
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                             ١٣٩٦بهشتاردي١٢٩ ارهشم  دوره پنجم 
  جاني فرقه دمکرات آذربای مرکزتهي کمهياعالم
   کارگری مناسبت اول ماه مه روز جهانبه

  !رانيکارگران و زحمتکشان ا
   کارگران سراسر جهان را به شماانهي   روز رزمجو
  ميي گوی شاد باش م

   ، روز بهشتي اردازدهمي  روز اول ماه مه برابر با  

  .  مبارزات کارگران سراسر جهان استی همبستگشينما

  . گذردی کارگر می روز جهانیري سال از شکل گ128

 صدا و هم زمان خواسته کي شود تا ی از کارگران همه کشورها  دعوت می روزني  در چن

 اعتصابات ، تظاهرات  و  يی  برپاوناگ گونی خود را به شکل هایاسي و سی صنفیها

  . مطالبه کننديیمايراهپ

 کاگوي شهرشی داشت خاطره جان باختگان کارگران  نساجی روز به  گرامني ایري  شکل گ

 اعتصاب و ی روزنيدر چن.   . گرددی باز میالدي م1886 در روز اول ماه مه کايدر آمر

 کار، و درخواست کاهش ساعات طيه شرا در اعتراض بکاگوي شی کارگران نساجیمائيراهپ

 تي به حماسي گذاشته شد و پلرپاي زاني از طرف کارفرمات، به هشت ساع10کار روزانه از 

  ٢صادامه در          . سرکوب کردی شکلني ترني داران تظاهرات را به خونهياز سرما

   بر فاشيسمیسالگرد پيروز                  
  ی سوسياليستیاتحاد جماهير شورو یها خلق)  مه٩ (هرسال

   جهان سالگردی صلحدوست و مترقیروهاي سابق و همه ن

   و همه ی مردم قهرمان اتحاد شورویروزي ساز پخي تار

   را یتلري هسمي جهان بر فاشی و مترقخواهي آزادیروهاين

 .رندي گیجشن م

   ی جدا ازهر جنگ امپرياليستی وقوع جنگ دوم جهانعلت
   وی امپرياليستی تضاد منافع ميان کشورهاديگر، که تشديد

 و یگذار  سرمايهیخام، برا  و منابع مواددي جدی به بازارهای دستيابیها برا  مبارزه آن
  ٣ادامه درص                                                                 . باشدیچپاولگر م

  راني ای خسرو روزبه ـ قهرمان ملاديبه         
  ی نهضتجان،ي کردستان و آذربای خلق هاکي دموکراتجنبش

   و استقالل ی آزادی و موجب قوام و دوام بقای و مترقیهني م

 .یمل

  » شاهی خسرو روزبه در دادگاه نظاماتي دفاعاز«

 خسرو روزبه قي قلب پرشور و سرشار از عشق رف١٣٣٧ ماه بهشتي ارد٢١ دم دهي سپدر
 مرداد ٢٨ يیکاي آمری بر آمده از کودتامي رژمان،ي دژخی آماج گلوله هاراني ایقهرمان مل
 خي به تارراني زحمتکشان اري رزم آور دلني سان نام اني و بدستاديو از تپش باز ا قرار گرفت

    !وستي پیدادگري بر ضد ستم و براني ای خلق هاکاري پني آفررپر حماسه و غرو
 ٥                                                                                           ادامه درص

 

  
  
  

  
  
  

   فعاالن زنیشياند در نشست هم       

 از مطالبات زنان از يیرونما

   شهری و شوراندهي آجمهور سيرئ

  ميخواه ی می درصد٣٠ همس        
ها دور هم جمع شده بودند؛ با   بعد از سالدوباره

رنگ که ردش در   کميیها  مصمم و خندهیها صورت

 نشست نيآمده بودند تا اول.  بوددايشان پ چشمان

ها   که سالی ادامه راهی باشد برای چراغشان، یرسم

کنشگران حوزه زنان به .  مانده بودند اش باز از ادامه

 دوباره یجمهور استيرانه انتخابات شوراها و به

 که شروعش از دو ماه یاند؛ جلسات دور هم جمع شده

 خورد و صبح روز گذشته منجر شد به دي کلشيپ

 با هدف طرح مطالبات جنبش زنان يیها هيانيارائه ب

 که قرار است ی شهری و شوراندهي آجمهور سياز رئ

  . کندري بهشت را تسخاباني خیها یصندل

  ٨                               ادامه درص                

  

   

 
 

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است                       

 

 

بنبيز و شعر در ١٢صانيپاشا

 ١٣              صشده  گم موضوع اقوام؛ حلقه

 ١٥                  صهنرادبيات بدون بازتاب

٢٣      صکارگران دي اعتراضات شدیدر پ



  
  
  

  ...ی مرکزتهي کمهياعالم
  
 شد، اما کارگران دست از دهي جنبش به خون کشني انکهيبا ا

 در سراسر کاگوي کارگران شني خونکاري و پدنديمبارزه نکش

  .افتيجهان بازتاب 

 کارگران کاريره پ داشت خاطی با گرام1889  از سال 

روز ) بهشتي ماه اردازدهمي( روز اول ماه مهکاگو،ي شینساج

پس از آن، به شکل همزمان در .   شد دهي کارگر نامیجهان

 گري و دستي ، احزاب کمونی کارگری هاهي اتحادی روزنيچن

 ی مدافع منافع کارگران جهان، با طرح خواسته هایحزب ها

 با ی هايیماي راهپکارگران و زحمتکشان، تظاهرات و

  .  کنندی برگزار میشکوه

 ی مبارزات به دستاوردهاني صد سال پس از آن، ای   ط

 را تي از جهان طبقه کارگر حاکمیدر بخش.  منجر شدیبزرگ

 مجبور ی دارهي جهان، سرمایدر اکثر کشورها. بدست آورد 

 ري کارگران نظی از خواست های برخرشي و پذینيبه عقب نش

 لي ، تعطی ساعت کار هفتگ40 روزانه  و  ساعت کار8

 ، حق اعتصاب یکائي سندی ساالنه ، تشکلهای ، مرخصیهفتگ

  .ديگرد.....  و یکاري بامي امهي، ب

 ی از کشورهایگري و بخش دی اتحاد شوروی   با فروپاش

 از فرصت استفاده کرد و ی دارهي نظام سرما،یستياليسوس

. ديارگران آغاز گرد کی به دستاوردهای همه جانبه اورشي

 ی جهان را با بحران ها،ی دارهي سرماني نوی هااستيس

 شي از پشي جهان را بیاستي سني چنجهينت.  روبرو کردیقيعم

 و ی جنگ و آوارگ،ی گرسنگ،یکاري ب،ی فقر دائمی ورطه هب

 تر و فاصله دي شدیتضاد طبقات.  کشاندستي منابع زبيتخر

 متضرر ینينابياز اقشار ب ی تر شد و بخش بزرگقي عمیطبقات

از وضع موجود را در تقابل با نظام حاکم  به صفوف کارگران 

  . کردکتريو زحمتکشان نزد

 هرچه با شکوهتر روز اول ماه ی برگزاریطي شراني    در چن

 و اتحاد کارگران و ی همبستگیمه، به عنوان روز تجل

 هي جهان سرمارانگري وی هااستي سهيزحمتکشان جهان بر عل

  . برخوردار استی اژهي وتي از اهمیدار

  راني اهنماني  اول ماه مه در م

 کشور ها، روز اول ماه مه به گري همچون دزي نراني   در ا

 به کينزد.  شودی داشته می کارگر گرامیعنوان روزجهان

 تظاهرات جشن اول ماه مه در کشور ما ني سال از نخستکصدي

 حاکم بر یاسي سیبه فضا سالها و با توجه ني ایط.  گذردیم

 یادي زی هابي روز با فراز و نشني مراسم ایکشور، برگزار

 خفقان و طي در شرای حترانياما کارگران ا. روبرو بوده است

 روز را ارج نهاده و هم ني متفاوت ای به شکل هازياستبداد ن

  . داشته اندیصدا با کارگران جهان آن را گرام

 رسد که ی فرا میطيشرا   امسال، روز اول ماه مه در

 از ی با انبوههنماني تن از کارگران و زحمتکشان مها ونيليم

 نيچن.  روبرو هستندی و اجتماعیاسي س،یمشالت اقتصاد

 دولت ی توجهی و بی عدالتی سال ها بجهي نتی اسفناکتيوضع

 تي والمي رژی ، اصالح طلب و اصول گرای سازندگیها

 هنمانيارگران و زحمتکشان م و منافع کی حاکم  به زندگیهيفق

 سه گانه ی از  جناح هاکي کدام نکهيصرف نظر از ا. است

 اداره دولت را در ري سال اخ30 ی طهي فقتي والتيحاکم

 و ی بانک جهانی هاهي داشته اند ، همه آنها طبق توصارياخت

 قراردادن ه پول رفتار کرده اند و با سر لوحی المللنيصندوق ب

 ی ، فقط در پی جهانی دارهي سرمایستيالبري نئولیاستهايس

 و ی داخلکي بوروکرات-ی نظام-ی تجاری منافع بورژوازنيتام

 نظر، کم و نياز ا.  بوده اندی خارجیستيالي امپری هاهيسرما

 یاستهاي سني اجهينت.   جناح ها مقصرندني ، همه ااديز

  منافع ني به تامی توجهی و بی ضد کارگریاقتصاد

 است که امروزه آنان را در چنان ني هممانهنيزحمتکشان م

 ی هاازي قراد داده است که نه تنها از برآوردن نيیتنگناها

 خود و فرزندان و ی اند بلکه زندگدهي خود ناتوان گردیشتيمع

  .نندي بی می در خطر نابودزي را نشي خوندگانيآ

  1396 بشتي  کارگران و انتخابات ارد

 استي انتخابات ریل با برگزار   تقارن جشن اول ماه مه امسا

 و ی ضد کارگری هااستي است تا سی فرصت مناسبیجمهور

  . شوددهي به چالش کشتي حاکمیضد مردم

 طبقات ني بزرگترهنماني زحمتکشان مگري    کارگران و د

 بر ی دهند، ولی ملي را تشکتي مطلق جمعتي و اکثریاجتماع

ان است، بر  ثروت و خدمات جامعه حاصل کار آننکهيخالف ا

 تر ري حاکم روز به روز فقی دولتهای اقتصادیاستهاياثر س

 ی ماده سوق دی نابودی به سوشاني خانوادهای و زندگدهيگرد

 اقشار گوناگون کارگران و یاعتراضات جمع. شود

   ی گروه ها و افراد وابسته به محافل کارگرزيزحمتکشان و ن

٢ 

  رات آذربايجانناشر افکارفرقه دمک      ١٣٩٦بهشتاردي١٢٩ شمارهدوره پنجم



  

  

  ...ی مرکزتهي کمهياعالم
 تي حاکمی و اجتمائی اقتصادیاستهاي سانيعر ی عدالتی بهيعل

 از یاري شود و بسی شکل سرکوب منيدتري به شدزين

  . برندی به سر ممي رژی در زندانهانيمعترض

 شي  نمای های توان گردهمائی ، میطي شراني   در چن

 را که ی اسالمی جمهورسي رئنيي تعی انتخابات برایمهندس

 است،  با اني در جرتي متفاوت حاکمیاکنون توسط جناحها

 و دي کارگران و زحمتکشان به چالش کشیطرح درخواستها

 و ی مبارزه در راه احقاق حقوق کارگری برایدانيآنها را به م

  . کردلي تبدیمردم

 از جمله موارد نقض آشکار حقوق دي آی می که در پی   موارد

 از مقاوله کي چيکارگران و زحمتکشان کشور است که با ه

 ی متعهد به اجرای اسالمی که جمهوری المللني بینامه ها

  : نداردیآنهاست، همخوان

 ی کارگری حداقل حقوق و دستمزدهازاني نگه داشتن منيي پاــ

   چهارم خط فقر؛کي، کمتر از 

 و آسان تر کردن اخراج کارگران توسط ی شغلتي کاهش امنــ

   قانون کار؛ري اخی هاهي در اصالحژهي ، به وانيکارفرما

 روزه، ٦ ی موقت هرچه کوتاه تر، حتی قراردادهالي تحمــ

   دوگانه، اخذ چک و سفته؛،ی امضا، شفاهديسف

   و فشار مضاعف بر کارگران زن؛ضي تبعــ

  

  

  

  

  

   سال؛١٦ ري کار کودکان ز-

   ؛ی و مذهبی ملیضهاي تبع-

 جهي که نتیدي کارخانجات و موسسات تولی سازی خصوصــ

   بر نداشته است؛ جز اخراج کارگران دریا

 یقي مستقل و حقی تشکل هاجادي از حق اتي  محرومــ

  ؛یکارگر

 و یمني سوانح و حوادث کار و نبود مقررات اشي افزاــ

   کار؛طيبهداشت در مح

  .....و

 ني که به خاطر دفاع از ای کارگرانی و درخواست آزاد-

شرکت در » اتهام« به اي و ی کارگریحقوق و خواسته ها

 در دادگاه ها یاديتظاهرات در زندان اند و عده زاعتصاب و 

  .به زندان و تحمل شالق و اخراج محکوم شده اند

 کارگران و زحمتکشان خواستار توسعه همه جانبه دي تردبدون

 شي کشورمان هستند و ضرورت دارد تا موانع از پداريو پا

 مگر با اتحاد ستي نري مهم امکان پذنيا.  آنها بر داشته شودیپا

 دوست کشور، سازمان هني همه طبقات و اقشار ميیو هم صدا

 ی ، و خلق هاخواهاني روشنفکران ، آزاد،یها و احزاب مترق

  .رانيساکن ا

 و اتحاد کارگران ی فرخنده باد روز اول ماه مه روز همبستگ-

  .سراسر جهان

  جاني فرقه دمکرات آذربای مرکزتهيکم

 1396 بهشتيارد

  

  ...شيسم بر فایسالگرد پيروز
 
 کشور شوراها مي و تحکشيداي با پی دارهي سرمایاي بار دننيا

 ی قدرت چپاولگرانيپا) یستيالي سوسی شوروري جماهاتحاد(

 ني ااتي به حقي طرني خواستند از ایو م. دي دیخود را م

  . خاتمه دهندرشاني ناپذی قدرتمند و دشمن آشتیروين

 ژاپن در سال یها  تجاوز کشورگشايانه ميليتاريستی پدر

 یها  امپرياليستی و خودداری به چين و اشغال منچور١٩٣١

ها، به اميد تضعيف اتحاد   با آنیآمريکا و بريتانيا از روياروي

 در مرکز اروپا کانون ديگر ٣٠ یها  در آغاز سال،یشورو

 هنوز خاطره ه آلمان کیها امپرياليست.  پديد آمدیجنگ جهان

 از ياد نبرده و در عين یانشکست خود را در جنگ اول جه

 بر ی از لحاظ رشد صنعتی کنونۀحال در اواخر دهه سوم سد

 گرفته بودند و ی خود پيشی و فرانسوی بريتانيايیرقبا

 خود را احياء کنند، در وجود ی تا قدرت نظامکوشيدند یم

 یها  هدفد پيشبری برای دستيار مناسبیفاشيسم هيتلر

 ژانويه ٢٧در . خود يافتندطلبانه   و گسترشجويانه یتالف

 تن ٣٠٠ مرکب از ی، هيتلر برنامه خود را در شوراي١٩٣٣

 افسران ارتش و مالکان ،ی انحصاریدار از نمايندگان سرمايه

 یو. ها برخوردار شد  آنیيونکر مطرح ساخت و از پشتيبان

 به حکومت ١٩٣٣ ژانويه ٣٠پس از تقريبًا يک سال، در 

 تاريخ آلمان گشوده یها ترين برگ ره از تيیرسيد و بدينسان يک

  .شد

   یها  دار، اردوگاهیها  نخست آلمان را به کشور چوبهها یناز

٣

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان        ١٣٩٦بهشتاردي ١٢٩شمارهدوره پنجم



  

  

  

  ... بر فاشيسمیسالگرد پيروز
  

 بدل کردند و خواه ی و آزادیشکنجه و کشتار عناصر انقالب

 تجاوز و ،ی خود به لشکرکشیخو سپس به کمک ارتش درنده

ها در فاصله  آن. زيدندتسخير ديگر کشورها مبادرت ور

 چه به ی کشور اروپاي١۴، در ١٩۴١ تا ١٩٣٨ یها سال

در تمام .  مستقر شدندی فاتح و چه به مثابه متحد جنگنوانع

 مؤثر یاين مدت، دول آمريکا و انگليس و فرانسه نه تنها گام

 با فاشيسم برنداشتند، بلکه برعکس از راه ی رويارويیبرا

تر او را به  ود، هر چه بيشسياست به اصطالح تسکين خ

 یاليست عليه نخستين کشور سوسيیتجاوز در جهت شرق، يعن

  .کردند یتشويق م

 ٢٢ در سحرگاه ی مردم شوروی ترتيب جنگ کبير ميهنبدين

با حمله غافلگيرانه ارتش ) ١٣٢٠اول تير  (١٩۴١ژوئن 

در لحظه آغاز .  آغاز شدی به اتحاد شورویفاشيسم هيتلر

 تقريبًا ی و نظامی از امکانات اقتصادیتلرجنگ، آلمان هي

 ميليون نفر و ٢٩٠ برابر با یسراسر قاره اروپا، با جمعيت

 ميليون تن در سال ٣١٫٨ظرفيت توليد فوالد به ميزان 

 ١٧٠٫۶ یدر همان حال سکنه اتحاد شورو. برخوردار بود

 پنج ساله و با یها  برنامهیميليون نفر و توليد فوالد آن، که ط

 ٢٢٫۴ شدن افزايش يافته بود، تنها به ی سياست صنعتیاجرا

  .شد یميليون تن بالغ م

 ميليون نفر در ۴٫٢٣۴ مرکب از ی نظامی نيروها یآلمان

 لشکر متشکل شده ٢١۴اين نيروها، که در . اختيار داشتند

هزار هواپيما ١٠ تانک و ۵۶۴٠بودند، از جمله مجهز به 

 ۴٣٠٠ لشکر با ٢٠٠فر در  ميليون ن۵٫۵از اين نيروها . بودند

 ژوئن ٢٢انداز در  هزار توپ و مين۴٨ هواپيما و ۵٠٠تانک، 

ها  فاشيست.  تمرکز داشتی اتحاد شوروی در مرزها١٩۴١

 که طبق نقشه جنگ پروراندند، یاين خيال را در سر م

، اتحاد »نقشه بارباروس« به نام ،یآساي غافلگيرانه و برق

  !تا دو ماه فتح کنند را در ظرف يکماه و نيم یشورو

 در مراحل اوليه جنگ، در پرتو ی آلمانیها فاشيست

 و حمله غافلگيرانه خود و ديگر ی و نظامی اقتصادیها یبرتر

 را دامنگير یفرساي  طاقتیها یشرايط مساعد، توانستند دشوار

 در ی بکنند و تا مسافت عميقیمردم، دولت و ارتش شورو

   کز بمباران وحشيانه مراها با آن.  پيش بروندیخاک شورو

  

  

  

  

  

 ی به اقتصاد اتحاد شوروی زيان بزرگ،یسکونت و صنعت

وارد آوردند، توانستند لنينگراد را در محاصره بگيرند، خود 

 مسکو و سپس ولگا برسانند و چشم به فتح قفقاز یرا به پا

  .بدوزند

 حتا در همين مرحله بس دشوار، مردم، به برکت نقش اما

 نيرو ،ی و بسيجنده حزب کمونيست اتحاد شورو کنندهیرهبر

 ،یوار سوسياليست  اقتصاد برنامهیهمتا یو تحرک ب

ناپذير   خللۀ جانبازانه و ارادی آفريننده، و همبستگیدوست ميهن

 و ند به دشمن وارد آوردی ضربات مهلک،یا  تودهیو قهرمان

  . را باطل ساختندی ارتش هيتلر»یناپذير شکست«افسانه 

 آمده بود، نخست یه به قصد محو سريع اتحاد شورو کدشمن

 در جريان ی روبرو شد، که چرخش قطعیدر مسکو با شکست

آفرين  اين چرخش سپس در نبرد حماسه. جنگ را آغاز نهاد

 ميليون نفر تلفات داد، تکميل ١٫۵استالينگراد، که در آن دشمن 

  .شد

بر  تا دسام١٩۴٢نوامبر  (ی مرحله دوم جنگ کبير ميهندر

 درآمد و ارتش ی به حالت دفاعی، ارتش فاشيسم هيتلر)١٩۴٣

 ابتکار استراتژيک جنگ را به دست گرفت و تا پايان یشورو

  .نيز آن را در دست خود نگاه داشت

 ی سال پيروز،ی، چهارمين سال جنگ کبير ميهن١٩۴۴ سال

 که هريک از ،ی ده ضربه جنگیط.  بودیقاطع ارتش شورو

 را بازگشود، ی و فرماندهیز علم و فن نظام ایها باب جديد آن

فزون براين، .  رانده شدیدشمن از همه سرزمين اتحاد شورو

 تان بلغارس،ی سلطنتیدر جريان همين ضربات بود که رومان

 یها، از پا  هورتيستی و مجارستان زير فرمانروايیپادشاه

بدين .  خارج شدندیدرآمدند و از صف متحدين آلمان هيتلر

چنين فنالند   بلغارستان، مجارستان و هم،ی مردم رومانترتيب،

 از لهستان، ی مهمیها  خود را باز يافتند و بخشیآزاد

 پليد فاشيسم ی و نروژ تيز از نيروهای چکسلواک،یيوگسالو

  .پاک گرديد

 ی و جنگ دوم جهانی، سال پايان جنگ کبير ميهن١٩۴۵سال 

ه ارتش  بود کآور یدر اين سال خجسته و پيروز. است

   دهگانه سال پيشين، عمليات یها ی پس از پيروز،یشورو

٤

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان          ١٣٩٦بهشتاردي ١٢٩شمارهدوره پنجم



  

  

  

  ... بر فاشيسمیسالگرد پيروز
  

در . ها پيش گرفت  از جبههی را در بسياریا  گستردهیتعرض

 در ی کامل يافت و ارتش شورویاين مرحله، لهستان آزاد

 تايسه، در خاک آلمان متمرکز شد، مجارستان و -ودرجبهه ا

 و وين فتح شد و در دوم ماه مه، برلين یساز پاکیيوگسالو

  . سقوط کردیپايتخت آلمان فاشيست

 در نقاط ديگر نيز ها ی از سقوط برلين، مقاومت هيتلرپس

شب هشتم ماه مه، تسليم  سرکوب گرديد و باالخره در نيمه

.  در همان شهر به امضاء رسيدیبالقيد و شرط آلمان هيتلر

 جنگ کبير یعنوان روز پيروزبدينسان روز نهم ماه مه، به 

 يد جهان بر ديو پلیها  و همه خلقی مردم شوروریميهن

  . هميشه در تاريخ ثبت گرديدیفاشيسم برا

 یها  متحمل زيانی مردم قهرمان شورو،ی جنگ کبير ميهندر

در اين چنگ تحميل شده و .  گشتندی و مادی انسانیعظيم نيرو

ها،   اسارتگاه دریميليون شهروند شورو٢٧سوز،  خانمان

 شهر ١٧١٠ها و در ميدان نبرد به شهادت رسيدند،  بازداشتگاه

 ويران یهزار روستا در اتحاد شورو٧٠٠بزرگ و کوچک و 

دژخيمان .  شدندخانمان یميليون نفر ب٢۵گرديد و در نتيجه 

آهن را   کيلومتر راه۶۵٠٠ و یهزار مؤسسه صنعت٣٢ یهيتلر

   ساوخوز و ١٨٧۶لخوز، هزار کا۶۵نابود کردند و به غارت 

  یخسارات مال.  ايستگاه ماشين و تراکتور دست زدند٢٨٩٠

 قبل از جنگ، به بيش از یها  به قيمت،یاتحاد شور

  .ميليارد روبل بالغ گرديد۶٧٩

  

  

  

  

  

  

 را در تاريخ بشريت آغاز ی بر فاشيسم دوران جديدیپيروز

 تشکيل شد، سيستم ی سوسياليستیجامعه کشورها: کرد

 بخش ی آزادیها  شد، جنبشی امپرياليسم متالشیراتمستعم

 ی جهان به خاطر صلح، دمکراسیها  و جنبش همه خلق،یمل

  . يافتیا سابقه ی رشد بی اجتماعیو ترق

 بر فاشيسم و پايان ی در هفتادمين سالگرد پيروزی مترقبشريت

 ی دهه پس از فروپاش٢ از شي بی و کم- دومیجنگ جهان

 شاهد تشديد تضادها و - در اروپایليست سوسيایجامعه کشورها

 یها برا  و تهاجم آنی امپرياليستیها ميان کشورها رقابت

 نفوذ ناطق به بازارها و منابع مواد خام و تصرف میدستياب

  . چپاولگر استیگذار  سرمايهیبرا

 امپرياليسم یها به سرکردگ  امرپاليست،ی شرايط جديد جهاندر

 ی سياسی تغيير جغرافيایا برا ریا آمريکا، تهاجم گسترده

 سابق در ی و نواستعماریجهان و استقرار روابط استعمار

اين تهاجم از يک .  جهان سوم در دست اجرا دارندیکشورها

 و راستگرا در اروپا، ی فاشيستیطرف، موجب تقويت نيروها

 که یعدالت یبه ويژه در شرق اروپا، گسترش جنگ، فقر، و ب

 شده است؛ و از طرف ديگر در خيزد یماز ذات امپرياليسم بر

 از یالملل  در عرصه بينیگراي کنار طرح خواست چند جانبه

ها، صدها ميلون انسان را به ميدان مبارزه با همه  طرف دولت

 اين تهاجم یهنگ و فری اقتصاد،ی سياس،یجوانب نظام

 . کشيده استیامپرپاليست

  ... خسرو روزبهاديبه 

 ژرف و ماندگار یريجاذبه، با تاث پر یتي روزبه شخصخسرو

عالوه بر آنکه .  ماستهني بخش مردم ميی نبرد رهاخيدر تار

 راه و روش او را ی و مبارزان آزادوني نسل کامل انقالبکي

 به ی که پای هزاران رزمنده ازي خود ساختند امروز نشهيپ

او را . گذارند ی متي عدالت و انسانی دشوار مبارزه برادانيم

 ی مبارزه آرمانگرا می عاللي و راهبر و نمونه اصآموزگار

 خسرو رزوبه و کاري و پیزندگ. ستي نی تصادفنيدانند و ا

 او ی و اجتماعی علم– یاسي پر ثمر ستيابعاد گوناگون فعال

 خود ی که زندگستي هر انسان شرافتمندی سر مشق برانيبهتر

   ی زحمتکش میسانها انیرا وقف سعادت جامعه و بهروز

  

 و در برابر جوخه ی نظامدادگاهيدفاع قهرمانانه او در ب. زدسا

 و در ی و جانبازی صفات قهرماننياعدام در پرورش واالتر

 هني و می انسان دوستی شورهاني بهترختنيجهت برانگ

 . قابل انکار داشته، دارد و خواهد داشتري نقش غیپرست

 ري در مال١٢٩۴ لشکر در سال اءي روزبه فرزند ضخسرو

 را در رستاني به جهان گشود دوران دبستان و اول دبدهيد

 دشوار طيشرا.  و دوره دوم را در همدان گذراندريمال

 را هر چه لي ساخت که دوره تحصزي اش او را ناگریليتحص

   که همواره شاگرد اول ی جهت در حالنيکوتاهتر کند و به ا

  

٥
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  ... خسرو روزبهاديبه 

 چهار سال با معدل ی را طتانرسي بود دوره شش ساله دبسکال

  استعداد او در .  نائل آمدپلمي دافتي گذراند و به در۵۵/١٨

 در یدر کالس پنجم متوسطه رساله ا.  شگرف بوداتياضير

 قي از طری حل معادالت درجه چهارم و درجات عالنهيزم

 بها را که بر خي تسلسل نوشت و به کمک آن مسائل شميتقس

 انيبعد از پا.  گردد حل کردی می منتهیمعادالت درجه عال

 نتوانست در ی اقتصادطي متوسطه به علت شراالتيتحص

.  شدی وارد دانشکده افسرزي کند و ناگرلي تحصیاضيرشته ر

 آموزش ی زود برایلي و نمونه بودنش خیبه علت برجستگ

.  کردتي دوره افسر تربنياو چند.  فراخوانده شدانيدانشجو

 ی را در دانشکده های و نظامیلم کنفرانس عستي از دوشيب

 را برگزار کرد که ی و دامپزشکی کشاورز،ی فن،یافسر

.  بودی کنفرانس ها بحث درباره مسائل اجتماعني ایچاشن

 کردند و در وجود او یفرمانده هانش او را دکتر خطاب م

 .دندي دی مراني ارتش اندهي آی برای برجسته اتيشخص

 فراتر رفت ینشکده افسر شهرت روزبه از چهارچوب داحسن

 یاو نه تنها مرب. افتي ارتش اشاعه ی واحدهاريو در سا

 بود بلکه در مقام مسئول انتظامات دانشکده از انيدانشجو

 روزانه سربازان گرفته تا مبارزه با ی غذاميمراقبت در تقس

 ی مود خفهي را وظی و رشوه خواری دزداک،يفساد، قمار، تر

 او هيش فرمانده هان فاسد ارتش را عل مبارزه واکننيا. دانست

 چند ساعته ی هافي واکنش ها به صورت توقنيا. ختيبرانگ

 فشارها عزم روزبه در ني ارغمي به اهواز بود علديتا تبع

هر وقت با فساد مواجه  ( دي گردیمبارزه هر روز راسخ تر م

 ).  شدی ممحکمتر مبارزه با آن ی شدم، اراده ام برایم

 ))١٣٣٧ بهشتي روزبه اراتياز دفاع((

 نکرد چون به وجودش مي روزبه به اهواز او را تسلديتبع

 و افتي انتقال ی به دانشکده افسریپس از چند.  داشتندتاجياح

.  پرداختاني دانشجومي به تعلیدر مقام استاد١٣٢۴تا مهرماه 

 به ی ادامه داشت ولیمبارزه روزبه در درون دانشگاه افسر

 توان ی فساد و ستم نمیاي دراني که در م بودافتهي درجيتدر

 التيتشک(( گذاران انياو از بن.  بهشت ساختی ازهيجز

 آن ی از اعضایاريکه بس))  بودراني خواه ایافسران آزاد

 . همکاران و شاگردانش بودند

  

  

  

  

 افسران خراسان و تهران امي پس از سرکوب ق١٣٢۴ سال در

 هي تسویرصت را برادر گنبد کاوس، مخالفان او در ارتش ف

 عده یريحساب با او و همفکرانش مناسب دانستند و با دستگ

 ی از افسران مبارز به سراغش رفتند اما روزبه در مرخصیا

 نيمدشمن در ک.  کنندرشي ماهه بود و نتوانستند دستگکي

 بازگشت به یبازگشت او به خدمت بود اما روزبه به جا

 .  شدیخدمت مخف

 به نام ی اش سلسله مقاالتی مخفیز زندگ دوران اني نخستدر

سروان توپخانه ((مرکب از حروف اول )) (ستخر((مستعار 

 مفاسد سران ارتش و دعوت یدر افشا)) ) خسرو روزبه

اطاعت ((کتاب . افسران و درجه داران به مبارزه انتشار داد

 نيانتشار ا.  دوران منتشر کردني در همزيرا ن)) کورکورانه

 را ی و افکار عمومافتي یعي بازتاب وسکتاب در کشور

 یراي تاز در درون ارتش نمود که پذشي پیمتوجه وجود افسر

 .ستي اطاعت کورکورانه نیعنيسنت حاکم 

 ی و مردانگرتيهمانطور که به فرمان احساسات و به حکم غ"

 خالف شرافت، فرمول اطاعت یدر مورد دستورات و تقاضا

 به امر وجدان از دي با،مي گذاری پا مريکورکورانه را ز

 ني ای  فلک زدهتي که به ضرر اکثریدستورات و اوامر

 ی نمود و لوله هایچي حاکمه است سرپئتيمملکت و به نفع ه

 با شکوهشان باز ی و مسلسل را به طرف آنها و قصرهاوپت

 ". برگرداند

 ) کتاب٢٩صفحه (

 کردستان و ی خلق هاکي از سرکوب جنبش دموکراتپس

 دوست، روزبه هني از افسران می عده ارباراني و تجانيآذربا

 سازمان، با اتي حدي باالبردن و تجدروها،ي نی جمع آوریبرا

 ني فرورد١٧در روز .  دست به کار شدینيپشتکار قابل تحس

 ه روزبه بازداشت شد قرار بود پس از انتقال ب١٣٢۶سال 

اما .  شودرباراني در دادگاه زمان جنگ محاکمه و تجانيآذربا

 همان بهشتي ارد١٧روزبه به آنان فرصت نداد و در روز 

 چند از ی به کمک تناني زندانیسال در روز مالقات عموم

 صادر کرد و یابيدادگاه حکم غ. ختيهمرزمانش از زندان گر

 .  نمودوم ماه زندان و اخراج از ارتش محک١۵روزبه را به 
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  ... خسرو روزبهاديبه 

 دوران نيدر ا.  روزبه آغاز شدیخف می دوران زندگنيدوم

 خواه ی افسران آزادالتي را صرف گسترش تشکشيرويتمام ن

 ١٣٢٧ سال نيدر فرورد.  و ترجمه کتاب نمودفي و تالرانيا

 و با آنکه از ارتش اخراج شده بود به ريمجددا روزبه دستگ

 را اش ی بار قصد نابودني اميرژ.  سپرده شدیدادگاه نظام

 ني ایول.  اعدام نمودی او تقاضای براینظامداشت دادستان 

مغرور .  روزبه نکاستی از جسارت و تهور ذاتیحکم ذره ا

 خود از عالقه به ديو مطمئن، در برابر دادگاه از اصول و عقا

 ی بار دوم از زندان فراریاو برا.  دفاع کردهنشيمردم و م

وع وق.  ادامه دادی مخفتي و فعالیداده شد و دوباره به زندگ

 ترور و سرکوب روزبه را بار دي مرداد و موج جد٢٨ یکودتا

 ورشيبه دنبال .  قرار داددي در معرض خطر شدگريد

 به همراه ی از جلسات حزبیکي به ی نظامیماموران فرماندار

 خود را هي اولی هایروزبه که در بازپرس.  شدري دستگگرانيد

ه دست  آنکه شناخته شود بز کرده بود قبل ایمهندس معرف

او در .  داده شدیافسران همرزمش از چنگ دشمن فرار

 با تاسف تمام اخبار دردناک ی خفقان و حکومت نظامیسالها

 ی مافتي و شکنجه دوستان و همرزم خودش را دریريدستگ

 ري که هنوز دستگيی حفظ و جا به جا کردن آنهایکرد و برا

 کيبود تا  در تالش وستهياو پ.  دائم بودینشده بودند در تقال

 را فراهم یگري خرج دلهي را جا به جا کند، وسیافسر مخف

 و از ردي خبر گیکي ني سرپرست ایسازد، از خانواده ب

 ی که نمیزيروزبه به چ.  مطلع شودیسرنوشت آن زندان

 همرزمانش همچون یداري حفظ جان خود بود از پاديشياند

رمست  ها چنان شاد و سیار ها، محقق زاده ها و مختیليوک

او در مدت .  بردی مادي شد که اندوه ضربات دشمن را از یم

 و ترجمه در في جلد کتاب تال٣۶ از شي اش بیاسي سیزندگ

 از خود یاسي و سی فلسف،ی ادب،ی علم،ی تخصصی هانهيزم

 .  گذاشتیبر جا

به  (ی نظامی سال از فرماندار۴ به مدت یرکي توانست با زاو

 اطالعات ارتش که به شدت و ضد) اري بختموري تیسرکردگ

 کودتا ادامه هي علی و به مبارزه مخفزديبه دنبال او بودند بگر

 گاه خسرو روزبه ی مخف١٣٣۶ رماهي ت١۵دهد سرانجام در 

   اباني بود در خی ارتش که مدتها فرارستيسرگرد کمون

  

  

  

  

 تهران کشف و به محاصره ماموران درآمد و با وجود روسيس

 برخورد و ليورده بود مردم او را به دل خشي که به پایريت

 یم) اعجوبه زمان( با ماموران زشي شگفت انگیزهايگر

 و سپس به شکنجه گاه مارستانيرزوبه را ابتدا به ب. خواندند

 . بردند)) قزل قلعه((

.  بودی و جسمی روحی شکنجه هاري ماه تمام ز٩ روزبه قيرف

 مانيدژخ. کردمقاومت ))  خللیپوالد ب(( ماه چون ٩ نيدر ا

روزبه اعتصاب غذا .  دادندی اجازه مالقات هم نمیبه او حت

در همان .  حق مالقات اعتراض داشتتياو به ممنوع. کرد

 و با اشته افریاو با سر. دفتر زندان به محاکمه او نشستند

 . دفاع کردشي از آرمانهای ستودنیغرور

 ((... . دفاع کردی علمسميالي خود به سوسقي اعتقادات عماز

 هستم با تمام عقل و شعور سميالي سوسفتهياگر عاشق و ش

 ها مي رژري اصول آن را به سای خود برترتيمنطق و درا

 ی اجتماع با شوریاو از حقوق پا برهنه ها)). احساس کردم

 ژهيو و به رانيتمام دفاع کرد و مبارزات درخشان مردم ا

را ستود و  جاني کردستان و آذربای خلق هاکيجنبش دموکرات

 ی و موجب قوام و دوام بقای و مترقیهني میآن را نهضت

 را رانيحکومت مشروطه ا.  خواندی و استقالل ملیآزاد

 سلطنت ژهي و به وی سلطنتمي و رژدي و دم نامالي ی بیريش

 تهام ای حاکمه را بر صندلئتيه.  را مضحک دانستیموروث

ه استبداد  بی حکومت مشروطه سلطنتلينشاند که خود با تبد

 با ی محاکم نظاملي زن و مرد، با تشکاني مضي با تبع،یفرد

 ی هاتي کردن حقوق احزاب و مطبوعات و لغو مصونماليپا

 پا نهاده ري را زی و حقوق افراد مملکت، قانون اساسیاجتماع

 یني بشيحکم اعدام او صادر شد همان گونه که خودش پ. است

))  عفویتقاضا ((یرزو در آشيشاه که از سالها پ.کرده بود

 بار آزموده ني آخریبرا.  سوختی مخالف خود منيسر سختر

 ديروزبه خند !! انتي خی به بهایزندگ: را به سراغ او فرستاد

او مرگ را بر چنان .  روانه کردیو آزموده را دست خال

 ی که روزبه را نمدي فهمتازهشاه .  دادی محي ترجني ننگیزندگ

 او را رد کرد و حکم ی فرجامیدگي در خواست رسديتوان خر

.  انتقال دادندهياو را به زندان حشمت. اعدام او را امضا نمود

  مراقب زهي جنگل سرنکيدشمن از ترس با هزاران چشم و 
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 ... خسرو روزبهاديبه 

. زدي خورده از چنگش بگرريبود تا مبادا روزبه رنجور و ت

م اراده و  برابر قوت روح، استحکادردشمن ضعف خود را 

 ها و تفنگ پنهان      زهي نهي ساري زی مبارز انقالبني ایداريپا

 .  داشتیم

در زندان به سراغ او ١٣٣٧ بهشتي ارد٢١ روز ۴ ساعت

 خطاب به رفقا و دوستان ی نامه کوتاهتيرفتند، خسرو وص

 ها را گفته بود او را حرکت دادند به یقبال گفتن. خود نوشت

 مطمئن او در سکوت ی گامهایداص.  رفتیکمک عصا راه م

 بود که او را ی ها مردمونيلي کالم رزم می سرود بده،يسپ

 لحظه نيدر ا)) رزوبه. (( دانستندی مشي خوی انقالبوجدان

 سر مي جنبش در برابر رژکي یري ناپذمي و تسلیداريمظهر پا

من از مرگ : او نخواست چشمانش را ببندند. سپرده شاه بود

  ار،يآزموده، بخت" خودمانير چشم دژخچشم د.  ترسمینم

 . افکندندري نگاه به زنيخائن. دوخت" يی رجا،یامجد

  که شاهد اعدام خسرو روزبهیري بازنشسته محمد خبسرهنگ

 

 

 

 

 . کرده استفي توصني را چنربارانيبوده لحظه ت

 دانميمن م: به سربازان جوخه اعدام سالم کرد و اظهار داشت"

 و فهي شما سربازان به منظور انجام وظديستيکه شما مقصر ن

 ی تا وطن پرستد،ي گرد آمده انجايهمان اطاعت کورکورانه ا

 یم...  گرفت ديبر شما خرده نبا. دي کنربارانيمثل مرا ت

 حرکت شد ني اعخواستند چشمانش را ببندند خسرو روزبه مان

سرهنگ ! جوخه گوش به فرمان من:  رسا گفتیو با صدا

 نتوانست روزبه با ی صدا را محو کند ولني خواست اديجاو

مرگ بر شاه خائن : دي کشادي قابل انتظار فرري رسا و غیصدا

"... 

 خسرو روزبه نشست گل داد و او را نهي که بر سيی هاگلوله

 قيرف.  را به گوش همه جهان رساندشيجاودانه کرد و صدا

  بود کهیمرد)) اي ستزويا(( روزنامه ريخسرو روزبه به تعب

 .افسانه شد

 

 

  ...مدر نشست ه

 و سينو شي پهي و صحبت و تهیکار ها چکش  از هفتهبعد

 ی امضا، روز گذشته فعاالن حوزه زنان در نشستیآور جمع

 ی کردندمطالباتيی امضا رونما180 از مطالبات خود با یخبر

 زنان را به علت مسائل و شده گرفته دهيکه حقوق حقه و ناد

 ی آن است، دوباره بررسري درگشهيم که کشور هیمشکالت

 جلسات ی بار زنان جوان در حوزه زنان، برگزارنيا. کند یم

ها مراسم  ترها فرصت دادند تا جوان بزرگ. را به دست داشتند

 که یفرصت. سندي را به کمک آنها بنوهيانيبرگزار کنند و ب

تر، از جوانان گرفته   بزرگی و نهادهاها هي سال در پایها سال

 آنکه ی مجزا براهيانيدو ب.  شونددهيگذاشت د  و نميشد یم

 خود را بدون واسطه به دست ی اجرائیها بتوانند خواسته

 امروز برسانند که هر دوره انتخابات مسئله زنان یداهايکاند

 و بعد از اتمام شود ی دغدغه آنها مطرح منيتر عنوان مهم به

ز آنها دوا  ایتنها درد  نهی ژست روشنفکرنيانتخابات، ا

 گرشاني دی کارهای برای مانع و سنگتواند ی بلکه مکند، ینم

 . باشد

شده پس   قرار شد مطالبات مطرحشده، هي تهی مجزاهياني دو بدر

 و یجمهو استي ریداهايها، به دست کاند از انتشار در رسانه

 فعاالن حوزه زنان بعد از زي شهر برسد و پس از آن نیشورا

 مطالبات از ني اشدن ی اجرائريگينتخابات، پشدن کارزار ا تمام

 مطالبات زنان هياني بمهدر مقد.  مربوطه باشندی نهادهایسو

 مطالبات یريگيپ«:  آمده استیجمهور استياز ر

 که ی کسانی تحقق آنها از سوی و تالش براخواهانه یبرابر

 یها ضي برابر و به دور از تبعیا دغدغه ساختن جامعه

 و اراده شود ی به دوران انتخابات محدود نم را دارند،یتيجنس

 همواره راني انتخابات در احال نيا با. طلبد ی مداوم میو تالش

 ايشده   طرح مطالبات مهم اما فراموشی برایفرصت

 ی جامعه است و تا زمان تحقق کامل جامعه مدندهينرس ثمر به

 از هر زمان شي مجال بني از ایريگ اثرگذار، ضرورت بهره

 .»شود ی احساس میگريد

 تي مانند وضعی به مسائله،ياني بنيشده در ا  مطرحمطالبات

 ني در قوانی آنها و بازنگری حقوق مدنیريگياشتغال زنان، پ

 یکردن کارفرما برا  زنان و مردان، ملزماني مزيآم ضيتبع

 ی فرصت شغلهي به زنان و مردان، تهکسانيپرداخت دستمزد 

 نشست ررداخته است؛ اما د زنان و مردان پیبرابر برا

   مورد یها  درخواستنيتر  کردند مهمديامروز، فعاالن زن تأک
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 هياني بني کشور، در دو بند اندهي آجمهور سي از رئشان رييگيپ

 که سهم زنان از بازار ميدان یآنها گفتند همه ما م. آمده است

در دوره  ميخواه ی درصد است و ما م15کار کشور کمتر از 

هم   حداقل دو برابر شود؛ آنزاني مني ایجمهور استي رديجد

روز بر تعداد زنان سرپرست خانوار   که روزبهیطيدر شرا

 زنان به علت مسائل گر،ي و از طرف دشود یافزوده م

 یاز طرف.  مردان کار کنندیپا  مجبور هستند پابهیاقتصاد

، حق دارند  کشورني ای انسانیروي از نیعنوان بخش زنان به

 .  مردان داشته باشندی و همپاخود در شأن یفرصت برابر شغل

 که مورد بحث و درخواست زنان کنشگر قرار یگري دمسئله

 به یتيري و مدی وزارتی درصد مسندها30 صيگرفت، تخص

صراحت عنوان کرده بودند   خود بههيانيآنها در ب. زنان بود

ن توانا و  به زنانهي درصد از کاب30اختصاص حداقل 

 که است یگري دافتاده قيتعو  و بهی مطالبات حداقلخواه، یبرابر

 .  محقق شودیالزم است در دولت آت

 دهي کنشگران زن رسی که به امضایا هياني بگري دی بندهااز

 ی ارتقای بودجه ورزش زنان براشي به افزاتوان یبود، م

 موجود یها ی ورزشکاران زن و رفع نابرابریا سطح حرفه

 از ورزش  ضي رفع تبعی تالش برا،ی قهرمانیها در ورزش

 زنان رسانه به مسابقات ني اژهي و توجه ویزنان در رسانه مل

 رفع موانع حضور ی تالش برا،ی مختلف ورزشیها در رشته

 مربوط به یها تيجمله محدود  از،یالملل نيزنان در مسابقات ب

 گاه  خارج از قانون وماتيپوشش ورزشکاران زن و تصم

 . اشاره کرد...  حوزه وني در اینشيگز

 شهر ی درباره مطالبات زنان از شورا،ی نشست خبرني ادر

 اي دفاع ی و بی عمومی فضایساز منيا.  شدی بحث و بررسزين

 زنان از ی ناامن برای فضای کاربرريي و تغیمتروک شهر

 یا  منطقه-ی محلی بازارهاجادي معابر، ایپرداز  نورقيطر

فروشان زن و توقف   دستژهيو فروشان به  دستیامن برا

 به هي نقللي وساتي بر اولوی مبتنی شهرتيري مدی کنوناستيس

 عابر یها  از پلیغاتي تبلیلبوردهايها و سپس حذف ب انسان

وآمد زنان، اختصاص   رفتی آن براکردن مني به منظور اادهيپ

   به یونقل عموم  حمللي زنان در وسای متناسب برايیفضا

  ، تالشی شهری تردد و تحرک زنان در فضاليمنظور تسه

  

  

  

  

   بروز آزار نهي زنان در زمیانگار  متهمکردي روی نفیبرا

 غاتي و تبلی عمومیرسان امي پ،یساز  فرهنگقي از طریابانيخ

 .  بودهياني بني از مطالبات زنان در ايیها بخش

نگار و   روزنامه،يی مراسم، فاطمه گواراني ايی ابتداسخنران

:  کردحي سخنان خود تصری در ابتدایو. فعال حقوق زنان بود

 ليحاضر ذ  جنبش زنان را درحالی علوم اجتماعلگرانيتحل«

به ! چرا؟. کنند ی مفي و معاصر تعردي جدی اجتماعیها جنبش

 استفاده ت،يوقع در درک میبودن، هوشمند دار  هدفنکهيعلت ا

 ،یف به جامعه مدن معطوستيها، دفاع از جهان ز از فرصت

 یها وهي فرهنگ و شیها  توجه به جنبه،یبسط حقوق شهروند

 به ی متک،یرابزاري غ،ی دولت عقالنجادي به الي متما،یزندگ

 ی اجتماعیها آن باعث شده با جنبش...  و ی جمعیها رسانه

:  افزوديیگوارا. »اشد حوزه عالئق مشترک بی داراد،يجد

 شهر و روستا در یشوراها و یجمهور استيدو انتخابات ر«

 حاصل از آن جيها و نتا  انتخاباتني ایهر دو.  استانيجر

. » استتي اهمی فعاالن و کنشگران حقوق زنان دارایبرا

 فعال حقوق زنان به آنها ني ایها  که در صحبتی نکاتنيتر مهم

در انتخابات :  بودست دني از ایاشاره شد موارد

 یروهاي نتي مستلزم تقو،ريي تداوم روند تغیجمهور استير

 زيدر انتخابات شوراها ن.  استیاسي در نظام سريي تغیحام

 و تي و تقوی جامعه مدنشتريشدن ب  با فعالر،ييتداوم روند تغ

 ني ای هر دو،يیبه گفته گوارا.  آن مدنظر استیتوانمندساز

 راني در ای روند دموکراسقي بر تعمیاري بسراتيانتخابات تأث

 تا امکان کند ی امکان را فراهم مني اراي دارد زندهي و آیکنون

 دي آ  فراهمکي فرهنگ دموکراتی مبانیزير هي پای برایشتريب

 و ی جامعه مدنیها دگاهي بازتاب دی برایو بستر مناسب

 .» آورددي پدی اجتماعیروهاين

 ني اگري سخنران دزي فعال حوزه زنان و ناشر، ن،ی جاللبايز

 یليمطالبات زنان دو دوره خ«: د اظهار کریو. مراسم بود

 مطالبه و اني بی بحثم را روخواهم یپررنگ شده است، من م

 دارد، متمرآز ی مدنی نهادهای برایگاهي مطالبه چه جانکهيا

 از ی مدنینهادها را که يیها  کنشني اري تأثحال نيکنم و درع

  ی رونهي زمني فعال زنان در ایجمله جنبش زنان و نهادها

   مطالبات ني ایمن رو.  کنماني مسلط گذاشته است بیاه گفتمان
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 و ی سال از انقالب اسالم40. ام گرا گذاشته نام مطالبات عمل

 که با ی سال هم از انقالب مشروطه گذشته است؛ دو انقالب111

 ها ليها و تحل  که نگرشیاز آن روز. مدند آشي پريي تغزهيانگ

 ما فعاالن زنان ش،ي سال پ20 کرده باشد، ريي تغديو گفتارها با

 و مشارکت زنان تي فعالراموني پمان ی خواسته مدننيتر مهم

 بردن ني و ازبی و فرهنگی اقتصاد،ی اجتماعیها در عرصه

 یاما اکنون جا.  مشارکت بودني ای و فرهنگیموانع قانون

 زنان از قدرت و یخواه  است که صحبت از سهمیوشحالخ

:  کردحي تصریو. »شود ی مساز ميتصم یها گاهيجا

 یلزوم.  باشدتر خواهانه ی و برابرتر قي دقدي ما بایها خواسته«

 مسجل ماني تا برامي مراجعه کنکي آکادمیها  به کتابستين

 در و ستهي زیها تي گفتار جامعه از درون واقعیريگ شود شکل

معه  جاميدان ی محال نيدرع. ديآ ی بر میتي جنسیها  فاصلهجهينت

 و تي را تقوزهاي تماني و ادهد یها را شکل م  تفاوتنيا

 به نوع ديما با«:  خاطرنشان کردیجالل. »کند ی میگذار ارزش

 سمت اي نهاد کيوجود . ميو جنس مطالبات خود توجه کن

 ی داشت؟ از طرفهد زنان ما خواطي در شرایري چه تأثنينماد

شده آه سطح گر جالب   نظارهی جامعه مدنی که برایزيآن چ

 یاسي سیها  است که در گفتار و در برنامهی مطالباتانيب

 زنان و هم از جانب ی نهادهای شده که هم از سوجيامروز را

 داي ارتقا پزاني مکي به یجمهور استي ریداهاي و کاندها ندهينما

 ني اما اطلبد، ی میشتري فرصت بمر اني اليتحل. کرده است

 ی صدايی شنوایموجب ارتقا دارد که یسمينامينشان از د

 ارتقا ده،ي پدني گفتار آن شده و همديجامعه و ضرورت بازتول

 اني در پایجالل. »ديآ یدر سطح گفتار مسلط به حساب م

 است که تي واقعني کنم ادي بر آن تأکخواهم یآنچه م«: افزود

 از ینوع  به قدرت بهکي نزدی نهادهای از سوگر گفتار مطالبه

 نکته نيا.  به آن توجه کرددي گرفته و بایشيپمطالبات جامعه 

 راجع به آن بحث کرد؛ اول دي چند مفهوم است که باانگريب

 ايتر شده  کار  محافظهشيها  خواستاني جامعه زنان در بنکهيا

 گفتار نکهي دوم اند،يب ی برهه نمني آن در انيي تبی برایلزوم

 شيها ته خواسفي جامعه به توصشي با گونکهي انيمسلط در ع

 آه از آن برد  ی سطح مطالبات را باال مسو کي از پردازد، یم

   و از سوي ديگر دولت عامدا شود ی میاستفاده ابزار

  

  

  

  

   مثبت جي آه نتاگنجاند ی خود ماستي زنان را در سیها گفتمان

  .» استیکنش اجتماع

نگار و فعال حقوق   روزنامه،ی باقرني نگشي هماني ادامه ادر

 تا امروز محدودشدن زنان به ربازياز د«:  کردانيزنان، ب

. شد ی منيي سرشت زنان تبیعي طبیها شهي بر ریخانواده، مبتن

 هي توجگونه ني اشان یاسي و سیکردن زنان از حقوق مدن محروم

 در ی و اقتصادیاسي سیها تي فعالی که زنان فطرتا براشد یم

ش زنان بزرگ اما امروزه با تال. ستنديخارج از خانه مناسب ن

 ی برای حداقلیها نهيها عمدتا طرد شده و زم  گزارهني اخيتار

با .  اقتصاد و اجتماع فراهم شده استاست،يحضور زنان در س

 را ضي ضدتبعنيها هنوز به همراه خود قوان  تالشني حال انيا

تر   درصد باال15 نرخ اشتغال زنان از حدود هنوز. اند اوردهين

 یباق...  وی مدنني اصالح قوانی طوالنارينرفته، هنوز راه بس

 از یاري بسیها همچنان راه زنان در عرصه. مانده است

. روست  روبهیا شهي کلیها  با ممانعتی ورزشیها تيفعال

 ريي تغیها را بدون اندک  درخواستني از ای برخدانهيگرچه ناام

ها قبل دوباره تکرار   مطالبات زنان از دههیمياز صندوقچه قد

 با گسترش ميدواري امی ناچاری از روبار ني اما ام،يا دهکر

 در چهار ميمندان حوزه زنان بتوان  دغدغهی مدنتيامکان فعال

 که مقابل ی سهمم؛ي داشته باشخي در تاری سهمندهيسال آ

 شکل خواهد ی مقاومت کرده و میتي جنسیها یسرسپردگ

 ی از بودن در عرصه اجتماع را تجربه کند و صدایگريد

 از شتري بیزي که چی از زنانیسهم.  اندازدني را به طنیگريد

 سوژه مسلط یاند و به جا  خانه خواستهشده لي تحمیايجغراف

 ی معرفستني زی برایگري دیها  مرد، امکانیخيتار

 .»کنند یم

 نشست ني اهماني سخنران مزي استاد دانشگاه ن،ی صادقفاطمه

 حين خود تصر از سخنای در بخشیصادق.  بودیگر مطالبه

 که مطالبات مي بودني شاهد ارانيبعد از دوم خرداد در ا«: کرد

 جامعه مطرح شد و ی در فضایتر یزنان به صورت عموم

 ی سؤال مورد بحث قرار گرفت که زنان در جمهورنيا

اند؟ به واسطه جنبش  کاره  دارند و چهی چه نقشیالماس

 جامعه طرح  مطالبات خود را درتوانستند یاصالحات، زنان م

  . رنگ شد کنند اما بعد از شکست اصالحات جنبش زنان هم کم
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  ...مدر نشست ه

 در جنبش زنان رخ داد که به واسطه ی گسست84بعد از سال 

. رفتن توان فعاالن زن شد  کشور باعث ازدستیاسي سیفضا

 ري مسني در اتي فعالگري دیاري مهاجرت کردند و بسیاريبس

 شکل گرفته يی حاال که فضایعني ني اايا آرا کنار گذاشتند ام

   م؟ي برسميکرد ی می ط80 که ما در دهه یري به همان مسديبا

 وجود ندارد ی که جنبش اصالحیطيامروز اما در شرا. نه

تر از   گستردديبا که یجنبش.  کرداي جنبش زنان را احتوان یم

کردن مطالبات باشد و در مقابل، جامعه و حضور  منعکس

  . بشناسدتي شهر را به رسمیر فضازنان د

اما .  بر نقش زنان در انقالب شده استیادي زدي به حال تأکتا

 شود؟ يی زن زدای عمومیزنان انقالب کردند که بعدا از فضا

 ميا  در مفهوم زن شدهیريبه نظر من امروز دچار بحران فراگ

 .»مي کنيی بازنماآل دهي از زن ایري تصوميتوان یو نم

 سخنران ني آخرزي حوزه زنان نکسوت شي فعال پیض مرتانويم

 مدام از داهاي دوران کاندنيدر ا«:  مراسم بود، او گفتنيا

 در خطر است شاني که آبروکنند ی صحبت میدخترکان مظلوم

 یداي کانداي جمهور سي رئکي اگر رند،يگ ی تحت ستم قرارماي

  او سؤالز ای بود و درباره سبک زندگاني منيزن هم در ا

 کرد، ی اشاره نمیراشرافي و غی اشرافی به سبک زندگشد یم

 هر فرد ی که حق انسانی انتخاب سبک زندگیاو درباره آزاد

 واژه رجل في تکلدي معتقدم بانيبنابرا. کرد یاست صحبت م

 مبهم و چندپهلو در قانون اتي ادبکيبا .  را روشن کنندیاسيس

 قانون اتي ادبهک ی درحالشود؛ ی صحبت مباره ني در ایاساس

   که خودش ی زننجاستيحاال جالب ا. فهم باشد  همهدي بایاساس

کننده   اجراجمهور، سيعنوان رئ  بهتواند ی نمکند ی میگذار قانون

 اري مطالبات در اختني نشست اني اانيدر پا.» قانون باشدنيا

  کنندسهم   امضاني ااني است از میگفتن.  قرار گرفتنيحاضر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بر نقش زنان در یادي زدي به حال تأکتا ميخواه ی میدرصد30

 یاما زنان انقالب کردند که بعدا از فضا. انقالب شده است

 شود؟ به نظر من امروز دچار بحران يی زن زدایعموم

 از زن یري تصوميتوان ی و نمميا  در مفهوم زن شدهیريفراگ

 .»مي کنيی بازنماآل دهيا

 سخنران ني آخرزي حوزه زنان نتکسو شي فعال پی مرتاضنويم

 مدام از داهاي دوران کاندنيدر ا«:  مراسم بود، او گفتنيا

 در خطر است شاني که آبروکنند ی صحبت میدخترکان مظلوم

 یداي کانداي جمهور سي رئکي اگر رند،يگ ی تحت ستم قرارماي

 او سؤال ز ای بود و درباره سبک زندگاني منيزن هم در ا

 کرد، ی اشاره نمیراشرافي و غی اشرافیندگ به سبک زشد یم

 هر فرد ی که حق انسانی انتخاب سبک زندگیاو درباره آزاد

 واژه رجل في تکلدي معتقدم بانيبنابرا. کرد یاست صحبت م

 مبهم و چندپهلو در قانون اتي ادبکيبا .  را روشن کنندیاسيس

 قانون اتي ادبکه ی درحالشود؛ ی صحبت مباره ني در ایاساس

 که خودش ی زننجاستيحاال جالب ا. فهم باشد  همهدي بایاساس

کننده   اجراجمهور، سيعنوان رئ  بهتواند ی نمکند ی میگذار قانون

 .» قانون باشدنيا

 قرار ني حاضراري مطالبات در اختني نشست اني ااني پادر

 به توان یکنندگان م  امضاني ااني است از میگفتن. گرفت

 احترام برومند، الهام کردا، ،یصور چون آذر منيیها نام

 باران ،ی بابک احمد،یفرخنده جبارزادگان، آزاده صمد

 ،ی نظرآهارواي شت،ي بهاره هدا،یسي بالل مرادو،یکوثر

 مهناز افشار، ،یدوستي ترانه علار،يزدي انازي پر،ی قوامنچهغ

 نوي م،ی خراسانی احمدني نوش،ی تهرانهي هد،یشاه سحر دولت

 د،ي فرهي سم،یمي صمواني ک،یدآبادي زیسد حسن ا،یمرتاض

 یدي رشیلي ل،ی شبنم مقدم،یگي شکربهي عال،یپرستو دوکوهک

  . ارشد اشاره کرداليو ل

 روزنامه شرق: منبع
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 مردم آذربايجان ملی مبارزه های گذشته فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و پيروزی

  .             را جهت داده، فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه می دهد

                                                                                            پيشه وری                      



  

  

  

  اني پاشا در شعر و بنبيز
 یا مراغه یمي کرنيرزاحسي ماستاد

 
  ینيالد ني رضازاد عموزديمج

 
 
 در دوره جان،ي آذرباخير تارينظ ی برزني شنيا  پاشا،نبيز

 به جهان دهي دزي شهر تبرنيالد نيقاجار و در محله عموز

، ١۴،ش١٣٢٠ آذر ٢٧ جان،يروزنامه آذربا: ديبنگر“. گشود

 نيا ”)ی مقاله روانشاد هالل ناصر- پاشانبي زیزليتبر(

 زنان نيتر  و شجاعني از نام آورتریکي توان ی را مرزنيش

 . مرز و بوم بشمار آوردنيا خيار در طول ترانيا  وجانيآذربا

 یو:  پاشا آمده استنبي در مورد ز”جانيآذربا “هي نشردر

 که مانند باشد ی مزي و معروف تبردي از زنان رشیا نمونه

 و افتهيها ن  راه به کتابجاني آذربایخي تاریها تي شخصشتريب

 زن شجاع نيا  و مبارزات یزندگ. فراموش شده است

 ی نام وامش،ي قتي بعلت اهمیام فرو رفته، ول از ابهیا هاله  در

 جان،يروزنامه آذربا“. باشد ی مشهور مزيزنده و خودش ن

 .”٢،همان، ص١٣٢٠

 ی است، ویرانيا  دهي زن قرنها ستمدیداري بشتازي پاشا پنبيز

 را از لب خي شاه قاجار، مهر سکوت تارنيدر دوره ناصرالد

 با چهل نفر از رانيا  خي بار در تارني اولی و برادارد یبرم

 هي و به موازات آن علشگاني ستم پهي علزي تبررزنانيش

 بر ی سنتیدگاههاي و دی که نظام فئودالی جنسیها ینابرابر

 دست یزاني کرده بود، به جنگ مسلحانه و پارتليزنان تحم

 خود به زي شگفت انگیهاي و همه را در برابر دالورزند یم

، ١٣٨۴ ن،ي آذر، عبدالحسیدياهن: ديبنگر“. دارد ی وا مرتيح

 .”١٣٣ صز،يسه مبارز مشروطه، انتشارات اختر، تبر

از “:  پاشا آمده استنبي زلي و در ذعي المعارف تشرهي دادر

 پس از ز،ي و سخنور، شجاع و مبارز تبراستمداريزنان س

 یرزاي می در نهضت تنباکو به رهبرزي بازار تبرليتعط

 نبي ز،یسط مأموران دولت مجدد آن تويی و بازگشایرازيش

 یها ی را گرد آورد و با سخنرانزي از زنان تبریاريپاشا بس

 را ی مبارزه و مأموران دولتداني خود آنان را وارد منيآتش

 نيدر هم.… کردیاباني به برخورد و جنگ مسلحانه خديتهد

 ی قحطزي احتکار گندم از طرف مالکان، در تبرليسالها به دل

 او زنان کي به تحرکرد، ی مديمردم را تهد یشده بود و گرسنگ

 گندم محتکران حمله کردند و درب انبارها ی به انبارهازيتبر

 و فقرا قرار ازمنداني ناري انبارها را در اختريرا گشودند و ذخا

 مبارز بود که دربار قاجار را به هراس افکنده یاو زن. دادند

 صدر حاج  نظر احمدري، ز١٣٧٩ ع،ي المعارف تشرهيدا”.بود

،تهران، ٨،جی خرمشاهني بهاالد،ی کامران فان،یدجواديس

 .”۵٩٩ص

 جاني شاعران آذربااني پاشا در منبي به ذکر است که زالزم

 ني که چنديی بوده، تا جای مورد توجه خاصامياال مي از قدزين

 رزني شنيا  در مورد اري دنيا  و پرمحتوا از شاعران بايشعر ز

 اشعار ني ا در مورد“.  مانده استدگاراي به جانيدالور آذربا

 رضازاد ديمج، ١٣٨٨ پاشا، نبيکتاب ز: ديبنگر

 .”زي نشر اختر، تبر،ینيالد نيعموز

”  پاشانبيز“ به شعر ی به طور اجمالمي داری نوشته سعنيا  در

 شعر در نيا . مي داشته باشی نظریا  مراغه یميسروده استاد کر

 طبع آراسته شده، وري به زراي که اخ یمي رنگارنگ کر١٧جلد 

 نيا  به باي شعر زنيا  سروده شدن انياما جر. آورده شده است

سردرود “، از طرف ١٣٩۵قرار است که در آبان ماه سال 

 قابل نژاد ني که به همت جناب استاد محمد حس”ی اوجاغتيمدن

 از استاد داود لي تجلیبرا ی مراسمگردد، ی اداره میسردرود

 مراسم استاد نيا گرفته شد و در ) یا ه مراغیعاص(مثمر 

 مراسم اني حضور داشتند، بعد از پازي نیا مراغه  یميکر

رضازاد { سطور نيا  ده دست داد تا نگارنیفرصت

  در.  باشمداشته یمي صمیداريد  یميبا استاد کر} ینيالد نيعموز

”  پاشانبيز“ متفرقه، موضوع یها  بعد از صحبتداري دنيا

 خچهي از تاریا  آمد و نخست شمهاني به مبنجاني ا توسط

 را با استاد جاني دالور آذربارزني شنيا  و مبارزات یزندگان

 که توسط شاعران ی سپس در مورد اشعارو گذاشتم انيدر م

 پاشا سروده شده،به محضر استاد نبي در مورد زاري دنيا 

   نمودم خواهش یمي از استاد کرتي نمودم و در نهااني بیمطالب
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 پاشا دست به قلم نبي در مورد ززي نیدر صورت امکان و

 رزني شني ا ادي هر چند کوتاه به یافسونگر خود ببرد و اشعار

 با شنهادي پنيا  جالب بود که اري بسميبرا.. …دي بسراجانيآذربا

 و دي گردهمراه  یمي کراستاد  یمي گرم و صمارياستقبال بس

 نمودند اني بنهي زمنيا  را درشي خویحضرت استاد عالقمند

 یا مراغه  یمي از ارادت و احترام خاص استاد کرنيا که البته 

 توسط راي اخلبهر حا…  داشتتي پاشا حکانبينسبت به ز

 به یمي رنگارنگ کر١٧ که جلد افتميجناب قابل نژاد اطالع 

 نبيز“ و استاد به قول خود عمل کرده و شعر دهيچاپ رس

استاد . عه رنگارنگ خود آورده است مجمونيا  درزيرا ن” پاشا

 : آغاز کرده انداتي ابني ا  پاشا را بانبيشعر ز

 سن عفتده خانم قز  اوال بولمهنبيسن ز ”

 ” شهامتده خانم قزی پاشا اول بارنبيز

 در مورد یاتي اب یمي شعر نسبتا بلند، نخست استاد کرنيا  در

وت  دعايآورده و بانوان را به عفت و ح) س (نبيحضرت ز

 نيا  پاشا نبي زیهاي به دالوریاتي در ابزينموده و در ادامه ن

 یا دهي قسمت گزنيا در.  پرداخته استجاني دالور آذربارزنيش

 :شود ی شعر آورده منيا از

 « پاشانبيز»

 سن عفتده خانم قز  اوال بولمهنبي زسن

  شهامتده خانم قزی پاشا اول بارنبيز

  

  

  

 یربد خاتون عی قزنوني که علنبيز

 ی کانون ادبدی زهرا اؤزپرورده

 ی وقار جد و ابدی غمه ابجددرس

  خانم قزامتدهي قیامتدي قخاتون

  قان اولسون داماروندایستيا  پاشا تک نبيز .…

 ارونداي دتسونيا  قد علم هي نگانهيب

  اوتورسون کنارونداماي قویطلب فرصت

  خانم قزانتدهي خی افکارنينامحرم

 

 ی پاشا چخدنبي زیشيک ندهيچيا عورتلر …

 ی باشا چخدی داشا وردني عمرنيظالملر

 ی تعصب داشا چخدی سو اولوب آخدرتيغ

  خانم قزتدهي قحط رجاله بو والباخ

 

 

 اي احیلديا  ني آدنيزي پاشا تبرنبيز …

 اي محلهيا  یوي اوزاقتي سنده لوار

 زهرا} توتا{ الوندن امتدهي که قديشا

 .… خانم قزانتدهي و دني اوالسان دممتاز

، رنگارنگ )١٣٩۵زمستان  (ن،ي حس،یا مراغه یميکر“

 ٣۵٢ -٣۴٩ تهران، صص،یري، انتشارات پ١٧ ج،یميکر

  
  شده  گم موضوع اقوام؛ حلقه

 ی جمهوراستي انتخابات ریها مناظره
  

   در مناظرهی و مذهبیني د،ی قومیها تي طرح موضوع اقلعدم

 را مطرح یادي زیها  پرسش،یجمهور استي ریداهايکاند

 یا هي آن از طرف کارشناسان از جمله ابالغليدل. کرده است

 را ی در آن طرح مسائل قومراني که رهبر اشود یذکر م

  .ممنوع کرده است

 یداهاي کاندیونيزيتلو  و دو مناظره ی انتخاباتی کارزارهادر

 موضوع اقوام به اندازه دو دوره ران،ي ای جمهوراستير

 یاريبس.  مطرح نبوده استی جمهورستاي انتخابات رنيشيپ

 که دهند ی هستند هشدار می روحانیاز نخبگان اقوام که حام

 یان راي در می روحانی آرازشي به رتواند ی موضوع منيا

  .انجامديدهندگان اقوام ب

 بند ١٠ را در ی قومیها  در دوره قبل درخواستی روحانحسن

 ی روحان٣ شماره یا  ماده١٠ هيانيدر آغاز ب. اعالم کرده بود

 استيساز ر اکنون که انتخابات سرنوشت«: آمده است

 را فراهم کرده است، یخي فرصت تارني اازدهمي یجمهور

 ري متعهد و مصمم هستم درصورت استقرار دولت تدبنجانبيا

 اصول ده گانه که از فصل حقوق ملت درقانون ی اجراد،يو ام

 به اجرا درآورم یراني است را در حق اقوام و مذاهب ایاساس

  ».مي باشانيراني آزاد و آباد با مشارکت همه ایرانيتا شاهد ا

١٣

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان        ١٣٩٦بهشتاردي١٢٩ شمارهدوره پنجم



  

  

  

 داهاي کاندري با ساسهي در مقای آن زمان حسن روحاندر

 را بدست آورد و از ی دهندگان مناطق قومی رای آرانيشتريب

 اقوام موفق شد در دور اول انتخابات یجمله با اتکا به آرا

 ی از طرف روحانی مسائل قومیره ول دونيدر ا.  شودروزيپ

  .شود ی مطرح نمداهاي کاندريو سا

 از یکي ی مطالبات قومسدينو یم" رانيعصر ا "تيوبسا

 نيبه نوشته ا.  دوره استني مفقوده شده انتخابات در ایها حلقه

 ري تحت تاثاي اقوام ی گرفتن رای معموال براداهاي کاندتيسا

ق اقوام را در برنامه  مربوط به حقوی کشور شعارهایفضا

 مسئله ني اخابات انتني اما در ادادند ی خود قرار میانتخابات

  . استافتادهياتفاق ن

 تياهم ی از بی ناشاي داهاي کانديیاعتنا ی براني نوشته عصر ابه

 از ی ناشاي عامه مردم است اني مطالبات در منيبودن ا

 ادامه رانيعصر ا. داهاي کاندی مطالبات براني بودن اتياهم یب

 که قبل از حل دهند ی محي از اقوام ترجیاريبس«: دهد یم

 کودکان ی زبانیگ مشکل دوگانشان یشتي و معیمشکل اقتصاد

 خود و یتي هویها  حل شود و چالشيیآنها در مدارس ابتدا

  ».ننديفرزندان خود را حل شده بب

 ی موضوع براني بودن اتياهم ی بکند ی مدي تاکراني اعصر

 بخش یها  با دغدغهداهاي بودن کاندگانهي بی به معناهاديکاند

 معناست که دولت ني به انيا.  استراني از جامعه ایبزرگ

  . آنها نخواهد بودیها  دغدغهريگي مردم و پندهي نماندهيآ

   رهبر بر سر طرح مسائل مربوط به اقوامهيابالغ

 با اهل داري در دی جمهوراستي ریداي کاندیسي رئميابراه

  سنت

 ني که عدم طرح مسائل مربوط به اقوام در ارسد ی نظر مبه

 تي مربوط باشد که کل حاکميیها یدور از انتخابات به نگران

در .  در کشور داردیتيشدن شکاف قوم  قي از عمرانيا

 خطوط مي در باره انتخابات و ترسیا  خامنهاهللا تي آی هيابالغ

 به ی مهمبخش ،یغاتي تبلیها تي نامزدها در فعالیقرمز برا

  .موضوع مطالبات اقوام اختصاص دارد

 صادر راني از طرف رهبر ا١٣٩۵ مهر ٢۵ که یا هي ابالغدر

 طرح موضوع مسائل اقوام و ی براها تي محدودیشد برخ

 ١٨ هي ابالغنيدر ا.  مطرح شده استی و مذهبیني دیها تياقل

   ی در خصوص مسائل قومی انتخاباتی به نامزدهایا ماده

  

  

  

 ع،يم تطد،ي تهدب،يهرگونه تخر«: شدار داده شده و اعالم شدهه

 و هرگونه اقدام ی قانوناراتي خارج از اختیها  و وعدهبيفر

 غاتي در تبلی و مذهبی تفرقه قومري نظی ملتي امنريمغا

  ». ممنوع استیانتخابات

 به عنوان یا  انتخابات از طرف خامنهی کلیها استي سابالغ

 مصلحت صي مجمع تشخسي سه گانه و رئیرهبر به روسا

 انجام گرفت و به گفته ی جمهوراستي از انتخابات رشينظام پ

در مجلس " ني مناطق ترک نشونيفراکس "لي اقوام تشکنيفعال

 وده موثر بی نفر در آن عضو هستند در هشدار رهبر١٠٠که 

  .است

   ستاد مستقلسي تاسی اقوام براني فعالتالش

 یها و کارزارها وام در مناظره طرح مطالبات اقعدم

 مسئله ني اقوام را دلسرد کرده و به گفته آنان اني فعال،یانتخابات

  .زند ی می جدبي آسی روحانیبه آرا

 کي شده و هرسي نامزدها تاسی ستاد انتخاباتی مناطق قومدر

 با اسيدر ق.  مستقل خود را به راه انداختندیاز نامزدها ستادها

 ی مستقل اقوام برایستادها "ليدوره گذشته بحث تشک

 کشور از جمله کردستان و ی از نواحیدر برخ" یروحان

 نيفعال از یاريبس.  روبرو شده استیصحرا با مشکالت ترکمن

 ی جذب آرای باورهستند که براني بر ای و انتخاباتیاسيس

  . کردسي ستاد مستقل اقوام تاسدي بای روحانی آقای براشتريب

 در ترکمن دي و امريمجمع تدب "سيب رئ نائاتي محمد بآنا

 چي ستاد مستقل ترکمن صحرا هليتشک«: ديگو یم" صحرا

 بافي قالیها برا همانطور که ستاد مستقل ترکمن.  نداردیراديا

 ني سابقه داشت و فعالزيدرگذشته ن.  شده استلي  تشکیسيو رئ

اگر در مناطق اهل .  ستاد مستقل داشتندی کروبیترکمن حام

 یادي شود دستاورد زلي مستقل تشکیاقوام ستادهاسنت و 

 و رنديگ ی اقوام دلگرم شده و در راس هرم  قرار منيفعال. دارد

 یشتري مردم تالش بی جذب آرا و مشارکت حداکثریبر

  ».خواهند داشت

   ستاد اقواماي ی روحانستاد

 در کند ی مديتاک"  در ترکمن صحرادي و امريمجمع تدب "سيرئ

 ی کافزهي انگی ترکمن در ستاد روحاننيلحال حاضر فعا

 مهم با ني شود و ادهي به آنها دمیا الزم است خون تازه. ندارند

   کند ی مدي کارشناس تاکنيا. شود ی مسري ستاد مستقل مليتشک
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 خوب عمل کرد اما نسبت ی در برجام و مسائل خارجیروحان

  دوره الزم است که عقبني کرد و در ایبه اقوام کوتاه

  . جبران شودها یماندگ

 ی ما براها ی با وجود همه انتقادات و کاستکند ی مدي تاکاتيب

 که با توجه به وزن مي انتظار داری ولميکن ی متي فعالیروحان

 روهاي شود نجادياگر ستاد مستقل ا.  به ما توجه شودمان یاسيس

 جذب ی و برادهند ی ادامه متي مضاعف به فعالديبا شوق و ام

  .کوشند یآرا م

 امور ستاد ديخواه ی می اگر راکند ی مهي توصني همچناتيب

. ديها واگذار کن   به خود ترکمنلي را  از صدر تا ذیروحان

  . شودی استفاده ابزارها تي مصادره و از قومدي اقوام نبایرا

  اند ی هم ناراضکردها

 کرد ی انتخاباتني فعالیتي کرد پرس از نارضای محلتيسا

   به یري انتصاب و اعزام  سفاي یا هيانيدور بص«: سدينو یم

  

  

  

  

  

 لباس و چند کلمه سخن دني پوشاي جهان، ی در انتهایکشور

 قبل در ی دست آورد دولت هانيشتري ب،یگفتن به زبان کرد

  ».خصوص مسئله کردها بوده است

 که هرچند تاکنون توجه کند ی مسئله اشاره مني به اکردپرس

 قبل به مسئله کردها شده اما با یها  نسبت به دورهیکمتر

 ی شاهد مواضع و شعارهاغات،ي تبلیاني پای به روزهادنيرس

  . بودمي نامزدها خواهی از سویشتريب

 یها تي اقوام و اقلی قرار دارد که آرای در آستانه انتخاباترانيا

 اتيتجرب.  موثر باشداري آن بسجي در نتاتواند ی می و مذهبینيد

اند   موفق شدهيیداهاي که تنها آن کانددهد ین م قبل نشایها دوره

 اقوام ی برای مشخص  آرا را کسب کنند که برنامهتياکثر

 يیداي هم کاندی فعلطي در شراناسانبه گفته کارش. اند داشته

 خواهد شد که یني دیها تي اقوام و اقلیموفق به کسب آرا

 رغم  خود بگنجاند و بهی را در برنامه انتخاباتیمطالبات قوم

  . و موانع بتواند آن را مطرح کندهيابالغ

  ولهچهيدو: منبع

  
   ممکن نيستیهنرادبيات بدون بازتاب زندگ

 ی کاکايرحيم
  

ادبيات .  داردیا  بسيار برجستهگاهي در خانواده هنر جاادبيات

 و ی اساسیها  پديدهیتر نه تنها قادر است بطور وسيع

ها را  مده دوران تکامل واقعيات، گرايشات عیها پروسه

 و تاثير ی اجتماعیبازتاب دهد و بطورفعال در روند زندگ

 ی و آگاهی اجتماعیبرآن دخالت کند، بلکه ابزار نفوذ در زندگ

 همواره به جنبش شروي پاتيادب.  و تاثير بر آن استیاجتماع

 زمان خود شروي پی عدالت خواهانه به نظريه اجتماعیاجتماع

 اين امر را در سندگاني از نویرخب. گرايش پيدا کرده است

 اين گراني که دیشکل آشکار و صريح ابراز کرده اند، در حال

در اين روند بازگشت به . ندارتباط و پيوند را تعميق بخشيد

 ترسيم شده، و ی تقويت و تشديد شروط اجتماعی به معنیزندگ

 که در یدرحال.  استی نوين هنری آنها با ابزار هایدرآميز

 در ادبيات آن چيره است با اين ی ملی مؤلفه هایهر کشور

ادبيات .  داردی برتری جهانگرايیحال در تکامل پروسه ادب

 -ی معنو،ی اقتصاد،ی مبارزه سياسی يعن،معاصر پهنه مبارزه

 یزيرا ُرخ دادن رويدادها.  استه تيک و غيره است،یاخالق

 هر چه باشد به همه بشريت مربوط ی و سياسیاجتماع

 همواره نقش سازنده و یاز اين رو اين پديده اجتماع. دشو یم

در دوران ما .  کرده استی بازی در مبارزه اجتماعیموثر

 طبقات گوناگون، در ی و بازتاب ايدئولوژانادبيات ضمن بي

 و در کند ی گوناگون مشارکت می اجتماعیها مبارزه سيستم

 مردم ی و فرهنگ معنویها، رشد آگاه خدمت آموزش توده

 از اشکال ی ادبيات همانند يکیکارکرد اجتماع. است

.  استی و سياسی درجامعه بازتاب مبارزه اجتماعیايدئولوژ

ادبيات تشديد .  ممکن نيستیهنر ادبيات بدون بازتاب زندگ

واهمه، اضطراب و تعيين سرنوشت شخصيت و هويت انسان 

که  جامعه بلی قوانين تکامل اجتماعیرا نه تنها در برابر سيما

 یادبيات بازنماي. دهد ی نشان میدر برابر رمز و راز هست

 محرک رويدادها، ی را در نيروی پايان زندگیجريان رود ب

 ،ی و در يک حرکت کلها ی پيکارها، ازجان گذشتگشدر کشاک

 که مردم خوانده ،ی تاريخی انسان را در يک نيرویزندگ

  که در باال همانگونه . کند ی خالق ترسيم می با تفکر شود، یم
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 ی دارد و از زندگی اجتماعی ماهيتیگفته شد اين پديده اجتماع

 اخالق و استه تيک جامعه، ،ی اجتماعی که درآن آگاهیاجتماع

 یها ی پيکارها و درگير،ی نوين اجتماعیها زايش ارزش

 یها  حوزهی است و برتمامی از واقعيت زندگی بازتابیاجتماع

ادبيات نغمه .  جدا نيستگذارد، یم انسان تاثير یشعور اجتماع

.  استی روان آدمی پيوسته زنده از ژرفایسرا و افسونگر

 فزاينده ادبيات را ی بگونه ای تئوريکیدرساليان اخير، تفکر

اين . کند  ی می اليه بندی و ادبيات بشدت هنریبه داستان نويس

 است، زيرا براساس آن نه ی قطعا پرمعن،یتفکيک واليه بند

ها،  ها در خود ادبيات بلکه تنوع سليقه  جريانیضع واقعتنها و

 در نظرگرفته ینياز خوانندگان و توليد اشکال معين آثارادب

و » داستان« عرصه دست کم ادبيات بايد در حد ندراي. شود یم

اما ادبيات نه تنها نوع مناسبات .  شودیيا کاغذ باطله وغيره تلق

 به سفر«یا  به گفته بلکهدهد ی درجامعه را نشان میزندگ

 پايان یدرادبيات، متن عطِش ب. است» شناخته  نایسرزمين

است که بر هنرمند در » حرکت اشياء«شناخت و درک 

 و خالق مسلط است و ی ُپر استعاره، تخيلی ايجاد دنيای هلحظ

 ی است که از خوِد مواِد زندگیذخيره پايان ناپذير امکانات

خص خالقيت تبديل بيرون آورده شده و به موضوع مش

 موجود ی و يا تضادهایتضادها و مبارزات اجتماع. شود یم

 و در ی در جامعه در ادبيات در شکل شعور اجتماعیعين

 بازتاب ی واقعی زندگی بصورت تضادهای اجتماعياسمق

هدف ادبيات بهمراه بهترين نويسندگان آن، نه .يابد یم

 هدف اين هنر تنهاعمدتا خدمت به مردم که اين خود واالترين

 ی نقش محيط و شرايط تاريخیاست، بلکه شناساي

 یبه سخن.  پاسخ به آن استی انسان و جستجویگير درشکل

 خارج از چارچوب و زمينه تواند ی نمی روند ادبیديگر يعن

 نشان یاصطالح روند ادب.  و مطالعه شودیها بررس دوران

م در  ادبيات، کارکرد و تکامل آن هی وجود تاريخی دهنده

 . ها است دوره معين و هم در طول تمام تاريخ ملت

 بلکه در ی نه تنها بعنوان يک متن هنراتي ازادبیا هر پديده - 

ها وجود   دورانی و فرهنگیزمينه و چارچوب عوامل اجتماع

 را یهمانا زمينه و چارچوب اين عوامل مفهوم روند ادب. دارد

 یها یيژگ بخشند و ضرورت مطالعه و پژوهش ویتحقق م

   گرايش ادبيات ا اين يا آن دوره را، که بهيچ وجه بیروند ادب

  

  

  

 و ی ادبيات، قوانين درونی خواص ماندگاری با شناسايیشناس

روند . کنند ی ندارد مشروط میاصل استه تيک آن ناسازگار

 همه آثار نوشته شده و منتشره در يک دوره خاص را در یادب

ا بروز و پيدايش نويسنده و يا  بیهردوره ادب. گيرد یبر م

 نوين یها  کامل گرايشنگران که بيا،یا نويسندگان برجسته

نويسندگان هم بطور مستقيم . شوند یدوران هستند مشخص م

 ی وهم برادهند ی معاصر را بازتاب می زندگی اساسیها پديده

 آنها یاما هر دو. ورزند  یتاکيد برجدا شدن خود ازآن تالش م

اين نه . خارج از تاثير دوران مفروض قرار گيرند توانند ینم

 وظيفه نويسنده، شاعر يا هنرمند است که مرتبط هتنها حق بلک

 یازاين رو اين حقيقت که اثر ادب. با زمان و دوران خود باشد

 حرکت تاريخ یها ی وابسته به به تحوالت و دگرگونیتا حدود

پيشرو اهميت اين عرصه هنر چونان شکل .  استیاست بديه

. گذارد ی مناسبات تاثير می هنر معاصر در بسياریو برجسته 

اين تاثير و نقش عمده و پيشرو آن نخست به اينکه آن بطور 

ها را دارد؛ زنده   هشيارانه نبض و آهنگ دورانیشگفت انگيز

است و اينکه بطورمستقيم به روح و گرايش زمانه هم پاسخ و 

 مثال تاثير عظيم یبرا. وندش ی تعيين مدهد، یهم واکنش نشان م

 ،ی رئاليستی نقاشامل کالسيک، بر تکیادبيات بر موسيق

 پوشيده یموزيک و تئاتر بويژه درسده نوزده و بيست بر کس

 را که یادبيات مناسبات موجود و ناهماهنگ غير انسان. نيست

 فرورفته به همراه تحليل ی اجتماعیدرکام لجن زار نابرابر

 یک جريان متحول به مناسبات انسان دريخواهد ی میزندگ

 کردن ی چگونه بايد زندگیستجوهنر ادبيات ج. دگرگون کند

 ی و مطالعه تحليلی اجتماعی بغرنج زندگیها در درون پديده

 و يکريز با شعور ی بيکران از تاريخ و پيوند پياپیآن و آگاه

 ی تجربيات غن،ی تاريخ-یشرايط نوين اجتماع. ها است توده

 در ادبيات تواند ی مختلف نمیها  در دورانی معنو ویتاريخ

 اواخر سده یهمانگونه که دوران بحران زا. ردتاثير نگذا

 ینوزده و آغاز سده بيست تاثير خود را بر روند ادبيات اروپا

 کاهش ،ی که در برخورد با جهان بيرحم سرمايه داریغرب

 دست  ازی ازآن که منجر به بهای ناشیبين  و بدیجنبش انقالب

 نوين یها دادن اعتماد به انسان نيز شده بود، بهمراه بروز پديده

 ،ی ادبیها  و سبکی هنر- ايدئولوژيکیو تشديد مبارزه جد

   دهه بيست تا دهه یبعنوان نمونه کم و بيش از سالها. گذاشت
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 اروپا، با نظر داشت اتي گذشته در ادبیچهل سده ميالد

 دوران بازتاب نيرآشوب ا پیدادهاي آن، روی ملیها یويژگ

 تحت ی ادبفرايند دهه بيست هنگاميکه یها درسال. يابد یم

 اول جريان داشت، انقالب در روسيه اين یتاثير جنگ جهان

 یها مرحله نوين در سال. زند یروند را درهمه جهان برهم م

 در رابطه ی و ادبی سياس-ی تشديد مبارزات اجتماع،یدهه س

 دوم ی نزديک شدن جنگ جهان،ی جهانیبا بحران اقتصاد

 دوم و اتحاد ی جهانگو سرانجام مرحله سوم مرحله جن. است

 دهه یها سال.  در مبارزه عليه فاشيزم استیهمه بشريت مترق

 در ی واقع گرايی آوردها  دوره استيالء و دستیبيست و س

 ی سوسياليستريانقالب کب.  استی اروپايیها اکثريت کشور

 و اعتالء نه ی دوم انگيزه و مايه اوج گيریاکتبر و جنگ جهان

 ازکشورها ی در بسياری جنبش انقالبلکهتنها فرايند ادبيات ب

 فشرده تراز پيش با تحوالت یدر سده بيست روند ادب. شد

 را ی راه همواریرشد و تکامل ادبيات انقالب. تاريخ همراه شد

 ی در روند ادبيات جهانی نقش مهمینپيمود، اما آن بطورکل

 ناميده شد ی سوسياليستیاين روند که واقع گراي.  کردیباز

 را به همراه داشت و ی موضوعات نوينی ملیها  ادبياتهدرپهن

 یاصطالح واقع گراي. کرد ی را آغاز میتدوين ديگر

 است در اوايل ی از واقع گرايیا  که خود گونهیسوسياليست

آستانه  یها  در جريان بحثی سده بيست ميالدی دهه سیسالها

درهمان . پديد آمد) 1934 ( ینخستين کنگره نويسندگان شورو

 بمثابه روش ی سوسياليستی واقع گرايیزمان مفهوم تئوريک

 از اين روش تدوين ی نسبتا جامعی بوجود آمد و ارزيابیهنر

  . نيز حفظ کرده استیشد که اهميت خود را تا زمان کنون

ر رئاليسم بعدها پس از انقالب اکتبر در روسيه هن 

 پيدا ی اهميت گسترده تری جهانی در فرهنگ هنریسوسياليست

 که بزرگترين یا کرد و درهمه انواع هنر استادن برجسته

 نمونه در یبرا.  را ايجاد کردند مطرح شدی آثارهنریها نمونه

 شولوخف، يوهانس بشر ،ی ماياکوفسک،یادبيات گورک

 ،یسالوسکيتان در سينما آيزنشتاين، در تئاتر اساگون،وآر

 . وغيره بودندچي شوستاکووف،ي پروکوفیبرشت، درموسيق

 توسط ی سوسياليستی هنِر واقع گرايی هنریدر واقع پيوندها 

 تهيه شده بود، اما ی بشريت مترقیهمه تاريخ تکامل هنر

   پيدايش اين پديده در یشرط ها و موجبات بالواسطه هنر پيش

  

  

  

 ی تاريخ- کنکرتیبازگوي.  سده نوزده تثبيت شدیفرهنگ هنر

 ی گرايواقع.  بودی انتقادی دستاورِد هنر واقع گرايیزندگ

 مرحله نوين در تکامل هنر نوع ی از لحاظ کيفیسوسياليست

 بشريت ی است، و بنابراين، در تکامل هنری تاريخ-کنکرت 

ترين  لعه جهان مهم  مطای تاريخ- اصل کنکرت،یبطورکل

.  نوزده و بيست استیسده ها ی جهانیدستاورد فرهنگ هنر

 ی گرايع در هنر واقی انتقادیدرمقايسه با واقع گراي

 ی تاريخ گرايی کيفی سازی همراه با اصل غنیسوسياليست

 ی و اصل ايجاد شکل جديدی ماهوی سازیغن) یتاريخ(

 ی در هنر واقع گرايی تاريخ- اشکال کنکرت. ازهنر رخ داد

 کسب یر و بسيار موثر ماهيت و کاراکتر پويا تیسوسياليست

 و ی توسعه هنری سوسياليستیدرکل روش واقع گراي. کردند

 را بعنوان نتايج منحصر ی واقعی انسانیها خالقانه شخصيت

 تکامل ی و دورنمای تاريخ- و اصيل کنکرتهمتا یبفرد، ب

 ی بسوی آينده مطلوب خود، يعنی بشريت بسوی عمومیتاريخ

اين . ب درنظردارد مطلوی اقتصاد-یيک سازند اجتماع

 خود قهرمان و انسان یعرصه ادبيات در صفحات آثار ادب

 هم به اصالح و کند  ی شرکت می که بطور فعال در زندگینوين

 بهترين نظام یتغيير جامعه غيرعادالنه آماده است و هم برا

 آثار یمحتوا.  وارد کردکند ی آزاد مبارزه میاجتماع

 یيات اغلب با اشکال هنر نوين اين ادبیايدئولويک و مسلک

 و ی ملناگون، به سنن گوینويسندگان انقالب.  همراه بودیديگر

که به تنوع و ) مانند برتولد برشت، پابلو نرودا (ی ایخارج

 . استناد و تکيه کردندکرد ی کمک می روند ادبیغنا

مانند ( اکثر نويسندگان اروپا ی جنگ دوم جهانیدرسالها 

وآمريکا نيزصادقانه وظيفه ) ،اسپانياآلمان، انگليس، فرانسه 

آنها در صفوف ارتش مبارزه و .  خود را انجام دادندیميهن

ها،  ها، مقاالت، داستان درجنبش مقاومت شرکت کردند، شبنامه

 نوشتند، یفاشيست ضد یها ها، اشعار و ترانه حکايات، رمان

 ميهن دوستان را تشريح و جهت گسترش مبارزه یها یدالور

 آنها یليه اشغالگران فاشيست و همکاران محل عیمردم

 است که دوران معاصر یالزم به يادآور. فراخوان دادند

 مهم نيست که تکامل - ادبيات همه کشورهای عينیقانونمند

 – بودهادبيات در هريک ازاين کشورها چقدر متنوع 

  سده .  و مدرنيسم بودی واقع گرايی و جبهه گيریروياروي
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يسم که با انکار پيشرفت و نقش انسان درجامعه، بيست با مدرن

 مشخص شده بود، آغاز ی و بدبينیبا انگيزه از خود بيگانگ

 همراه با ،یهمزمان با گرايشات محافظه کارانه، ارتجاع.شد

 درمدرنيسم ،یيست فرمالی تراژيک، افراط گرايیذهن گراي

ا ه  به انسان، اعتراض و مخالفت با پايهیهيچگاه نگرش انسان

 و بدون قيد و ی قطعی و به دستاوردهای بورژوازیو مبان

 . ديده نشدیشرط هنر

با انحراف وعدول از فرهنگ واقع ) آوانگارد (مدرنيسم

هنرمندان .  با اعالم استقالل هنر از واقعيت  مرتبط بود،یگراي

 استه تيک عليه سنن یمدرنيست اغلب شکل عصيان آنارشيست

 انکارکرد به آنکه توان ینم. رفتندو قواعد معين درهنر را پذي

 ی و برجسته امها آثار بسيارمه با استعداد ترين مدرنيست

بوجود آوردند که بدون آنها تصوير رشد و تکامل ادبيات کامل 

 زمان ازدست یدرجستجو« پروست، . م. مانند [ بود ینم

« اليوت. س. از نمايندگان شعر مدرنيسم تیو يک» رفته

 ی مدرنيسم به دليل خستگی دوم جهانپس از جنگ]. »شعر

 تکامل هنر ع آن و همچنين تغيير شرايط و اوضایشکل هنر

درشرايط پس از .  بوجود نياوردیمکتب قابل توجه و چشمگير

 ،ی روش هنری زود بجای مدرنيسم خيلیجنگ دوم جهان

 خود را به یفت و بتدريج جا  موجوديت يایبعنوان جهان بين

 انسان در جهان و مفهوم یمسئله هست. اگزيستانسياليسم داد

 اين جريان ی و مسئله مرکزی فلسفی او سمت و سویزندگ

 ی اجتماعیها ها وتنش فلسفه اگزيستانسياليسم نتيجه جنبش. شد

 ی بود که در نتيجه بحران تکامل اجتماعیو بحران هومانيسم

 موجبات ی پس از جنگ دوم جهانیسالها.  داده بودیرو

 انسان از ینسياليسم بعنوان ثمره از خود بيگانگتوسعه اگزيستا

بايد .  را فراهم آوردی پولیب و فقر و ی ويران،ی جنگیزندگ

 یگفت که در ادبيات معاصر اروپا منتها درجه تظاهر و تجل

. کند یاگزيستانسيايسم بيان خود را در پست آوانگارديسم پيدا م

 و رونق  اوجی دهه پنجاه ميالدیمثال، درفرانسه درسالها

در ايالت متحده آمريکا در .  رخ دادیآبستراکسيونيسم کنون

 به - روش و ديدگاه پاپ آرت ی دهه پنجاه ميالدیسالها

 از محبوبيت ی که تا دوران کنونیاصطالح هنر عامه فهم

 ی به اصطالح مکاآرت يا هنرمکانيکینيفتاده، مسلط و حت

  توان گفت که درکل مي. شود ینيز ظاهر م) ینمايش اشيآء فلز(

  

  

  

 رمان یدر دوره پس از انقالب اکتبر هم زمان با ژانرها

 یها  و درامی تاريخ،ی تخيل-ی علمیها رمان ،یاجتماع

مانند  (ی روانشناس-ی اجتماعیها  اهميت رمان،یتاريخ

) آندرسن.مانند ش (ی روانشناسیها و نوول) یهمينگو.ا

 به بعد است ید ميالیبايد گفت که از دهه س. يابد یافزايش م

 ی مردم، به هويت و ملت، به وقايع تاريخیکه توجه به توده ها

گذشته که به درک و شناخت مفهوم مدرنيته کمک کردند 

  .يابد یافزايش م

 ،ی تاريخیها متناسب با اين دوره نيز اشکال رمان 

 ی و فلسفی رمان سياس،ی رمان حماس،ی تخيل،یروانشناخت

 نيز درشعر و یا  مناسب و شايسته ميشوند و تحوالتینوساز

دراين دوره رشد و تکامل ژانر رمان . دهند یدرام رخ م

، )مان.مانند، ت (ی فلسفیها  و رمانيابد ی ادامه میحماس

 یگسترش زياد)  نامهی زندگ،یبيوگراف(  شرح حال ،یسسيا

 ی حاد روانشناسیها  درامی وهم درزمينه درام نويسکند یپيدا م

) روالن.ر( قهرمانانه درباره انقالب یها درامو ) اونيل.يو(

 درميهن ی ادبیدرزمينه رشد وتکامل ژانرها. شوند یپديدار م

 در ی اساستحول به انقالب مشروطه در ايران و توان یما م

عرصه ادبيات و هنر اشاره کرد که مايه پيدايش اشکال و 

 و شيوه نگارش نوين و ی زبان ادبی حت،ی نوين ادبیسبک ها

 گرديد ی اجتماع-ی تاريخیها  کوتاه و رمانیها يدايش داستانپ

 بود از تاثير ادبيات اروپا بر روند یو اين امرخود بازتاب

 ی ازکودتای ناشی و جو سياسیاع اجتمیيا فضا. ادبيات ايران

 و دو در ايران و به تبع آن انقالب یبيست وهشت مرداد س

 ی تاريخیدهابهمن پنجاه و هفت در ايران که اين رويدا

درهنر . تاثيرات خود را در ادبيات وهنر کشور گذاشته است

 روبرو و به ی هنریها  همواره با جدال متدیبحث ايدئولوژيک

 اين تاريخ است که به ادبيات اجازه یگوي. اتمام ميرسند

 ی از تيررس تاثيرات آن بگريزد و با سرنوشت تاريخدهد ینم

 را از شر شرارت و یتماع تا شعور اجآميزد یجامعه درهم م

 اخالقيات، ی برهاند و از فرسايش تدريجیتوهمات اجتماع

ها   و زوال و مسخ شخصيت انسانیکاهش جنبش انقالب

 از یدبيات نماد اين تالش ا.  کندی جلوگيرنه ناعادالیا درجامعه

 جدا یدراينجا است که خالقيت هنر. ها است پيکار انديشه

   یاين هنر با تحليل زندگ. رمند نيست نويسنده و هنیازجهان بين
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 و انسان و ی زندگی  دهي پدتي ماهی با رخنه به ژرفا،یواقع

. کند ی را مجسم می هستی آن گوهر واقعی اجتماعیمحيط هست

 ی درونی از نيروی همه تالش آن شناخت واقعیدرتحليل نهاي

 ی آنها در جريان پرتالطم زندگیها و نقش تاريخ و خالق توده

 آن واعتماد به ی با چشم اندازهای نوين تاريخیها  گرايشو

 نوين با ی کيفتی بغرنج بسویاين خود گذار. آينده است

 ادبيات ی نوين برای تماما نوين، با شکل و مضمونیطراز

 بزرگ و در ی را در مقياسیادبيات اين روند دگرگون. است

  آن با ترسيمی اجزای با تمامی واقعا تاريخیچشم انداز

 کهن آن به پيش یها  نوين و برافکندن شالودهی زندگیريز یپ

نقش .  درحال حرکت استی که زندگدهد  ی و نشان مبرد  یم

 و تاثير آن برآنها در نرهابرجسته و پيشرو اين هنر بين ساير ه

 هنرها خود بر پايه و بنيان ادبيات یآن است که بسيار

سته به تکامل ادبيات بنابراين تکامل اين هنرها واب. قراردارند

نفوذ ادبيات برساير هنرها در آن است که ادبيات توسط . است

. »کند ی میراهنماي« ها را  موضوعات و سوژه-ديگرهنرها

 یبازگوي« اغلب توسط ديگر هنرها ی آثار ادبیمحتوا

 و تئاتر بواسطه ی رقص و باله، نقاش،ی آثارموسيق؛»شود یم

چنانکه درآثار . شوند یاخته م آنها سیها  برسوژه،یمنابع ادب

 دراماتيک اشعار و نثر پوشکين -ی جوانب تغزلیچايکوفسک

 ارواح یتفسير حاد اجتماع.  افتدیآشکار و از پرده بيرون م

 به همين ی در اپرايی بنيان گذار رئاليسم انتقادگوگولمردگان 

 راديون ینام توسط آهنگساز، پيانيست و هنرمند مردم

 یو يا آثار شولوخف در اپرا] یشورودردوران [شچدرين 

بازتاب » زمين نوآباد«و» ُدن آرام« بنام یايوان دزرژينسک

 بتهوون نيز یاحساس سازنده در موسيق.  يابدیخود را م

 او بر یدر آثار بتهوون تنها چيره مند.  کبيرفرانسه بودبانقال

 است از يک دوره ی پر عظمتیشکل نيست، بلکه محتوا

 است به زمانه خود ی بتهوون نه تنها واکنشیموسيق. یانقالب

 است که درآن اندوه و یبلکه بيان هنرورانه و بازفرآورد جهان

 بويژه مهم ادبيات در تکامل یجا.  انگيزه استی دارایشاد

درگفتار ونوشتار، [  مشروط به ابزار، شيوه بيان،یهنر

و واژه هست، که در اين عرصه ]  آن با دقت وايجازیهماهنگ

. خورند  ی و تجربه انسان بهم پيوند می آگاهیه ساختارهاهم

   یواژه متحرک ترين وانعطاف پذيرترين سيستم بيان معان

  

  

  

 تقريبا نامحدود است، امکان یازآنجا که دامنه زبان کالم. است

 در ادبيات بويژه وسيع و ی پديده زندگیپوشش و احاطه هنر

 را در ابعاد مختلف زادانه عمل و اثر ادبيات آ. گسترده است

 امکان گسترش و ی دارادهد، ی انتقال می زمان– یمکان

 است و قادر یا استقرار در يک اثر با چندين خطوط سوژه

و گفتگو )  حکايت-داستان (تاست باز آزادانه توصيف، رواي

با توجه به کلمه و واژه است که در ادبيات . را تلفيق کند

يوه بيان، که با يقين  آن امکان گنجاندن شیدربافت هنر

ها و   متفاوت است و درعين حال با ترسيم پديدهیمفهوم

ادبيات .  درآميخته است، وجود داردی مشخص زندگیرويدادها

 روند ،ی زندگیها ی خود نازايی اجتماعیدر کالبد شکاف

ها درجامعه، رابطه پرتضاد بين   رشد يابنده انسانیبيگانگ

 یها  و پديدهیوناگون اجتماع گیها یانسان و محيط، ناهنجار

 ناپذير در رابطه با انسان ی را دريک کل جدايی اجتماعیروان

 خواهد یادبيات م. دهد ی نشان می تاريخیبمثابه انسان

 جامعه و ی بشر و چهره غيرانسانی زندگناک ترسیرويدادها

 ی ازاعماق زندگیمطالعه واقع. جهان معاصر را برمال سازد

ازاين رو .  قابل توجه ادبيات استی از دستاورد هایيک

 تحول در ی نوين برایواکنش و هدف اين هنر آفرينش بافت

لش   چایفرايند.  نابرابر در يک فرايند استیروابط اجتماع

 انسانگرايانه وعدالت یها برانگيز و برخاسته از ارزش

 هر روزه ی که درمبارزات انسان ها و بشريت مترقیا خواهانه

ادبيات در قياس . شود ی مردم تجربه میها تودهبا جان و روان 

زبان ادبيات فقط زبان . با ديگر هنرها با واژه مرتبط است

 يل،زبان ادبيات با اشکال مختلف تمث.  نيستی معمولیکالم

اما .  تفاوت داردیاستعاره، کنايه و تقويت تصاوير کالم

 مانند مطالعه خاص ی به زبان ادبيات مشکالتیدستياب

دراين رابطه . کند ی ديگر هنرها را ايجاد نمی بيانیاه شيوه

 یزبان آن مل:  نيز وجود داردی ديگریها یدرادبيات دشوار

. ها است  درخواست ديگر ملتیاست و مستلزم ترجمه برا

 شکل پرداخت شده زبان همه خلق است که به ميزان یزبان ادب

  . استیها و قواعد خاص کتب کم و بيش برخوردار از نرم

 بيان یزبان مظهر همه فرهنگ است که در قالب کالم 

 درادبيات نه تنها ظرافت و کمال خود را یزبان کالم. شود  یم

  واژه . کند ی خود را کشف میکسب بلکه همه امکانات داخل

١٩

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان          ١٣٩٦بهشتاردي١٢٩ شمارهدوره پنجم



  

  

  

توسط نويسنده بمثابه ابزار و شيوه بيان، بعنوان ابراز انديشه و 

ماکسيم .شود  ی بکارگرفته میفکر و همچون عنصر عاطف

 بلکه با نويسد ی که نويسنده نه تنها با قلم منويسد ی میگورک

ها و   از روشیبا برخوردار. کند  یها نيز تصوير م واژه

 معين مانند، قياس و تطبيق، توصيف و تشبيه ، شکل یابزارها

 ،یبيان انتزاع(بيان از جز به کل، طنز، استعاره، تمثيل 

ها   نقل قولها، مترادفلغه، ، مبا)ی تفکر انتزاعیمحتوا

 انسان ی بسيار ظريف جهان معنويیها وغيره، ادبيات تفاوت

 و دهد ی از طبيعت بدست می تصويرکند،  یرا بازگو م

ادبيات از اين راه . کند یها روايت م ازسرنوشت مردم و ملت

 ترين و تاريک ترين یبه جهان بيکران درون انسان، به پنهان

 رخنه ی زندگی و جريان عينسانها انیي معنوی هستیها گوشه

 ی در محيط زندگی تنوع روحيات اجتماعی تا تمامکند یم

بويژه چنين نوع .  را بيان کندی بمثابه عنصر اجتماعیاجتماع

 ی استعار،ی تمثيل،ی مجازیها  که اهميت واژهیاشکال بيان

 قوه بيان و ی حس چند معنايکنند، یرا مشروط م) یتشبيه(

 ی بيانی هایامکانات و ويژگ. دهند ی مزايشرا اف یزبان هنر

عالوه بر اين همانا اين امکانات و . ادبيات نامحدود هست

 یا  که بر پديدهدهند ی به ادبيات امکان و مجال آنرا مها یويژگ

 که همواره در دسترس ديگر هنرها نيست احاطه یاز زندگ

» رامُدن آ«شولوخف بنام . ها مثال دررمان م دررمان. کند

 تشيع جنازه آکسينا با توصيف اين چشم انداز به پايان صحنه

 سنگين بيدار شده است، سر را ی که از خوابیگوي« :رسد یم

 که بيند ی را می و برفرازخود آسمان سياه و تيره ابرد یباال م

 حيرت انگيز درخشان یقرص سياه خورشيد درآن بگونه ا

 انداز وجود شماين چگراسيموف . س» ُدن آرام«، درفيلم»است 

. دهد ی ويژه ادبيات را تشکيل مینظم، حوزه بيان. ندارد

 را بدست ی ساختار ريتميک و موزونیدراشعار زبان گفتار

 که با مکث، وقفه و تکيه صدا در پايان هر سطر و با آورد یم

و تناسب ] تکرار صداها درپايان سطرها[ها  بکار گرفتن قافيه

 تکيه صدا حاصل يمو تنظ منظوم به تعداد یسطرها

 یشعر بلحاظ سيستماتيک استه تيک خالقيت هنر کالم.شود  یم

درشعر در مقايسه با نثر آهنگ زبان، گفتار و ترکيب . است

. آورد  ی را بدست میها اهميت بيشتر  واژهی و يا صوتیصداي

   روح زبان ی احساسیها یريشه قواعد و نظم شعر از ويژگ

  

  

  

.  استی زبان موسيقايیقانونمنداينها .يردگ یانسان سرچشمه م

 شود، یاز اين رو شعر بطور عمده در غزليات بکار گرفته م

 وهم دراماتيک نيز بوجود یهرچند درشعرها آثار حماس

 یآثار ادب) ژانريک (ی عام و ژانریها یهمچنين ويژگ. آيند یم

.  و استعاره آميز را در ادبيات دارندی مجاز-یاهميت هنر

 انديشه در قالب واژه است و ی بيان صداعر گفت که شنتوا یم

 ی و شکل مناسب خود بوده و تصوير هنری فرم درونیدارا

در شعرادراک . کند یرا با زبان شاعرانه و خالق بيان م

شاعرانه از واقعيت در قالب تصوير، ايده، موضوع و به 

. همراه سبک، آهنگ و زبان شعر و ريتم موجود درآن است

 یها  خود در دورانی و تکامل دروند خود در رششعر که

 گوناگون را یها  از گرايشات و جريانیا گذار روند پيچيده

 یپشت سر گذاشته بود، فرآورد واژگان هنرمند و خالقيت شکل

 ی وحدت تنيده درونیاز ادبيات به عنوان هنر است که دارا

 آثار.  استی زندگیدرشعر واژه يعن. بين فرم و محتوا است

 و ی ما را به جهان احساسات، خلق وخوعر و شیتغزل

در . کند ی وارد می شاعر درشرايط مختلف زندگیها انديشه

 ی ديگر بايد گفت که شعر و ادبيات نماد روش هنریترسيم

درشعر نيز .  جامعه استی اجتماعی نشان دادن صدایبرا

 مشاهده و ی بيشتر زبان شعریبتدريج پروسه نوساز

درکشور [ تر ميشود   آن عميقیماع روحيه اجت ویروانشناخت

و .. سايه و،ی مانند شاملو، کسرايی آثار شاعرانیما درسطح مل

.  مانند لیا درادبيات جهان، اشعار شاعران شناخته شده

 یسندبرگ را م. الوارر، فروست وک.نرودا، پ. آراگون، پ

  .[توان نام برد

قاد کوبنده  بزرگ ادبيات پيشرو، انتیها ی از ويژگیيک 

برشالوده اخالقيات جامعه نابرابر، ناعادالنه و ستيز با حامالن 

ها بمثابه   تودهیادبيات به خود آگاه.  استی حماسیآن درشکل

 است، ی که زاييده مبارزات اجتماعی مستقل و اصلینيرو

 دستان خود باها تاريخ را   تا تودهدهد ی نوين میمضمون

ست که اين پديده بر روان  ديگر آن اين ایويژگ. بسازند

 یها و پيچيدگ ها، تنوع انديشه  شخصيت انسانیشناخت

 ی اجتماعیها همچون دادگر  شناخت انسانیها برا احساس

 گوناگون مانند، شعر، ی بر ژانرهای اجتماعیعليه بيدادگر

   مقاله و اه، داستان کوت،ی خاطرات هنر،یرمان، رمان حماس
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 به ی گسترده جهت دستيابی انداز تا چشمکند یحماسه تکيه م

در اين راه .  بدست دهدی و انسان گرايیبهار راستين انسان

 پردازد و به روند ی استبداد می به ماهيت اجتماعیادبيات حت

 و ی اجتماعیها  و توفانها ی دگرگونیناگزير پيشرفت بسو

 -ی اجتماعیها در اين فرايند. کند یضرورت آن ورود م

 خود ی اجتماعی بزرگ زندگیها یا دگرگون ادبيات بیتاريخ

عرصه وسيع ادبيات به . رساند ی میبه غنا و تکوين خود يار

. شود ی میو درام تقسيم بند) غزل(، ليريک )داستان(حماسه 

بازتاب   فراگير   گسترده ویا واقعيت بگونه) داستان(درحماسه 

 در آن ی در محيط وسيع زندگی انسانیها شخصيت. يابد یم

 حضور کنند، ی که آنها را احاطه و به عمل وادار میايطشر

درآنها درباره .  معموال سوژه دار هستندیآثار حماس. يابند یم

 ی يا درباره مراحل معين مسيرهایسرنوشت کامل انسان

 یرو) داستان(درحماسه . شوند ی قهرمانان روايت میزندگ

 شرح ازاين رو. شود ی واقعيات تکيه می عينمتوصيف و ترسي

  .کنند ی می وعمده را بازیها درآن نقش اساس و روايت

 که شود، ی گوناگون آشکار می در ژانرهایادبيات حماس 

 ويژه و ی جا- ی بزرگترين فرم حماس-درميان آنها رمان 

کاراکتر و شخصيت ) شعر(درغزل . کند ی را اشغال میبزرگ

 پيدا  نمودی از راه تاثر وحس و از طريق احساس زندگیانسان

 است و ر هنیمت هنر برا ادبيات بمثابه هنر، نه در خد.کند یم

ادبيات .  وهم آلودیها ازآن گريزان است ونه درخدمت انديشه

 انسان از ی خود از آزادی را با بازآفرينیپيشرو حقيقت تاريخ

 و ثمره آن بيند ی مسازد ی آنرا می که بنيان حماسیهرگونه رنج

 کهنه و زوال يابنده یيکار با نيرو جز حماسه نوين در پیچيز

غزليات .  است، نيستانسان و سقوط یکه مسبب نابود

به آن معنا که .  استیدر مقايسه با حماسه بيشتر ذهن) اشعار(

اغلب درآثار .شود ی انسان تکيه میدر آن به بيان حاالت درون

. کند ی را ترسيم نمی هيچ پديده عينی نويسنده بطورکلیتغزل

 است، اما صحبت تنها درباره تاثرات، احساسات یجهان عين

ها  درنتيجه اينکه اين انديشه.  خود استیها ه و انديشیشخص

 مردم کشور و ی برایها و بهمراه آن تصاوير تغزل واحساس

 را کسب ی خود تيپيک وخاص هستند و اهميت ملیها دوران

 و خطوط ها ی ويژگی آثار شعریدر بسيار. کنند یم

   و اثر ژانر شوند یغزليات اغلب آميخته م و یشعرحماس

  

  

  

 اشعار یاين امر در برخ.  آورندی موجود را بی تغزل-یحماس

 از ابزار مؤثر آشکار یها يک تغزل قرن. ها وجود دارند و ترانه

 نويسنده و تجسم او بمثابه انسان دوران نوين یکردن جهان بين

 ی آن بررویي بازگویدرام نوع ويژه ادبيات است که برا. بود

 ندرام کالسيک سخنا. صحنه تئاتر درنظر گرفته شده است

را در ) چنانچه متن و نوشته نويسنده بحساب نيايد (یراو

کاراکترها درآن بعنوان قاعده تنها از طريق بيان . برندارد

نشان )] یگفتگو وتک سخن گوي(ديالوگ و مونولوگ [مستقيم 

کجا « به داستانتوان یم نمونه یدر کشور ما برا. شود یداده م

مونولوگ  «روشاثر احمد محمود که درآن »  ننه امرویمير

در درام افشاء و . بکار برده شده است، اشاره کرد» نمايش

 کاراکتر و شخصيت و برخورد یآشکار کردن موثر و کارا

 یژانر اصل. آورند ی را بدست میعريان سوژه اهميت ويژه ا

م در مفهوم محدود کلمه  و درای کمد،یدراماتيک، تراژد

). نامند ی يا نمايشنامه می اوفات درام زندگیآنرا گاه (  هستند

ها و طنزها درادبيات از واقعيت   درامها، ی تراژدیتمام

 بايد گفت یدرباره تراژد. گيرند  ی سرچشمه می زندگیاجتماع

 ی ناپذير طبقاتی آشتی جز تضادهایکه منبع آن درجامعه چيز

 ی ها قاطع ترين جنبه اين تضاد.  نيستیبقاتدر يک جامعه ط

ها سقوط تراژيِک  حل اين تضاد. دهند ی را تشکيل میتراژد

 یا  درادبيات خود ضربهیتراژد. آورد  را فراهم ميیتراژد

 یها  از تضاد و ستيزهیاست تراژيک بر پيکر جامعه و بازتاب

.  از چنگال آن استی و جامعه و رهايیتراژيک حاکم بر زندگ

 که یمانند خرافات و جهل حاکم بر جامعه و فجايع زندگ

 و موجب کند  ی را بر جامعه تحميل می بسياریها یتراژد

 جهان یتراژد.  و سرنوشت تراژيک انسان استیزندگ

 ی و نابرابریعدالت ی جنگ، ب،ی رنج، گرسنگیامروز، تراژد

 در سرنوشت یاما قهرمانان تراژد. ها ميليون انسان است صد

 یژيک خود بهمراه عواطف شرافتمندانه خود و پيروزترا

 و ی زندگیها همواره برا  ضرورتدورانسرانجام آن در 

 درادبيات و یپديده کمد. کنند ی آن رزم و پيکار مینيرو

 برخوردار است که با یا  برندهیجايگاه آن در هنر از نيرو

انگيز   با لحن غمی و طنز حتیدرکمد. کند ی می برابریتراژد

 هولناک و ترس آور یا  همچون صاعقهیخود به لحاظ اجتماع

   زند  ی به آن می و انگ بدنامگيرد  ی را به سخره مندشم. است
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در . سازد ی مشخص می انتقادیوجوانب کميک آنرا با خصلت

 که با کند ی و ابتذال پديده تظاهر ممحتوا یکميک روح پوچ، ب

  .شکل خود ناسازگار است

ها به   شکل و محتوا را درهمه عرصهیارکميک ناسازگ 

 ی کميک درتظاهر نيروهایماهيت اجتماع. گذاردینمايش م

 ی هنری کهنه در ايماژهای کهنه بهمراه نظام اجتماعیاجتماع

 مانند طنز وهجو به یکميک اشکال مختلف. کندیبروز پيدام

 اييد به تی هنریها اين اشکال بهرحال با ايماژ.گيرد یخود م

حماسه، ليريک، . رسانند ی می طرد غير حقيقت يارحقيقت و

 هستند که در طول تاريخ همه یهاي  انواع خالقيت–درام 

 ادبيات در یها با اين وجود گونه. ادبيات را بوجود آورده اند

اند که درآن ژانرها   را بخود گرفتهی معينیمجموع ژانرها

 اين ژانرها. شوند ی ظاهر می تغيير پذيریبلحاظ تاريخ

 از یبرخ. دهند ی خود را تغيير میها یدرجريان تکامل ويژگ

 نوين یها ی ويژگآيند،هم ی بوجود می برخروند، یآنها از بين م

 گوناگون در ادبيات مستقر ی ژانرهای اصلیها و هم نشانه

  .شوند یم

.  مختلف را دربردارندی ادبیها  مختلف ژانر غالبیها دوران 

 در ؛یراماتيک بويژه تراژد دیدر دوران باستان ژانرها

 ی نثر فلسف،ی درام و کمد– فرانسه یدوران انقالب بورژواز

 یدر دوران ما تصادف. وغيره بطورکامل گسترش پيدا کرد

 در ی ادبیها  شديد و داغ پيرامون فرمینيست که بحث ها

در رمان بعنوان . شوند یمقياس وسيع، بويژه رمان شعله ور م

 نفوذ عميق آن در یبيات معاصر، توانايها وامکانات اد قابليت

رمان شکل . ها و بشريت متمرکز شده است سرنوشت ملت

 با شعر سهيدر مقا.  ادبيات استیبرجسته و کالن ژانر حماس

 در رابطه با ن انساري را به تصوی اساسی رمان جا،یحماس

 ،یخي تار،ی اجتماعدهيچي پی زندگیعوامل و فاکتورها

 و بر آنها تمرکز دارد و در فرم پر دهد ی مرهي و غیروانشناخت

ها را   از اسطوره و آيينیا  خود حافظهیمضمون و اساس

 ماکوندو دررمان یمانند شهر افسانه ا (دارد یدرخود نگه م

يا مانند رمان برجسته ). ز گابريل گارسيا مارکیصد سال تنهاي

 که قدرت و ی اثر محمود دولت آباد»دريکل «یو فراموش نشدن

 ی شاعرانه و نيروی اثر در آنجا است که با ادراکنيبت اصال

   ،یراني دهقان اکي تراژدی توانسته حماسه زندگمانند یتخيل ب

  

  

  

اند، در   خرد شدهی که توسط شرايط زندگیکوچ نشينان و مردم

 ترسيم ی واقعیها  معين بر اساس رويدادی و مکانی زمان دوره

مد محمود که با نگرش  احی  واقع گرايانهیها رمان. کند

 ،ی نظير در بافت هنری بی و با تکنيکی وی و سياسیاجتماع

 خلق شد، متاثر از ی اجتماعی ويژه و روانشناسیزبان

 یها  معين در دوران خيزشی و اجتماعی سياسیرويدادها

ها بهمراه   است و همواره رويکرد اين رمانیعمعين اجتما

ا به طبقات محروم  نويسنده نه تنهی اجتماعیآرمان خواه

 آنها پيکارعليه فقر و خيزش در راه ی جامعه بود بلکه جانمايه

 از ی عدالت در جامعه و هم نشانگر بحران نارضايتیبرقرار

 یا توده هی اميد به اصالح و تغيير آن وهم تنش اراد،یزندگ

اين .  استی آشکار ظلم و ستم اجتماعیمردم در فضا

 هنر یها  را برچالشیلشنويسندگان وهمرديفان آنان چا

نه هر گونه تفسير و تعبير از .  افزودندکي دموکراتیاجتماع

 و ی را از ماهيت مقوله حقيقت و از جوهرجهان عينیزندگ

 در برابر ی اخالقی جدا کردند و نه تن به برده داریواقع

 ی درادبيات در کل بازگويی انتقادیواقع گراي. سرمايه دادند

 هرنوع ی را درشکل نفی زندگی تاريخ-حقيقت کنکرت

و .  درنظرداردکند ی که انسان را سرکوب میاوضاع اجتماع

 را ی فرد انسانی تاريخ-ی عينینه تنها بطور خالق پايدار

 -ین برد بلکه آن تالش ذهی خاص بکار می محيط اجتماعیبرا

 ی و آزادی بهترين نمايندگان جامعه به منظور رهايیتاريخ

 یرئاليسِم بسيار واقع بينانه هرگونه نقاب.  انسان استیاجتماع

 یدوران نوين و شرايط نوين زندگ. گيرد یرا از چهره ها برم

 در یموجب پيدايش و گسترش وسيع ديگر اشکال نوين هنر

 هنروران بطور گسترده یبسيار.  شدندیرئاليسم انتقاد

 ی زمانیها ها و اليه  رگهی که در يک اثر ادبیمونولوگ درون

 گيرند، یذهن را بکار م) سيال(ا توام و جريان مختلف ر

 ترسيم کاراکتر انسان، کشف و یاين اشکال از نو برا. پذيرفتند

 ويژه و بکر به نويسندگان ی متنوع هنریها  جلوهیشناساي

 و يا ژانر چند یبه يک معنا رمان ژانر چند سبک. کمک کردند

 ،یون ادب گوناگیها  عناصر فرمتواند ی است، زيرا آن میژانر

 ی وخصايص ديگر ژانرها را در بر گيرد و مرزهاها یويژگ

  .آنها را گسترش دهد

-----------------  
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 : مورد استفادهمنابع

.  زيرنظر پروفسور اوسيانيکف. فرهنگ مختصراسته تيک -

 شده توسط گروه زبان هيته.  سده بيستی تاريخ ادبيات خارج-

   و مقاله یفرايند ادب.يزيفخال. ا. و-.  مسکوی خارجاتيو ادب

  

  

  

  

 پروسه ادبيات معاصر درروسيه -. ی وادبیفرايند تاريخ

 . مسکویدانشگاه دولت. ک.یا.سوشيلينا.

 از کتاب استه تيک ی بمثابه روش هنریرئاليسم انتقاد - 

زير نظر پروفسور . ی لنينيست– یمارکسيست

 .مسکو.اوسيانيکف

  
   کارگراندي اعتراضات شدیدر پ

  هي اصالححهي وعده داد الیحانرو

  ردي کار را از مجلس پس بگقانون
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 ١١ روز دوشنبه ران،ي ایجمهور سي رئ،ی روحانحسن

 کارگر ی خود در مراسم روز جهانی در سخنرانبهشتيارد

 ی قانون کار را از مجلس شوراهي اصالححهيوعده داد که ال

  . ردي پس بگیاسالم

 در حهي الني که انديگو ی مرانيگران در ا کاری رسمیها تشکل

 و کند ی را از کارگران سلب می شغلتي امنب،يصورت تصو

 ني در ای فراوانیها ینگار  نامهشيها پ ها از مدت  تشکلنيا

 به نهي زمنياند اما تاکنون در ا  داشتهیخصوص با دولت روحان

  .اند دهي نرسیا جهينت

 که روز دوشنبه ین حسن روحارنا،ي ای گزارش خبرگزاربه

:  اظهار داشتگفت، ی سخن مینياهللا خم در آرامگاه روح

  ».مي بهتر کارگران باشندهي به فکر آميي بگوديامروز با«

 ی گروه،ی سخنرانني منتشرشده از ای صوتیها  بر نسخهبنا

از کارگران حاضر در محل در اعتراض به عملکرد دولت 

 در اعتراض به يی شعارهای حقوق کارگرنهي در زمیروحان

  . سر دادندی کارگران در دولت روحانتيوضع

 کارگران ،ی در گزارشزي نلنا،ي اران،ي کار ایخبرگزار

  . کرده استفيتوص» اخاللگر« را ی سخنراننيمعترض در ا

 شعار بود ني اشد ی مدهي مراسم شنني که در ايی شعارهاازجمله

 یعزا عزا است امروز، روز عزا است امروز، زندگ«که 

  .»کارگر رو به فناست امروز

از «:  خود افزودی در ادامه سخنرانراني ای جمهورسيرئ

 ی که در دولت قبل برایا حهي المي رفاه، کار و تعاون پرسريوز

 کارگران را تي همه رضااي به مجلس داده شده آیمسئله کارگر

  گفتم مقدمات پس .  ندارندتي و او گفت رضار،ي خايدارد 
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 را از مجلس حهي الکنم ی را فراهم کنند و اعالم مهحيگرفتن ال

  ». گرفتميپس خواه

 دولت محمود ی از سو٩١در سال »  اصالح قانون کارحهيال«

 ی به مجلس ارائه شده بود اما در مجلس نهم بررسنژاد یاحمد

 ٩۵ ماه سال ري در تازدهمي دولت هيديي بعدًا با تأحهي النيا. نشد

 ونيسيو مجددًا در دستور کار کم داده شد ليبه مجلس تحو

  . مجلس قرار گرفتیتخصص

 ی اسالمی قانون کار از مجلس شوراهي اصالححهي البازگشت

 يی و کارفرمای چالش کارگرنيهاست به مهمتر به دولت مدت

 کارگران در مقابل مجلس ی شده و تجمع اعتراضلي تبدرانيا

  . به دنبال داشته استزيرا ن

 ران،ي آزاد کارگران اهي متعلق به اتحاد اتحاد،تي نوشته سابه

 از جمله دولت، قادر خواهند ان،ي قانون کار، کارفرمارييبا تغ

 کشور، سطح دستمزدها را منجمد ی اقتصادطيشد به بهانه شرا

 دسته یها  حال، اخراجنيدر ع.  کاهش دهندی حتايکنند و 

 اني و کارفرمادولت خواهد کرد و داي پی صورت قانونیجمع

  .ون دردسر قادر به اخراج کارگران خواهند شدبد

 ملزم به رات،يي تغني بر اساس ااني دولت و کارفرمانيهمچن

  . با کارگران نخواهند بودیانعقاد قرارداد کتب

 ري وزی و فرهنگی معاون اجتماعان،يدري حی مهدمحمد

ها و   اما در واکنش به اعتراض،یتعاون، کار و رفاه اجتماع

   قانون کار ريي تغحهي به الی کارگریها ده تشکل گستریانتقادها

  

  

  

  

  با اصالح قانون کار،« گفته است که یدولت حسن روحان

 و رگر و منافع و حقوق کاشود ی کارگران حفظ می شغلتيامن

  ».کارفرما برآورده خواهد شد

 به مناسبت روز ی حسن روحانی از سخنرانشي روز پکي

 در آستانه زي نی اسالمیر رهبر جمهو،یا  خامنهیکارگر، عل

 یها با وجود تالش« کرده و گفت که یروز کارگر سخنران

 تي جانب نظام را گرفتند و از آن حماشهيدشمنان، کارگران هم

  ».کردند

 کرده و گفت که دي کارگران تأک»ی شغلتي امننيتأم« بر او

 همواره در کنار و همراه نظام بوده و پس از یجامعه کارگر«

  ». خواهد بودگونه ني همی فضل اله بهزي ننيا

 که سه تشکل دي خبر رسیا  خامنهی علی همان روز سخنراندر

 به مناسبت اول ماه ی مشترکهياني با انتشار براني در ایکارگر

 حداقل دستمزد شي کارگر، خواستار افزای روز جهان مه،

 ی تومان در سال جارونيلي م۴ هزار تومان به ٩٣٠ماهانه از 

ر لزوم پرداخت حقوق معوقه کارگران و لغو شدند و ب

  . کردنددي تاکدامضاي سفیقراردادها

 وزارت کشور، به ی و انتظامیتي معاون امن،ی ذوالفقارنيحس

 و ی کارگر،ی اجتماعیاعتراض ها« خبر داد که یتازگ

 ی درصد۶٩ یشي افزاري سه سال اخی طراني در ایصنف

 ».داشته است
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