايا قوی

ديلر اونالردا فيرودينين دفنينده ايشتيراک  گئت. ايدی اوردا
  . سونرا اونالرين دا چوخونو توتموشدوالر. ائتديلر
اولدو؟ پيشوری بو تايا لر نئچنجی ايلده  بو حادثه: سوال

  گلندن سونرا؟ 
اوندا من . دا  ياشيم اوالن١٣بو اولوب منيم : جاواب

. لری گؤردوم جو ايله قدر بو حادثه-۴٩. ايراندايديم
آريف واردی شاعر گلديک . جو ايلده بيز گلديک -١٩۴٩
  . ده قاچاق يولوينان گلديک کئشديک سووئت اتفاقينا مشه
يز تبريزده اولوردو، يعنی تبريزده لر يالن بو حادثه: سوال

  سا باشقا يئرلرده ده؟  آداالری آسيرديالر يوخ
 ١٢. تبريزده آسيرديالر. م باشقا يئرده گؤرمميشه: جاواب

نفره قدر اوالردی آسديالر آخيرجی دا اولدو فيرودين 
جک  ديالر شاه گله ائله مسئله قالديرميش. می ايبراهی

شاه . سين سماسينالر آزاد ائلتبريزه اوال بيلر فيرودينی آ
دی تبريزه هامی  بيلميرم نئچنجی ايل ايدی شاه گلميش

دو چوخ آدام يالتاقالر  علين ده بئله قويموش. قارشيالدی
  . اؤپوردو علين

سا  نلر قاليرديالر اوردا يوخ ده علينی اؤپ شاه گلن: سوال
  سورگونه گؤندريرديلر؟ 

يون کسيرديلر ياديما گلير قسسابالری دا قو: جاواب
ده ده مسغارايا قويوردوالر کی، شاه  سونرا قزئت. قوربان

آپارديالر . دی دی نيه ائهسان وئريلمه دی قويون کسيل گل
دا  اوستو آچيق ماشين. ديالر باها قيمته قساببخانادا سات

لين ده اؤپوردو الين قويموشدو باييرا ايکی اايکی . گليردی
  . جاماات
ن  دن سونرا اول گؤستريله لنپيشوری بورا گ: سوال

  کينوالرين وضعيتی نئجه اولدو؟ 
دی خاريجی کينوالر   ده باشالن١٩۴٧: جاواب

اما بير . دی سی ييغيشيل باشقا فيلملر هامی. يه گؤستريلمه
اوردا ظابطلری، عسگرلری . فيلم گؤستريليردی

اوردا آلئکساندر ) ايران ظابطلرين(ديلر  گتيرميش
  . دان گؤستريليردی ليغينموتروسووون قهرمان

ده  او فيلم اوستون. بيرده پولکون اوغلو فيلمينی: سوال
دا نه دئيه  بو حاق. کينوکلوبون موديرلرين آسديالر

  بيلرسيز؟ 

  
  
  
  
  
  

ده آپارات  دا کوچه دا اوالن سووئت قوشونو ايران: جاواب
ده  دوالر هميشه گئديرديک باخيرديق کوچه قويموش
ده  کتبيميز ارک قاالسينين او طرفينبيزيم م. کينوالرا
 نفر عسگر ٧اوردا بو هاديسلر واختی . اولوردو
لر اوچوردو کاغيذالر  او واخت تياره. دی قالميش
. لری وورون کاويان دئييردی توفنگله او تياره.. سپيردی

اوردا . دی سونرا اونالرين تالئيی نبيلينمه.  نفر ايديلر۵
اونالری . الر قويويااؤزلرين آتدي. قويو وار ايدی

  . ديالر ديالر ووراجای توتسای
نادير معلم سيز دئديز کی، او واخت پيشوری : سوال
نئچه فايز جاماات .  شهريورين بياناتين اوخودو١٢دی  گل
  دی بو بياناتی؟  ن بيه

ائله قوالق آسيرديالر کی، . هياجان وار ايدی: جاواب
شئيلری باشا دوزدو بيز چوخ . مات باخيرديق-بيزده مات

بونا مثال . جامااتين اکثريتی باشا دوشوردو. دوشموردوک
. ده آتيشما گئديردی م کی، او واخت اردبيل گتيره بيلره

عادی هامبال، او . دير ليگی الزيم يه پول کؤمک جبهه
  . ليگی ائديرديلر آدامالر پول کؤمک

دان باشقا سيز دئديز کی، آسفالت  مکتب آچماق: سوال
اوردا زاوودالر، فابريکلر وار ايدی . رديل چکميش

لرين و کندچيلرين   اونالرين وضعيتی نه جور اولدو؟ فهله
  اوردا کندچيلر نه خئيری وار ايدی؟ 

کندچيلر اوردا موساديره اولونموش تورپاقالرا : جاواب
. ديلر جک دئميش تورپاق وئريله. گؤره هامی سئوينيردی
ديلر کی،  ده يامان سئوينميش تورپاق آدی گلن
  . تورپاغيميزی آالجاغيق

دی  دا قال دن سونرا او تورپاقالر جاماات شاه گلن: سوال
  دی آلدی؟  سا خانالر، بيلر گل يوخ

منيم آنام دا . بيز اريزه يازميشديق شاها: جاواب
لری هئچ  اريزه. دی دان اؤترو اريزه يازميش قارداشيم

دی  يلميشتورپاقالر کی، وئر. دی بيرينين جاوابی گلمه
مکتبلر ده . دی دن آلين سی اللرين کندچيلره اونالرين هامی

  . ده اولدو فارس ديلين
بس راديو . بيرده اوردا راديو وئرليشلری وار ايدی: سوال

  وئرليشلرينين وضعيتی نئجه اولدو؟ 
چئمازر هميشه . بلی راديو وئرليشلری وار ايدی: جاواب

 سونرا فالرمونييا .دی او راديو باغالن. چيخيش ائديردی
سوز کونسئرتلر  فيالرمونييادا پول.. دی آچيلميش

حسين جاواد . هميشه گئديرديک باخماغا. وئريليردی
فيالرمونييا دا . او اوخويوردو ياديما گلير) آشيق جاوان(

  . دی باغالن
. دا ايکينجی اينيستيتوت تبريزده ايدی ايران: سوال

   دا آچيلميشد بس او؟ پيشوری زامانين
-١٩۴٩. دی بلی او دؤورده اونيوئرسيتئت آچيل: جاواب

ده قالير  منجه ايندی. من گلنه قدر. جو ايله قدر قاليردی
  ده آذربايجان  اول پيشوری دؤورون. همين اونيوئرسيتئت
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  نادر معلمله موصاحيبه
دن سونرا ايسه  ده تحصيل آليرديالر سونرا شاه گلن ديلين

  . ده فارس ديلين
  لرينيز وار؟  دا داها نه خاطره او تای: سوال
. دا اوالنالر هميشه دردلشيردی او تای: جاواب

ده اوخويانالر دا وار  روس ديلين. ييغيشيرديالر بير ائوه
پراودا قزئتی آليرديالر . آيری قزئت چيخميشردی. ايدی

نلر . بيزی باشا ساليرديالر. اوردان اوخويوردوالر بيزه
ائله آدامالر . يزی اوزمميشديکهله اوميديم. اوالجاق

ديالر کی، گليرديلر ائولره گيزلی  بيزيم آراميزا سالميش
منيم ياديما گلير . سه خبر وئريرديلر فعاليتلری گئديب پولی

دوالر، بير دنه قيز وار ايدی آپارديالر  منی ده توت
منه بير شيلله ووردوالر دئديلر کی، نيه سيز نه . يه نزمييه

من او واخت . الق آسيرسيز او سؤزلرهايختيارنان قو
گئديرديم . گئديرديم تبريزده سووئت کيتابخاناسی وار ايدی

اوندا دا گودوردولر . اوردان کيتاب آليب اوخويوردوم
  . دئديلر سن نيه اوردان کيتاب آلماغا گئديرسن. بيزی
دان سونرا  دان چيخان سووئت قوشونو ايران: سوال

  دو؟ جامااتين وضعيتی نئجه اول
دان سونرا  دان چيخان سووئت قوشونو ايران: جاواب

  . وضعيت چوخ پيس اولدو
. اوردا سووئت سفيرليگی، خستخاناالری وار ايدی: سوال

  اونالرين فعاليتی نئجه ايدی؟ 
او واخت ياديما گلير کی، وياليی و شاعری : جاواب

سا اونالری دا  يوخ. ديلر آپارديالر خستخانادا گؤزلت
خستخانين ماشينی وار ايدی . ديلر ؤلدورجیآپاريب ا

ديلر و گتيريب  اونالری تکر قويوالن يئرده گيزلت
دن چيخان وار  دادی کی، تورمه ياديم. کئچيرديلر بو تايا

. او دئييردی کی، سيبيرده بير شاعر وار ايدی. ايدی
او آرابانين . سيبيرده بيز آرابا تکری دوزلديرديک

دن  انين تکری دايانانا قدر سينهآراب. تکرينی فيرالديردی
  . او شاعر محمد بيريا ايدی. اؤز شئيرينی دئيردی

  اونون شئيرلرين قالماييب؟ : سوال
سين سووئئت اتفاقينين  او شئيرلرينين ياری: جاواب

او شئيرلری . سين عليهينه دی، ياری خئيرينه يازميش
ايرانين . تاپماق دا اوالر. موسکوا آلدی ساخالدی

  . ليک يوخ ايدی بيريادا خيانت. ده ده وار اؤزون
  ديره بيلرسيز؟   حالينيزی تکميلله-ترجومئيی: سوال
. جو ايلده آشقاباددان گلديک باکی شهرينه-١٩۴٩: جاواب

. ده وياليی منی تانيييردی دن سونرا کوميته باکييا گلن
   يقشيم وار ١۴ندا ٠. قوالميهيا شخصًا اؤزو منی آپاردی

  
  

  
  
  
  
  

اوردا . آپاردی نئفت نازيرليينه.  ايشه گؤتورمزديلر.ايدی
دئديلر سئنتيابر آيينا . فهله ايشينه. ديلر منی ايشه دوزلت

ائله ده . دا مکتبه گؤندرجييک سين، سئنتيابر آيين قدر ايشله
آغير ايشلر . چوخ آغير ايدی. بير آز ايشلديم فهله. اولدو
آپاريرديق، نئفت بالتاالری .  ياشيم وار ايدی١۴. ايدی

جی -١٩۵٠دن سونرا  ن يه فهله ايشله. مازوت آپاريرديق
اينشاات . ايلده کند تسروففاتی تئخنيکومونا داخيل اولدوم

سونرا . جو ايلده اورانی بيتيرديم-١٩۵۴. سينه شعبه
من شکی رايونونا گئتديم . تييناتال وئرديلر رايونالرا

. يشلديماوندان سونرا چوخ رايونالردا ا. يه مه ايشله
آلی . سونرا قاييتديم باکييا. دا زاقاتاال، قاخ رايونالرين
ده شعبه  کند تيکينتی نازيرليين. پارتييا مکتبينه گؤندريلديم

  . موديری ايشلديم
  ده نه فعاليتينيز اولوب؟  فيرقه ايشين: سوال
  . بوتون ايجالسالردا ايشتيراک ائديرديم: جاواب
  چی ايدی؟  بسيزين آتانيز دا اينقيال: سوال
اساس . دی يوخ آتام ايرانا گئدن کيمی رهمته گئت: جاواب

  . دو چی اولموش قارداشيم، آنام توده
  . يه-سونرا هامينيز گلديز بورا دا آدف: سوال
بيز قاچاق . دی اوردا قال. دی آنام گلنمه. يوخ: جاواب
. يه آريف صفا ايله گلديک تاجيکستانا دوشنبه. گلديک
. لر اولدو اوردا دا بپيوک حادثه. ر بيزیدوال دا توت يول

  . سی ساوادلی ايدی دوشنبه ده اوالنالر هامی
  اوردا آدف تشکيالتی وار ايدی؟ : سوال
م کی، نيه يوخ ايدی بيزيم  من تعجب ائديره. يوخ: جاواب

ده بيزيم نماينده وار  قيرميزی آيپارا جمعيتين.تشکيالت
  . ايدی
  جو ايلده؟ -١٩٧٩. تمديز ايرانادان سونرا گئ اينقيالن: سوال
هئچ آنامين يانينا زيارته . اوندا گئدنمديم. يوخ: جاواب
اونالری . جی ايلده گئدنلرده شهيد اولدو-١٩٨٠. گئدنمديم

. دی اينگيلتره ده اوالن کريوئنکونون اوغلو ساتميش
  . دو اونالر توتول. دی اونالرا سياهينی وئرميش

  الرينيز اولدومو؟ دا قاالن سيزين او تای: سوال
  . دی تانيشالر، قوهومالر قال. دی بلی، آنام قالميش: جاواب
  بس سيزين قارداشينيز نئجه اولدو؟ : سوال
رهمته . ده هکيم ايشلييردی  قارداشيم دوشنبه: جاواب
  . گئتدی
  دا وار؟  چيلر قاليب دوشنبه توده: سوال
. ی ايديلرل  کی ايرانليالر چوخ اقيده ده بلی، دوشنبه: جاواب

  . اؤزوده کی، هاميسی ساوادلی ايديلر
يه گؤره چوخ   موصاحيبه. سيزه چوخ اذيت وئرديک

  . ساغ اولون
 .سيز ده ساغ اولون. خوشدور
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  مرداد28 ی در کودتاکاي آمرسميالينقش امپر
  
 ري زی کهن و منابعیخي است پهناور، با تاری کشوررانيا

 مناطق جهان قرار نيز حساستر ایکيکه در .  سرشارینيزم
 ها سبب شده است که همواره مورد یژگي ونيهم. گرفته است

 ینقش مخرب امپراتور. ردي بزرگ قرار گیمنازعه قدرت ها
 غارت و ی براکاي آلمان و آمر،ی تزارهي روسس،ي انگلیها

 ی رساندن به ارتجاع داخلیاريچپاول کشور و به موازات آن 
 روشن ی به حدخواهي و آزادیمردم ی سرکوب جنبش هایبرا

 ري اخی دهه هاخيتار. است که خود آنها به آن اذعان دارند
 اند تا سرنوشت افتهي فرصت راني هر وقت مردم ادهد،ينشان م

 ني بگران با هجوم همه جانبه غارترند،يخود را دردست گ
  . روبرو شده اندیالملل
ز جنگ  کشور، زمان پس ایخي دوران تارني از حساستریکي

 یروزي و پیتلري هسمي دوم است که با شکست فاشیجهان
 جهان به سود یاسي چهره سخواه،ي آزادی از جنبش هایاريبس

 در کشورما ی تحوالت جهانني اريتاث.  کردی جدراتييمردم تغ
 ید باعث شد تا رضا شاه مجبور به ترک کشور شود و آزازين
 ،ی مترقیروهاين. دي بوجود آی نسبکي دمکراتیها

 کي پرست در صدد بر آمدند هني و مخواهيروشنفکران آزاد
 احزاب، لي فرصت استفاده کرده، با تشکني از اگريبار د
 و تحول ريي تغی را براطي شرای صنفی ها و تشکل هاتيجمع
 خود را ادي از احزاب نوبنیاريبس.  کنندجادي در کشورایاسيس
 نهيو نهاد یاسي و سی اقتصادی ها ی جبران عقب ماندگیبرا

 یاما کم تجربگ.  کردندی آماده مکي دمکراتی هایکردن آزاد
 یاري بسی و داخلیو عدم شناخت کامل از قدرت ارتجاع جهان

 نيهم. داشتي احزاب را به اشتباه فاحش نسبت وا منياز ا
 از گانهي واپسگرا و عوامل بیروهاي شد تا نیمسئله باعث م

 ني ااني و تفرقه م و به تشدتندي آمده سود جوشيفرصت پ
 از نمونه بارز آن تصور نادرست یکي. احزاب دامن زنند

 کاي آمرسميالي دکتر مصدق از اهداف امپری برهبریجبهه مل
 ی شناخت کاملراني حزب توده اکهيدر حال. در منطقه بود

 داشت و کاير آمسميالينسبت به اهداف توسعه طلبانه امپر
 را در سي استعمار انگلی قصد دارد تا جاکاي که آمردانستيم

 ارانشي نقاط جهان پرکند، دکتر مصدق و گري و دانهيخاورم
 کاي آمریخواهي را به حساب آزادسي و انگلکايتضاد منافع آمر

 اشتباه بزرگ دکتر مصدق باعث شد تا نيا.  گذاشتندیم
گرچه بعدها .  کنندتصور او را غرب گرا خواهي ترقیروهاين

 و اهداف آن کاي آمرسمياليرشناخت مصدق نسبت به امپ
.  نمانده بودی جبران آن باقی برایاما زمان کاف.  شدحيتصح
 راه انداختند و یني خونی کودتاسي انگلی با همکارکايآمر

 را به خاک خواهاني دکتر مصدق را سرنگون و آزادیدولت مل
  .ديوخون کش

 بحث بر سر 1332 مرداد 28 ني خونی پس از کودتاسالها
 و احزاب کشور ادامه روهاي ناني رخ داد در مني ایچگونگ
 یري از شکل گی متفاوتی ها و برداشت هالي تحلیگاه. داشت

 ی آن ارائه مجادي در ای و خارجیکودتا و نقش عوامل داخل
 کردند تا ی احزاب و سازمان ها تالش مزي نیو گاه. شد
 باالخره نکهيتا ا.  کودتا بدانندیري را مسبب شکل گگريکدي
 مطابق با ژوئن سال 1379 سال در خرداد 47 پس از کايرآم

 را 1332مرداد28 ی خود در کودتامي اسناد دخالت مستق2000
 و راني ایمنتشر نمود و رسمًا به دخالت آشکار درامور داخل

  .  نمودرار اعتراف و اقسي انگلی کودتا با همکاریطراح
  

  
 قي نا دقیت ها ها و بر داشلي از تحلیاري سند به بسنيانتشار ا

  . دادانيپا
 رانبهي نفوذ بر ای براکاي نقشه آمردهدي منتشر شده نشان ماسناد
.  گرددی بر م1332 مرداد 28 ی قبل از کودتایلي خیسالها
 در راني ها با ايیکاي تماس آمرنينخست:  اسناد آمده استنيدر ا
 برقرار شد که بر اثر یالدي م1830ش مطابق با . ه1209سال 

 نيي آغي با هدف تبلکاي آمری گروه از مبلغان مذهبآن چند
 1851در سال .  آمدندراني ای به مناطق شمال غربتيحيمس
 تماس ني شاه اولني سلطنت ناصرالدلي اوایعني) ش.ه1230(م

روابط  . دي برقرار گردراني با اکاي دولت آمراني میرسم
ش .ه1262 درسال کاي و آمرراني ااني مکيپلماتي دیرسم

 اقدام ري به تبادل سفر و دو کشوديبرقرار گرد) م1883(
نام " نيساموئل بنجام" راني در اکاي آمرري سفنياول. نمودند

 و کنسول اول ري به عنوان سف1883 هي فور14داشت که در 
  . منصوب شدراني در اکايآمر

 به شدت تحت الشعاع کاي عملکرد آمر1332 تا1262 ازسال
 کاي آمری کلاستيس. قرار داشتسي و انگلهينفوذ و سلطه روس

 استوار تي اعتماد و اثبات حسن نجادي مدت بر محور انيدرا
 استي سني اشبردي پی برايیکاي عناصر آمرنيمشهورتر.بود

" نيارتساموئل م"، " ليهوارد باسکرو" ، یدر آن مقطع زمان
در  " ليهوارد باسکرو."بودند" فوسي درسييلو"و " جردن"، 
 کرد و در سال ین نهضت مشروطه همکار با طرفدارازيتبر

 کشته ی مبارزات مشروطه خواهاني در جر1909
 خود او را همچون غاتي کردند تا در تبلی سعهاييکايآمر.شد
 ی معرفراني مردم ای به افکار عمومی قهرمان ملکي

 در تهران هاييکاي آمررستاني دبتيريمد"  جردنساموئل."کنند
 کالج ري به بعد مد1324را بر عهده داشت و از سال 

 و یراني و آموزش جوانان اتيفعال.  در تهران شدهاييکايآمر
.  بودراني در اکاي آمرۀندي آیتهاي فعالی افراد مناسب براتيترب

 تا 1319 دوم ازسال یدر طول جنگ جهان "فوسي درسيلوئ"
 یتهاي فعالۀهدف عمد.  بودراني در اکاي آمررمختاري وز1323

 شي و افزارانيبه عنوان دوست مردم ا کاي آمریاو معرف
 روند به نيا.  بودکاي به آمررانياعتماد مردم و دولتمردان ا

 ی و مالیمستشار اقتصاد "لسپويم" که افتي ادامه یگونه ا
 کشور نفوذ یاقتصاد ی توانست در دستگاههای به راحتکايآمر

  .ابديگسترده ب
 ستاي سکاي آمرۀوزارت خارج) 1321ید(1943هي ژانودر

 که به یدر سند محرمانه ا.  نمودمي را تنظرانيتعامل با ا
 تي حفظ تمامد،بري رسکاي طراز اول آمری مقامهابيتصو
 راني در ای و شوروسي شد و دخالت انگلدي تأکراني ایارض
. د شی پافشارراني در اکاي نفوذ آمرشي و بر افزادي گردحيتقب
 در 1322سال  در تابستان کاي آمرۀ خارجريوز" کوردن هان"

 ی به گونه اکاي آمری جمهورسيرئ"روزولت" بهینامه ا
 رامطرح کرد و بعد از راني در اکاي منافع آمرحيصر

 ی خنثی براراني دراکاي حضور و نفوذ آمرليبرشمردن دال
 کرد که به حي تصرهي و روسسي انگلۀکردن حضور قدرتمندان

 جي خل سواحلی که در آن سوکاستي منافع دراز مدت آمرعتب
 مهم ی که در مقابل مجتمع نفتراني مانند ایفارس ، در کشور

 ی قرار گرفته است،قدرت بزرگی در عربستان سعودکايآمر
  .مستقر نشود

 راني نسبت به اکاي آمری خارجاستي زمان به بعد سني ااز
 يیکاي متعدد آمری هاأتي فعال تر از گذشته شد و هاريبس
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 کاي و آمرسيآغاز رقابت انگل دوره سرنيا.  شدندراني اۀروان
   دادن به اشغال انيپا.  استرانيدر مسائل مربوط به نفت ا

  
  
  
  

  ...کاي آمرسميالينقش امپر
 به 1324 ه در آذر ماني اجالس متفقني درپنجمراني اینظام
   از اسفند ماه سي روس و انگلیروهاي و خروج ندي رسبيتصو

 ی براکاي تحرکات آمرگري دیاز سو. همان سال آغاز شد
در . افتي ی ترعي ابعاد وسراني از ایکوتاه کردن دست شورو

 سيرئ" ترومن" چارچوب دو موضوع در دستور کار نيا
 راني از ای المللني بتياول حما.  قرار گرفتکاي آمریجمهور

 و دوم مقابله با راني از خاک ای شورویروهاي خروج نیبرا
 نفت شمال در ازي به دست آوردن امتی برای شورویخواستها

 راني اشغال اانيازجر.  که سرآغاز جنگ سرد دانسته اندرانيا
 با کي نزدی روابط کارکاي دولت آمری شوروۀليبوس

 کاي روابط سبب شد که آمرنيمحمدرضاشاه برقرار ساخت؛ ا
 شاه مبدل ی حکومت استبداددوشرطي قی بی به حامجيبه تدر

 با کايولت آمرد. ردي قرار گرانيگردد و در مقابل مردم ا
 ی کودتای و ساماندهراني ای در امور داخلميدخالت مستق

 خود ۀ همه جانبۀ و سلطتي حاکمی هانهي زم1332مرداد 28
مرداد 28 یودتاپس از ک.  را فراهم آوردرانيبر مقدرات ا
 کاي آمری خارجاستي در سی اژهي وتي اهمرانيموضوع ا

با .  قرارگرفتکاي آمرۀ کامًال تحت سلطی پهلومي و رژافتي
 ی جاسوسی که توسط سازمانها1332مرداد 28 یکودتا
 شد و به اجرا درآمد شاه را مجددًا بر ی طراحسي و انگلکايآمر

 شي بی که عروسکدندمسند قدرت نشاندند و عمًال به او فهمان
 ی دستاوردهاۀسپس با استقرار حکومت کودتا هم. ستين
د و به سرکوب  شبه نابود ساختنکي را ی نهضت ملیاسيس

 و استقالل ی راه آزادنيدند،مبارزي مبادرت ورزرانيملت ا
 ۀ سلطتي و اعدام کردند، به تثبريکشور را دستگ

  .دند مشغول شی و نظامی،فرهنگی،اجتماعی،اقتصادیاسيس
 هاييکايآمر) 1332 نيفرورد(1953 اسناد در مارسني امطابق
 یخود را برا ی پاسخ مثبت دادند و آمادگسي انگلشنهاديبه پ

.  اعالم داشتندراني مشترک جهت انجام کودتا در ایهمکار
 1953درمارس " C.I.A" و کاي آمرۀ وزارت خارجنيمسئول

) N.E.I (ی ملتي به بخش امن1332 نيمطابق با فرورد
 ی براندازیاجازه دادند تا در طرحها" C.I.A"سازمان

 حکومت کامًال وابسته اقدام کي جاديحکومت وقت و ا
" رانيراجر گو "کاي آمرۀو وزارت خارج" C.I.A."نديمان
 در تهران را کاي آمرريسف" هندرسون " و یتي امنۀ شعبسيرئ

 یاتي عملی و مجوزهاکاي آمردي جدۀ و برناماستي سانيدر جر
در .  قرار دادندراني دکتر مصدق در ایه حکومت مردميعل

 دولت 1332 ني فرورد16 مطابق با 1953 ليچهارم آور
 کي نمود و مبلغ بي انجام کودتا تصوی برای بودجه اکايمرآ
 طراح ۀتي کماري الحساب در اختی دالر بصورت علونيليم

 ر دسي انگلندگاني با نمایزنيکودتا قرار داد تا با توافق و را
 28 مطابق با 1953 ليدر شانزدهم آور.  کنندنهي هزرانيا

عوامل  ، سي و انگلکاي مشترک آمرۀتي کم1332نيفرورد
 " یزاهد"  کودتا را مشخص نمود و سرلشکری و داخلیاصل

 1953 ليدر اوا.  در نظر گرفتتي انجام مأموریرا برا
 متحده االتي ایائي دریروي نۀ وابست1332 بهشتيمطابق با ارد

  و پسرش " یزاهد"با سرلشکر " پوالردکيار" به نام رانيدر ا

  
  
  
  
  
  
  
 اني و آنان را در جرارتباط برقرار کرد" ی زاهدرياردش"

 یو تن" یديبرادران رش"،" یزاهد"عالوه بر . طرح قرار داد
 ی لژهای واعضاسي و انگلکاي آمریچند از وابستگان داخل

.  شدندته در نظر گرفزي و روشنفکران وابسته نیفراماسونر
 مسلح، ی جذب قوای هانهي در زمتي آنان، فعالتيمسئول
 دستجات ات،يت و نشر ، مطبوعاراني مجلس اندگانينما

 چهره گري و د،روشنفکرانیاسي رجال س،یابانيآشوبگران خ
  . بودازي مورد نیها
 اتي کلسي و انگلکاي مشترک آمریتي امنۀتي کم1332 خرداددر

 نيدر ا.  نمودلي و تکمهي راته1332 مرداد 28طرح کودتال 
  . هفتگانه مفروض گرفته شده بودیطرح مبان

 ی کامًال قانونی ظاهردي کودتا بااتي االمکان عملی حت-1
 ی کودتاکي به صورت دي نبایداشته باشد و در افکار عموم
  . گرددیآشکار و تمام و کمال معرف

 در آستانه کودتا بر اساس جنگ دي باراني ای افکار عموم-2
  . گرددکي مصدق تحرهي علمي حجغاتي و تبلیروان

 یرهبر سي و انگلکاي آمرتيبا حما" یزاهد" سرلشکر -3
 ی الزم را برای هانهي و زمردي کودتا را بر عهده بگیاجرا

 کودتا زي آمتي پس از انجام موفقیسرکوب هرگونه واکنش
  .فراهم آورد

 از کودتا سي و انگلکاي کامل آمرتي نسبت به حمادي شاه با-4
 به حکومت کاي آمری مالی شود و از کمک هاهيکامّال توج

  . گرددخود پس از انجام کودتا مطمئن
 ري کودتا درگيی اجرااتي در عملمًاي مستقدي باراني شاه ا-5

 که به دي را صادر نمایشود و ضمن دادن تعهد، احکام مشخص
 عزل و سرلشکر یريرا از نخست وز" مصدق" آنها ۀواسط

  . منصوب کندیريرابه نخست وز" یزاهد"
 ی فارسی و بخشهاراني در مطبوعات ای عوامل نفوذ-6
 کي درتحری اژهي بغداد نقش ووي رادژهي بویارج خیوهايراد

  . بر عهده خواهند داشتراني مردم ایافکار عموم
 طرح راني در اسي و انگلکاي آمریتي امنی شعبه ها-7

 یمعرف" یزاهد" که یانيراني و انجام کودتا را با ایبرانداز
  . قرار دهندی و وارسیني کند قبًال مورد بازبیم

 1953 ژوئن 9 طرح کودتا در اتي ازتوافق بر سر کلپس
 کاي آمریتي امنی دستگاههاني مسئول1332 خرداد20مطابق با 
 روتي و طراحان کودتا به مدت چهار روز در بسيو انگل

 کدستيدستور کار آنها .  را برگزار نمودندیجلسات متعدد
 ی طرح کودتاخي تارنيدرا.  بوداتي جزئنيي وتعاتي عملیساز
سرانجام . ديعنوان گرد" آژاکس"ام  تحت ن1332 مرداد 28

 با راني ملت اهي و انجام کودتا علی طرح براندازيیسند نها
 و توسط رهبران دي گردهي مکرر تهی و مرور هااتيجزئ
 طرح توسط يی نهابيپس از تصو.  امضا شدسي و انگلکايآمر
" C.I.A "سيس،رئي انگلري نخست وزکا،ي آمری جمهورسيرئ

 که عالوه بر دي ، مقرر گردسيو انگل کاي آمرۀ خارجیوزرا
 در سي و انگلکاي آمریتي امنی شده ، دستگاههابي تصوۀبودج

 ندگاني افراد ، نمادي خری هزار دالر برا13تهران هر هفته 
 . کنندنهيمجلس و مطبوعات هز
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