
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                                     ١٣٩٦خرداد١٣٠ شماره  دوره پنجم 
  سيد جعفر پيشه وري          
  نظر ما درباره مسئله         

 يرانآذربايجان و ا            
   دموآراتيك ما با خاتمه جنگ - ی جنبش ملیهمزمان

   ی شدیدی موجب گفتگوها و هياهوهایبزرگ جهان

   دیپلوماتيك وینهادها. گشته استیدر بازار سياست جهان

  ی جهت تامين منافع خود و براآوشند ی دول آوچك و بزرگ ، اینبار نيز می مطبوعات

 ی شگفت انگيزی آور و خبرهايرتایعات ح گرفتن از آن، شیگل آلود آردن آب و ماه

نهضت آذربایجان آه واقعا .   .درباره نهضت دموآراتيك ما بپزند و به خورد بشریت دهند

 به یا توسط سياستمداران سودجو  از پشه  ایران است،ی داخلی مربوط به تكامل و تعالیامر

 در ی عظيم بين المللی تبدیل گردانيده شده و در چشم جهانيان به صورت یك ماجرایفيل

  ٢ادامه درص                                                                      .آورده شده است

 
 
 

  

  

  

  
  سالروز شهادت ني هفتادمشيهما

  یمي ابراهدوني فرقيرف
 روز چهارم خرداد ماه جانی آذربای جمهورمي مقیرانی پناهندگان اتي و جمعجانی دمکرات آذربافرقه

 دادستان کل یمي ابراهدونی سالروز شهادت قهرمانانه فرني هفتادمداشتي به مناسبت گرام1396

 کشور نی مطبوعات ای المللنياختمان ب سی در سالن مرکزی مراسمجان،یحکومت خود مختار آذربا

  ٤   ادامه درص                                                                               .برگزار کردند

  راني اۀ حزب تودی همبستگاميپ
   ها در باکو به مناسبت یمي ابراهۀ رفقا، دوستان و بازماندگان خانواديیبه گردهما

  یمي ابراهدوني فرقي رفۀسالگرد جان باختن قهرمانان  نيهفتادم                 
 

 ساله 28 ی ، مردزی صبح ، مقابل باغ گلستان تبر4 ، ساعت 1326 اول خردادماه سال روز

 ، رانی ای خلقهاۀ سرشار از عشق به زحمتکشان همی ، با قلبجانی قهرمانان آذرباۀاز سالل

 . رودی دار مۀ چوبی استوار به سویبا گامها

 ٥ادامه درص                                                                       

   ها راستي ترورتکارانهيحمله جنا
  !مي کنی ممحکوم

 وزارت کشور روز چهارشنبه در  اساس اطالعبر

 تن از هموطنان ما 12 یستیتهران بدنبال دو حمله ترور

 زي نفر ن40 از شيجان خود را از دست دادند و ب

  .مجروح شدند

 6 متشکل از یستی ترورمي گزارش دو  تني اساس همبر

 ی مجلس شوراینفر بطور همزمان وارد ساختمان ادار

 و حرکت یراندازي با ت شدند ویني و آرامگاه خمیاسالم

 ی زخمزي را نی را گرفتند و تعدادی جان عده ایانتحار

 را به عهده تي مسئولنیظاهرا گروه داعش ا. کردند

  .گرفته است

 گفته اند هر شش نفر ی اسالمی جمهوریتي امنیروهاين

.  به شهر بازگشته استتي کشته شده اند و امنستیترور

 فاجعه نیند تا ا کنی تالش می اسالمیمقامات جمهور

 ی خامنه ای آقایحت.  جلوه دهندتيدردناک را کم اهم

 کشور تي امنمي مستقتي نظام که مسئولیدر مقام رهبر

 و ارائه راه یابی شهی ری دارد، به جاهو مردم را به عهد

 آن را ،ی فاجعه اني از تکرار چنیريشگي پی برایحل

  . خوانده استیترقه باز

 ٢ادامه درص                                            

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

  ٦ ص "ی ورشهيپ" به قلم جانيآذرباسرمقاله روزنامه 

٧                         صی وفباي به خانم فرکيتبر

 ٧                  ص ساز،یچي از قستهياستقبال شا

 ٨                         ص١! نيرياندي آگورادایمن

١٣            صتي و خشم والونسکوي٢٠٣٠سند

١٦ ص                                            شعرها



  
  
  

  ... ها راستي ترورتکارانهيحمله جنا
  
 در دی را باسمی تروری اصلیها شهی فراموش کرد که ردینبا

 ري غی ها و نظام هاستيالی و عملکرد امپرها استياهداف و س

.  قرار دادی و سرکوبگر مورد بحث و بررسکيدمکرات

 نا امن از ی که امروز چهره ایسمی ترورگر،یعبارت د به

 یا دولت هسمی تروردهیي و زاجهيجهان به جا گذاشته است نت

 دالر اردهايلي منهی گذشته با هزی سالهای است که طیغرب

 پرورانده اند و ی و مردمی ملی حکومت هادني کشری بزیبرا

 سمی مبارزه با تروریرا که بیغاتيلي تمام تبرغمي علزي ننکیا

 خطر رو، نیاز ا.  کنندی متیبراه انداخته اند، از آنها حما

 ی و اجتماعیاسي س،ی اقتصادیها  بحرانسم،یجنگ، ترور

   ی و کشور ما نمکند ی مدی را تهدی جهان کنونشي از پشيب

  

  . قاعده استثناء باشدنیتواند از ا

دست  م به هی بهانه خوبیستی اقدامات ترورگری دیی سواز

 از ی تا با استفاده از بحران ناشدهدي می راست دولتاناتیجر

 سرکوب مخالفان و ت،ي تحت عنوان حفظ امنسمیترور

 ثروت شترازي را شدت بخشد و به چپاول و غارت بنيمعترض

  .مردم بپردازد

 مسئوالن گری و دی خامنه ای آقای برادی مسئله نبانی درک ا

د که با توجه اوضاع نا  سخت باشی اسالمینظام جمهور

 ممکن است ،ی داخلیبسامان جهان و منطقه و بحران ها

 رانگری دچار مشکالت وهی همسای مانند کشورهازيکشور ما ن

 .شود

  

  ...سيد جعفر پيشه وري          
  

 در ی آه برای مستقيم و یا غير مستقيم  مقاماتی   سازمانها

 عقب یون ملتها ضعيف، مكيدن خیاسارت نگاهداشتن ملتها

 ی حت- آنند ی آنان تالش میمانده و مستعمره آردن آشورها

 از این ی بزرگ جنگی خواهند از  ایجاد یك ماجراینم

_  حسين عالء ی توانيم نطقهایما نم. موضوع صرفنظر آنند

 مهربانتر یها  دایهیو نطقها _ داند یآه خود را سفير ایران م

 امنيت یو امریكا در شورا نمایندگان انگليس ییعن_ از مادر 

 ضعيف در یاینجا، نقض خشن حق ملتها.  آنيمیرا ساده تلق_ 

 و ی متحد ارتجاع داخلیتعيين سرنوشت خود، توسط نيروها

  .آند ی می خود نمایی به شكل خشنیخارج

 عناصر خائن و ی   عالء با نطق خود به عنوان نماینده حقيق

 ضعيف، یآشورهاوطن فروش دست پرورده اميرپاليستها در 

این رفتار .  آندی خود شرم نمی حقيقیاز آشكار آردن سيما

پست او را نيز نمایندگان دول بزرگ، با نقض نزاآت بين 

 دار ه از جریحی و از این طریق حتدهند ی سازمان میالملل

 . آنندی ایران نيز  واهمه نمیآردن احساسات مردم صلحجو

را در ] آذربایجان [ نگهداشتن مسئلهی    تالش عالء برا

 عليرغم انتشار اعالميه صریح و آشكار دولت - امنيتیشورا

 بر تایيد خروجارتش سرخ از ایران، و اقدام او بر یایران مبن

 آه در دهد یخود، نشان م]متبوع[ دولت یخالف اطالعيه رسم

 دارد آه ود نيز وجی دولت دیگر،یایران غير از دولت رسم

 به استقالل و حق حاآميت ملت آوشد یعالء با اتكاء به آن م

  .خاتمه دهد

 ی از ایران چنان حقيقتی اتحاد شوروی   خروج آامل نيروها

 امنيت را تا درجه ی نيز آه شورای دیپلماتهاییاست آه حت

 ضد امنيت تنزل داده اند، قادر به انكار صریح آن یشورا

 امنيت ی آه عليرغم این موضوع در شورایگفتگوهای. نيستند

 است ناك بسيار مشكوك و خطر ی نفسه آاریجریان دارند، ف

 ی آه در شورایواقعا رفتار آقایان. و این نيز یك حقيقت است

 انسانها یامنيت نشسته اند آن اندازه سبك و بيمزه است آه حت

 زهرآلود را یساده نيز آغشته بودن این رفتارها به غرضها

 از عالم ی عضوروشن است آه ما به عنوان. آنند یاحساس م

 آه جهان را به یرموز می توانيم به سياستهایبشریت نم

 نگاه ی با خونسرددهد ی سوق می خون جدیدیطرف دریا

 است ی جانب مورد توجه و عالقه ما اساسا آن بخشیآنيم، ول

  .شود یآه مستقيما به وطن ما مربوط م

 ما بطور: گویيم ی   ما هميشه گفته ایم و اآنون نيز صریحا م

 یاگر از طرف.  آن عالقمندیمی بهایران و تماميت ارضیجد

 تر و فداآارانه تر از ی به آن وارد شود شاید جدیا خدشه

] خدشه[ از آن ی جلوگيری برا– دیگر ایران یساآنان ایالتها

 از دفاع از نيستيمبا این حال هرگز حاضر . اقدام خواهيم آرد

بشرط آنكه  –ملت، زبان و آداب و رسوم و خصوصيتمان 

  اینجا .  صرفنظر آنيم- ایران را خدشه دار نكندیآشورمان یعن
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 ایران باشد ی آه مغایر با قانون و حق حاآميت خلقهایچيز

برعكس اگر ما خود را با دست خودمان اداره . وجود ندارد

 ایران رشد ی تكامل و تعالهآنيم، چه بسا این امر بتواند ب

 خارج شده یگر از چارچوب مل ما دیینهضت مل.  دهدیبيشتر

.  جنبش دموآراتيك ایران را احراز آرده استیو مقام پيشاهنگ

اآنون دیگر عموم مردم ایران شروع به درك این موضوع و 

 آغاز شده در تهران یگفتگوها.  آن آرده اندی حقيقیمعنا

 گشته آه دشمنان ی و سوء تفاهماتاتموجب روشن شدن ابهام

این گفتگوها .  گوناگون ایجاد آرده اندیاه ما به طرق و بهانه

 ميان خلق آذربایجان و ایرانيان بيرون از ی اساسیحسن تفاهم

این حسن تفاهمات عليرغم . آذربایجان بوجود آورده است

 روز به روز ی و خارجی مذبوحانه مرتجعين داخلیتالشها

  .دهد ی می و نتایج مثبتیابد یعمق م

 تبدیل یجيان و تالش آنان برا خاری هياهوی  در چنين شرایط

 عليه ی پنهانی جز هدف،یاین مسئله ساده به یك مسئله جهان

  . نميتواند باشدیایران چيز دیگر

 آه آغاز آرده ایم، ی   عليرغم اینها ما در جوار تداوم نهضت

 حل صلح آميز اختالفاتمان با ی توانيم از تالش براینم

 نكرده در یا اگر خدیحت.  صرفنظر آنيمیحكومت مرآز

 ایران قرار بر آن ینتيجه تحریكات خائنانه عناصر ارتجاع

 سالح حل گردد، ما باز اجازه دخالت یشود آه مسئله با نيرو

 . خود را نخواهيم دادی بيگانه در امور داخلینيروها

 ی امنيت در اختالفات داخلی    اگر قرار بر آن باشد آه شورا

 باعتبار -ا ایرانيان نيزتمام آشورها دخالت آند، آنوقت م

 خواهان آن هستيم آه بر -حضورمان در صفوف ملل متحد

ما نيز اختيارات . اعتصابات روز افزون امریكا نظارت آنيم

 دار شهگسترده رئيس جمهور امریكا را از یكسو موجب خد

 بزرگ یا  دیگر ضربهی و از سویگشتن صلح و امنيت جهان

 امنيت ی آرده، از شورای ارزیابی جهانیبه نظام دموآراس

از آنجا آه ما .  محدود آردن این اختيارات را داریمیتقاضا

 خنده دار به تواند ی ما می هستيم این قبيل ادعاهایملت آوچك

] حتي[ آه هنوز ی آشور- مداخله استراليا ینظر رسد، ول

 خود به استقالل را نيز ی نيست و شایستگی استقالل حقيقیدارا

 چندین هزار ی ایران آه دارای در امور داخل-نشان نداده است

  سال تاریخ و استقالل است، اگر مسخره نيست پس چيست؟

  

  

  

 ی امریكا و حرص و ولع آن آشور برایسياست نو استعمار

 ی خطرهایانحصار نفت جهان به هر قيمت، بشریت را به سو

 یاین سياست با جنبش ساده و طبيع. بسيار بزرگ سوق ميدهد

 ما یاین مخالفت، برا. ورزد ی ما نيز مخالف میحجومردم صل

 و ا آن دیپلماتهی در برابر بشریت است و برایافتخار

 ی نفتینمایندگان مطبوعات  آه به اشاره انگشت شرآتها

 . استی یك سقوط اخالقآنند، یحرآت م

   ما جماعت شرق نتوانسته بودیم تا شروع این جنگ، امریكا 

حرآات سبك نظاميان آنان در .  بشناسيمیو تمدن آنرا بقدر آاف

  و رفتار آثيف و - آه حكم مهمان ناخوانده را داشتند-پایتخت 

 تمدن نقاب یب  آنان در اداراتمان، چهرهیپست متخصصين مال

 ناب و بيروح را بما نشان داد و تمام زحمات مبلغين یماد

. ردآمریكا و تبليغات آنرا در چشم مردم ایران آامال از ميان ب

 قائلند، با ی آه به معنویات اهميت بيشتری از آنجایها یشرق

 ی آنان، ناگزیر به رو-ی بویژه نفت-ی مادیمشاهده دعواها

 امنيت ی آه در شوراینمایندگان. شوند یبرگرداندن از آنان م

 مال نصرالدین ما آنچه را آه خود سوار شده مانندنشسته اند، 

  . آورندیاند، به حساب نم

 و بر ی بپرسد آه به چه حقها ی تواند از امریكایی هم نمی   آس

 امریكا وارد خاك ایران بيطرف شده یاساس آدام قرار نيروها

 خود را مجاز ی با چه صالحيتیبود؟ متخصصين آمریكای

 ایران دخالت ی بر خالف وظایفشان در امور داخلدانستند یم

 ؟ اهدخو یآنند؟ شوارتسيكف آيست؟ از جان ایرانيان چه م

 خالف قانون دآتر ميلسيو و سایر متخصصين یها آار

اآنون ما .  هنوز از خاطر مردم ایران پاك نشده استیامریكای

ما آشور خود را .  مهربانتر از مادر الزم نداریمیها یها دایه

هزاران سال با دست خود اداره آرده ایم و بعد از این هم 

 ما را از این حق  تواندی نمی خارجیهيچ نيرو. خواهيم آرد

حرآت خيانت آميز عالء مسئله . مشروع خود محروم آند

 ی آه نيروهایهای ما از نقشه.  مردم ما نيستی برایا تازه

 تحت حمایت بيگانگان در پایتخت آشورمان اجرا یارتجاع

 نيستيم و دیر یا زود باید تكليف مردم ایران با اطالع یب آنند یم

  .این عناصر روشن شود

اینها .  از خون بپا آنندی در ایران دریایآوشند ینها م   ای

   استقالل ما را از آوشند ی هستند آه میا  خود فروختهیآدمها
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.  ما را به بيگانگان تقدیم آنندی طبيعیميان ببرند و ثروتها

حرآت غيرمسئوالنه عالء متوجه تاریكتر آردن هر چه بيشتر 

 را سخت به فكر رانیاین امر آشنایان به اوضاع ا. فضاست

 آه علنا با دستورات قوه مجریه یاگر مامور. دارد یآردن وا م

 - قوام السلطنه ی حكومت آقای یعن– امروز ایران یرسم

 و غير مسئول مرتبط بوده ی با مقامات پنهانآند، یمخالفت م

 بزرگ یباشد، در این صورت مردم ایران در برابر یك رسوای

  . قرار گرفته استیسياس

 واقعا به فرمان - وزیر دربار سابق -  اگر اعمال عالء 

مقامات غير مسئول باشد؛ پس او مشروطيت ایران و قانون 

 ی ایران را زیر پا نهاده است و به نظر ما ملت ایران نمیاساس

  اگر پرده از .  برخورد نمایدیتواند با این اوضاع با خونسرد

  

  

  

  

  

 ی باریكتریاهار به ج برداشته شود آنگاه آای این آمدیرو

  .خواهد آشيد و به نظر ما این به سود ایران نيست

 شود و این ی دموآراتيكیاآنون ایران باید آشور به تمام معن

 در سرتاسر ایران یبدون جنگ و خونریز] دموآراسي[رژیم

 خود ی و ملی داخلیما اآنون در آنار حفظ آزاد.  گرددیعمل

 ماندن در داخل ایران یراما ب.  این هدف حرآت ميكنيمیبسو

 و برهان دليلو شریك بودن در سرنوشت ملت ایران هزاران 

 مهربانتر از مادر یها خاطر ترآها و سایر دایه. در دست داریم

آذربایجان هرگز به فكر جدا شدن از ایران نبوده و . جمع باشد

  .خودش را خود اداره خواهد آرد] امور [یول. نخواهد بود

  ايجان، ارگان فرقه دموآرات آذربايجان روزنامه آذرب

  1325 خرداد 9 شنبه 5، 212 شماره 

   از سيروس مدديترجمه

  

  ..... سالروز شهادتني هفتادمشيهما
  
 ی از اعضای بزرگداشت با شکوه عالوه بر شرکت گروهنی ادر

 نفر از ،دههایرانی پناهندگان اتي و جمعجانیفرقه دمکرات آذربا

 شرکت ی گروهی،شرق شناسان و رسانه هادانشمندان، مورخان

  .داشتند

 پناهندگان ضمن خوش آمد تي زاده صدر جمعني حسمي ابتدا رحدر

 از مبارزات قهرمانانه ی مستندلمي فدنی را به دنی توجه حاضر،ییگو

قارتال ( باعنوان عمر عقاب جانی وخلق آذربایمي ابراهدونیفر

همگان را در بر  ني تحسیخی مستند تارنیا. دعوت کرد) عمرو

  .داشت

 نوبت به جانی خلق آذربای شهداادی سکوت به قهي دقکی از پس

 توسط یخی کتاب تارنیا. ديرس" جانی آذربامی قدخیتار" کتاب یمعرف

 ی و سپس به زبان آذری ابتدا به زبان فارسیمي ابراهدونی فرديشه

 راي اخجانیفرقه دمکرات آذربا.  استدهي به نشر رس1325درسال 

 و نيسيآکادم.  باز نشر داده استی و آذرني کتاب را با حروف التنیا

 و جانی آذربامی قدخی کتاب تاری به معرفیمليشرق شناس اکرم رح

  . پرداختیمي ابراهدونی توانمند آن فرسندهینو

 و جانی فرقه دمکرات آذربای از آن دکتر عادله از کادر رهبرپس

 دونی با فردارشی دنيست از نخی خاطراتیرانی پناهندگان اتيجمع

 کنگره سازمان جوانان فرقه دمکرات ني که در اولیميابراه

خانواده : او گفت.  کرداني داده بود، بی روزی در تبرجانیآذربا

 دون،ی تا فرزندانش فریميراه ابی ها از پدرشان غنیميابراه

 پر ی وطن پرست و انقالبی خانم براسترانی خانم و ارجی اروان،ياوش

  . حطاب کردی را قهرمان ملیمي ابراهدونیاو فر. ودندشور ب

 را به پاس جانی افتخار فرقه دمکرات آذرباپلمی دکتر عادله دسپس

 رواني انوشدي ها به فرزند شهیمي ابراهیمبارزات و از خودگذشتگ

  . کردمی تقدیمي ابراهدونی فر،یميابراه

 ئتير ه دده قورقود و صدالتي صدر تشکلفي ادامه الدار اسماعدر

 از مبارزات لي ضمن تجلجانی آذربایاي دنی المللني مجله بهیریتحر

 و جانی او را فرزند برومند خلق آذربا،یمي ابراهدونیشجاعانه فر

 نشان افتخار نی خاطر باالترنيبه هم.  دانستگاهی جانی باالترقیال

 دونی ها، فریمي خانواده ابراهندهی را به نماقود دده قورالتيتشک

 خطاب به رانی حزب توده ای رهبراميسپس پ.  کردمی تقدیميابراه

 نیدر ا. مقدم قرائت شد.  توسط  م،یی گردهمانیشرکت کنندگان در ا

 دي و شهیمي ابراهدونی فردي شه،یمي ابراهی غندي از شهاميپ

  . به عمل آمده بودلي تجلیمي ابراهروانيانوش

 در رامزادهی و شرق شناس دکتر صمد بایدي شناس سولماز توحشرق

 و نقش خواهانهی در مبارزات آزادیرانی انیادامه به نقش مهاجر

 جانی دولت خودمختار آذربالي در تشکیمي ابراهدونیبرجسته فر

  .سخن گفتند

 یمي ابراهدونی فرفي در توصی شعرد،ي املی شاعرتارانی پادر

  .قرائت کرد

 یميبراه ارواني انوشدي فرزند شهیمي ابراهدونی با سخنان فرشیهما

 .افتی انیپا

٤ 

 مکرات آذربايجانناشر افکارفرقه د                    ١٣٩٦خرداد١٣٠ شمارهدوره پنجم



  
  
  
  
  ...راني اۀ حزب تودی همبستگاميپ
  
 ، ی ، قهرمان توده ای ، پسر غنیمي ابراهدونی فراو

 ۀ فرقی مرکزۀتي ، عضو کمجانیفرزند برومند خلق آذربا

 و جانی آذربای مجلس ملۀندی ، نماجانیدمکرات آذربا

 در دوران حکومت خودمختار جانیدادستان کل آذربا

 یمي ابراهی غنقي است که راه پدرش رفجانیذربا آیومل

  . دهدیرا ادامه م

 از 1297 ، در سال یمي ابراهی غنقي ، رفدونی فرپدر

از 1299سازمانگران حزب عدالت در آستارا و در سال 

.  در آستارا بودرانی استي حزب کمونۀ شعبنيمؤسس

 ري توسط مزدوران رضاخان دستگیمي ابراهیبعدها ، غن

 ی مديتحمل چند سال زندان به شهر نهاوند تبعو پس از 

  .گردد

 رضاخان و یکتاتوری دی ، با فروپاش1320 در سال 

 باز هم از یمي ابراهی ، غنرانی اۀ حزب تودسيتأس

 در نهاوند رانی اۀ حزب تودالتيسازمان دهندگان تشک

 از دور شاهد ی غنقي دوران است که رفنيدر هم. است

 ی و حکومت ملجانیبا دمکرات آذرۀ فرقیبرپائ

 را در دونی فرش است و شرکت موثر پسرجانیآذربا

او پسر دومش .  کندی رصد مجانی آذربایتحوالت انقالب

 زی کمک به پسر ارشدش به تبری برازي را نروانيانوش

 ۀ بعد ، از جان باختن قهرمانانکسالی فرستد و یم

 در سال یمي ابراهی غنقيرف.  شودی خبردار مدونیفر

 و بر اثر ري بار دستگنی آخری در نهاوند برا1327

  . گرددی مدي شهی شاهنشاهسي پلانهي وحشیشکنجه ها

 ، در دوران 1320 در سال زي نیمي ابراهدونیفر

 ی مرانی اۀ در تهران به صفوف حزب تودیدانشجوئ

 ، نوشتن یشرکت فعال در حرکات دانشجوئ. وندديپ

 هیزب و اتحاد حاتی و روشنگرانه در نشریاسيمقاالت س

 به وستنشي ، پی مطبوعات مترقری و سای کارگریها

   دوران آماده مچون ، همه و همه هی ورشهي جعفر پديس

  

  نی از بزرگتریکی شرکت او در ی است برایگ

 کسب حقوق ی نبرد برا- یعنی رانی ای انقالبیدادهایرو

 که نمونه ی مترقۀ چنان جامعجادی و اجانی خلق آذربایمل

 از ظلم و ستم رانی ای خلقهاری سای رهائی برا باشدیا

  .ی فاسد پهلومی مرتجع و رژیفئودالها

 عمر کوتاه و پربار خود انی تا پایمي ابراهدونی فرقيرف

 که انتخاب کرده بود ، ادامه داد ـ  راه یبه راه مقدس

 کارگران و دهقانان و زحمتکشان ی رهائیمبارزه برا

  .رانیا ی خلقهاگری و دجانیخلق آذربا

 دونی ، فرزی به تبری ارتش شاهنشاهورشی به هنگام 

 و در معرض ري پس از مقاومت مسلحانه دستگیميابراه

 ی منفور پهلومیشکنجه قرار گرفت ، اما در دادگاه رژ

 دفاع جانی خود و خلق آذرباۀ شجاعانه از راه مبارززين

 روشن راه مبارزه خود و خلقها سخن ندهیکرد و از آ

  :گفت

.  کنندی کار مزانی است که عرق ری از آِن کسانندهیآ...«

 بسته است نهي از شدت کار پشانی که دستهایکسان

 رانی ای که خلقهای کسانی که تمامدي خواهد رسیروز...

را از حقوق خود محروم نموده ، فرهنگ و افتخارات 

 زحمتکش را تحت یانسانها...  را لگدمال کرده اندیمل

 و تهای جنای اند ، مجبور به جوابگوئادهاستثمار قرار د

  .»... خود در مقابل خلق خواهند شدیانتهايخ

 درخشان در کنار ی رفت و همچون ستاره ادونیفر

 بر فراز راه رانی ای قهرمانان خلقهاگریستارگان د

 که برادر یهمان راه.  کندی می خلقها پرتو افشانۀمبارز

 ندگانیآ ی رفت و برازي نرواني انوشقيکوچکترش رف

  :نوشت

   » !دي ، شما راه ما را ادامه دهمي رفقا ، ما رفت«

 ! و راهشان پر رهرو باد دی جاوادشانی

٥ 
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  "ی ورشهيپ" به قلم جانيسرمقاله روزنامه آذربا
   ماحرف

   آنی ارضتي و تمامرانيا
   مردم آنی و حقوق ملجانيآذربا

،  25  و24 ی دموآراتيك آذربایجان در سالهاینهضت مل

 عدالتجویانه و ی زرین و جاودانه در تاریخ تالشهایورق

. آزادیخواهانه  ستمدیدگان آذربایجان، ایران و آل منطقه است 

 عدالتخواهانه و یها  آنكه  از تاثير  ایدهیارتجاع ایران برا

 آند، از ی ساآنان نقاط دیگر جلوگيریدموآراتيك آن بر رو

 خواست یضت، یعن نهی از خواستهایهمان آغاز  بخش

 ی آذربایجان را  بشكلی داخلی و خودمختاری ایالتیانجمنها

 جلوه داد تا یتحریف شده برجسته آرد و  بعنوان تجزیه طلب

 آه یزمينداران.  عليه آن بپردازدی صليبیبتواند به لشكرآش

 بود، دست در دست  هازدست رفت» زمينهایشان« و  یآقای

دیده ، رجال وطنفروش ،  سردمداران بازار،  اشرافيت گن

قرار دادند  و فریاد واميهنا ...  فارس و ی افراطیناسيوناليستها

 آه –امپریاليسم امریكا و  استعمار انگليس . سر دادند

» وطنخواهان«بزرگترین دشمنان استقالل ایران بودند، به 

 هزار دهقان و آارگر و دههاپيوستند و نهضت در خون 

  ....   یخواه غرقه شد زحمتكش و روشنفكر آزاد

 از  یبسيار. گذرد ی خونين می سال از این ماجرا60 اینك 

 خواهند و یا شجاعت ی اند هنوز نمیآنانكه مدعيان آزادیخواه

 یآنرا نيافته اند  آه تاریخ مظلوم این جنبش مظلوم را  بازبين

 و ها ی  عدالتخواهی گاه،یزهر آشنده ناسيوناليسم افراط. آنند

  آذر  21.   را نيز در سایه قرار  داده استها یب طلیآزاد

 و  نخستين یهنوز هم قبل از آنكه  نخستين اصالحات ارض

   زن و مرد در  شرق ميانه و نخستين حاآميت یبرابر حقوق

   رای آند،  مسئله خودمختاریمردم ساده زحمتكش را تداع

  ، همچنان مانع از»تجزیه«هنوز هم شبح . آورد یبذهن م

 .است این نهضت عظيم ی واقعشناخت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 از صدها ی یكشود، ی آه ترجمه آن تقدیم خوانندگان میا مقاله

و شاید هزاران نوشته و اظهار نظر رهبران و آوشندگان 

این مقاله .  استینهضت آذربایجان  درباره  اتهام تجزیه خواه

 از بدنام ترین ی نوشته شده است آه حسين عال، یكیزمان

 نمایندگان ی آن دوران به تشویق تقيزاده مشهور و پشتيبانرجال

انگليس و امریكا ، تالش آرد  عليرغم دستور دولت ایران، با 

 بين یا  امنيت، آنرا به مسئلهیطرح مسئله آذربایجان در شورا

.  سرآوب جنبش فراهم آوردی تبدیل آند و زمينه را برایالملل

 و توطئه یتوهم آفرین آوشيد ی می آه در هر فرصتیپيشه ور

 آند، این مقاله را ی را خنثی و خارجی داخلن مرتجعيیسازیها

 ارگان -  در روزنامه آذربایجانیهمان هنگام  بزبان آذربایجان

 . فرقه دموآرات منتشر آرد

 نخستين بار در نشریه ی این مقاله برای ترجمه فارس

، 1ه شمار. نشریه آزادیخواهان آذربایجان ایران(آذربایجان 

چاپ شد و پس از آن بارها و بارها با حذف یادداشت ) 78مهر 

 در نشریات گوناگون منتشر ی تغييرات جزئیمترجم و با برخ

 از آن شده ا آه در این سالهیبا توجه به حسن استقبال. گشت

 مجدد به خوانندگان یاست، اینك این ترجمه را پس از بازبين

نتشر شده در مجموعه   متن میترجمه از رو. آنيم یتقدیم م

آلمات داخل را . انجام گرفته است)  1340چاپ ( »  آذر21«

  . سهولت درك مضمون به متن افزوده امیمن برا

 یسيروس مدد: برگردان
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رات آذربايجان پروسه های منطقه ای و جهانی را مد نظر داشته، با بيش از نيم قرن تجربه فرقه دموک

ملی مردم آذربايجان  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                 



 
  
  
  

  ی وفباي به خانم فرکيتبر
  یزي موفق تبرسندهينو

 ی ادبزهی جانی موفق شد معتبرتریزی تبرسندهینو' ی وفبایفر'

 از آن خود 2017را در سال '  پرومبيل' وف به آلمان معر

  .کند

 در کشنبهیروز '  پرومبيل ' ی خبری تارنمارنا،ی گزارش ابه

 ی ادبزهی برنده جانيي تعی برایري گیرا:  باره نوشتنیا

 بای که خانم فرمي اعالم کنمي و خوشحالدي رسانی به پا2017

 . شودیم ی معرفیی به عنوان برنده نهایرانی اسندهی نویوف

' ترالن'  با رمان ی است خانم وفی حاکی آلمانی تارنماگزارش

 تی توسط انتشارات زوو2015 آن در سال یکه ترجمه آلمان

 نی خوانندگان را کسب کرد و برنده ای آرانیشتريمنتشر شد، ب

 . شدزهیجا

 آلمان را 2017 ی ادبزهی با آن جای وفبایکه فر' ترالن 'داستان

 و تحوالت بعد از آن اشاره ی پهلومی رژکسب کرد، به سقوط

 . دارد

 متحول تي خود در وضعري مسافتنیجوان به دنبال ' ترالن'

   انقالب استلیشده اوا

 کتاب شگاهی در نمای به خانم وفزهی جای است مراسم اهداقرار

  .  اهدا شودی فرانکفورت آلمان به وی روشيپ

 آمد؛ از اين به دزی در تبر١٣۴١ اول بهمن سال ی وفبایفر

  مند بود و چند داستان کوتاهش   عالقهیسینو  به داستانینوجوان

  

  

  

  

  

  

 مجله زنان ستا،ي سخن، چیاي دننه،ی آد،ی ادبیها در گاهنامه

 . منتشر شد

در '  پدریراحت شد' خود را با نام ی داستان جدني اول،یوف

  .  چاپ کردنهی در مجله آد1367سال 

 نکرده بود نام کامل خود را در  هنوز جرئت،ی گفته خود وبه

 نیتر  داستان را خودجوشنی ای وفسد؛ی داستانش بنویپا

 .داند یداستانش م

 رمان و داستان نی چندیزی پرکار و توانمند تبرسندهی نونی ااز

 دهي رسزي نستمي به چاپ بی از آنها حتیکوتاه چاپ شده که برخ

 .است

 در کوچه ین، راز پرنده من، ترالان،ی تبت، بعد از پایایرو

 از جمله نوشته الی شود، همه افق، در راه ویها، ماه کامل م

 . استسندهی نونی ایها

 . شده استیانگذاري بنیالدي م1987 آلمان در سال ی ادبزهیجا

  
  

   ساز،یچي از قستهياستقبال شا
 یزيکوهنورد قهرمان تبر

  
 ساز یچي قمي چهارشنبه، همزمان با ورود عظعصر

 مراسم زیپر افتخار کشورمان به شهر تبرکوهنورد 

 یادی زتي و جمعی با حضور مقامات محلیاستقبال از و

 زی در فرودگاه تبریاز دوستداران ورزش کوهنورد

  .برگزار شد

 با ی و دوستداران ورزش کوهنوردزی تبرشهروندان

 از تنها عضو زیحضور خودجوش خود در فرودگاه تبر

 ی استهی ها استقبال شای باشگاه هشت هزار متریرانیا

  انجام دادند
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 روز جمعه یزی قيچى ساز کوهنورد جوان تبرعظيم

 مترى لوتسه ٨٥١٦ اردیبهشت ماه پا بر قله ٢٩گذشته 

 گذاشته با اهتزاز پرچم ایران بر فراز قله ايماليدر ه

 در باشگاه یرانینخستين ا«لوتسه نام خود را به عنوان 

  .ثبت کرد»  جهانی کوهنوردیها یهزارمتر هشت

  که کارمند یزی پرتالش تبرانورديمالي هساز یچي قميعظ  

   روز تالش مداوم روى ٤٠ است، پس از زی تبریشهردار

  

  

  

  

  ناپذیر  سال فعاليت پيوسته و خستگى٩این قله و در ادامه 

 افتخار نیهزارمترى جهان ا  قله باالى هشت١٤روى 

  .ه ارمغان آورد برانی مردم ایبزرگ را برا

ساز شانزدهمين   ساز آه با فتح لوتسه عظيم قيچىیچيق

هزارمترى جهان   قله باالى هشت١٤آوهنوردى است آه 

را بدون آپسول اآسيژن و شرپا صعود آرد و در این راه 

هاى هيماليا و   متر را در ارتفاعات رشته آوه١١٥٩٦٥

 .قراقروم باال رفته است

  
  ١! نيرياندي آگورادا یمن

  یري کبهيرق
 

 ٢٧بویورون، بو دا «: لری ميزین اوستونه قویوب، دئدیم برگه

ده  الپ بئله معتبر دارالترجمه. سی نين ترجمه نامه برگ وصيت

آنجاق پورتاغال، مالت، بير ده . ترجمه ائلتدیرميشم

دئدیلر اینگليس دیلی . دیم لوکزامبورگ دیلينه دیلمانج تاپما

. وچون اونالر دا ائله بو دیلی قبول ائليرلرالمللی اولدوغو ا بين

نين بوتون  لطفًا بو دفه ویزا تقاضاسينی اوروپا بيرلييی

 »!لرینه یولالیين اؤلکه

: منی سوزرکن ميزیلداندی باشينی قالدیریب، هویوخموش کيمی

سونرا اومودو کسيلميش آدامالر . …»ایشميز چيخدی دا«

یيب، اونون  تمهمن ده اوزدن گئ. اوزومه زیللندی کيمی

سنی او «: یيمده یالواردیم اوره. گؤزونون ایچينه زیللندیم

 »!یورقونلوخدان اؤلورم. ایناندیغين، دا بو دفه داش دیغيرالتما

گویا . ایدی گؤزلرینين لئنزی، باشينداکی یاشيل چرقدله همرنگ 

 کارمندلرینين یونيفورمونو کاميل  گؤز لئنزی ده بو مؤسسه

ای لئنزله  ای چرقدینی قهوه  دفه گلنده قهوهکئچن. یير ائله

البته کارمند بير خانيمين چرقدیله گؤز . ميشدی همرنگ ائله

. لئنزینين همرنگ اْولوب اْولماماسينين منه هئچ دخلی یوخدو

لره  ميش ویزا تقاضاالرینی سفيرليک مه آنجاق پولچوک بند ائله

سی  مه  ائلهیولالسا، قيرميزی چرقدینی قيرميزی لئنزله همرنگ

نئجه . بدن اؤزونوندور، اؤزو بيلر. بئله وئجيمه دئييل

 .سی ده یالنيز اونا دخلی وار سوسسلندیرمه

 …»سيز مگر اؤلونوزو«

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اونون . سی آغزیندان چيخدیقدا بير آن سوسدو کلمه» اؤلونوز«

سوسدوغو آن سردخانانين دْوالبيندا جانی بوزالميش آنام گئنه 

آنام ساغ ایکن، هر زامان . ی گؤزومون اؤنونهگليب تيکيلد

ائوده اؤلودن سؤز گئدنده، کفنه بورونموش، اوتاغين 

آمما آنام . اورتاسيندا اوزادیلميش قونشوموز یادیما دوشردی

عؤمرونو سيزه وئرن گوندن بری اؤلو سؤزویله باغلی، بوتون 

 .یيشيليبدیر هاميسی ده ذهنی تصویرلریمين

کی کارمند خانيم اؤز یانيندا اؤلویه نظریمه ائله گلدی 

. دیيينی دوشونوب، سؤزونو یاریمچيليق قویدو احترامليق ائله کم

یه  باغيشالیين سيز َمه«: ثانيه قدر سوسدوقدان سونرا دئدی

 »ميسيز؟ رحمتليخ آنازا یونان ویزاسی ایسته

سينده  بعلی، آگورا، یونان اؤلکه«: له دئدیم لی لحن منسه غوّصه

مرحومه وصيت . ونا گؤره یونان ویزاسی ایستيریخاولدوغ

 »!یيب کی اونو آگورادا یاندیراخ ائله
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یدی کی جهد  بللی. سؤزونو ائشيجک، دیسکيندی» یاندیراخ«

ائدیر گوجونن اؤزونه غاليب اولوب، یاندیرماغا گؤره بير 

 .سوال سوروشماسين

 یی به اوندا سيز نييه ایستيسيز اوروپا بيرلی… یاخچی«

 بيرینه نه -هاميسيدان ویزا آالسيز؟ بوالرین بير لرینين اؤلکه

 »دخلی وار؟

یاس ساخالماغا دئييل . یيب باشا دوشمه آنالدیم کی منيم دئدیييمی

 .کی، غيرارادی بير تبسوم دوداغيما قوندو

لرین  یئتر کی سيز بو اؤلکه. بونا دئيرلر دؤور ویرماخ«

 ». وصيتينی یئرینه گتيره بيللماوندا آنامين. بيریندن ویزا آالسيز

ميشم کی اؤلویه ویزا  خانيم قاباقجا سيزه عرض ائله«

 »!وئرمزلر

بولوسوز نه وار؟ باشيم دا گئتسه آنامين وصيتينی یئرینه «

ده  نامه وصيت. ده وصيتين تقّدوسو وار بيزیم عایله. لييم گتيرمه

م آتا. لره تکليفدی، اجباردی یازیلميش هر نه وارسا، ورثه

تؤکن قبریستانيندا  ميشدی اؤلوسونو آش ميش وصيت ائله اؤلمه

هر کيمدن سوروشدوق، بو آددا بير قبریستان . قویالسينالر

اؤلوسو . آنام دئدی اؤلسم ده بو قبریستانی تاپمالييام. تانيمادی

آخيرده آنامين تاریخچی . بير هفته سردخانادا قالدی

دئمه .  آدرسينی تاپدیتؤکن قبریستانين دوستالریندان بيری آش

یدی؛ آمما سونراالر  َبه الپ بئله قوالغيميزین دیبينده

آنامين بير آیاغی . قبریستانليق یئرینده مدرسه تيکيلميشدی

 …»ده بير آیاغی دا شهرداری

کارمند خانيم سؤزلریمدن یورولموش گؤرونن بير حالدا 

 .سؤزومو کسدی

آیری واختا، ليخ آتازین وصيت ناغيلينی ساخالیين  رحمت«

من سيزه ! سيزین ایشيزدن عالوه منيم آیری ایشلریم ده وار

ليخ اؤلوزون  عرض ائليرم یونان سفيرلييی سيزین رحمت

یيب، آمما سيز منه حسين کورد نغيلی  ویزاسينی رّد ائله

 »!دیيسيز

حيرصلندیریم یا اونونال َلج  ميردیم کارمند خانيمی هئچ ایسته

ه اوالر، دوداغيمين بوجاغينا بير باالجا ائشيم، یاسلی اوالندا ن

خوشانليقال  خوش! تبسوم یاراشدیرماق منی اؤلدورمزدی کی

 :دئدیم

  

  

  

  

سينه باخمایين، بو گونلر اورانين  مه یينين رّد ائله یونان سفيرلی«

دئييرلر اؤلو سهلدی، هئش .  ایقتصادی دورمو خرابدی-سياسی

 ».یه ده ویزا وئرمير دیری

لرین  ن سيزی نئجه دوشوندوروم کی سفيرليکبولمورم م«

چونکی اؤلو قئيد حياتدا دئييل، . هئش بيری اؤلویه ویزا وئرمز

لری امضاالیا بيلمز، بانک حسابينی آليب  نفس چکمير، برگه

رخ عکس سالدیرا بيلمز  گتيره بيلمز، ویزا اوچون گئدیب تمام

 »!باشا دوشدوز؟… و

آز قاليردی نفسی . تموشدوسی پؤر سؤزو باشا چاتاندا، چؤهره

 .دایانسين

ایندی اؤلولر ده تغيير وضعيت . سيزین خبریز یوخدی«: دئدیم

نيشان بو نيشان کی نئچه گون قاباق گؤردوم آدليم . وئریبلر

آدامالردان بيریسی رحمتليخ خانيميسينين کفنه بورونموش 

عکسينی ایکی حالتده، فيسبوکدا پروفایل عکسی 

بيرینجی عکسده گؤزلری آچيق ایدی، . پایالشميشدی کيمی

ایندی آنام یادیما دوشنده دئييرم . ایکينجيسينده گؤزلری یومولو

یيب، یونانين بو  کاشکی او دا وصيت یازاندا عاغيل ائله

یوخسا . ایقتصادی دورموندا، ویزا مشکالتينا فيکير وئرردی

اونون اؤلوم وضعيتيندن ! استاتوس قویماق بير شئی دئييل کی

 شکيللی ائله استاتوسالر قویاردیم کی هربيری یئددی -یلییاز

. آمما منيم ائله اّول بيرگوندن شانسيم یوخدی. یوز الیک یئسين

آنام منی دوغاندا، بير . هاميسی گليب منی تاپار ناتاراز ایشلرین

 ».…نين آشاغيسيندا، او بيری آیاغی پيلله

ایشلریزی لطفًا خانيم، بو سؤزلرین یئری بورا دئييل، ناتاراز «

 ».یين آیری یئرده تعریفله

سيزليکدن نئجه دوغولدوغومون ماجراسينی یاریمچيليق  چاره

سی  ندنسه من دانيشدیقجا کارمند خانيمين پؤرتوشمه. قویدوم

. بلکه ده تانسيونو یوخاری قالخميشدی… نه بيليم. شيردی بترله

 کی دئييم ایدی آلالهدان اؤتور ميز اوسته بير ليوان سو دا یوخ 

 .بویور بير قورتوم ایچ، سورا من سنی باشا ساليم

 بيره عاغليما گلدی کی بلکه کارمند خانيم منيم -هاردانسا بيردن

لرین قبول  سؤزومو جيّدی توتوب، آنامين دیریليک عکس

بلکه دئدی اونون دا اؤلولوک عکسينی ساليب، ! دی مه ائله

هری قوروماميش لر ویزا اوچون جو چونکی سفيرليک. گتيرین

  بو فيکيرلر عاغليما چاتينجا منی ده بتردن . یيرلر عکس ایسته
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آخی بو ! دیلين شيشسين«:  اؤزومه دئدیم-اؤز. هؤوشنه باسدی

سنه نه کيم اؤلوسونون عکسينی ! دا سؤز ایدی تاپيب دئدین؟

گئت ..! سن اؤز قْوتورووی قاشی دا..! پروفایليندا پایالشير

 یوخووا -نامه سنين وار شوش وصيت ی بو أنههایيوا قال ک اؤز

ليک اؤلوزون  اگر ایندی دئسه کی گئت رحمت! هوال قوشاجاخ

هانسی عکاسا  الپ بئله تازا بير عکسينی گتير، اوندا

یالواراجاخسان کی گئدیب سردخانانين دوالبينی ائشييه چکيب، 

 »!عکس سالسين؟

یم کی، حتی عاغليما گلن فيکرلر سببيندن ائله حاال قالميشد

 .یيردیم آیناسيز دا صيفتيمين ساراليب بوزاردیغينی حيس ائله

پروفایل عکسيندن منه «: کارمند خانيم عصبی بير حالدا دئدی

جک ایدیز  ميشدن دیيه بوالری دیری آداميزا اؤلمه! نه خانيم؟

نين بوتون  سينی یازسين کی، بير مؤسسه وصيت یازاندا ائله

 »!سين مه  سرگردان ائله-ب، اسيرکارمندلرینی ایشدن قویو

ميشدیم عصبانيتله  جن گؤرمه یاالندان فایدا یوخ، ایندیيه

. ، ایکيسی بير یئرده، بو قدر بيریسينه یاراشسين پؤرتوشمه

پؤرتوشمه آرتدیقجا کارمند خانيمين گؤزللييی بير ایدی اگر، 

 !دئمه… یاشيل چرقدله یاشيل لئنز ده کی. یوز اولوردو

فًا سيز بير قورتوم سو ایچين، بير آن نفس آلين، خانيم، لط«

یيم کی رّد اولمونموش ویزانی نئجه  سورا من سيزه عرض ائله

 ».دؤور ویرماخ اوالر

بير ده بونو ! سيز باشا دوشموسوز.  زاد الزیم دئييل-منه سو«

 »!سيز کی بو مؤسسه دؤور ویرماخ یئری دئييل لی بولمه

… طفًا بير سؤز ائشيدین دامن بير سؤز دئييرم، سيز ده ل«

لرین بيری ویزا  بو اؤلکه. نن ده ایشيز اولماسين  مخاریج-خرج

سيز فقط تقاضاالری . وئرسه، والـاله خجالتيزدن چيخارام

او  هانسی ویزا وئرسه، آنامی هر. لره گؤندرین سفيرليک

 ».ریخ دن آتن شهرینه چاتدیریب، وصيتينه عمل ائله  اؤلکه

سن اؤلونو   چاتدیرارام دئييرسيزکی، دیيهائله آتن شهرینه«

 »!تبریزدن مرنده آپاریسيز

دی  اونسوز دا بير هفته. سن آلاله مرند اؤلوسونو یادیما سالما«

 ».اؤلو سردخانادا قاليب

 »؟..رم بولوسوز من سيزین یئریزه اولسام نه ایش گؤره«

. ونون پؤرتوشموش گؤزل سيماسينا دالميشاممنسه ساکيتجه ا

 ؟..!سن منيم یئریمه اولسا نه ایش گؤرر گؤره

  

  

  

من سيزین یئریزه اولسام، آپاریب اؤلونو وادی رحمتده «

دیييز پولالری دا  یونان ویزاسينا خرشله. تورپاغا تاپشيرارام

نه اؤزومو زحمته سالالم . احتياجی اوالن بير یئره باغيشالرام

نين کارمندلری امکانسيز ایشلرنن  ه باعث اولالم بو مؤسسهنه د

یه سيزین اؤلوز  بير ده کی، مه. سينلر الرینی تلف ائله واخت

 »یيب اونو یاندیرسينالر؟ مسلمان دئييل وصيت ائله

کارمند خانيمين بوغازیندا قالميش سؤز سونوندا آغزیندان 

ؤزونو سؤزلری قورتوالندان سونرا، توالتده ا. چيخميشدی

معلوم ایدی . آسوده بير نفس چکدی راحاتالیان آدام کيمی

 .کی سؤزلردن اؤزونو راحاتالميشدی ایچينده

 اولماماغين -هاردا یازیب مسلمان اولوب بورا باخين گؤروم،«

ویزا آلماغا دخلی وار؟ آمما ایندی کی سيز هر ایشی بوراخيب، 

کی، آنام دا یم  لی نين اوستونه أل قویوبسوز، دئمه بو مسئله

سی ساغ قوالغينا  ده بؤیوک ده لر کيمی دونيایا گلنده بوتون کؤرپه

 ».اذان، سْول قوالغينا ایقامه اوخوموشدی

اؤلونون ده اؤزونه ! ب دئييل کی آخی بيزلرده یاندیرماق ده«

 »؟..وار یا یوخ  یؤندمی-گؤره تدفين یول

 اولمویا من حالل سود أمميش بير ورثه -ب اوال ده«

ده  سيزه دئدیم کی، بيزیم عایله. یم لی وصيتی یئرینه گتيرمه میکي

 ».ارزشليدی وصيت، گؤیدن نازیل اولونموش آیه کيمی

دئيرم یانی آدام اؤلندن سورا بيلمير کی اوننان سورا نه «

ایستر وادی رحمت، ایستر آگورا؛ ایکيسی ده آلالهين ! اولور

جاخ اونو  لههاردان بو آدام اؤلندن سورا. دی دااا یئری

یاندیریبالر یوخسا قویالیيبالر؟ هله هر زاد بير یانا، 

سينده نئجه احواالت  یاندیریلميش اؤلو قبرین اّول گئجه

رّبون کيست سوالينا نئجه جواب … هااا یين جاخ؟ بغيشله گئچيره

 »جاخ؟ وئره

بيری یوخدو بو فضول خانيما . کسير حيرص باغيرساغيمی

؟ بير ساعاتدی ویزا ..ا أنکير منکيردئسين سن کارمندسن یوخس

ایندی او لئنزلی گؤزونو منه . آلماغين قاباغينا داش دیغيرالدیر

آز . سوروشور» رّبون کيست« الر کيمی باجی تيکيب، خّجه

مایا قوی ویزا تقاضاالرینی ! قاليرام دئييم سن اؤز ایشيوه یئتيش

م ین جوابينی مني»رّبون کسيت«.  صؤحبتسيز گؤندر-سؤزسوز

یينه  ميرم خانيمين اوره آمما ایسته! جک، سن کی یوخ آنام وئره

  سن داش  دو ائله به آخی بو کارمندلرنن بير آز یک. توخونام
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بتر  بونونال بئله خانيمی. دیغيرالتماق سهلدی دووار تکيرلر

نين  اگر اؤلو گئدیب بانک حسابی«: دئييرم. ساشماغيم گلير

ا وورماغا قادیر اولماسا، البيد سواال سه، امض پرینتينی آال بيلمه

 ».دا جواب وئره بيلمز دا

بير آز . سن منيم جوابيمدان اونا فلسفی بير یأس اوز وئریب دئيه

بوراسينا … هااا دوز دیيسيز«: فيکره جوماندان سونرا دئيير

 »!ميشدیم هئچ فيکير وئرمه

اغی تْورپاق آلتداکيالرین هئش بيرینين دود. ذهنيزی یْورمایين«

اگر روح آدیندا بير . ذاتًا ترپنمز کی سوالالرا جواب وئرسين

 ».جاخ شئی وارسا، یقين کی جيسم عوضينه او جواب وئره

بيل  ائله.  دیک اوزمه باخير-یيب، دیک ألينی أنگينه دیرسکله

.  اوزومو یوموشام-یادیما گلن سحر أل! اوزومده آی بيتيب

ل اْولسام اگر، اونو دا لرین لوطفونه مشمو یولدا گلنده سئرچه

اونون بئله دقتلی باخماغی منيم اؤزومو ده ! بيلميرم

بئله ده جسارتله باخماق . اوزومه چکيرم أليمی. لندیریر شوبهه

 -؟ بلکه سحردن بویانا خبریم اولمادان آغيز..!اوالر آخی

 ؟!گؤزوم أیيليب

سين  یه سيز قبرین اّول گئجه مه«:  کئچندن سونرا دئيير خئيلک

 » دانيشيسيز؟ گؤروبسوز کی بئله یقين

 »سيزجه من قبيردن خورتالیان آداما بنزیرم؟«: سوروشورام

دوغوردان دا قبرین . بير آن منی ده فلسفی بير یأس بورویور

نی  دی؟ آنام نئجه بو گئجه سی نئجه بير گئجه اّول گئجه

دی سردخانانين دوالبيندا قبرین اّول  جک؟ یانی بير هفته کئچيره

 -جن کيمسه گليب اوندان سوال ایندیيه! یير؟ سينی گؤزله ئجهگ

 -یيب؟ گرکدی کی یالنيز تورپاق آلتيندا سوال مه جواب ائله

 جواب اولسون؟

 »اؤلو فيلسوفدی؟«: کارمند خانيم سوروشور

 .دئييرم» !آنامدی! یوخ«

یيمده آنامين دیری  قدر ادبلی یامان یْووز باشاریرام، اوره نه

ویزا داليسيجا .  طایفاسينا سوخوشدورورام-قالميش ائل

هرچند آنامين تعصوبونو کارمند خانيما . قاچماقدان یورولموشام

؟ آخی ..یدی آرواد یئر قيتليغی«: یيمده دئييرم وئرميرم آمما اوره

والاله ساعات قاباغيندا ! آگورادا یاندیرماق دا اولدو وصيت؟

 ».ن راحاتدییاندیرماق یوز دفه ویزا داليسيجا قاچماقدا

  

  

  

  

کارمند خانيم عصبی بير صيفتله آنامين ویزاسی اوچون بير 

من ایسه اؤزومو .  یؤندم آختاریر-یيب، یول نئچه یئره زنگ ائله

 حيّس  اونون آتماجا سؤزلرینين آغيرليغی آلتدا أزیلميش کيمی

شيرم نئجه جواب وئریم کی هم اونون  فيکيرله. ائدیرم

هر . یيم، هم ده ایشلری قاریشدیرمایيم لمهسؤزلرینين آلتيندا أزی

اؤزو ده . باخيمدان باخدیقدا روزومو کْور ملک ألينده گؤرورم

 !گؤزلرینه یاشيل لئنز تاخميش کْور ملک

 دیک یئریين -او آن قاپی آچيلير، باشی داز، ألينده عصا، دیم

کی  سن ألينده ائله یئریيير، دیيه. بير کيشی ایچری گيریر

بدنينی بير آز بوش . نی ده قاباقجا اُودموشعصانين بيری

کارمند خانيم اونو . بوراخسا عصا أنگيندن ائشييه چيخار

سی  پؤرتوشمه. اوچوب گئدیر… گؤرجک عصبانيتی پرررّر

یرکن آیاغا  منيم سؤزومو آغزیمدا قویوب، گولومسه. سؤنور

 -له خوش قالخيب ایش ميزینين داليسيندان ائشييه چيخيب، کيشی

 .ئدیب، ميزینين قيراغينا بير صندل چکيربئش ا

 »!شين پروفسور بویورن أیله«

یيوه  صندل چکمه. پروفسوردی اؤزونه«: یيمده دئييرم اوره

اّول منيم . من اوندان قاباق گلميشم!.. دئييل، خانيماخانيم

 ».یوال سالماليسان ایشيمی

: رکارمند خانيم یئرینه گئری دؤنوب، أیلشنده هيجانال پيچيلدایي

 کؤکو -اصلی. پروازی اوستاددی. دی فلسفه اوستادی«

 ».تبریزليدی، آلماننان گلر

فلسفه اوستادینين اوزونه باخارکن، تاخما بير تبسوم 

اوندان . یام آنامين یاسليسی. قوندورورام دوداغيمين بوجاغينا

اوستاد ایسه منيم قوندارما . رم قاچيردا بيلمه آرتيق دوداغيمی

 .دیر وزوندن باشينی ترپهتبسومومه ادب ا

بير پروفسورا، . نير کله کارمند خانيم پرفسورو گؤروب، اوره

 »سيز؟ اولماز وصّيتدن واز کئچه«: بير ده منه باخيب، دئيير

اولسایدی عاغليم ! یوخ، اولماز«: یيغيب دئييرم منسه قاشالریمی

 دیله ویزا ٢٧لری دوالنيم؟ خانيم،  قاچميشدی دارالترجمه

 ».دم یانيب یازدیرینجا دهتقاضاسی 

اولماسا عاليم یا «: دئيير او ایسه عاجيز قالميش آدامالر کيمی

یين  یين، فرض ائله  مصلحت ائله-بيليجی بيرآدامنان مشورت

  گؤروسن آدام هردن ائله نذیر . بير شئيدی وصيت نذیر کيمی
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ه  یؤندملری ده ائل-لرین یول عاليم. دیير کی، یئرینه قویا بولمور

 ».بئلنچی واختالر کارا گلر دااا

او .  مات اوزونه باخيرام-اونون سؤزنه حئيران قاليب، مات

 :یير ایسه دئدیيی سؤزو گئنه تکرار ائله

 »آخی بو دا اولدو وصّيت؟«

. لریمه توخونور عصب. سؤزلریندن توهين ایيسی دُویورام

دان  آلماز کاش ميزینين اوستونده بير ليوان سو اوالردی، اجازه

 .اونو گؤتوروب بيرنفسه ایچردیم

یيب، بيزیم تارتيشماميزا قوالق  پروفسور قوالقالرین شوشله

دُویوب،  کارمند خانيم منيم صيفتيمدن عصبی حاليمی. آسير

 واراق ویزا تقاضاسی ألينده، یومشاق ٢٧دن آلدیغيم  دارالترجمه

هارادی؟  دوغوردان هله دئه گؤراخ آگورا«: له سوروشور لحن

 »دی؟ قبریستاندی؟ منهن

: آچماميش پروفسور منيم یئریمه جواب وئریر من آغزیمی

 »!نين دوغولدوغو یئردی آگورا فلسفه! قيزیم«

بئله ده اؤلوم «: کارمند خانيم جانا گلميش بير حالدا دئيير

 »!سی اوالر آخی؟ فلسفه

اؤلو آنام اولماسایدی، آلاله بيلير آغزیمدان . من ده یورقونام

.  دونيادا یالنيز بير آنام وار ایدی-آمما دار! چيخمازدیلر  نه

ائله  ویزا داليسيجا قاچماق باشيمی. اؤلندن بری قاچاقاچدایام

هله اؤلوسونه دویونجا آغالیا  سی کيمی قاتيب کی، بير قيز ورثه

بو یاشيما چاتماغا دئييل، نه . گؤزلریم دولوخوب. ميشم بيلمه

يم چيخدی، نه ده اؤلوم سيندن باش آنامين یاشام فلسفه

یالنيز بونو بيليرم کی، وفالی بير قيز ائوالدی تک . سيندن فلسفه

 .اونون وصيتينی یئرینه گتيرمک منيم بورجومدو

یوز ایل قالسا دا، . سيز غيرمومکون بير ایشين داليسينجاسيز«

والـاله، بيلـاله، من چوخالرینی تانيرام . اؤلویه ویزا وئرمزلر

لندن سورا وصيتيی امکانسيز اولدوغونا گؤره کی عزیزلری اؤ

 ».یيبلر لرین اؤزو اؤلونون تکليفينی معلوم ائله ورثه

دیر کی وصيتين نه اولدوغونو  پروفسورون باخيشيندان بللی

یيب، کارمند  سونوندا اؤزونو ساخالیا بيلمه. یه جان آتير بيلمه

هاردان آگورا   بيره-بيردن! قيزیم«: خانيمدان سوروشور

 »!عاغليوا چاتدی؟

 »پروفسورا دیيه بيللم؟«: او ایسه منه باخيب، سوروشور

  

  

  

  

یوخسا . دیرم ترپه اذن آلدیغينا گؤره، بلی دئمک یئرینه باشيمی

  .اذن وئرمزدیم تانيمادیغيم آداما بير کلمه مندن سؤز دئسين

کارمند خانيم منيم ویزا تقاضاالریمی، آنامين وصيتينی، 

ته سردخانادا قالماغينی ناغيل اؤلوسونون بير هف

 .یير پروفسورا سؤیله کيمی

سينی  نامه پروفسور ماجرانی ائشيدندن سونرا آنامين وصيت

منسه أليم هر یئردن اوزولموش . ریر اوخوماغا ماراق گؤسته

سينی کيفيمدن چيخاریب، اونا  نين کپی نامه وصيت آدامالر کيمی

 .وئریرم

. الدیراندا گؤزلری پاریلدایيردن ق نامه پروفسور باشينی وصيت

سن بيليرسن آگورانين معناسی ! قيزیم«: مندن سوروشور

 »ندی؟

 ». شهرینده بير مئيداندی سی آگورا آتن من بيله«

 »هئچ بولوسن بو تبریزین اؤزونده نئچه آگورا وار؟«

کارمند خانيم تعجوبلنمکده مندن قاليجی . مه گؤزلریم چيخير تپه

 .دئييل

نی، شاهگؤلو مئيدانی، چوپور مئيدانی، ساعات مئيدا«

گئنه … کریمخان مئيدانی، آبرسان مئيدانی، فهميده مئيدانی و

 »سایيم؟

 !قالميشام نه دئييم. حئيرتله پروفسورا باخيرام

آگورا یانی شهرین مرکزینده جاماعاتين یيغينجاق ! قيزیم«

الر بو آدی آتن شهرینين اؤزل  بيرینجی دفه یونانلی. مئيدانی

 دانيشيق -کی آگورا هم بحث ده آتن. ئيدانينين اوستونه قویوبالرم

یدی، هم ده شهرین اؤنملی قرارالری، قانونالری بو  یئری

ليسن کی ساعات مئيدانی  بونو بيلمه. مئيداندا گئچيریلردی

 ».تبریزین الپ بئله اؤنملی آگوراسی سایيلير

ين آغير دونيان. پروفسور دانيشدیقجا منيم ایچيم راحاتالشير

سن پروفسور منيم  دئيه.  آستا چيينيمدن یئره قویولور-یوکو آستا

 .دیر یيم قورتولوش مله

نن اْوخوساز، باشا دوشرسيز کی  نی دقت نامه اگر وصيت«

وئردیيی نيشانالرا . باز بير آدام ایدی رحمتلی مرحومه نيشانه

 ».دی گؤره اونون منظورو آگورادان ساعات مئيدانی

نی یازدیراندا گئنه ده  نامه حتما وصيت«: دئييرمیيمده  اوره

 …»آنامين أنایينليغی توتموشدو
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لر ایله   غریبه نيشانه-آنامين عادتی ایدی ساده بير سؤزو عجيبه

نظریوه نييه بو «: پروفسور آرتيریر. پيرتالشدیریب، دئسين

ده یازیب، منی یاندیراندان سونرا، تورپاغا  نامه وصيت

یه تؤکوب، بئشينجی   بير اووج کولومدن بير شوشهتاپشيرمایين،

 »ليکلریله بيرگه بير ویترین ایچينده ساخالیين؟ کيالسين درس

آمما یاخچی .  گلير پروفسورون سوالی تاپماجا کيمی. گيجلميشم

. بيليرم کی آنام بئشينجی کيالسی آنا دیلينده درس اوخوموشدور

نه وار ایدی، اونا گؤره بئش عددی و بو عددله باغلی هر 

سی  اؤزلليکله بئشينجی کيالسين کيتابالرینا عجيبه بير عالقه

ساری اولموش کيتابالر آنامين  ليکدن ساپ کؤهنه. وار ایدی

 .اؤزل اشياالریندان سایيليردی

یه شهرداری اجازه وئرر ساعات مئيدانيندا بير واراق  مه«

 »!؟..هاندا قالسين آنامين اؤلوسو کاغيذ یاندیراسان؛

نی  نامه وصيت«: قانليليقال منه باخيب، دئيير پروفسور سویوق

  منه گؤره . دیلر گؤرستسن بلکه سيمووليک اوالراق قبول ائله

  

  

  

  

  

  

سونرا اونون . نين یئرینه بير سيموول نظرده توتون مرحومه

 کویسوز ساکيت بير -های آدینی سيموولون اوستونده یازیب،

فيکر . ی وصيتی یئرینه گتيررسيزس بئله. واختدا اوردا یاندیرین

ميرم بو ایش اؤلموش بير آداما ویزا آلماقدان چتين  ائله

 »!اولسون

یا راست  یانی ایندی دولودان قورتولدوم دامجی«: دئييرم

 »گلدیم؟

 باشلی اینسان -مرحومه عجب هوشولو«: پروفسور دئيير

ميشدن  کاشکی مرحوم اؤلمه. بونا دئيرلر فلسفی اؤلوم! ایميش

 ».اونو یاخيندان تانيياردیم

 - چيخدا اؤز-سينی آليب، قاپيدان چيخا نامه آنامين وصيت

بو ساعاتدان شهرداری ! بویور«: اؤزومه دئييرم

گل ایندی اورداکيالرا دوشوندور ! سی باشالندی نامه مصيبت

 »!کی، ساعات مئيدانی ائله همان آگورادی

٩/۵/١٣٩۵  

يقه سينده ايران بو حئکايه کاشغارلی محمود مساب: ١

  .بؤلومونده اوچونجو يئری قازانيب

 ايشيق: منبع

  
  

 تي و خشم والونسکوي ٢٠٣٠سند 
 يیايحي ني محمد حسدکتر

 
 ی جمهوراستی ری انتخاباتشی نماغاتي گرماگرم تبلدر

 مطلقه سند تیدوره دوازدهم بود که ناگهان مقام وال

 ماه ٢٧ تا ٢۵ خی را مطرح کرد که در تارونسکوی ٢٠٣٠

 کشور در مقر سازمان ١٩٣ به امضاء ٢٠١۶سپتامبر 

 نی به ادی مطلقه با حمله شدتیمقام وال.  بوددهيملل رس

 رود و در ی نمیی سند هاني بار چنری زرانیا: سند گفت

 رانی ای اسالمی جمهورنجایا.  شودی نمميبرابر آن تسل

 ی جا سبک زندگنیاست و مبنا قرآن و اسالم است، در ا

 گفتار نیا.  تواند اعمال نفوذ کندی نمی و فاسد غربوبيمع

 آزاد ،ی مطلقه با علوم انسانتی مخالفت مقام والادآوری

 در دانشگاه ها است که آن را بارها ییا و خرد گریشیاند

   تکرار کرده است که یدي با ناامیبر زبان رانده و گاه

  

  

  

  

  

  

  

  

 ی زندگوهي روش و شرانی ای در دانشگاه هایغلوم انسان

 گفتار و نگونهی کند، البته ای مجی را تروی غربشهیو اند

 در کشور دارد که با هرگونه ی انهیری دخیکردار، تار

   مخالفت ی و آموزشی فرهنگوزه در حژهی بوینوآور
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 تي روحانری ناپذیمخالفت آشت.  داشته استريگيمداوم و پ

  تازی در تبرهی حسن رشدرزاي می هایمرتجع با نوآور

 و کیزي ف،یمي با دروس شی فضل اله نورخيمخالفت ش

 ناظم االسالم ان،يرانی ایداري بخیتار ( یزبان خارج

 خواستگاه و گاهیدر دوران مشروطه جا ) یکرمان

.  بودندی داشتند، آنها مخالف تجدد و روشنگریکسانی

 آن تکرار کاسه ی مطلقه و در پتی مخالفت والنیبنابر

 استبداد حاکم است، با ی هایژگیز و و متملقان که اسانيل

 ندارد و همچنان هم ی تازگونسکوی ی آموزشیبرنامه ها

 مدت نخست امامان جمعه و نیدر ا. افتیادامه خواهد 

تا استادان خود  ) ی همدانیعلم الهدا، نور ( گرانید

 زبان گشوده، یگری بعد از دیکی پرورده میخوانده و رژ

 ساخته ستيوني و صهسيگل انکا،یآن را فاجعه، سند آمر

 ی آموزش جنس،یی خود ارضا،یبا آموزش همجنس باز

و بدتر از  ) ی زاده ازغندميحسن رح(  کودکان یبرا

)  در سپاه هي فقی ملندهی نمایدي سعیعل ( ونيتوالسيکاپ

 گفتار نی انکهی شرم آور ای و گاهزيشگفت انگ. خواندند

 شده در  آورند که خود را ذوبی بر زبان میرا افراد

 خوانند که در آن هزاران دختر ی میمی و رژتیوال

هر ساله به خانه شوهر )  سال به باال 9از ( خورد سال 

 مادر ی دوران کودکهمان در ی شوند و گاهیفرستاده م

 و کاسه یادی مخالفت ارتجاع همراه با انیبنابر.  شوندیم

 ونسکوی ی آموزش،ی فرهنگی با حوزه هادشی جدسانيل

 شهی هم مشاهده شود، ری از نوآوریی آن نشانه هاکه در

 آن شانی اندکی استبداد زده و تارني سرزمنی اخیدر تار

  .دارد

 مهم با عملکرد درخشان ی از ارگان هایکی ونسکوی

 ،ی آموزشی هانهيسازمان ملل متحد است که در زم

 و سی کند، مرکز آن در پاری متي فعالی و فرهنگیعلم

. به عهده دارد»  بوکووا نایریا« کنون  آن را هم اتیریمد

 1945نوامبر (  جنگ دوم انی بعد از پاونسکوی ی هاهیپا

   کشور در لندن برپا شده 40 با شرکت که یدر کنفرانس) 

  

  

  

 ،ی فکری شد و هدف آن گسترش همبستگیزی ریبود، پ

 صلح و اجتناب از ی برقراری برای و آموزشیاخالق

 شی آن افزای اعضایتاهدر مدت کو. جنگ اعالم شد

در سال . وستندي جهان به آن پی و اکثر کشور هاافتی

 ییقای آفری از کشور هایشتريتعداد ب60 نخست دهه یها

 آن درآمدند، در دهه تیبعد از دوران استعمار به عضو

 استي در اعتراض به سکای متحده آمراالتی ایالدي م80

 و  آن را ترک کردونسکوی ی و آموزشی فرهنگیها

 هم از آن ايتانی خود را قطع کرد و بری مالیکمک ها

 ونسکوی به گری بار د2003 در سال ی کرد ولتیحما

  ..دي کشور رس190 اعضاء در آن سال به اد و تعدوستيپ

 بی بود که پس از تصویی کشور هاني از نخسترانیا

 1325 بهشتی آن درآمد، در اردتیاساسنامه آن به عضو

 موافقت خود را با اساسنامه ی ا دولت با مصوبهئتيه

 رانی اتی قانون عضو1327 اعالم کرد، در سال ونسکوی

 و در دي رسی ملی مجلس شورابی به تصوونسکویدر 

 شد هي ماده ته13 در ونسکوی ی، اساسنامه مل1328سال 

 با آن ی همکاری در راستاونسکوی 7و بر اساس ماده 

 تيشخص متفکران، ان،يدانشگاه ( ی ملی هاونيکمس

 را با ونسکوی ی شد، تا برنامه هاليتشک ) ی علمیها

 یی کنفرانس، برپالي تشکونسکو،یانتشار گتاب، اسناد 

 یت هاي گسترش فعالی و مشاوره با دولت براشگاهینما

 ی ملونيکمس.  ببرندشي پونسکوی ی و آموزشیفرهنگ

 با اداره آموزش و پرورش، علوم، رانی در اونسکوی

 ارتباطات و اطالع ،یوم اجتماعفرهنگ، حوزه عل

 وني انقالب اساسنامه کمسیدر پ. کندی می همکاریرسان

 قرار گرفت، یني مورد بازب1366 در سال ونسکوی یمل

 تبصره هم در متن آن 4 و افتی شی افزا17مواد آن به 

  ..قرار گرفت

 امضاء ی آمده است که کشور هاونسکوی اساسنامه در

 یريگيزش کامل و برابر، پکننده مصمم اند که به آمو

   به همگان کوشش کنند یی و داناشهی تبادل آزاد اندقت،يحق
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 یارتقا: در بخش آموزش آن آمده است. ندی نمانيو آن را تضم

 ی مطابق با منشور جهانیآموزش به عنوان حق و حقوق اساس

 آن همراه ی متنوع ساز،ی آموزشتيفي کی بشر، بهسازوقحق

 تا ییآموزش از سطح ابتدا. رورت دارد ضیبا تبادالت علم

 آموزش جامع با ،ی پرورش،یتي ترب،ی و حرفه ای فن،یعال

... جنگ، مهاجرت و ( ی بحرانطی آموزش در شرا،یتنوع زبان

 گسترش صلح و عدم ی آموزش در راستا،ی بدنتيترب) 

 در آموزش بدون تفاوت ی برابر،یزي ستگانهيخشونت و ب

 ی همراه با مطالعات کاربردیان و زبی نژاد،یتي جنسیها

 به یدر بخش فرهنگ.  خواهد رفتشي و دولت پیدمکراس

 و ی تنوع فرهنگ،ی فرهنگراثي م،ی فرهنگی هااستيس

 اشاره ی فرهنگسمی فرهنگ ها و تورنيتوسعه آن، گفتگو ب

،  )ونیزی و تلوویراد(  رسانه ها بخانه،شده، به گسترش کتا

 و ی و ثکثر زباناني بی آزاد با،ی اخالق،یکيآموزش الکترون

  . شده استدي امکانات تاکنی افراد معلول از همه ایبهره مند

 بلند مدت آن نهاد است، ی که از برنامه هاونسکو،ی 2030 سند

 ی عضو درخواست می دارد و از کشور های هدف راهبرد15

 آن را ی اصلی به آن تالش کنند، محور هادني رسیکند که برا

 و ی مذهب،یو برابر که در آن خاستگاه قوم یآموزش همگان

 صلح و جیو باال و ترتيفي کننده نباشد، با کنيي تعیتيجنس

 نی با تدویطي محستی زقاتي تحقشبردي در جهان، پیدوست

 ،یخی و تاریعي طبی هاراثي حفظ م،ی علمیبرنامه ها

 مطبوعات، توسعه ی آزاد اطالعات، آزادانیگسترش جر

 ی آن، آموزش همگانی هاتيظرف و گسترش ییکثرت گرا

 و یی فقر زدادار،ی توسعه پاقا،ی زنان و دختران در آفرژهیبو

 و ی فرهنگ،ی علم،ی آموزشی در عرصه هایکاربرد فن آور

 نی داده است، بنابرليساخت جامعه دانش محور در جهان تشک

 و زی از سران ری برخی و برافروختگتی والمیخشم رژ

 تی والمی رژیول! تعجب دارد  و ی پرسشگریدرشت آن جا

 ني قوانزان،ی از نقد گری استبدادی هامیکه مانند همه رژ

 خواند و با فرار به جلو، به ی نفص می خود را بیجاعارت

   پرداختهی و جهانشمول بشری مترقنيانکار نهاد ها و قوان

  

  

  

  

  

  

 و اساس به لوث کردن هی پای بی و تهمت هایی جوبيو با ع

 ی دو گانه و گاهیازد، و با رفتار و گفتار ها پردی مقیحقا

 سال در.  برد ی مشي خود را پی هااستيچند گانه و متضاد س

 حقوق کودک را در رابطه وني کنوانسی پروتکل الحاق2010

 مسلحانه امضاء ی هایري شرکت کودکان در درگتيبا ممنوع

 ،ی جهادنی را با عناوی همچنان آموزش نظامی کند ولیم

 و یسی نامه نوتي وصثار،ی و ایداري شهادت، بجیترو ،یجيبس

 ليتحصاز آموزش و .  بردی مشي پی جهادی اردوهاليتشک

 ی به بهانه های و مذهبینی دی باور هاگری دی ها و گاهییبها

 سال را به اعدام 18 ریکودکان ز.  کندی میريگوناگون جلوگ

 ی خود می مترقني کند و سنگسار زنان را قوانیمحکوم م

 ی آموزشی از برنامه هامی و خشم رژی دشمننیبنابر. خواند

 ی که ماست می رژی آموزشی هااستي از سی بخشونسکوی

با آموزه »  ابر انسان ایانسان برتر و « خواهد به اصطالح 

 و تابع ی ضد استکبار، مهدومان،ی با ا،ی جهاد،ی اسالمیها

  . حاکم بسازد و پرورش دهدیدئولوژیا

 در جهان به تنوع ی صلح و همبستگشبردي پی براونسکوی

 مذاهب، و ان،ی و همسان قرار گفتن همه ادی و فرهنگیزبان

 امي بوکووا در پنایری باور دارد، ای گوناگون بشریباور ها

: دی گویم) ٢٠١٧ ( ی زبان مادریخود به مناسبت روز جهان

 ی به سوشي پی را در راستای زبان مادری روز جهانونسکوی

 ی برارای دارد زی می با آموزش چند زبانه گرامداری پای اندهیآ

 و ی به زبان مادریستی دانش آموزان باداری به توسعه پادنيرس

 یري فراگی با آموزش زبان مادرنند،ي زبان ها آموزش ببریسا

 آمده است که ونسکویدر اسناد ...  شودی مسريمهارت ها م

سان تر و  کودکان را آیري گادی ،یآموزش به زبان مادر

 با لي صورت تحصنی اري کند،در غی را جذاب تر میريفراگ

شکنجه، رنج و عذاب همراه شده تا مرحله نفرت از آموزش و 

 لي به آمار و عوامل ترک تحصی رود، نگاهی مشي پیدلزدگ

 و ی مادرري را به زبان غلي از کشور که تحصیدر مناطق

 را گاهی دنیا کرده، یاجبار کودک ی هاای با روگانهي بیگاه

 .... کندیاثبات م
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  دي اومئليتار
  
  
  
  
  
  
  

  اميد  تاريئل                             
  ی صدرنينييرلي بی مهاجرلر ادبیرانليا
  ی الورئاتی الخلق موکافاتني قورقود بدده

  
  

  .ريلديي دئمي الزهي دانياخي آنادان زهيب
  ی ورشهيپ. ج.س

  ل،يي آنا دئري تک بیسن
  . ئوزو دوغوبني خلقیسن
  سه دني اقنی فکرنيسن
  . دوغوبیزيب

  ،» آنا اولماززهي باددانی«
  .یئری وخدوری »نی رل هیدا«

  ن،ی آنا دئدوردونای اؤز
  ن،ی آنا دئدناي خلقاؤز
  !ی ورشهي جعفر پديس

   کؤچون،ید  قورخوب چکظلمت
  . سننیدي نور داشگونشدن

   اؤزون اوچون،نیاشامادی
  . سننیاشادی  اوچوننيخلق
  نیراردي چاغغايآزادل
  .ی هر ملتغايآزادل
   سنهی اؤزو وئردزامان

  ،ی قورورو، بو هونربو
  .ی ورشهي جعفر پديس
  ینیازی هر ،ی ن  جملههر
  .کیرين  رهی دؤنه اؤ-دؤنه
  ولوموز،ی -ولی توتدوغون سن
  .کیری گئدولی ري بنلهيسن

  ن،يغیي -نيغیي نینلر دوشم
  .دو تک خزان اولارپاقالری
  نيغي ن اوجال روهی زنيسن
  .اولدو»   آذری -٢١«

  هی جه   گلهقیریآپار
  ،ی بو سحرزدهيميقلب
 !یشوري جعفر پديس
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شعر شهريار در وصف شهر تبريز
  زيتبر

  کندي است و جان قربان جانان مزی تبرشهر
  کندي مهمانيسرمه چشم از غبار کفش م.

   دلبرانی است کوزیشهرتبر
   بار بگشا زاشتراناناسارب
   مرز و بومني است و مشکزی تبرشهر
   رومی شمس و کعبه مالمهد

  ی و درآی خوش فرود آکاروانا
  ی بتار قلب ما بسته در آیا

   کندی ما امشب چراغان مشهر
   کندی چرخ مهمان مآفتاب
   آفتابهماني کجا و مشب
   با رب با بخوابستیداري به بنیا

   است آمدهزی ما از شور لبرشهر
   آمده استزی که موالنا به تبروه

   شهر ما استاني آن دلبر مامشب
   بخت دولت است از بهر ما استآنچه
   شمس ما استزباني آنجا مآنکه
   شمس مااستهماني منجای شب اکی
   رسد سلطان عشقی از در منکیا

   عشقانی پای حسن بی امرحبا
  زی جان عزی بچشم من نه اپا

  زی بقربان تو مهمان عزجان
  اي بی ما گنجرانی دل ودر

  اي بی گنجی در عالم نمگرچه
   مانیي ماه مهر آی ااي بتو
   مانی تو موالنا جالل الدیا
   مایای و تو در ی همه ماهما

   مایاي ما دننی دیآبرو
   کنز اللغه قاموس توایسعد
   توانوسي و اقای همه دراو
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