ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان

دوره پنجم شماره  ١٤٩آذر ١٣٩٧
اعالميه کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان
به مناسبت ھفتاد و سومين سالگرد  21آذر
و تشکيل حکومت ملی آذربايجان
ھموطنان گرامی!
73سال قبل در چنين روزی جنبش حودمختاری آذربايجان که با انتشار بيانيه  12شھريور
آغاز گرديده بود ،به پيروزی رسيد و حکومت ملی و خود مختار آذربايجان با حفظ استقالل
و تماميت ارضی ايران ،تشگيل گرديد.
اين حوادث چھار سال پس از آن روی می داد که رضا خان ديکتاتور به علت گرايش به

مراسم يکصدمين سالروز تولد فريدون
ابراھيمی بر گزار شد

حکومت فاشيستی ھيتلر،از اريکه قدرت به زير کشيده شد و شاه جوان بر تخت سالطنت

سوم آذر ماه  24) 1397نوامبر  (2018مراسم

نشانده شد .اين تغيير در راس حاکميت باعث تحولی در ترکيب طبقاتی حاکم بر جامعه ايران

بزرگداشتی به مناسبت صدمين سالروز تولد شھيد

نگرديد ولی تا ھنگامی که شاه جوان به تواند به کمک آمريکا و انگليس ديکتاتوری طبقات

فريدون ابراھيمی در سالن مرکز بين المللی

حاکم را مجددا بر قرار کند ،باعث ضعف حکومت مرکزی گرديد .از سويی درب زندان ھا

مطبوعات آذربايجان در شھر باکو با حضور

گشوده شد ،زندانيان دوره سياه رضا شاھی آزاد گرديدند ،آزادی و دمکراسی نسبی گسترش

گروھی از اعضاء و ھواداران فرقه دمکرات

يافت ،احزاب و سازمان ھای مترقی و ملی تاسيس گرديده و به سرعت فعاليت خود را

آذربايجان ،تعدادی از اعضای جمعيت مھاجرين

ادامه درص٢

سازماندھی کردند.

ايرانی مقيم جمھوری آذربايجان و

ادامه درص٨

جھان بينی فرقه دمکرات آذربايجان
دکتر محمد حسين يحيايی
فرقه دمکرات آذربايجان ضرورت تاريخ ،شرايط
اجتماعی و اقتصادی آن دوره و خواست توده ھای
زحمتکش و تھيدست مردم آذربايجان بود که با جھان
بينی خاص و مشخصی مجھز شده بود و به چگونگی
زندگی خود و تعامل با ديگران برای رسيدن به اھداف
انسانی و ارزش ھای جھانشمول بشری با کاربرد علم و
سياست باور داشت .جنبش  ٢١آذر و تشکيل فرقه دمکرات آذربايجان از رخداد ھای مھم و

بوتون تشکيالتچيالرا و ايشتيراکچيالرا
ابراھيميلر نسلينين تشکورونو بيلديريرم

تاثير گذار در تاريخ معاصر است که تا کنون ھمه زوايای آن بويژه اھداف آن مورد بررسی
و پژوھش قرار نگرفته است.

ادامه درص٩

ادامه درص٤

رويداد تاريخی  16آذر ،روز دانشجو گرامی باد!
ادامه درص٦

شمه ای از سياست عالم

ص١٠

اصالحات چی ھا و اصول آزادی

ص١٢

پيشه وري از زبان و قلم خودش

ص١٤

آرخيودن تانيالن ”  ٢١آذر“ مدالی

ص٢٠

جمھوری فدرال خواست ھمه ملل و اقوام ايران است!

٢
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اعالميه کميته مرکزی...
و از سويی ديگر مسئولين رده باالی کشوری و لشکری و

خود را نسبت به برنامه عمل پيشنھادی در بيانيه  12شھريور

فئودالھا و خان ھا و مالکين بزرگ به شکل افسار گسيخته ای

اعالم کردند.

ظلم وستم بر مردم و خلق ھای زحمتکش ايران و غارت

«انجمن آذربايجان« و »شورای متحده تشکل ھای کارگری

دسترنج آنھا را افزايش دادند .درنقاط گوناگون کشور،

آذربايجان« که رھبری آن با اعضای حزب توده ايران بود به

مبارزات دھقانی و کارگری نيز اوج می گرفت و پيشرفت

فرقه دمکرات آذربايجان پيوستند .سازمان ايالتی حزب توده

ھای چشم گيری داشت.

ايران پس از برگزاری کنفرانس ايالتی با شصت ھزار عضو

با توجه به شرکت موثر خلق آذربايجان در انقالب مشروطه و

و کادر آزموده ،الحاق خود را به فرقه دمکرات آذربايجان

سپس در جنبش شيخ محمد خيابانی و نيز سابقه مبارزاتی

اعالم نمود.

بسياری اازافرادی که از آن دوران ھا باقی مانده بودند ،جنبش

متعاقبا بيانيه  12شھريور در اولين کنگره فرقه دمکرات

ھای کارگری و دھقانی در آذربايجان نسبت به ديگر نقاط

آذربايجان ،در تاريخ  10تا 15مھرماه مورد تائيد قرار گرفت

کشور وسعت و سازماندھی بيشتری يافته بود .به طوری که

و مقدمات تشکيل کنگره نمايندگان منتخب خلق آذربايجان

بزرگترين سازمان ايالتی حزب توده ايران طی چھار سال در

فراھم گرديد .کنگره خلق آذربايجان با شرکت  650نفر در 29

آذربايجان تشکيل شده بود و يکی از بزرگترين اتحاديه ھای

آبان برگزار شد و بيانيه  12شھريور را تصويب کرد .کنگره

تشکل ھای کارگری ايران در آذربايجان شکل گرفته بود.

خلق در اول آذرماه دستور انتخابات نمايندگان مجلس ايالتی را

عالوه بر اين» ،انجمن آذربايجان« بسياری از روشنفکران و

در  12آذرماه را به تصويب رسانيد .ھمين کنگره نام مجلس

شخصيت ھای آزاديخواه و مترقی و با سابقه انقالبی را گرد

ايالتی را به مجلس ملی تغيير داد.

ھم آورده بود.

بدين ترتيب  101نفر نمايندگان خلق آذربايجان برای مجلس

در چنين شرايطی ،سيد جعفر پيشه وری و يارانش با در نظر

ملی آذربايجان انتخاب شدند .مجلس ملی در اولين اجالس

گرفتن خواست ھای وسيعترين اقشار و طبقات تحقير شده

خود ،سيد جعفر پيشه وری را به عنوان نخست وزير حکومت

وستمديده آذربايجان ،اعم از دھقانان ،کارگران و روشنفکران

ملی تعيين نمود و به کابينه پيشنھادی او رای اعتماد داد.

و مليون و زنان و جوانان ،فرقه دمکرات آذربايجان را تاسيس

بالفاصله اصالحات عميق عادالنه و دمکراتيک در ھمه

نمودند و برنامه عمل پيشنھادی خود را طی بيانيه  12شھريور

عرصه ھای اجتماعی ،اقتصادی ،حقوقی و فرھنگی آغاز

منتشر کردند.

گرديد و مورد استقبال وسيع خلق آذربايجان قرار گرفت .زبان

بيانيه  12شھريور به طور خالصه خواستار خودمختاری خلق

ترکی آذربايجانی نيز در کنار زبان فارسی رسميت يافت .اين

آذربايجان در اداره امور محلی خود از طريق اجرای اصول

اصالحات دمکراتيک آنچنان تغييرات مثبتی طی يک سال در

قانون اساسی مشروطه در مورد تشکيل انجمن ھای ايالتی و

آذربايجان ايجاد کرد که از ديدگاه بسياری از ناظران داخلی و

واليتی در چارچوب استقالل و تماميت ارضی ايران شده بود.

خارجی از اصالحات  20ساله دوره رضاخان بيشتر بود.

ھمچنين در پايان بيانيه تصريح شده که ھدف فرقه دمکرات

ولی ھر چقدرکه دامنه و تنوع اين اصالحات بيشتر می شد،

آذربايجان ،انجام آن چنان اصالحات ملی و مترقی و عادالنه

خشم و غضب حکومت مرکزی و فئودال ھا و روحانيت

در چارچوب ايران است که موفقيت آن الگويی برای خلق ھای

مرتجع بيشتر اوج می گرفت و سيطره خود بر خلق ھای ايران

ايران گردد.

را بيشتر در معرض خطر می ديدند .نھايتا با تغيير اوضاع

بيانيه  12شھريور مورد استقبال شورانگيز خلق آذربايجان

جھان و منطقه و آغاز جنگ سرد و توازن جديد نيروھا ،ارتش

قرار گرفت ،اھالی مناطق و شھرھای گوناگون آذربايجان طی

شاھنشاھی به ھمراھی تفنگ داران فئودال ھای مرتجع

متينگ ھا و مراجعات خود به فرقه دمکرات ،مراتب پشتبانی

آذربايجان و تحت حمايت نيروھای مسلح آمريکا به فرماندھی
ژنرال شوارتسکف آمريکايی تحت نام "نجات آذربايجان" به
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شھرھای آذربايجان يورش آورده و دريايی از خون به راه

فعاالن و مبارزان آذربايجانی

انداختند .دھھا ھزار نفر از مردان و زنان آذربايجانی کشته و

فرقه دمکرات آذربايجان از ھمان ابتدای جنبش خود مختاری

زخمی و اسير و متواری گشتند.

برای اداره امور محلی ،فعاليت خود را بر مبنای حفظ استقالل

ھم ميھنان گرامی!

و تماميت ارضی ايران بنياد نھاد .طی يک صد سال اخير،

حدود  40سال از انقالب عظيم  22بھمن و پايان رژيم

فارغ ازاينکه چه افرادی و با چه منصوبيت قومی و طايفه ای

ديکتاتوری ستم شاھی می گذرد .انقالبی که طی ان ھمه خلق

کنترل حکومت مرکزی را در اختيار داشته اند ،اقشار و

ھای ساکن ايران ،اقشار و طبقات زحمتکش و از آن جمله خلق

طبقات زحمتکش خلق ھای ايران ،کم و بيش ،به يکسان مورد

آذربايجان دست به دست ھم داده و دوران رژيم ھای سلطنتی

تبعيض و ستم ملی حکومت مرکزی قرار داشته اند .دھقان و

در ايران پايان يافت .جمھوری اسالمی با محوريت واليت فقيه

کارگر يزدی ،کرمانی ،بلوچ ،عرب ،کرد و آذری به يکسان

تشکيل گرديد .ولی در ترکيب طبقاتی حاکميت بر آمده از

مورد ستم حکومت مرکزی قرار دارند .تنھا تفاوت ما در زبان

انقالب ،نيروھايی که با پيشرفت انقالب به سوی ھدف ھای

و آداب و رسوم ويژه ھر خلق است که فرھنگ زيبا و

دمکراتيک مخالف بودند ،دست باال را گرفتند .ھمين نيروھای

رنگارنگ ساکنين ايران را آفريده است.

ارتجاعی تدريجا و با سو استفاده از جنگ تحميلی عراق به

نبايد به عناصر افراطی و شوينيست فرصت داد که تخم کينه و

ايران و مداخالت آمريکا و طرح کودتا و پيدايش شيوه ھای

نفرت را در ميان فارس و ترک و کرد و بلوچ و عرب

تروريستی ،ھمه اھرم ھای قدرت را قبضه کردند.

بکارند .و ھمچون بعضی کشورھای ھمسايه ميان خلق ھا و

بدين ترتيب در لحظه حاضر حاکميتی که طی چھل سال در

مذاھب گوناگون آتش افروزی کنند.چنين عناصری آگاھانه و يا

پوشش واليت فقيه ھمه دستاوردھای آن انقالب عظيم و

نا آگاھانه آلت دست رژيم ھای منطقه ای اعم از عربستان

شکوھمند را يک به يک و تدريجا نا بود کرده ،تبديل به

سعودی ،ترکيه و جمھوری اسالمی و نيز امپرياليستھای با

کارگزار مجتمع ھای نظامی ـ اقتصادی عظيمی گشته که

نفوذی نظير آمريکا و انگليس ھستند و از طرف آنھا تغذيه و

ازغارت ثروت ھای مملکت و ھست و نيست خلق ھای

پشتيبانی می شوند.

زحمتکش ايران سير نمی شوند .فساد ساختاری رژيم واليت

ھمانطور که چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است ،چاره

فقيه ،مصادره دسترنج زحمتکشان و سرکوب وحشيانه

خلق ھای ساکن کشورمان ايران نيز در اتحاد با يک ديگر و

کارگران ،معلمان ،زنان و دانشجويان معترض ،حد و مرز

نيز در آميختن با مبارزات سراسری کارگران و دھقانان و

ندارد.

معلمان و زنان و جوانان و دانشجويان است.

در عرصه سياست خارجی ،بويژه در دوران دونالد ترامپ که

ــ پيروز باد جنبش  21آذر

سياست امپرياليسم جھانی به سرکردگی آمريکا بر تقويت بيش

ــ گرامی باد ياد ھمه جان باختگان جنبش خلق آذربايجان و

از پيش نيروھای راستگرا و شوينيست و نيز گسترش درگيری

ديگر خلق ھای ايران

ھای نيروھای مذھبی و نژادی در کشورھای گوناگون جھان و

کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان

به ويژه در منطقه خاورميانه قرار گرفته ،روش ھای

21آذر ماه 1397

ماجراجويانه رژيم واليت فقيه نيز بيش از گذشته آب در آسياب
سياست ھای جنايتکارانه امپرياليسم می ريزد.

از مبارزات کارگران و زحمتکشان کشور حمايت کنيم!
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جھان بينی فرقه دمکرات آذربايجان...
سال ھای طوالنی نظام شاھنشاھی و دلدادگان داخلی و خارجی اش

انتخاب کند… يکی تجديد و احيای ديکتاتوری ،ظلم و جور ،تعدی و

تبليغات وسيع و گسترده ای بر عليه اين جنبش مردمی براه انداختند و

قتل و جنايت ،ديگری آزادی ،تکامل و ترقی ،عدل و داد ،اگر

روز  ٢١آذر را روز نجات آذربايجان خواندند و مانع از آن شدند که

ارتجاع غلبه کرد و ما را به راه اولی کشاند ،نتيجه جز اضمحالل

مردم بويژه کنشگران اجتماعی و سياسی کشور با واقعيت ھای نھفته

ملت و محو استقالل مملکت نخواھد بود ،اگر راه دوم را پيش

در درون جنبش و حکومت ملی آذربايجان آشنا شوند و از آن شناخت

بگيريم ،حتما به ساحل نجات خواھيم رسيد) .آژير ،شماره ١۵ ،١٧٢

واقعی پيدا کنند .تبليغات مسموم ھمراه با سکوت کامل در برخورد با

مرداد  ١٣٢٣مقاله ،خائنين کشور را به کجا می کشانند)

جنبش  ٢١آذر در رژيم واليت ھم ھمچنان ادامه يافت .ھرچند برخی

عملکرد حاکميت در تھران بگونه ای پيش می رفت و شکل می

از پژوھشگران جوان در سال ھای اخير تالش کردند تا بخشی از

گرفت که صف مبارزين در راه آزادی و صلح از صف ارتجاع و

زوايای پنھان آن را آشکار سازند ،ولی فرصت طلبانی ھم برای

وابستگان به آن جدا می شد و با گذشت زمان از ھم فاصله می

مطرح کردن خود با عناوين دانشگاھی )جميل حسنلی و ديگران( به

گرفت .اين در شرايطی که جنگ با شدت در مناطق مختلف جھان

بازگو کردن ھمان تھمت ھای ديرينه و کھنه با سند سازی ھای بی

بويژه در اتحاد جماھير شوروی ادامه داشت و برخی کوته فکران ھم

اساس ،کوشيده اند که ھمراه با نام آوری زود گذر و اخذ اجرت برای

به پيروزی فاشيسم باور داشتند و در نھان به آن چشمک می زدند،

خود ،مطالب دروغ و کذبی را رديف کنند که خوشآيند ارتجاع داخلی

ھمزمان با آن حاکمان تھران به مذاکره با شرکت ھای نفتی به

و خارجی باشند.

صورت پنھانی ادامه می دادند ،اقتصاد را ھم به گروه »دکتر

فرقه دمکرات آذربايجان ضرورت تاريخ ،شرايط اجتماعی و

ميليسپو« سپرده بودند تا زمينه افزايش حجم تجاری با اياالت متحده

اقتصادی آن دوره و خواست توده ھای زحمتکش و تھيدست مردم

را جايگزين آلمان کند ،ژاندارمری را ھم به »سرھنگ شوارتسکف«

آذربايجان بود که با جھان بينی خاص و مشخصی مجھز شده بود و

و شرکای آمريکايی وی واگذار کرده بودند که ارتش را برای آينده

به چگونگی زندگی خود و تعامل با ديگران برای رسيدن به اھداف

آماده سازند .بنابرين نيرو ھای مترقی که احساس خطر می کردند با

انسانی و ارزش ھای جھانشمول بشری با کاربرد علم و سياست باور

تمايل به جھان بينی صلح طلب سازمان ھا ،نھاد ھا و گروه ھای خود

داشت .ھر انسان ،گروه ،سازمان و حزب سياسی ،جھان را بگونه

را تشکيل می دادند ،در اين راستا حزب توده ايران »جبھه آزادی«

ای می بيند و تفسير می کند که به آن می نگرد ،ھرچند حوادث،

را تشکيل داد و پيشه وری با نشريه خود بنام »آژير« به آن پيوست.

رخداد ھای اجتماعی ،چينش طبقاتی ،شيوه توليد ،احساسات فردی و

ھمزمان از آذرماه  ١٣٢٢توازن قدرت و جنگ در جبھه ھا بويژه

جمعی و… در شکلگيری جھان بينی و شناخت بسيار موثر و تعيين

اتحاد جماھير شوروی به نفع نيروھای مترقی و ضد فاشيست در

کننده است.

حال تغيير بود که اين خود مايه نگرانی برخی از نيرو ھای ارتجاعی

در جھان بينی علمی ،انديشه و تفکر با زندگی بشر و چگونگی آن

در داخل می شد .در نتيجه ارتجاع با کاربرد شيوه ھای گوناگون به

رابطه تنگاتنگی دارد نياز ھای بشری در ھر شرايطی شناسايی می

سرکوب نيرو ھای مترقی بويژه در آذربايجان می پرداخت .از

شود و با کاربرد خرد ،انديشه ،علم و عقل فردی و اجتماعی برای

انتشار روزنامه به زبان ترکی جلوگيری می کرد و در صورت

رسيدن به آن تالش می شود ،فرقه دمکرات آذربايجان زائيده اين

انتشار مانع از پخش آن در کشور می شد .ھمسو با آن به بحران

بينش و جھان بينی بود که در يک سو فاشيسم جنگ طلب ،امپرياليسم

اقتصادی در آذربايجان دامن می زد تا زمينه سرکوب را فراھم

توسعه گر و ارتجاع فتنه گر داخلی و در سوی ديگر نيرو ھای صلح

آورد ،در اين ميان به جنبش ھای دھقانی و سنديکاھای کارگری با

طلب ،آزادی خواه و ترقی خواه قرار داشت که فرقه دمکرات

نفرت می نگريست و خشم می ورزيد.

آذربايجان در اين صف آرايی در کنار صلح و مبارزه با ارتجاع و

رفتار ،گفتار و کردار نيروھای لشگری و کشوری در آذربايجان که

فاشيسم قرار گرفت تا در راستای خوشبختی انسان تالش ورزد و قدم

از سوی تھران منصوب می شدند ،بگونه بود که مردم را بسيار

ھای بلندی بردارد .پيشه وری از شخصيت ھای برجسته آذربايجان و

خشمگين می کرد و گاھی احساس بيگانگی به آنھا دست می داد ،در

فرقه در مقاله ای زير عنوان »ملت بر سر دو راھی سرنوشت« با

اين ميان ظلم و جور خوانين با ھمکاری ژاندارمی عرصه را بر

اشاره به آن نوشت :جنگ خونين جھان به آخر می رسد ،کشور ما

روستائيان تھيدست تنگتر می کرد ،تھيه نان ھم در شھر ھا به يک

نيز با خاتمه آن بر سر دو راھی قرار خواھد گرفت که بايد يکی را

معضل تبديل شده بود .بنابرين جامعه ھم از نظر روانی و ھم از نظر
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اقتصادی و اجتماعی آماده به تغيير و تحول بود که فرقه دمکرات

درخشانی فرمانده لشگر تبريز با شناسايی نھضت آذربايجان تسليم و

آذربايجان با شناخت جامعه به درخواست مردم آذربايجان پاسخ مثبت

در خدمت آن قرار گرفت .فرقه کنگره بزرگ خود را با شرکت

داد و در خدمت آنان قرار گرفت .در اين راستا بيانيه  ١٢شھريور

 ٣٢۵نماينده از شھر ھا و مناطق گوناگون در ٢٩آبانماه برگزار کرد

خود را با  ١٢ماده به زبان ھای ترکی و فارسی که به تائيد ۴٨

)در اين کنگره  ١١نفر از نمايندگان مسيحی بودند(کنگره بيانيه خود

روشنفکر ،متفکر و کنشگر اجتماعی و اقتصادی آذربايجان رسيده

مختاری خود را منتشر و نسخه ای از آن را به تھران و برخی از

بود منتشر کرد .در مقدمه آن آمده بود :ايران مسکن اقوام و ملل

کنسولگری ھا )اياالت متحده ،بريتانيا ،اتحاد جماھير شوروی و

گوناگون است ،اين اقوام و ملل ھر قدر آزادتر زندگی کنند ،يگانگی

فرانسه( فرستاد .کنگره بزرگ و ملی آذربايجان که از پشتيبانی

بيشتری خواھند داشت ،قانون انجمن ھای ايالتی و واليتی کوشيده

 ١۵٠٠٠٠امضا برخوردار بود بار ديگر پايبندی خود را به تماميت

است که به اين وسيله تمام مردم ايران را در تعيين سرنوشت کشور

ارضی ،تدريس زبان ترکی در مدارس و دوائر دولتی ،گسترش

دخالت داده و رفع احتياجات مخصوص اياالت و واليات را بخود

آزادی و دمکراسی در سراسر ايران اعالم کرد .در مدت کوتاھی

آنھا واگذار کند… خلق آذربايجان می گويد :ما می خواھيم ضمن

نيروھای نظامی و انتظامی خود را تشکيل داد تا از دستآورد ھای

حفظ استقالل و تماميت ايران در ادامه امور داخلی خود مختار و

جنبش  ٢١آذر دفاع کند.

آزاد باشيم ،تھران از تشخيص و رفع احتياجات ما عاجز است ،از

آذربايجان با ادبيات سياسی آشنايی بيشتری داشت و به جھانبينی و

ترقی فرھنگ ما جلوگيری می کند ،زبان مادری ما را تحقير کرده،

گرايش ھای گوناگون آن آگاه بود ،بخشی از آن را در پروسه انقالب

اجازه نمی دھد ما آزاد زندگی کنيم.

مشروطه و بخش ديگر را از جنبش روشنفکری و سوسيال

اين گفتار و نوشتار نشان می دھد که فرقه دمکرات آذربايجان با

دمکراسی آموخته بود که از سوی کارگران و زحمتکشان شاغل در

شناخت و ارزيابی درست از جامعه خواھان آزادی و گسترش

شھر ھای باکو ،تفليس و ..به اين سو منتقل می شد .از آن رو حزب

دمکراسی در گستره ايران بود و با آن جھان بينی صلح طلبانه زمينه

توده ايران اولين کميته ايالتی خود را در آذربايجان تشکيل داد و

ھای دمکراسی و نھاد ھای دمکراتيک را در جامعه برقرار می کرد

اتحاديه ھای کارگری برای حفظ کار و افزايش دستمزد مبارزه پيگير

و در صورت پيروزی در خواسته خود مانع بزرگی برای پيشگيری

خود را آغاز در آنجا کردند .کنگره دھقانی ھم برای نخستين بار در

از کودتا و حاکميت ارتجاع در سال ھای بعد می شد .پيشه وری

فروردين ماه سال  ١٣٢۵در تبريز تشکيل شد تا چگونگی افزايش

ھمواره تکرار می کرد و می گفت :ھدف ما مبارزه با استبداد و

محصول و برقراری روابط عادالنه بين مالک و رعيت را مورد

ارتجاع و وظيفه فرقه آزادی ملی مردم آذربايجان است ،حتا با

بررسی قرار دھد .از اين رو کينه ورزی و دشمنی ارتجاع با جنبش

ھشدار به حاکمان تھران می نوشت :اگر تھران راه ارتجاع و محو

 ٢١آذر و فرقه دمکرات آذربايجان تا به امروز ھم ھمچنان ادامه

آزادی را در پيش گيرد ،آذربايجان از تھران بريده راه خود را به

دارد و پايانی بر آن متصور نيست تا روزی که نيروھای مترقی و

تنھايی ادامه خواھد داد… ما سوگند ياد کرديم که دمکراسی و آزادی

عدالتخواه با پيوند و ھمبستگی ،ارتجاع حاکم را طرد و نظام

را با تمام قوا حفظ کنيم… چنانچه حقه بازان تھران در اثر الھام

دمکراتيک خود را برپا سازند .ھنوز آرزو ھا و خواسته ھای

ھايی به محو آزادی ادامه دھند ،ما مجبوريم يک گام فراتر نھاده و از

دمکراتيک فرقه دمکرات آذربايجان پا برجاست و تا تقسيم قدرت

آنجا کامال قطع رابطه کنيم )روزنامه آذربايجان ،شماره يک١۴ ،

سياسی و اقتصادی و مشارکت توده ھای مردم در تعيين سرنوشت

شھريور  ١٣٢۴مقاله ،ايکی يول آيريجيندا بيزيم آخر سوزوموز)

سياسی و تشکيل حکومت ھای محلی و منطقه ای ادامه خواھد يافت.

تشکيل فرقه دمکرات آذربايجان با استقبال گرم و شديد مردم

تمرکز قدرت اقتصادی و سياسی در يک مرکز و تقويت آن با نيروی

آذربايجان روبرو شد و در مدت کوتاھی دفاتر خود را در شھر ھا و

نظامی و سرکوبگر يکی از موانع بزرگ و پايدار در عدم دسترسی

روستا ھا باز کرد ،کميته ايالتی حزب توده ايران ،اتحاديه شورا ھای

به دمکراسی و نھاد ھای مردمی در کشور است.که تجربه چند دھه

کارگری ،نھاد ھای ھنری و مردمی به آن پيوستند و سرتيپ

آن را به اثبات می رساند.
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رويداد تاريخی  16آذر ،روز دانشجو گرامی باد!...
خاطره سه
ت
ت ھميشه
ماندگار ١۶آذر در گرامیداش ِ
سن ِ
ٔ
ِ
مبارز تودهای و مصدقی که با فريادھای
دانشجوی
ِ

خطر فاشيسم و تفکرھای وابسته به آن ،عمده مبارزهاش را
و
ِ
در جھت افشای اين گرايش ارتجاعی متوجه کرد و در نتيج ٔه

اعتراضشان در برابر کودتاچيان وابسته به امپرياليسم به نما ِد

آن دستاوردھايی درخشان نصيب جنبش مردمی کرد.

روز دانشجو« بر اين
ت خلق تبديل شدند ،و
مقاوم ِ
ِ
نھادن نام» ِ
ابنده جوانان و
دھنده
ِ
نقش پراھميت و ادامه ي ٔ
رويداد ،بازتاب ٔ

سقوط فاشيسم ،جنبش دانشجويی وارد مرحلهيی جديد از
با
ِ
مبارزه سياسی گرديد که ھدف آن پيکار با سلطه رژيم

روز دانشجو آينهيی از
جنبش مردم ايران است.
دانشجويان در
ِ
ِ

ديکتاتوری حاکم بود .اين مبارزه در سالھای بعد با مبارزه بر

برابر
يی جنبش اجتماعی چندين نسل از مبارزان را
پويا ِ
ِ
دار خلقھای
نسل کنونی میگذارد که
ديدگان ِ
شور مبارزه ٔ◌ پاي ِ
ِ

ھراس ارتجاع حاکم و
ض ِد استعمار درھم تنيده شد و
ِ
امپرياليسم را برانگيخت .ھجوم به دانشگاهھا ،دستگيری و

ميھنمان در آن جلوهگر است .نسل پويا ،آگاه ،انقالبی ،مترقی

کشتار دانشجويان در طول سال ھای  ١٣٢٠تا  ١٣٣٢وحشت

منافع ملی و ميھنی ،باوجود سرکوبھا ،شکنجهھا،
و پايبند به
ِ
نقش تعيينکنندهاش را در
اعدامھا ،دستگيریھا ،و زندانھا،
ِ

و نگرانی نيروھای ضد مردمی از حرکت دانشجويی را
آشکارا نشان میدھد .کودتای  ٢٨مرداد نيز نتوانست سکوت

تمامی رويدادھای تاريخ معاصر ميھن ما بهثبت رسانده است،

قبرستانی را بر جنبش دانشجويی تحميل کند و ھمين پويايی و

ساز آن ،با ھم ٔه اُفت و
و رون ِد مستمر ،کماليابنده و تاريخ ِ
خيزھا ،از حرکت بازنمانده است ،و با بھرهگيری از سنتھای

روز دانشجو را موجب گرديد.
ت  ١۶آذر به نام
استقامت ثب ِ
ِ
جنبش دانشجويی در اين مقطع ،لب ٔه تيز تيغ حملهاش را به

ريشهدارش ،ھمچنان به راه خويش ادامه میدھد .

درستی به جانب امپرياليسم -در ِ
مقام طراح ،آمر و ھموارکنندهٔ

روز دانشجو،
طورعمده
ِ
گرچه تاريخچ ٔه مبارزات دانشجويی به ِ

را ِه کودتا -متوجه کرد .

عطف اين جنبش میشناسد ،اما
يعنی  ١۶آذر ،را ھمچون نقط ٔه
ِ

جنبش دانشجويی در به ثمر رساندن انقالب شکوھمند بھمن

جنبش دانشجويی به ميانهھای دھه دوم
سرآغاز و تکوي ِن
ِ

 1357نقش تعيين کننده و بسزايی ايفا کرد .دانشگاھھای کشور

 ١٣٠٠خورشيدی بازمیگردد .بررس ِی تاريخچ ٔه جنبش

به سنگر مبارزه عليه استبداد تبديل شد .دانشجويان مبارز

دانشجويی ميھنمان اين واقعيت را بهاثبات میرساند که اين

درافشای جنايت ھای رژيم ضد مردمی پھلوی ،ھماھنگی و

ی حرکتش را در پيوند با
جنبش در ھر مقطع ،سمت و سو ِ

سازماندھی مبارزات مردمی و پيوند اين مبارزات با

نيازھای روز جامعه ھماھنگ کرده است .با تشکيل اولين

اعتراضات و اعتصابات کارگری نقش محوری داشتند.

نطفهھای جنبش دانشجويی بهوسيل ٔه دکتر تقی ارانی ،نياز

ی انقالب بھمن  ،١٣۵٧نيروھای واپسگرا ،با
پس از پيروز ِ

جامعه به تشکليابی ،آگاھیبخشی و مبارزه با استبداد در

توان جنبش دانشجويی و ھراس از آن ،درھمکوبيد ِن
آگاھی از
ِ

دستورکار قرار گرفت .ھرچند اين حرکت مترقی و فوقالعاده

سنگر دانشجويان ،يعنی دانشگاهھای کشور را ھدف اصل ِی
ِ
ب فرھنگی«،
حملهھای سرکوبگرانهشان قرار دادند» .انقال ِ

گسترش آشنايی با قانونمندیھای اين مبارزه در مرحلهھای
و
ِ

ی دانشگاهھا از
سازوکار نيروھای ارتجاع ِی حاکم در پاکساز ِ

بعدی روندھای کماليابنده در جنبش دانشجويی را باعث

استادان مبارز و دگرانديش بود.
دانشجويان و
ِ

گرديد.

ی دانشجويان به سنتھای مبارزات دانشجويی ،محاسبات
پايبند ِ

ی دوره
يی نوپا ِ
با سقوط استبداد رضاخانی ،جنبش دانشجو ِ

نيروھای واپسگرا را در ھم کوبيد .رويدادھای بعد از

پيش از جنگ جھانی دوم با درسآموزی از مبارزهھای

زش دانشجويی در تيرماه  ،١٣٧٨و نقش
خردادماه  ،١٣٧۶خي ِ

چندساله برای پاسخدھی به نيازھای جامعه ،با گامھای استوار

جنبش دانشجوی دراعتراضات ميليونی  ،١٣٨٨نشان دادند که

طورگسترده در صحنه سياسی
به جنبش مردم پيوست و به ِ
ايران حضور يافت .جنبش دانشجويی بهدليل جنگ دوم جھانی

صدای آزاديخواھی و عدالت خواھانه جنبش دانشجويی را نمی

ارزشمند با دستگيری فعاالن آن متوقف گرديد ،اما اين شروع

توان در گلو خفه کرد و جنبش دانشجويی در تمام اين سال ھا
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و باوجو ِد تحمل ھزينهھايی سنگين ،ھمچنان به مبارزه ادامه

شده است .بحران اقتصادی و نا امنی اجتماعی بر کسب و کار

داد.

اقشار متوسط جامعه تاثير گذار بوده است .ورشکستگی

ت رزمندگی ،ھمراه با نفو ِذ انديشهھای چپ ،پيشرو و
سن ِ

بسياری از کارخانجات و بنگاھھای توليدی را در پی داشته

انقالبی در جنبش دانشجويی کشور و پيوند عميق اين جنبش با

است .اين ھمه گواه بحرانی شدن بيشتر جامعه است.

جنبش سراسری زحمتکشان کشور رمز ماندگاری آن است و

اعتراضات سراسری مردم در ديماه گذشته ،اعتراضات

دليل ھراس و دشمن ِی نيروھای واپسگرا و ضد مردمی با

سراسری معلمان ،اعتراضات دانشجويان و اعتراضات

جنبش دانشجويی در ھمين جا است

گسترده کارگری در نقاط مختلف کشور ،سياست ھای ويرانگر

در طول تاريخ چھار دھه اخير ،سرکوب جنبش دانشجويی

رژيم را به چالش کشيده است .در دست اندرکاران حکومت در

ھمواره سرآغاز و زمينهای جھت اقدامات ضد ملی از سوی

پاسخ به خواست معترضين چاره ای جز سرکوب ندارند .اين

حاکمان مرتجع بوده است .جوانان و دانشجويان ميھن ما بهدلي ِل

امر نشان می دھد که حاکميت جمھوری اسالمی توان و

سياستھای فاجعهبار رژيم صدمهھای عظيمی را متحمل

ظرفيت کنترل بحران ھای رو به رشد را از دست داده است و

سوز ھشت ساله با عراق ،که صدھا
شدهاند .از جنگ خانمان ِ
ب
ھزار تن از جوانان ميھن ما را بهکام مرگ کشانيد ،تا تخري ِ

قدرت سرکوبش راه به جايی نخواھد برد.
رشد و گسترش جنبش مردمی دولت و حاکميت جمھوری

اقتصادی و فرھنگ ِی کشور و تحمي ِل تفکرھای قرون وسطايی

اسالمی را با با چالشی جدی روبهرو کرده است .اين روزھا

گرفتن سياستھای سرکوب ،شکنجه و
بر جامعه ،درپيش
ِ

گرفتن جنبش مردمی ،با
جناح ھای حکومتی در ھراساز نيرو
ِ

کشتار دگرانديشان در بيش از سه دھه گذشته ،تنھا بخشی از

ی
سرعت بيشتری با خواستھای امپرياليسم ،در جھت اجرا ِ

دشواریھايی بودهاند که مردم ميھن ما و جنبش دانشجويی

برنامهھای صندوق بينالمللی پول و بانک جھانی گام بر می

کشور با آنھا روبهرو بودهاند .بر اين مجموعه ،نقش

دارند .اجرای عمل ِی اين برنامهھا عالوه بر اينکه به
نقض
ِ
ت بسيار دشوار
ت ملی ميھن منجر میشود ،وضعي ِ
حاکمي ِ

امپرياليسم جھانی با کمک ضد انقالب داخلی برای به زانو در
آوردن انقالب بھمن  ،1357زمينهساز تحمي ِل تحريمھای

از
کنون ِی زحمتکشان ميھنمان را نيز دوچندان خواھد کرد .ني ِ
ی سياستھای ضد
مبرم جامع ٔه ما در شرايط کنونی ،افشا ِ

شده بر ميھن ما بيشتر روشن شود.

مردمی بهخصوص در رابطه با برنامه اقتصادی است .اين

امروز کشور ما در بحران ھمه جانبه روبرو است .اقتصاد

گستره تبليغ ِی حاميان اين برنامهھا،
وظيف ٔه دشوار ،با توجه به
ٔ

کشور ويران شده است .بيکاری ،فقر ،گرسنگی ،بی خانمانی،

بار سنگين رويارويی
چالش عظيمی است که سھم عمدهيی از ِ
دوش جنبش دانشجويی خواھد بود .
با آن بر
ِ

گرفته است .وضعيت آموزشی و فرھنگی کشور نا مطلوب و

فرقه دمکرات آذربايجان بر اين باور است که جنبش دانشجويی

رژيم ھمچنان تالش دارد با قوه قھريه نظام آموزشی و

ايران با تمام تنگناھا ومحدوديت ھا ،ھمچنان با افتخار و

فرھنگی کشور را کنترل کند .از سويی ديگر دزدی ھای

سربلندی پيشاپيش و دوشادوش جنبش آزاديخواھی و عدالت

کالن ،حقوق ھای نجومی ،خروج سرمايه ھا از کشور و ...

جويانه ،کارگران ،معلمان و ديگر زحمتکشان خلق ھای

باعث تنگ دستی و فشار بی اندازه به کارگران و زحمتکشان

کشورمان ،نقش محوری و جايگاه شايسته خود را ايفا خواھد

ب اقتصادی غرب را نيز بايد افزود تا شدت فاجعه تحميل
مخر ِ

اعتياد ،فحشا و ناھنجاری ھای بسياری گريبان جامعه را

کرد.
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مراسم يکصدمين سالروز ...
تنی چند از محققان ،شرق شناسان و  ...بر گزار شد .در اين نشست

بحق از عھده آن برآمد.عادله خانم که برای اولين بار فريدون

مھمانانی از چند کشور و نمايندگان رسانه ھای گروھی نيز شرکت

ابراھيمی را در اولين کنگره سازمان جوان فرقه در تبريز ديده بود،

داشتند.

ياد آوری کرد خانواده ابراھيمی ھا در جنبش انقالبی ايران نقش

در ابتدا رحيم حسين زاده صدر جمعيت مھاجرين ايرانی ضمن

بسزايی دارند .اين خانواده شھدايی مثل غنی ابراھيمی ،فريدون

خوش آمدگويی به حاضرين ،به اطالع رساند که اين مراسم

ابراھيمی و انوشيروان ابراھيمی به جنبش انقالبی و آزاديخواھانه

شکوھمند از طرف کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان و جمعيت

ايران تقديم کرده اند و شخصيت ھای برجسته ای مانند ايرج

مھاجرين ايرانی به پاس خدمات ارزنده شھيد فريدون ابراھيمی در

ابراھيمی و ايراندخت ابراھيمی در اين خانواده رشد کرده اند .امروز

دوره حکومت خودمختار آذربايجان  1326 – 1325برگزار می

نيز فريدون ابراھيمی فرزند شھيد انوشيروان ابراھيمی در بين

شود .مراسم با سرودملی دولت خودمختار آذربايجان آغاز شد.

ماست. ...

حاضرين به احترام از جا برخاستند و با سر دادن سرود ملی دولت

در ادامه تعداد ديگری از شرکت کنندگان ،طی سخنانی ديدگاه و نظر

خود مختار آذربايجان ،ياد و خاطره جان فشانی و مبارزات خلق

خود را در مورد فريدون ابراھيمی ارائه دادند.

آذربايجان به رھبری پيشه وری را گرامی داشتند.

سپس اعالم شد ،در پی فراخوان کميته مرکزی فرقه دمکرات

آنگاه فيلم مستند "عمر عقاب" به مدت  18دقيقه پخش شد .اين فيلم

آذربايجان و جمعيت مھاجرين ايرانی ،نزديک به  55مقاله تحقيقی،

بخشی از پيشرفت ھای آذربايجان در دوران حکومت ملی را نشان

ادبی و داستانی از ايران ،آلمان ،سوئد ،دانمارک ،بالروس و

می دھد .که قسمتی از آن به خانواده ابراھيمی ھا بويژه فريدون

جمھوری آذربايجان ،به زبان ھای آذربايجانی ،فارسی و انگليسی به

ابراھيمی اختصاص دارد.

ھيئت برگزار کننده رسيده است.

در ادامه صمد بايرامزاده مسئول بخش ايران شعبه شرق شناسی

ھيئت برگزار کننده ،پس از بررسی ،سه نفر اول را به اين شرح

آکادمی علوم آذربايجان ،در مورد شخصيت برجسته و ھمه جانبه

اعالم کرد :از جمھوری آذربايجان انور ،از ايران حميد و از سوئد

سخن گفت .بايرام زاده اشاره کرد :فريدون

سعادت کريمی.ھيئت آقايان صمد بايرام زاده از آذربايجان و حميد

ابراھيمی با اينکه بيش از  27سال نداشت در عرصه سياست،

آذری از آمريکا را به پاس تالششان برای انتشار مجلد روزنامه

حقوق ،ديپلماسی ،روزنامه نگاری ،تاريخ نويسی و نويسندگی چنان

آذربايجان دوران حکومت ملی ،شايسته لوح تقدير دانست.

تبحر داشت که تعجب ھمگان را بر می انگيخت .شھيد فريدون

ھيئت آقايان محرم سرابی و داريوش ظفری از آلمان و نويسنده

ابراھيمی در عين حال مبارزی معتقد بود و تا پای جان برای سعادت

ديگری از ايران را به پاس زحماتی که برای معرفی خانواده

خلق آذربايجان و ديگر خلق ھای ايران به تالش خود ادامه داد و در

ابراھيمی ھا به نسل جوان متحمل شده اند ،شايسته لوح تقدير دانست.

اين راه به شھادت رسيد. ...

ھيئت آقايان ايليار پوالد ،بھروز مطلب زاده ،ابراھيم شيری ،صفر

دکتر عادله چرنيک بلند ،عضو ھيئت اجرائيه کميته مرکزی فرقه

صادقی و خانم ناھيد مذکوری را شايسته دريافت ديپلم افتخار دانست.

دمکرات آذربايجان و عضو رھبری جمعيت مھاجرين ايرانی ديگر

ھيئت از ھمه کسانی که با نوشتن مقاله و ارسال مطلب جھت بھتر

سخنران اجالس بود .دکتر عادله که خود از اعضای فعال سازمان

برگزاری اين کنفرانس ياری رسانده اند قدر دانی کرد .که از آن

جوانان فرقه دمکرات آذربايجان ،در دوران حکومت خود مختار

جمله از خانم ھا فاطمه جعفراوا ،سامينه صادق اوا ،اسميرا فواد،

آذربايجان ،بوده است .به تالش و مبارزه شگفت انگيز جوانان

پروانه محمدلی و آقايان حسن آھنگی ،تاريل اميد ،پرويز کاظمی،

آذربايجان در آن دوره پرداخت و گفت :من که خود يکی از ھمان

احمد قربان اوغلی و صدر الدين سلطان می توان نام برد.

جوانان بودم امروز متعجبم که آن ھمه انرژی و شور وشوق از کجا

پس از اھدای جوايز به برندگان ،فريدون ابراھيمی فرزند شھيد

نشئت می گرفت .دختران و پسران جوان و نوجوان در عرصه

انوشيروان ابراھيمی با سخنان کوتاھی از ھمه عواملی که با تالش

سياسی ،اقتصادی ،فرھنگی ،آموزش ،اجتماعی و دفاع از دولت ملی

شبانه روزی به برگزاری اين کنفرانس ياری رسانده اند ،از ھمه

چنان تالش می کردند که غير قابل وصف است .فريدون ابراھيمی

نويسندگان مقاالت ،شرکت کنندگان در اجالس و خبرنگاران و رسانه

يکی از ھمين جوانان بود که با سن کم مسئوليت ھای بسيار سنگينی

ھای گروھی تقدير و تشکر کرد.

از جمله دادستانی کل دولت خود مختار آذربايجان را پذيرفته بود و

به اين ترتيب نشست پايان گرفت.

فريدون ابراھيمی
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بوتون تشکيالتچيالرا و ايشتيراکچيالرا...
بو تايلی وطنيميزين ساکينلرينه داھا ياخيندان تانيديلماسی،

گلجه¬گيمی حقوقشناسليقال باغالماغی قطعيلشديرميشم .باکی

نسيللره تبليغی اوچون باشالديغيميز ايشلرين يئنی ،کيفيت

دولت اونيوئرسيتئتينی بيتيريب آذربايجانين پروکورورلوق

اينانيريق .بئله نتيجه¬يه

اورقانالريندا چاليشديغيم  ٣٧ايلين ھر گونونده ائله سانميشام

اؤنجه¬دن گلمه¬يه يوبيلئی تشکيالتچيالرينين  -آذربايجان

کی ،فريدون و انوشيروان ابراھيميلر باشيمين اوزه¬رينده

دمکرات فرقهسی مرکزی کميتهسی و "ايرانلی مھاجرلر

دايانيب نظارت ائديرلر .اونالرا ھر گون وجدانی حساباتيمی

جمعيتی" اجتماعی بيرلی¬گينين سون ايکی آيدا حاضرليق

وئرميشم .اؤتن مدتده نه واختسا رھبرليک طرفيندن تنبيه

چرچيوه¬سينده نظرده توتوالن بوتون تدبيرلری يوکسک

اولونما ،جزاالنديرما حالالری ايله اوزلشمه¬ميشم .دفعهلرله

سويه¬ده يکونالشديرماالری اساسالر وئرير.

باش پروکورورلوغون تعريفنامه¬لری ،قيمتلی ھديهلری ايله

بئله کی ،منصفلر ھيئتی آذربايجانين شھر و بؤلگه¬لريندن،

مکافاتالنديريلميشام .بو سيستمده ان نفوذلو حساب ائديلن

آوروپا اؤلکهلريندن ،ايراندان بين الخالق مسابقه¬يه گؤندريلن

آذربايجان رئسپوبليکاسی پروکورورلوغو اورقانالرينين

يازيالری اوخوياراق ان ياخشيالری معينلشديريب ،آذربايجان

فخری امکداشی آدينا و دؤش نيشانينا الييق گؤرولموشم.

علملر آکادمياسينين رياست ھيئتينين قراری ايله فريدون

حاضردا تقاعده چيخديغيم بير واختدا داخيلن تسللی تاپيرام کی،

ابراھيمينين ايکی کيتابی نشر اولونوب" ،آذربايجان"

من اونالرين روحو قارشيسيندا بورجلو قالماميشام.

روزنامهسينين" ،مھاجير" قزئتينين يوبيلئی سايالری ايشيق

عالوه ائديم کی ،ف .ابراھيمينين يوبيلئيی آذربايجان

اوزو گؤروب ،اشتراکچيالرا دعوت نامهلر گؤندريليب ،دؤش

رئسپوبليکاسيندا پروکورورلوق اورقانالرينين يارانماسينين

نيشانی ،تقويم و قلم حاضيرالنيب .تدبيرده معروضه و چيخيش

 ١٠٠ايلليگينه تصادف ائتمه سينين اؤزو ده سيمووليک عالمت

ائدهجک عاليملرين ،تحقيقاتالرين دا آدالری معلومدور.

ساييلماليدير .بو مناسبت ايله باش پروکورور ذاکر قارالوف

بؤيوک ھجملی ايشلرين قيسا مدتده کيفيتله ايجراسی عينی

طرفيندن منه تعريفنامه ده گؤندريليب ،اورادا خدمتلريم

زاماندا فريدون ابراھيمی شخصيتينين اونودولماديغينين

ايفاده¬سينی تاپيب .

تصديقيدير .بو منيم اوچون سون سوز سئوينج ،غرور

بونالر اؤز يئرينده .يازيدان مقصديم ھئچ ده کيمه¬سه حسابات

منبعيدير .آتام انوشيروان ابراھيمی قارداشينين عزيز

وئرمک دئييل .سادهجه فريدون ابراھيمی باره¬ده مأخذلره،

خاطره¬سينه احترام عالمتی اوالراق اونون آدينی،

فيکرلره،

آذربايجانلينين،

سوی¬آدينی منه وئريب .بو باخيمدان يوبيلئيی تدبيرينين بوتون

حقوقشناسين اوندان نيه نمونه گؤتورجه¬گينه قيساجا آيدينليق

تشکيالتچيالرينا ،ايشتيراکچیالرينا ،يازی غالبلرينه ،مؤلفلرينه

گتيرمک ايسته¬ييرم.

نسلين تشکورلرينی يئتيرمک منه حواله ائديليب.

آذربايجان ملی حکومتی جمعی بير ايل عمر سوروب .اما

گؤزومو دنيايا آچاندان اؤيميزده زنگين کتابخانا ،قاالق -قاالق

اونون بوتون شرق خلقلرينه ھر ساحه¬ده نمونه اوال بيله¬جک

قزئتلر ،ژورنالالر گؤرموشم .آتام آغليم کسندن بابامدان  -غنی

قانونالر توپلوسو مضمونونا ،دولغونلوغونا گؤره ،ان اساسی

کيشيدن ده دانيشيب ،اما عميم باره ده صحبتلری بيتيب-

جمعيتده ياشيندان ،وظيفهسيندن ،مليتيندن آسيلی اولماياراق ھر

شرف

بير شخصين حقوق و دمکراتيک آزادليقالرينی اساس

مرحله¬سينه قدم قوياجاغينا

توکنمه¬ييب.

اوندا

بيلميشم

کی،

خالقيميزين

سيتاتالرا

استينادن

ھر

بير

سالنامه¬سينی يارادانالر سيراسيندا اوالن بير نسله منسوبام.

گؤتورمهسی ايله يادداشالردا قاليب .ھمين قانونالر اينسان

حقوقشناس پئشه¬سينی سئچمه¬گيمين سببی ده ايلک نؤوبهده

منافعيينه ،شرف و لياقتينين قورونماسينا ،رفاه حالينين

واليدينلريم اولوب .اونالر منه فريدون ابراھيمينين نظرلری ايله

ياخشيالشديريلماسينا ،ايش و اجتماعی فايدالی زحمتين

باخيبالر .سونراالر ادبياتدان ،فيلملردن بو ساحه نين

تأميناتينا ،وطنين اقتصادی ترققیسينه يؤنهلن ھر جور

پئشه¬کار ،مرد ،يئنيلمز اوبرازالری ايله تانيش اوالندا

خصوصی ملکيت حقوقونون مدافعهسينه استقامتله¬نميشدی.

١٠
دوره پنجم شماره  ١٤٩آذر ١٣٩٧

ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

ملی حکومتين جيلد-جيلد حقوقی بازاسی ھم ده سيد جعفر

او وقت اکثريتين گومانينا بئله گلمزدی کی ،دؤردونجو

پيشه¬رينين رھبرليگی آلتيندا چاليشانالرين ،خصوصيله

اوستانين باشچيسی ،اورميهده¬کی قوشون حيسه¬سينين

حقوقشناسالرين بونالری حاصيله گتيرمک اوچون نئجه

کومانديری ،کسديگی باشالرا گؤره ھئچ وقت سورغو-سواال

و

توتولمايان پولکوونيک احمد زنگنه بارهده کيمسه اؤلوم حؤکمو

باجاريقالرينی يئنی جمعيتين انکشافينا ،محکملنديريلمه¬سينه

چيخارماغا جسارت ائده بيلر .باش پروکورور ايسه جانینين

صرف ائتديکلرينی گؤسترمکدهدير.

خواھيشينه گلنلره سرت شکيلده بيلديرميشدی کی ،آغير

ف .ابراھيمی “آذربايجان" قزئتينده يازيردی کی ،بيز ھاميميز

سالحالر ،تانکالر واسطهسيله قوجاالری ،اوشاقالری ،اليالين

آذربايجان ملی حکومتينين يئنی دورده بيزيم اوچون ياراتميش

اينسانالری آمانسيزجاسينا اؤلدورن بيريسینين حياتدا

اولدوغو يئنی اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی شرايطدن لياقتله

ياشاماغا حاقی يوخدور" .چونکی بيز خالقين طالعيی ايله

استفاده ائديب ،اؤز باجاريغيميزی نيشان وئرمه¬ليگيک.

محتکيرليک ائدن آليش-وئريشچیلر دئييليک ،اونون آزادليغی

بوندان سونرا قانونو پوزان و خالقين حقوقونا تجاووز ائدن ھر

يولوندا مبارزهيه قالخميش سربازالريق .اؤلوم بيزی

بير شخص ان آغير و رحمسيز صورتده جزاالناجاقدير...

قورخوتمور".

ف .ابراھيمی اؤزو زنداندا اوالرکن يوزلرله گناھسيز اينسانين

بلی ،او ،آذربايجان ملی مجليسينين و ملی حکومتينين خالقين

آمانسيزجاسينا جزاالنديريلديغينی گؤرموشدو .اؤزونو مدافعه

مالينی ،جانينی ،امنيتينی ،آزادليغينی خالق دوشمنلريندن

ائدن محبوسالرين  ١٠٠نفريندن چوخونون دؤرد ايل عرضينده

قورويوب ساخالماق حاقينداکی عدالتلی قانونالرين حقيقی

محکمه قراری اولمادان حبسده قالديغينی مشاھده ائتميشدی.

مدافعهچيسی ايدی.

ملی حکومتين باش پروکورورو تعيين ائديلن کيمی اونالرين

فريدون ابراھيمی،

ھوسله،

گرگين

ايشله¬ديکلرينی،

بوتون

ب يل ي ک

ھاميسی آزادليغا چيخدی .بئله¬ليکله ده بوتون ياغلی وعدلری

"ايرانلی مھاجرلر جمعيتی اجتماعی بيرليگی"

رد ائده¬رک قانونون و شخصيتينين عاليليگينی ايانی صورتده

صدرینين بيرينجی معاوينی

گؤسترميشدی.

شمه ای از سياست عالم
اوھام راجع به دوستی آمريکا
اين نوشته  97سال قبل توسط سيد جعفر پيشه وری در روزنامه
حقيقت ارگان اتحاديه عمومی کارگران ايران به چاپ رسيده است.
اين نوشته کوتاه ماھيت امپرياليسم نوپای آمريکا و خطر آن را به
جھانيان ،مخصوصا به زحمت کشان گوش زد می کند .در صورتيکه
بخش بزرگی از نيروھای ملی کشورمان ،آمريکا را طرفدار آزادی
و دمکراسی می دانستند .اين توھم که حتی دکتر مصدق و يارانش تا
آستانه کودتای ننگين  28مرداد دچار آن بودند ،لطمه شديدی به
کشورمان وارد کرد .پس از کودتا نقش جنايت کارانه آمريکا برای
ھمه عريان شد که ديگر دير بود.
سيد جعفر پيشه وری تا تيز بينی خاصی ماھييت واقعی امپرياليسم
آمريکا را افشا می کند .پيشه وری می نويسد:
قبل از جنگ جھانگيری بازار ايران منحصر به دولت روس و

خودشان ،ايران را ميدان مبارزه قرار داده ،حس نفرت ايرانيان را

انگليس بود .اين دو مملکت جھانگير برای مقاصد سياسی معينی

نسبت به خودشان روز به روز زيادتر می کردند .در ھمين شروع
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جنگ عمومی )جھانی اول( حريف و رقيب بزرگ تازه ممالک فوق،

ايران را درھمان زنده بی روح و مقوای تھی قبول و تصويب می

يعنی مملکت جھانگير آلمان در ايران نفوذ پيدا کرده بود .زيرا خط

کند و حال آن که مجمع فوق الذکر با مادرغير مھربان خود ويلسون،

راه آھن برلين ـ اسالمبول و بغداد راھی بر روی ايرانيان باز می

از دنيای سياست رحلت کرده است و بعد از ختم جنگ عمومی،

کرد و ايرانيان با پيدا شدن دست سوم در تجارت ايران خوشوقت

چرخ سياست عالم را رقابت انگلستان و آمريکا حرکت می دھد.

بودند .دروقت جنگ ايرانيان غلبه آلمان را که در جھانگيری از

امروز انگلستان خود رادر مقابل مملکتی می بيند که از ھر حيث

انگلستان کمتر نبود ،با ھزاران چشم و گوش انتظار داشتند .ويلھلم که

مسلح و قوی است .امروز رقابت آمريکا و انگليستان ،فالکت بزرگی

از مسببين جنگ عمومی است ،در نظر ايرانيان فرشته خالص کننده

)را( بعد از جنگ عالمگيری برای جمعيت بشر تھيه می کند.

ايران بود .بعضی فاناتيک ھا و موھوم پرست ھا به مسلمانی او

وضعيت دنيای سرمايه داری پير که غير از موت چاره ديگری

معتقد بودند ،درصورتی که او اگر مسلمانی را در خواب می ديد،

ندارد ،در مدت دو سه سال اخير به نظربعضی دکترھای کم تجربه

می ترسيد.

سياسی خوب می آمد .به خيال آن ھا اين پيره زن دارد چاق می شود.

جنگ جھانگيری با غلبه انگلستان و مغلوبيت آلمان ختم شد .ويلھلم

اما از سياست عالم معلوم می شود که آن فربھی و چاقی که باعث

که ايرانيان او را حاجی ويلھلم می گفتند ،دچار قھر و غضب ملت

خوش نيتی آن ھا شده بود ،از صحت و سالمت او نبوده ،بلکه به

آلمان گشته ،از صحنه سياست دنيا خود را کنارکشيد .نفوذ آلمان ھم

جنگ تازه ای حامله شده است که بعد از وضع حمل احتمال ھالکت

با ھمان مغلوبيت در ايران گسيخته شد .اما ايرانيان که ھميشه

او را دارد.

منتظرند ديگران برای استخالص آنھا بکوشند ،يا دستی از غيب

امروز انگليسی ھا ژاپون رابر عليه آمريکا ،و آمريکا ،فرانسه را بر

برون آمده ،بر سينه نامحرم زند ،چنان که ھميشه در سياست به حيله

عليه انگلستان مثل چرخچی ھا به ميدان جنگ آينده سوق می دھند.

و ديپلوماسی ديگران فورا گول خورده ،با نداھای شيرين و قشنگ

آن ھا نيز به نوبه خود مانند موزيک چيان جنگی دارند نوای جنگ

سياسيون ممالک متمدنه ،بدون اين که ندا کننده را بشناسد و مقاصد

عمومی تازه ای می سرايند.ما در خصوص غلبه و مغلوبيت طرفين

او را بفھمند ،مثل شتر بی افساربه رقص می آيند ،چنان که ندای

در اين مقاله نمی توانيم اظھار عقيده نماييم .فقط می توانيم بگوييم

ويلسون رئيس جمھور آمريکا و وعده ترک سالح و تامين استقالل

دولت آمريکا و انگلستان جنگ خواھند کرد؛ ھر چند که للويد ژورژ

ملل ضعيفه يا مواد چھارده گانه مشھور او را ندای غيبی خيال

)لويد جرج نخست وزير انگلستان( در پارلمان انگلستان در طی

کردند .در صورتی که ويلسون با اين ندافقط يک سياست و رل مھمی

اظھارات خود می گويد :اساس سياست انگلستان بايد دوستی با

به منفعت آمريکا بازی می کرد.

آمريکای شمالی باشد .ليکن نتيجه کنفرانس واشنگتون اثبات کرد که

جنگ عمومی آلمان راکه رقيب انگلستان بود ،از ميان برداشته ،به

اين فکر در کله للويدجورج ھميشه نخواھد بود.

جای او آمريکای شمالی را گذاشت .اگر درست مالحظه کنيم ،می

زيرا روزی که در کنفرانس واشنگتون مسئله خلع سالح مذاکره می

بينيم که در جنگ عالم گير غلبه تنھا نصيب آمريکای شمالی گرديده

شد ،در ھمان روز پارلمان آمريکا بودجه کشتی ھای جنگی را

است؛ زيرا آمريکای شمالی فقط در وقت جنگ ثروت دنيا را به

افزوده که بعد از مدت خيلی کم آمريکا دارای موقع اول در آب ھای

دست گرفته بود .اما انگلستان بعد از جنگ خود را در مقابل امر

دنيا خواھد شد .در صورتی که انگلستان اين موقع مھم را به آسانی

واقع ديد ،آن ھم غلبه آمريکای شمالی بود .ويلسون بازی خود را

از دست نمی تواند بدھد .از اثرات ھمان رقابت است که آمريکا

انجام داد .ذھن ديپلومات ھای دنيا را مشوب کرد .فتح آمريکا را

وادار به )خواستن( امتياز معادن نفت شمال ايران و فرانسه به

تامين نمود .ليکن ما در ھمان ساده لوحی خودمان باقی ھستيم و

امتيازمعادن نفت آناطولی شدند که انگلستان اين را ھم به خونسردی

مجمع اتفاق ملل را که مانور سياسی و برای ناکام مرده شدن تولد

نمی تواند بگذراند.

يافته بود ،محکمه عدالتش دانستيم .در صورت عضويت داشتن

پس اشخاصی که امروز آمريکا را خالص کننده ايران می دانند،

انگليس و ايران در ھمان مجمع ،انگليسی ھا تا به امور نظميه و

نبايد آن قدر زود باور و ساده لوح باشند و ھر ندا را ندای فرشته

عدليه ،به کارھای داخلی ايران مداخله کرده ،به واسطه آلت کردن

نجات پندارند .گذشته از اين بايد ذانست که آمال سرمايه داری يکی

رئيس الوزرای ايران )وثوق الدوله( ،معاھده استقالل کش ايران و

است .اشغال مستعمرات و مکيدن خون ملل ضعيف و رنجبران کره

انگليس ) (1919را می خواستند به رسميت برسانند ،ھيچ صدايی از

زمين.

آن مجمع عدالت شنيده نشد .حاال ھم مجلس شورای ملی عضويت

روزنامه حقيقت شماره  3ــ  12جدی )دی(  2 =1300ژانويه1922
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اصالحات چی ھا و اصول آزادی
سيد جعفر پيشه وری
اصالحات چىھا را در مواقع عادى ممكن نيست از آزادى
خواھان حقيقى تميز داد .اما در موقع پيش آمد مسايل جدى و
مھم نمىتوانند افكار خود را در پس پردهى اختفا مستور داشته
و فوراً خود را معرفى مىكنند .اينھا ھر چند ادعاى آزادى
خواھى مىكنند و سنگ ملت پرستى به سينه مىزنند ،ولى
حقيقتا اين طور كه وانمود مىكنند ،نيستند .اينھا ايمان به
قوهى قاھرهى ملت و انقالب ندارند .ظاھراً از اوضاع ناراضى
ھستند و مىگويند كه بايد وضعيت اصالح بشود ،ليكن اين
اصالح را اوال از صنف حاكمه انتظار دارند؛ ثانيا نصيحت و

موقعيت اشراف را محكمتر كنند و آقايى آنھا را بر سر ملت

تشويق را يگانه چارهى دردھا تصور مىكنند .به خيال اينھا،

دوام بدھند .از اين جھت در مسايل جزيى عصبانى مىشوند،

ممكن است با دست.طبقهى ممتاز براى صنفھاى ديگر كار

نصيحت مىكنند ،حتا فحش ھم به آنھا مىدھند ،ولى اين

كرد.

غوغاھا نه براى دل سوزى ملت و حفظ آزادى است ،بلكه

بنابراين ھر وقت در ميان ملت ،نھضت و جنبش بر عليه

براى حمايت آقايان خودشان است .و اگر انتشارات اينھا را

مفاسد و خرابىھا شروع مىشود ،اين آقايان به ميدان افتاده،

در جرايد مالحظه كنيد ،ملتفت مىشويد كه از يك طرف به

گاه به نعل و گاه به ميخ مىزنند و نمىگذارند تودهى ملت كامالً

مرتجعين نصيحت مىكنند و از طرف ديگر به آزادى خواھان

از حقوق خود دفاع كرده ،قدمى به طرف ترقى بردارد .اين

بد مىگويند و مردم را از وخامت آزادى و تجدد مىترسانند و

گونه اشخاص در مسالهى تجدد از خود مرتجعين خطرناك تر

مثال مىنويسند:

مىباشند؛ زيرا اينھا با مرتجعين آميزش و دوستى مىكنند ،از

«ما نبايد براى آزادى يا تغيير اوضاع كوشش بكنيم؛ زيرا يك

سفرهى آنھا مىخورند و با مساعدت آنھا كارھاى مھم براى

دفعه مشروطه گرفتيم بى نتيجه ماند .ملت مستعد نيست.

خود و دوستانشان تھيه مىكنند .اينھا ظاھراً مرتجع نيستند،

معارف نداريم .حزب سياسى موجود نيست .در انتخابات ما را

ولى عمليات آنھا به نفع مرتجعين ختم مىشود و چون در

گول مىزنند و باز ھم اشراف انتخاب خواھند شد».

لباس آزادى خواھى ھستند ،سبب اغفال آزادى خواھان

اگر كسى از اين مايوسھا بپرسد ،كه علت عقيم ماندن اصول

مىشوند.

آزادى چيست؟ قطعا جواب خواھند داد كه :ملت اليق نبوده ،يا

اساس مسلك و عقيدهى اينھا بر خالف اصول غارت گرى و

اين كه ميرابو و روبسپير نداريم.

مفت خورى نيست .اينھا با تنقيد كردن اولياى امور مىخواھند

منبع :روزنامهى »حقيقت« ،شمارهى ھشتاد و سه ،چھارم
خرداد ١٣٠١

خائنين کشور را به کجا می کشانند
سيد جعفر پيشه وری
جنگ خونين جھان به آخر می رسد ،کشور ما نيز با خاتمه آن بر سر دو راھی قرار خواھد گرفت که بايد يکی را انتخاب کند ...يکی
تجديد و احيای ديکتاتوری ،ظلم و جور ،تعدی و قتل و جنايت ،ديگری آزادی ،تکامل و ترقی ،عدل و داد ،اگر ارتجاع غلبه کرد و ما
را به راه اولی کشاند ،نتيجه جز اضمحالل ملت و محو استقالل مملکت نخواھد بود ،اگر راه دوم را پيش بگيريم ،حتما به ساحل نجات
خواھيم رسيد.
) آژير ،شماره  ١۵ ،١٧٢مرداد  ١٣٢٣مقاله ،خائنين کشور را به کجا می کشانند(
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گراميداشت ھفتاد و سومين سالگرد جنبش  21آذر

شنبه  18آذر ماه به دعوت کميته مرکزی فرقه دمکرات

پای جان خود از آرمان ھای انسان دوستانه فرقه دمکرات

آذربايجان و جمعيت مھاجرين ايرانی ،مراسم گرامی داشت

آذربايجان دفاع کردند .ما رفقای شھيد غير آذربايجانی

ھفتاد و سومين سالگرد تاسيس فرقه دمکرات آذربايجان در

بخصوص فارس زبان در ميان شھامان زياد داريم ،تعدادی از

موزه استقالل شھر باکو باحضور گروھی از اعضا و ھوادران

اين رفقا ھمزمان با اعدام شھيد فريدون ابراھيمی ،به دار

فرقه دمکرات آذربايجان ،جمعيت مھاجرين ايرانی و مھمانان

آويخته شدند.

محلی بر گزار شد.

رفيق محمد از کادر مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان ،يکی

در ابتدا رحيم حسين زاده صدر جمعيت مھاجرين ايرانی ضمن

ديگر از سخنرانان مراسم بود .رفيق محمد در سخنان خود به

خوش آمد گويی به حاضران ،يک دقيق سکوت به ياد شھدای

نقش عده ای اشاره کرد که زير نام پيشه وری ،تالش می کنند

جنبش  21آذر و ديگر شھدای راه استقالل ،آزادی و عدالت

برنامه ھا و اھداف پيشه وری و يارانش را وارونه جلوه دھند.

اجتماعی اعالم کرد.

آنھا با بودجه ھای کالنی که معلوم نيست از کجا تامين می

سپس صمد بايرامزاده از شعبه شرق شناسی آکادمی علوم

شود ،ايده ھای پيشه وری را ھدف قرار داده اند.

آذربايجان در مورد شکل گيری و اھداف فرقه دمکرات

فريدون ابراھيمی معاون صدر جمعيت در سخنان کوتاھی در

آذربايجان و دولت ملی آذربايجان به رھبری پيشه وری

تائيد گفته ھای رفيق محمد ،گفت :ھمه می دانند که فرقه

سخنانی ايراد کرد .وی حکومت خودمختار آذربايجان را،

دمکرات آذربايجان ھست و فعاليت می کند و ھيچ گروه و

حکومت ملی و فراگيردانست و از نقش اقشار و طبقات جامعه

دسته ای سخنگوی او نيست .و...

در انتشار بيانيه دوازده شھريور  1324ياد کرد.

رفيق شيری از فعالين سابق سازمان فدائيان خلق )اکثريت(

سخنرانی بعدی رفيق عادله چرنيک بلند از کادر رھبری فرقه

ضمن تبريک به مناسبت سالگرد تاسيس دولت خودمختار

دمکرات آذربايجان و از ياران پيشه وری بود .رفيق عادله با

آذربايجان ،گفت ما موظف به دفاع از ايده ھای ترقی خواھانه

اشاره به شور و حال جوانان آذربايجانی و فعاليت شبانه

فرقه دمکرات آذربايجان تا پيروزی کامل ھستيم.

روزی آنھا در راه سازندگی شھر و وروستا ،اضافه کرد :بی

مراسم با سخنان ديگر حاضرين ادامه پيدا کرد و با شعر

انصافی است که از نقش رفقای حزب توده ايران در آموزش،

خوانی تاريل اميد شاعر فرقه ای خاتمه يافت.

تعليم و تالش برای موفقيت حکومت ملی ياد نکنيم .اين رفقا تا

١٤
دوره پنجم شماره  ١٤٩آذر ١٣٩٧

ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

پيشه وري از زبان و قلم خودش
آذر ماه مصادف است با ھفتاد و سومين سالروز تاسيس حکومت ملی
آذربايجان به رھبری سيد جعفر پيشه وری .تا بحال در مورد
شخصيت و کاراکتر رھبر جنبش  21آذر و نخست وزير دولت
خودمختار آذربايجان؛ دھھا کتاب و صدھا مقاله نوشته شده است .اما
ھيچ نوشته ای رساتر در شناخت و شناسايی اين مرد بزرگ جنبش
انقالبی ايران ،از آنچه خود نوشته است به نظر نمی رسد.
.سيد جعفرپيشه وري در شماره ي  91روزنامه ي آژير ھم زمان با
نامزدي نمايندگي مجلـس شوراي دوره ي چھاردھم توسط حزب تودة
ايران ،به تقاضاي ھيئت تحريريـه ،بـا منتھـاي فروتنـي دربـاره ي
خـود مينويسد:
از نقطه نظر زندگاني خصوصي سرگذشت من طنطنه و تشعشعي
ندارد ،در زاويه سادات خلخال در سنه ي  1272متولد شدم .در اثر
حوادث و زدوخوردھا در سن  12سالگي با خانواده ي خود به قفقاز
مھاجرت كـردم و از آن تـاريخ در تـالش معـاش قـدم گذاشتم .در
مدرسه اي كه تحصيل مي كردم وارد كار شدم .آنجا مانند يك
مستخدم ساده خدمت كردم .پس از خاتمه ي مدرسـه در ھمانجا به
معلمي پرداختم .پس از انقالب اكتبر ،اقيانوس نھضت اجتماعي مرا
ھم مانند ساير جوانان معاصر از جـاي تكـان داده ،و در ميدان
كاربزرگ و پرافتخار عالوه بر مبارزه آزادي خواھي يك نظر ملي
ھم مرا تحريك ميكرد .من مي دانستم كه نجات و سعادت ملي و ميھن
من در پيشرفت رژيمي است كه انقالبيون روسيه مي خواھند .و اگر
غير از لواي پـر افتخـار لنـين بيـرق ديگري در روسيه در اھتزاز
باشد استقالل و آزادي ملت ايران ھميشه در معرض خطر خواھد
بود ...نھضت جنگل مرا ھم ماننـد ھمه ي آزادي خواھان ايراني جلب
نمود...به اتفاق دوستان صميمي خود كه اغلب توي حزب تودة ايران
ھم ھسـتند در ده ،شـھر ،در زير توپ پيش مي رفتيم .كار مي كرديم،
نبرد مي نموديم .غذاي روحي ما ايمان و عقيده بود ...وقتي در
رديـف آزادي خواھـان بزرگ بودم و براي اجراي وظيفه ي سنگين
و مسئوليت دار اجتماعي انتخاب مي شدم ،ھرگز خود را بزرگ نمي
دانسـتم و در نظـر خود ھمان آدم ساده و بي غرضي بودم كه دستمال
در دست گرفته شيشه ھاي مدرسه را پاك مي كرد...حال ھم كه پنجاه
سـال از عمرم مي گذرد و سي سال از آن را در مبارزه سياسي و در
زندان ھا به سر برده ام ،خـود را ھمـان مسـتخدم زحمتكشـي كـه در
مدرسه خدمت مي كردم مي دانم و براي ھمان طبقه چيزي مي
نويسم...در جريان جنگل بنا به تصميم مليون گيالن به تھران آمدم و
در آنجا سازمان سياسي و شوراي مركزي كـارگران را تشـكيل دادم
و ارگـان آن روزنامـه ي حقيقـت را منتشـر كـردم...تمـام سرمقاله

ھاي روزنامه ي حقيقت به استثناء چند مقاله از قلم من تراوش كرده
است .در دوره ي رضاخان چھار بار مركـز مـا را بـه واسطه ي
بازداشت و توقيف منحل كردند .ولي ما كه خود را سربازان راه
آزادي مي دانستيم پست خود را ترك نكرده ،پنجمـين مركز را تشكيل
داديم .فعاليت مطبوعاتي خود را به اروپا منتقل كرده روزنامه و
مجالت خود را توانسـيتم از ديـوار چينـي كـه پليس رضاخان دور
ايران كشيده بود به ايران برسانم.
باالخره در سال  1309بازداشت شديم...ھشت سال تمام در قصر به
غير از ما زنـداني سياسـي نبـود .ھـدف ماشـين آدم ُكشـي رضاخان با
آن طنطنه و دبدبه ھايش فقط و فقط ما چند نفر بوديم .مي خواستند ما
را به مرگ تدريجي معدوم كنند .بھترين رفقاي خود را از دست
داديم .خودمان از حيث جسماني از پا درآمديم ولي روحمان قوي بود.
نبرد را ھم چنان ادامه داديم .بـاالخـره بعد از ھشت سال پنجاه و سه
نفر را نزد ما آوردند .اينھا ھمه تحصيل كرده و كتاب خوانده بودند
ولي تجربه ي ما را نداشتند .در نبرد و مبارزه ي سياسي پخته و
ورزيده نبودند .با پيدايش اين ھا براي ما ميدان جديدي باز شد.
تجربيات خود را در اختيـار آنھـا گذاشتيم ...جوانان ما را سرمشق
خود قرارداده ،نيروي معنوي گرفتند و شھامت و فداكاري ھا نشان
دادند ...در سال  1319پس از ده سال زندان به كاشان تبعيدم كردند.
سپس ما را با بيست و دو نفر ديگر به زندان فرستادند .فقـط بيسـت
روز بعـد از قضـيه شھريور توانستم رھايي يافته خود را به تھران
برسانم و اينك نُه ماه است كه آژير را منتشر مي كنم.
اگر حزب تودة ايران و رفقاي آزادي خواه آذربايجان بتوانند تصميم
كميته مركزي حزب تودة ايران را عملي كرده مرا بـه مجلـس
بفرستند ،من در خود آنقدر صميميت و ايمان سراغ دارم كه بتوانم
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شھرت بلند آذربايجان را لكه دار نكنم...ما مجلس را ھدف و مقصد

کسب احترام نمود و آنان را با افکار انقالبی ھماھنگ ساخت.

اساسي نمي دانيم و براي رفقاي خود آن را يك مقامي تصور نمي

مجددا در سال 1319به زندان افتاد ...پس از سقوط رضا شاه)بخوان

كنيم .بدين واسطه ما فقط مبرزترين سربازان خـود را در سنگر

فرار مذلت بار(از زندان آزاد شد و حزب توده ايران را در زنجانپی

جلوتر مي بينيم و براي رسيدن به آرمان اساسي خود كه ايجاد يك

ريزی نمود .در اواخرسال 1322متوجه اروميه شدو تالش اصلی

ايران آزاد دمكرات ملي است راه باز مي كنيم و براي از بين بردن و

وی نفوذ در داخل تيپ اروميه بود و در اين راه تا حدودی موفق

برانداختن بنيان ظلم و اسارت و بردگي توده ي ايران وسيله پيدا مي

گرديد ...پس از 21آذر 1324به عنوان نماينده ی مجلس مشغول کار

كنيم*

شد .در سال 1325بر اثر ھجوم ارتش و شکست قوای نظامی

سرھنگ بازنشسته احمد كاويان پور ،در كتاب تاريخ اروميه مطالب

حکومت ملی ،آزاد وطن با جمعی از سران فرقه دموکرات آذربايجان

تأثرآوري از عمق فقر وفاقهي مردم اروميه بيـان مي كند و در مورد

دستگير گرديد ...آزاد وطن در اسارت تسليم نشد و در پاسخ دعوت

جنبش دموكراتيك آذربايجان با آنكه از نوشتهي شاه پرستان مداح،

به سازش و تسليم می گفت درخت چنار خم می شود ولی نمی شکند.

مانند محمد ديھيم و نجف قلي پسيان استفاده كرده است ،اما آنچه خود

آزاد وطن را ھمراه رھبران انقالبی فرقه دموکرات در چوخور

به چشم ديده است داراي اھميت و ارزش تاريخي اسـت و آنچـه از

باغچه اعدام کردند ،اما تسليم نشد1 ...

چنـان نويسندگاني نقل قول كرده است ،ارزش و اعتبار تاريخي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ندارد.

*-در سال  1373انتشارات شيرازه كتاب با ارزشي به نام »آخرين

سرھنگ كاويان مي پور نويسد :

سنگر آزادي« منتشر كرد .اين كتاب نتيجه ي بررسي و تحقيق آقاي

در اين سال 1323حزب تودة ايران در اروميه به سرپرستي

رئيس نيا محقق تاريخ معاصر ايران است .كه زندگي سياسي پيشه

محمدامين آزاد وطن داير گرديد ...و فعاليت خود را آغـاز نمودنـد.

وري به طور خالصه و گذرا بررسي شده است .اما موضوع اصلي

مھمترين شعارشان اين بود .كار براي ھمه ـ مسكن براي ھمه ـ

كتاب جمع آوري مجموعه مقاالت پيشه وري در سالھاي  1300الي

بھداشت برای ھمه ،محمدامـين آزاد وطـن در محـال نازلوچـاي

 1301است كه در روزنامه ي حقيقت ارگان عمومي كارگران

اروميه چشم به جھان گشود ،تحصيالت ابتدايي را در شھر آغاز

منتشر شده است.

نمود.به غلت فق اقتصادي ترك تحصيل نمود و بـه صـفوف نا

1ــ مطالب مورد بحث جنبش آذربايجان در منطقه اروميه ،نقل به

راضيان می پيوندد .آزاد وطن مخالفت خود را از سياست ھای رضا

تلخيص از ص  366و ص  367کتاب تاريخ اروميه تاليف

شاه در بين اھالی افشا نموده و دھقانان را به مبارزه بر عليه بی

احمدکاويان پور ،نشر آذرکھن ،چاپ دوم 1378

عدالتی دعوت می نمايد .از طرف اداره آگاھی ارويه احضارو در

سرھنگ كاويان كرده پور به درستي علل ايجاد نھضت آذربايجان را

سال  1312مدتی زندانی می شود و سپس برای ھميشه به شھر

بررسي کرده است و فقر و فاقه شديدي توده مـردم و بھره كشي

زنجان تبعيت می گردد .شھربانی زنجان برای جلوگيری از فعاليت

واستثمار و سيستم ارباب  -رعيتي و رشوه خواري و تعديات

وی او را بعنوان سرپرست کارگران رفتگر شھرداری به کار وا

مـأمورين ژانـدارمري و خـان ھـا و مـالكين عمده را از علل عمده ي

می دارد .آزاد وطن بر اثر مطالعات شخصی و در نتيجه تجربات

جنبش برشمرده است اما براي محفوظ ماندن از گزند و تعقيب

مشقت بار زندگی ،مبارز سرسخت و ضد رژيم پھلوی شده بود و

مقامات ارتش به قول علما »تقيه« خيلي كرده

است و ھمين

برای متحد ساختن دھقانان بی وقفه تالش می کرد ...می گفت اگر ما

تقيه و ترس سرھنگ كاويان پور را به تناقض گويي وادار كرده

کارگران و کشاورزان نيروی خود را جمع کنيم و با ھم متحد شويم

است و ارزش كتاب را تا حد قابل توجھي پايين آورده است كه اين

ھر گونه مانعی را که انگل جامعه است از ميان بر می داريم ـ ھشت

گونـه ضـايعه و فاجعـه ھـم نتيجـه ي حاكميـت اسـتبدادي و سانسـور

سال در شھر زنجان در تبعيت ماند و در اين مدت در بين کارگران

ريشه داري است كه بر اين مرزوبوم ريشه دوانده است.

فرقه دموکرات آذربايجان پروسه ھای منطقه ای و جھانی را مد نظر داشته ،با بيش از نيم قرن تجربه
فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و پيروزی ھای گذشته مبارزه ملی مردم آذربايجان
را جھت داده ،فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه می دھد.
پيشه وری

١٦
دوره پنجم شماره  ١٤٩آذر ١٣٩٧

ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

گوشه ھايی از تاريخ معاصر ايران
رسول مھربان
جنبش دموکراتيک آذربايجان و دولت انقالبی پيشه وری /بخش دھم
7ــ خدمت پيشه وری به جنبش توده ای آذربايجان و ساختمان آذربايجان نو و مترقی
برخالف خاطرات دروغين سياسي خليـل ملكـي ،رھبـران نھضـت

9ــ در تمام استان  8ساعت كار و يك روز تعطيل در ھفته را در تمام

آذربايجـان عـالوه بـر آن كـه در اوج روحيـهي ايران دوستي و عشق به

کارگاھھا و ھا كارخانه ھا تعميم داد **.

توده ي محروم ايراني بودند ،ھرگز در محدوده

ي فريبنده ي لفاظي

10ــ انجمن ھنرمندان و ھنرپيشگان ايجاد شد و تئاتر ملي احيا گرديد كه

ھاي وطن پرسـتانه كـاذب ،به عوام فريبي ننشستند .بلكه اين ھدف و ايده

نمايش آن مورد استقبال شديد مردم واقع شد.

آل خود را در يك سلسله اصالحات و تغييرات بنيادي به سـود خلـق

 11ــ دھھا دبستان و دبيرستان ) 325دبستان و  83دبيرستان( جديد داير

تبلور و تجلي دادند و مفھوم عالي و انساني از استقالل و مليت را جلوه

کرد .ساختمان دبيرستان بزرگ منصور در تبريز در زمـان پيشه وري

گرساختند .آنھا عشق به مـيھن را از طريـق خدمتگزاري به توده ي

ساخته شد.

مردم و دھقان زحمتكش آذربايجاني و ساكنين شھرھايي كه بيش از ھر

12-در دبستانھا و دوره ي ابتدايي زبان مادري را برقرار كرد و براي

چيز به خرابـهھـايي شبيه بود ،با كار و كوشش و تالش شبانه روزي،

تدريس آنھا كتاب به زبان آذربايجـاني چـاپ كـرد  .زبـان فارسي به

ابراز داشتند  .و چنين بود كه در مدت كمتر از يـك سـال در طـول عمر

عنوان زبان دوم در آنھا تدريس شد
در اثر جلوگيري از احتكار موادغذايي و بازار سياه ،مواد

كوتاه ھيئت ملي آذربايجان و انجمن ايالتي و واليتي خلق آذربايجان،

13ــ

توانستند به حد اعجـاز و بـاورنكردني و خارق العاده به ملت محروم

ضروري مردم به قيمت ارزان يعني به قيمت نصـف آن در تھـران

آذربايجان خدمت كنند و عالوه بـر بـارور كـردن نھـال آزادي و

فروخته شد.

دموكراسـي خلقـي در سراسر ايران و ايجاد شوروشوق و آگاھي

14ــ با ايجاد ارتش چريكي خلقي امنيت كامل در سطح استان برقرار

اجتماعي و سياسي و سنديكا يي در توده ي مردم آذربايجـان خـدماتي بـه

.گرديد.

ملت محروم و ستمديده ي آذربايجان عرضه كنند .به نوشتهي» كتاب

اينھا قسمتي از كارھاي پيشه وري براي مردم آذربايجان در مدت يك

ضررھاي نفـاق در جنبش ھای ملـي ايـران« كـه نويسنده ي آن خود

سال بود.آيا بيگانه و بيگانه پرست در مدت يك سال ايـن ھمه كار به نفع

شاھد اين خدمت بوده است ،پيشه وري و ھم رزمانش توانستند در

مردم زحمتكش انجام مي دھد؟ 1

ظرف يك سال كارھاي زير را انجام دھند.:

آنچه كه اين نويسنده از مشاھده خود مي نويسد ،نويسندگان ديگري

1ــ راديوي آذربايجان ايجاد شد كه بعدھا نيز به كار خود ادامه داد.

نيزنوشته اند .ويليام داگالس قاضي عالي مقام آمريكايي در كتاب »،

 2ــ در تبريز دانشگاھي به نام دانشگاه آذربايجان ايجاد کرد .ساختمان

سرزمين عجيب با مردمي مھربان« ،اصالحات انجام يافته در آذربايجان

آن ابتدا در شھر بود كه در ھمان سال ساختمان جديد آن در محل فعلي

را چنين شرح دھد:

برپا شد.

1ــ تقسيم اراضي و امالك مالكين فراري و تصويب قانوني جھت تقسيم

3ــ اغلب خيابان ھای تبريز با کار شبانه روزی آسفالت شده و راه ھاي

محصول زمين به نفع دھقانان.

جديدي احداث گرديد.

2ــ از بين بردن رشوه  .پيشه وري رشوه دادن به مأمورين دولت را

4ــ در تبريز لوله كشي آب آغاز شد و تبريز قبل از تھران داراي آب

خيانت به حقوق عمومي اعالم كرد و بـه مـرتكبين مجـازات سختی قائل

لوله كشيشد.

شد .اين قانون اثر برق آسايي داشت و بازرگانان به من ميگفتند اگر

5ــ -بھره مالكانه را كاھش داد ،از غارت قرون وسطايي دھقانان

شبھا مغازه ھايشان باز می ماند ،اموالشـان تامين داشت و چيزي به

جلوگيري کرد.

سرقت نمي رفت.اھالی اظھار می داشتند که برای اولين بار با اطمينان

6ــ انجمن ھاي انتخابي در دھات به وجود آورد كه از  3تا 5نفر نماينده

می توانستند شـب يـا روز ماشينھايشان را در كنار خيابان يا پس كوچه

داشتند .اين انجمن ھا قروض دھقانان را چنان قسط بندي كردند كه از

بگذارند .بدون اينكه كسي جرئت دزديدن چرخ ،چراغ و آئينه يا ساير

عھده پرداخت آنھا برآيند*.

اثاث آن را داشته باشد ،حتي اگر در ماشين باز می ماند -3 .قيمت

7ــ اصالحات ارضي را در آذربايجان عملی کرده که قريب  250ھزار

اجناس مورد نياز عموم به طور جدی کنترل می شد و احتكاركنندگان

خانوار دھقانی صاحب زمين شدند.

سخت مجازات می شدند و قيمت کاالھای مورد نياز عموم  40درصد

8ــ كارخانه پارچه بافي بزرگ به نام ظفرساخت.

پايين آمده بود.

١٧
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ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

4ــ کلنيک ھای بھداشتي سياري تأسيس شده بود كه از تبريز به دھات

سواران ارتـش شاھنشـاھي ،بـه تبريـز وارد شد ،آن چنان قتلعامي از

اطراف می رفت.

كشاورزان راه انداخت كه دسته دسته مـردم محـروم و سـتمديده

5ــ قانون حداقل بيكاري و حداكثر ساعت كار تصويب و بين كارفرمايان

آذربايجـان بـه تھـران و شھرھاي مركزي ايران پناھنده شدند.آنھا در

و كارگران قراردادھاي جمعيبسته شد.

تھران به سختي و مشـقت روزگـار گذراندنـد و بـا دسـت فروشـي و

 6ــ برنامه عمومی کار اجرا و قسمت اعظم خيابان ھا و كوچه ھا

كارھاي سخت و شاق از قبيل آب حـوض كشـي و تخليـه چـاه

اسفالت و سنگفرش شد.

امرارمعـاش مـي كردنـد و گروھـي نيـز بـه رسـم »عاشيق« ھاي تبريز

7ــ برنامه ي تعليمات عمومي اجرا و در دھات مدارس باز شـد و

نمايشاتي در تھران مي دادند» .اما فراموش نمي کنم درسـال  1326که

دانشـگاه تبريـز بـا دو دانشـكده ي طـب و ادبيـات تأسـيس گرديد2 .

سـاعد مراغـه اي آن فراماسـونر نوکر صفت نخست وزير ايران بود،

اين ھمه دست آوردھاي خلق آذربايجان در يورش وحشيانه ي ارتجاع و

ھنرمندان آذربايجان كه از تبريز رانده شده بودنـد ،در تھـران نمايشـاتي

امپرياليسم نابود شد .،روزنامـه ھـا حتـي در سال ھای 28و  29خبر از

بـه زبـان آذربايجـان مي دادند .شھربانی وقت از نمايش آنھا به علت

قحطي و گرسنگي در تبريز دادند و نوشتند» :در تبريز به علت بدي و

اينكه به زبان بيگانه است جلوگيري مي کند .آنان به نخست

وزير

كمي نان بازار بسته شد و بر اثر زد وخورد چند نفر زخمي و يك نانوا

مراجعه می کنند .ساعد با اينكه خود آذربايجاني بود ،ولي به اندازه اي

به قتل رسيد .خبری كه امروز از تبريز براي ما رسيده است ،حاکی

سرسپرده ي درگاه استعمار و شاه شده بود كه با زير پا گذاشتن مليت

است وضع نان شھر به جاي بن رسيده ،زيرا چند روز بود كه اصالح

خـود به آنان جواب داده بود .نمايش به زبان بيگانه قدغن است«5 .فرار

نان به عده اي از معتمدين محلي واگذار شـده بـود .در شـھرداري در

خلق محروم و ستمديده آذربايجاني از شر مأمورين ستمگر دولت شـاه

پاسخ به مراجعين می گويند اين اداره عھده دار امور نان تبريز نيست و

معـدوم بـه طـور دسـته جمعـي انجـام مي

گرفت ،و اين فرار و

به فرمانداري نظامي ارتباط دارد و بـاالخره مـردم پـس از سرگرداني و

سرگرداني تا سال 1328نيز ادامه داشت و به نوشته ي روزنامهي باختر

بالتكليفي ،ناچار روز سوم شھريور ،بازار را بسته در استانداري و

امروز؛ »تا امروز  500از اھالي آذربايجان به تھران آمد بودند ،به

شھرباني و تلگرافخانه متحصن شدند« 3 .در کتاب »سالھای بحرانی«

وسيله افراد خير و تجار آذربايجاني جمع آوري و به شيروخورشـيد بـه

كه خاطرات روزانه ی محمدناصر صولت قشقايي است و در سال

تبريز اعزام شدند«6 .مصائب خلق آذربايجان بعد از يورش ارتجاع و

1371منتشـر شـده اسـت ،ناصر قشقايي مي نويسد :مستردوگالس قاضي

فئوداليسم آن چنان سنگين و دردنـاك و ابعـاد فاجعـه ي آن چنـان كشنده و

معروف آمريكايي مھمان من بود و روز چھارشنبه پانزدھم شھريور ماه

زيان بار بود كه دولت زير فشار افكارعمومي به تنظيم اليحـه

 1329پـس از مقـداري گـردش ،صحبت متفرقه شد .مستر دوگالس در

عمـومي دربـاره ي اھـالي آذربايجـان ،دست زد كه حتي اين اليحه ھم

ضمن صحبت اظھار داشت ،يک روز مھمان واالحضرت اشرف بودم

جز ازديـاد مصـيبت و بازگـذاردن دسـت مـأمورين و جاسـوس ھـاي

شـاه ھـم تشـريف داشتند.در چمن ميخواستيم ناھار بخوريم .قبال من

ركـن دو و شھرباني عليه خلق آذربايجان نتيجه ای نداشت.

اظھار داشتم وضع آذربايجان بد است و اھالي گرسنه ھسـتند .خواھر

*ــ فقط طلب خرده مالكين و صاحبان اراضي و مستغالتي كه در

شاه ًمقداري از چمن كند و علف سبز را به ھوا پرت كرد ،گفت از اين

آذربايجان باقي مانده و در تھران به اردوي دشمن نپيوسته بودند ،بود

بخورند در اين موقع خبر دادند كه ناھار حاضر است .ديـدم ناھار

قابل پرداخت.

مفصلي است گفتم ،اين مال چندين نفر است ممكن است از زيادي اين

ي عفـو

 **-در حالي كه در آن ايام تھران و ساير مناطق كارگري فاقد قانون

غذا كه ھر روزمصرف ميشود چندين نفـر را غـذا داد  .از اين حرف

كار بود و مبارزه براي حداقل کار ادامه داشت.

من ،اين زن بي حيا عصبانی شد يک ران بره را كند و پرت كرد جلوي

1ـ ضررھای نفاق در جنبش ھای ملی ،غ .ب .داداش زاده،ص  98و 99

سگش .من ھم ديگر چيزي نگفتم و غذا را به ھر ترتيبي بود تمام كردم و

2ــ گذشته چراغ راه آينده است.ص 333

رفتم.

3ــ روزنامه باختر امروز ،شماره  25شنبه  5شھريور ،1328جريان

ناصر قشقايي در ادامهي اين خاطره می نويسد:

اخبار روز

ويليام دوگالس از وضع تبريز زياد شكايت داشت و می گفت صدي

4ــ خاطرات روزانه محمد ناصر صولت قشقايی ،کتاب سالھای بحرانی،

نودوپنج مـردم مايلنـد پيشـه وري برگـردد و از مـأمورين )دولت( نا

انتشارات موسسه خدمات فرھنگی رسا ،چاپ سوم  1371ص  80و 81

راضیھستند4.

5ــ ضررھای نفاق در جنبش ھای ملی ايران ،داداش زاده ص 98

ارتجاع خشن و بي رحم فئوداليسم كه در پناه سر نيزه و توپ و تانگ و

6ــ باختر امروز 26 ،آذر 1328

١٨
دوره پنجم شماره  ١٤٩آذر ١٣٩٧
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ا -الھرودی
خصوص سازی عدول از اھداف انقالب است
ويژگی انقالب ١٣٥٧ايران با مردمی بودن آن ارتباط پيدا می
کند  .زيرا نيروی محرکه آن را خود مردم تشکيل ميدادند.
اکثريت مطلق شرکت کننده در انقالب عضو اين و يا آن حزب
سياسی و يا سازمان اجتماعی نبودند  .ھيچ يک از ايديولوژی
رسمی و غير رسمی موجود در جھان انقالبيون ايران را
راھنمايی نميکردند  .ميليونھا مرد و زن به کوچه و خيابان
آمدند تا استبداد و رژيم استبدادی نابود شود و حکومت مردمی
با شعارآزادی ،دموکراسی سرکار آيد .عدالت در جامعه بر
قرار گردد  .فقر از ميان برود .سروری گروه کوچک بر
ميليونھا توده مردم مطرود شود  .زمين به صاحبان اصلی آن

تعاونی و خصوصی با برنامه ريزی منظم و صحيح استوار

بر گردانده شود .کارخانه از آن کسانی باشد که ماشين آنرا به

است.

حرکت می آورند  .حق انسانی تک تک مردم اعم از مرد و

»بخش دولتی شامل کليه صنايع بزرگ ،صنايع مادر،

زن تأمين گردد  .تبعيض ميان زن و مرد ،تبعيض ميان اقوام و

بازرگانی خارجی ،معادن بزرگ ،بانکداری ،بيمه ،تأمين

ملل از ميان برداشته شود ،اصل برابری و برداری

نيرو ،سدھا و شبکه ھای بزرگ  .آبرسانی ،راديو تلويزيون،

برقرارگردد  .ھمه اديان آسمانی از جمله دين اسالم رویھمين

پست و تلگراف و تلفن ،ھواپيمائی و کشتی رانی ،راه و راه

مسئله ،يعنی آزادی سياسی و برابری اقتصاد تاکيد دارند.

آھن و مانند اينھا است که به صورت مالکيت عمومی و در

ھر تحولی در اين راستا خواه از طريق اعمال قھر و يا بشکل

اختيار دولت است«.

مسالمتآميز تحولی است انقالبی ،انقالبی که نظم موجود را

اين ماده از قانون اساسی ھدف اصلی انقالب را بشکل دقيق و

بھم ميزند و نظم جديدی در جامعه برقرار می کند  .در چنين

حساب شده تعيين ميکند .بايد گفت مردم برای رسيدن به اين

انقالبی شخصيت ھا جا عوض نمی کنند  .نظام اجتماعی

ھدف ،در اين انقالب  ٦٠ھزار شھيد و صد ھزار زخمی و

منسوخ جای خود را به نظامی ميدھد که  %٩٠منافع اھالی

معلول به جای گذاشتند .اما دولتی که سوار بر امواج انقالب به

تأمين می گردد .تأمين منافع قبل از ھر چيز اقدام عملی را در

قدرت رسيد ،نگذاشت خون شھيدان خشک شود از ھدف

بر ميگيرد که جامعه را بسوی زندگی بھتر ھدايت ميکند و

اصلی انقالب عدول کرد  .رقبای سياسی خود را از صحنه

کشور در راستای رفاه عمومی قرار ميگيرد  .آزادی ھای

طرد نمود در راستای تأمين منافع نوکيسه گانی قرار گرفت که

سياسی نيز با باال رفتن رفاه عمومی ارتباط ناگسستنی دارد .

 %١٠اھالی را تشکيل می دھد .اين حکومت اصل  ٤٤قانون

انقالب ١٣٥٧چنين ھدفی را دنبال ميکرد و در اين سمت و سو

اساسی را با حکم حکومتی ملغا نمود .اموال مردم را که با

حرکت می کرد  .ھمه پرسی ١٢فروردين  ١٣٥٨با رای ٢٠

عرق جبين مردم و پول ماليات دھندگان بوجود آمده بود ،تحت

ميليونی چنين راه انقالبی را مورد تأئيد قرار داد .اصل ٤٤

عنوان پر طمطراق » واگذاری کار مردم به مردم«،

قانون اساسی نيز حکمی بود در اين راستا .در اين اصل گفته

)خصوصی سازی( در بازار مکاره در اختيار نوکيسه گان

می شود:

تازه بدوران رسيده گذاشت .کاری که رفسنجانی آغاز کرد،

نظام اقتصادی جمھوری اسالمی ايران بر پايه بخش دولتی،

خاتمی و احمدی نژاد آنرا ادامه داده و ميدھند.

١٩
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جالب است که احمدی نژاد در ظاھر با خصوص سازی

مالکيت دولت را بر مؤسسات غير منقول ملی شده ) مصادره

مخالفت می کند  .بازار آزاد و نظام سرمايه داری را دروغ

شده( گسترش دادند .در عمل بقول احمدی نژاد دايره فعاليت

بزرگ قلمداد می کند که به نظر وی به نفع دزدها است.

سرمايه داران دزد را محدود تر نمودند .بعبارت ديگر سياست

»اين دزدها در چھار سال رياست جمھوری وی بنا به اعتراف

ضد سرمايه داری انقالب جامعه عمل پوشيد و ايران عمال راه

بايد از چنته دولت آزاد و در

رشد غير سرمايه داری را برگزيد .اما دولت رفسنجانی زير

اختيار مردم قرار گيرد «....در نظام اجرائی کشور سپردن

تأثير امواج نئوليبراليزم صندوق بين المللی پول ،راه

کار مردم به مردم خصوص سازی تفسير ميشود .خصوص

خصوص سازی را در پيش گرفت  .مالکيت دولتی را با

سازی نيز مفھومی جز فروش اموال دولتی نيست و درعرصه

فروش شرکت ھای دولتی به سرمايه داران دزد ،به رشد

ھای مختلف برای تحرک مردم نه تنھا باز نشد ،بلکه ھر روز

اقتصادی و از اين طريق به زندگی مردم ضربه مھلکی وارد

بيش از روز ديگر فضا را به روی مردم تنگتر کردند) «.اين

کرد.

بخشی از نظرات ريکارانه احمدی نژاد است که در روز

جالب اين است ،اکنون که با بحران سراسری مالی و اقتصادی

٢٤خرداد سال  ١٣٨٤منتشر شد (.سه سال بعد در مقاله ای در

در جھان بويژه در آمريکای نئوليبرال زندگی مردم مختلشده،

سايت اخبار )٣شھريور  (١٣٨٧تحت عنوان »ايران

بانک ھا و کارخانه ھا بشکل گسترده با ورشکستگی روبرو

رکورددار خصوص سازی در جھان« گفته ميشود» ،يک سوم

گرديده و ميگردد .با اين حال دولت احمدی نژاد با پيگيری بی

دارايی ھای کشور از ....٨٤واگذار شده است که نشان ميدھد

سابقه ،خصوص سازی را گسترش ميدھد و در نتيجه صدھا

ايران در سال گذشته باالترين حجم واگذاری را در بين

کارگر از اشتغال محروم ميشوند ،بيکاری گسترده تر ميگردد

کشورھا داشته است«.

وضع اقتصادی تحت تأثير بحران سرمايه داری بدتر ميشود،

حال اين سئوال در برابر ھر فرد واقع بين مطرح ميشود :چه

بودجه دولت با کسری ھنگفت مواجه ميگردد.

شد که بالفاصله پس از پيروزی انقالب رھبران تازه به قدرت

ھمه اين بدبختی با عدول از راه انقالب و بازگشت به نظام

رسيده اموال منقول و غير منقول سرمايه داران بزرگ از

سرمايه داری منحط ارتباط ناگسستنی دارد.

جمله اموال در بار پھلوی را ملی کردند و در قانون اساسی

گرفته شده از روزنامه آذربايجان شماره  55فروردين ١٣٨٨

سايت جمھوريت »منابع ملی

»مھاجر لر«
برتولت برشت – چئويرن :احد واحدی
مھاجرلر
ھر زامان،
بيزلره قويوالن بو آدی
معناسيز گؤرورم:
»مھاجر…!«
بو او دئمکدير کی،
بيز بير اؤلکهدن
باشقا بير اؤلکهيه کؤچموشوک؛
بير حالداکی مگر
کوچدوگوموز بير اؤلکهنی آزادليقال
سئچميشيک؟!…
بيز باشقا مملکته گئتمهميشيک
عؤمور بويو اوردا قالماق اوچون!
بيز قاچميشيق بوگون،
داھا دوغروسو ،بلکه
قوولموشوق ،سورگون اولموشوق.
اونونچون بيزه
نه اينکی وطن!

سورگون اؤلکه آدالنمالی
بيزلری ساخاليان اؤلکه!
باخين!
بئله نگران – راحاتسيز اوتوروروق بيز،
امکان قدر سرحديميزه ياخين؛
و گوزلهييريک وطنه گئری دؤنن
گونوموزو
ھر کيچيک دگيشيگ،
سرحدين ھر يانيندا گؤرونور بيزه،
و يولدان يئتيشن ھر کيمدن
حرارتلی و جدی
سوروشوروق ھر نهيی.
بير شئی اونودولمور؛
باغيشالميريق دا ھئچ نهيی!
تسليم سؤزو بيگانهدير بيزه.
بيرده ساعاتالرين سوکوتی
چاشديرمير بيزی؛

بيز باغيرتیالرين سسينی
ائشيديريک دوشرگهلرينيزدن بورايا
قدر.
بيز اؤزوموز مگر
سيزين جنايتلرينيزين سس – سميری
کيمی
گئچمهديک سرحدين بو اوزونه؟
بيزيم ھر بيريميز،
بير شاھيد کيمی
دلينميش باشماقالريميزال
جمعيتين اورتاسيندان گئچهرک
گؤسترير اؤلکهميزی
ميرداراليان رسواليقالرينيزی!
اما بيزلردن کيمسه،
بوردا قالماياجاق؛
سون سؤز ھله
ديله گلمهميش ،دئييلمهميشدير!
 ١٩٣٧دانمارک
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آرخيودن تانيالن ”  ٢١آذر“ مدالی
حيات يولداشيم زينب موسی زاده جبار قيزی ،اليازماالريمی ،کتاب
آرخيويمی آراشديرارکن نئچه ايللردی آختارديغيم مدالی تاپير.
آرخيودن تانيالن نئچه ايللرين حسرتيندن سارالميش ،سولموش ”٢١
آذر مدالی و وثيقه سی .وثيقنی آچيب سولوخموش يازيالری
اوخويوروق.
تاريئل اوميد
آيرانلی مھاجرلر جمعتی ادبی بيرلييينين صدری
ميرقاسيم چشم آذر تبريز فدائی دسته لرينين کومئندانتی ايدی.
) ١٩٤٦ -١٠١٢١٩٤٥جی ايللر( .ھم ده س.ج .پيشه ورينين
کؤمکچيسی ،راديو کوميته سينين صدری ايدی .يقين کی ،بو.
جبار موسی اوغلو موسی زاده -١٩٤٥جی ايل تاريخده وئريليب.

ايگيدليگيمی نظره آليبالربو تايا مھاجرت ائتديکدن سونرا ميرقاسم

”آذربايجان ملی حکومتينی اله گتيرمکده شرکت ائتمه سينه گؤره

چشم آذر ايله اوزون مدت عائله وی دوستلوق ائتديک .زينب خانيم

آذربايجان مجليسی ،آذربايجان مجليسی ملی طرفيندن ” ٢١آذر“

آتاسينين خاطره لريندن دانيشيردی:فدائی دسته لری گنجه ده و

مدالی ايله طلتيف اولونوب.

شمکيرده تعليملر کئچيرديلر .گئری قاييتماق اوچون س.ج پيشه وری

آذربايجان مجلس مليسينين رئيسی شبستری.

نامعلوم ماشين قضاسينا ساليناندان سونرا عائله ميز شمکيرده ،

آذربايجان مجلسی مليسينين کاتيبی م .وياليی.

سونرا ايسه باکيدا مسکونالشيب .آتامين عائله سی بؤيوک

آرخيودن تاپيالن بو دمير مدالين رنگينی ايللر دييشيب .آنجاق بو مداال

اولدوغوندان اونا کمک مقصديله آذربايجان حکومتی بير اوشاغينی

اوالن محبت ھئچ واخت دييشمه ييب .وطنينين ،آذربايجانين آزادليغی

موسکوايا ايوانوف شھرينه بين الخلق اينترنات مکتبينه گؤندريبلر .او

اوغروندا دوغما ائل ،اوباسيندان اوزاق دوشسه ده ،جبار موسی زاده

دا منيم بختيمه دوشوب .اورتا تحصيليمی روس ديلينده آلميشام.

ھئچ واخت سارسيلماييب .زينب خانيم دانيشيردی :موسی زاده

تحصيليمی باشا ووراندان سونرا باکييا دولت اونيورسيتتينه فيلولوگيا

آناخانيم  ٤اوشاقال )بير نئچه آيدان سونرا( آتامين آرخاسينجا گليب.

فاکولته سينه قبول اولموشام .اونيورسيتتی بيتيرميشم -1992 .جی

فدائی دسته لری گنجه ده و شمکيرده يئرلشديگيندن اونو گنجه ده

ايلين مای آييندا بيزه نصيب اولونوب کی ،وطنه گئديب آتامين دوغما

تاپيب .سونرا عائلهميزی شمکيرده )شمکير( تزه کندده يئرلشديريبلر.

اوجاغينی گؤرک .قونشوالرال گؤروشدوک.

آتامين خاطره لريندن جنوبی آذربايجاندا ملی حکومت قوروالندا من

آتاما بو گون قسمت اولماسا دا اؤز حيتيندن تورپاق دا گتيرديک.

فدائی ايديم) .يعنی سالحلی عسگر( بير ييغينجاقدا مرتجع قوه لردن

بيلجه ريده دفن اولونموش قبرينين اوزتونه سپديک.

اوالن بير نفرين ميرقاسم چشم آذری وورماق ايستديگينی گؤردوم .او

چتين و کشمه -کشلی بير حيات ياشاساق دا بو گون آرخيودن تاپديغيم

آتش آچمازدان قاباق من اونو ووردوم.

” ٢١آذر“ مدالی بيزيم و بوتون فدائی عائله لرینين فخر ائتديگی بير
مدالدير .اونو قورويوب ساخالياجاييق .خلقيمين گلهجک گونلری
اوچون.

قزئت تحريريه ھئيتی طرفيندن نشر اولونور
قزئتين آرتيريب ،ياييمی آزاددير
E- mail info @ adfmk.com
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