
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                                 ١٣٩٧ اسفند ١٥٢  ه شمار  دوره پنجم 

  !نوروز برھمگان مبارک باد        
 

  !یھموطن گرام

  1398 آغاز سال جاني دمکرات آذربافرقه

   ساکنی به ھمه خلق ھامانهي را صمی شمس

   سال مي دارديما ام. دي گویکشور شاد باش م

 و یروزي پت،ي و استبداد و سرشار از موفق دور از ظلم وستمی رو، سالشيپ

 آزاد، یطي حق دارند در محراني ایخلق ھا.  باشدراني ملت ایبرا یشادکام

  ! آن روزديبه ام.  کنندی و شکوفا زندگکيدمکرات

   به حال روزگارخوش

   خاکی سبزه بوی باران بویبو

   شسته باران خورده پاکی ھاشاخه

  دي و ابر سپی آبآسمان

  ديز ب سبیبرگھا

   نرگس رقص بادعطر

   شادی شوق پرستو ھانغمه

   مستی گرم کبوترھاخلوت

   بھارنکي رسد ای نرمک منرم

   به حال روزگارخوش

   به حال چشمه ھا و دشت ھاخوش

   به حال دانه ھا و سبزه ھاخوش

   بازمهي نی به حال غنچه ھاخوش

   خندد به نازی که مخکي به حال دختر مخوش

   از شرابزي به حال جام لبرخوش

   به حال آفتابخوش

   روزگارني دل من گرچه در ایا

   به کامی پوشی نمني رنگجامه

   ز جامی نوشی نمني رنگباده

  ستي سفره ناني و سبزه در منقل

   استی تھدي بای که می از آن مجامت

  مي با نسی از تو اگر چون گل نرقصغي دریا

   از من اگر مستم نسازد آفتابغي دریا

   از بھارميري نگیا اگر کام از مغي دریا

   غم را به سنگشهي شيی نکوگر

   ھفتاد رنگشودي رنگش مھفت

 "یري مشدونيفر"

 

  ! جمھوری فدرال خواست ھمه ملل و اقوام ايران است          

   زن مبارک بادی مارس روز جھان8

  

  

  

  

  

  

  

 و یباف  پارچهیھا رگر کارگاه، زنان کا١٨۵٧در ھشتم مارس 

 و خواھان ختندي رھا اباني به خکاي آمرورکيوي در نیلباس دوز

 اري بسطي دستمزد، کاھش ساعات کار و بھبود شراشيافزا

زدن   و کتکسي تظاھرات با حمله پلنيا. نامناسب کار شدند

  .زنان برھم خورد

 حقوق ني تأمی که مبارزات زنان برایا  در دوره١٩٠٧ سال

 سالگشت ني اوج گرفته بود، بمناسبت پنجاھمی و اجتماعیاسيس

 در ھشتم مارس، زنان دست به تظاھرات ورکيويتظاھرات ن

  .زدند

 بار در نينخست» روز زن«عنوان   از سال بهی انتخاب روزدهيا

“  زنانی برایحق را” با شعار ورکيوي مبارزه زنان نانيجر

 ١٩٠٩ هي فور٢٣دو ھزار زن تظاھر کننده در . مطرح شد

 کي ه،ي آخر فورکشنبهي کردند که ھر سال در روز شنھاديپ

 اربرگز» روز زن« بمناسبت کاي در آمریتظاھرات سراسر

  ٢ادامه درص                                             .شود

 

 ٤                          ص و بازتاب آنیروز زبان مادر

  ٦          صقيشي مھاجرله دانري بیرانلي اانياشاي دايباک

   ٩                  ص شدن صنعت نفتیاسفند روز مل 29

    ١٠      ص... مارس٨در بزرگداشت  جانيمبارزه زنان آذربا



 
 
 

   ... زن مبارک بادی مارس روز جھان8
  
 که کالرا “ستيالي کنفرانس زنان سوسنيدوم”، ١٩١٠ سال در

“  زنی المللنيروز ب ”نيي از رھبران آن بود، به مسئله تعنيزتک

را “ اول ماه مه”ز  قبال رویشي اترستياليزنان سوس. پرداخت

 داشت که ی و مفھومگاهياما اول ماه مه، جا.  کرده بودندشنھاديپ

 مشخص بر سر مسئله زن را رزه مباگاهي و جاتي اھمتوانست  یم

 مارس را ١٩ آلمان، روز ستياليزنان سوس. تحت الشعاع قرار دھد

 ١٨۴٨ در سال ی روز، مبارزات انقالبنيمناسبت ا.  کردندشنھاديپ

 حکومت در ی لفظیني پروس بود که به عقب نشی پادشاھميرژ هيعل

. ديمنوزدھم مارس ھمان سال، منجمله در مورد مطالبات زنان، انجا

 مراسم ني نخستی برگزارخي تار“ستيالي کنفرانس زنان سوسنيدوم”

 ی قطعیري گميتصم.  کردنيي تع١٩١١ مارس ١٩را » روز زن«

  .وکول شدبه بعد م»  زنیروز جھان «نيي تعیبرا

، » زنیروز جھان «نيي از انتشار قطعنامه کنفرانس در مورد تعبعد

 بود یالتي تشکني کرد، و نخستتي حمامي تصمني دوم از اوناليانترناس

  . شناختتي روز را برسمنيکه ا

 و دانمارک با سي سوئش،ي آلمان، اتریابانھاي خ١٩١١مارس  ١٩

 به شير کننده در اترشمار زنان تظاھ. مارش زنان به لرزه در آمد

 به تظاھرات حمله بردند و به سي پلیروھاين. ديرس  ی ھزار نفر م٣٠

  . کردندري را دستگیزدن زنان پرداختند و گروھ

 ی از نھادھایکي(“  زنانی المللني برخانهيدب ”١٩١٣ سال

، ھشتم مارس را با خاطره مبارزه ) دومیستيالي سوسوناليانترناس

. انتخاب کرد»  زنیروز جھان«عنوان   به،کايزنان کارگر در آمر

 هي در روسیدر ھمان سال، زنان زحمتکش و زنان روشنفکر انقالب

را بشکل تظاھرات و »  مارس٨« و در سراسر اروپا، مراسم یتزار

  . برگزار کردندنگيتيم

در اروپا که مرکز جنگ .  اول درگرفتی جنگ جھان١٩١۴ سال در

 ١٩١۶ و١٩١۵ مارس ٨ تظاھرات  تالش کردندیبود، زنان انقالب

در .  برگزار کنند“یستيالي جنگ امپرهيعل ”یرا تحت شعار مرکز

 جنگ، طبقات مختلف به موافقان و مخالفان جنگ ري درگیکشورھا

 زنان، مانع از جنبش شده بودند و انشعاب در صفوف ميتقس

  .شد»  زنیروز جھان« و گسترده ی سراسریبرگزار

 و ی گرسنگهينان کارگر در پتروگراد عل تظاھرات ز١٩١٧ سال در

کارگران شھر .  بودهي انقالب روسني بانگ آغازسم،يجنگ و تزار

 ٨.  کردندی تظاھرات، اعالم اعتصاب عمومني از ایبانيدر پشت

 هي انقالب روسخي در تاری روز فراموش نشدنکي به ١٩١٧مارس 

  . شدليتبد

 در “یستيمون سوم کوناليکنفرانس زنان انترناس”، ١٩٢١ سال

روز «عنوان   مارس به٨در آن کنفرانس، روز . مسکو برگزار شد

 را به ايکنفرانس، زنان سراسر دن. دي رسبيبتصو»  زنیجھان

 فرا شاني تحقق خواسته ھای نظم موجود و براهيگسترش مبارزه عل

  .خواند

 دي جدی جنگ جھانی بسوگري بار دکي اي، دن١٩٣٠ اواسط دھه از

 که يیدر کشورھا»  زنیروز جھان« تظاھرات یاربرگز. روان شد

 ني ارغميعل.  اعالم شدی قانونري بودند، غسميتحت سلطه فاش

.  تظاھرات کردندني، زنان در برل١٩٣۶ در ھشتم مارس ت،يممنوع

 شاھد تظاھرات ھشتم مارس در ستي فاشیايدر ھمان روز، اسپان

 و یآزاد”ار  شعخواه،ي و جمھورستي ھزار زن کمون٣٠.  بودديمادر

  .سر دادند“ صلح

 در بخش يی رھای دوم، انقالبات و جنبشھای جنگ جھانی پدر

 زنان و مردانش در مي با شمار عظنيچ.  درگرفتی چندیکشورھا

.  برداشتشي زنان به پيی در جھت رھای بزرگی کوتاه گامھایزمان

ً دولت در آن سال  در بر ی و انقالبی مترقالتيھا و تشک ھا، عمدتا

  .دنديکوش یم»  زنیروز جھان «يیپا

 ني التیکاي و آمرقاي و افراي آسی، در کشورھا١٩۶٠ دھه در

 یدار هي سرمایدر کشورھا.  بپا خاسته بودبخش يی رھایجنبشھا

 باال گرفته بود خواھانهي و ترقی جنبشھا و مبارزات انقالبزي نشرفتهيپ

  .افتي ري چشمگی اوج و گسترشزي زن نيیو جنبش رھا

 مردساالرانه و ني و قوانودي سنن و قهي و اروپا، زنان علکايمر آدر

 یدر جنبش زنان موضوعات.  بپا خواستنديیساياحکام اسارت بار کل

 ،ی منع آزار جنس،ی شغلني تامن،ي حق طالق، حق سقط جنرينظ

 مطرح رهي کاھش ساعات کار روزانه و غ،ینگار  با ھرزهتيضد

در .  کندیشروي پھا نهي زمنيز ا ایخ جنبش موفق شد در برنيا. شد

 گرد کاي در آمری زنان دردانشگاه برکل١٩۶٩تظاھرات ھشتم مارس 

  . تظاھرات کردندتنامي جنگ در وهيآمدند و عل

 یروز جھان«عنوان   سازمان ملل ھشتم مارس را به١٩٧۵ سال در

  . شناختتيبرسم» زن

، با ١٩٧٠ دوم و باالخص از اواخر دھه ی از خاتمه جنگ جھانبعد

 یتر  بزرگیھا  عقب مانده، بخشی به کشورھایدار هيتوسعه سرما

 حال، زنان ھمچنان در نيدر ع.  گشتندلي کار و تحصرياز زنان درگ

 نيا.  نظام مردساالر بودندري درجه دوم داشته و اسیتيجامعه موقع

  . تر کردی و انفجارادترتناقض، مسئله زن را ح

 ی تری شکل جدتيبش مشروط در دوره حنراني زنان امبارزات

 که وجود یادي زیسر مهي و نی سریھا   انجمنانيدر م. گرفت

 زنان  به طور یانجمن ھا.   شکل گرفتزي زنان نیداشت، انجمن ھا

   ی و بعدھا، در سالھاکردند ی در جنبش مشروطه شرکت مانهيمخف
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  ذربايجانناشر افکارفرقه دمکرات آ               ١٣٩٧اسفند ١٥٢ شمارهدوره پنجم



  

  

  

  يی آنھا سازمان ھااني دوم از می مجلس و جنگ جھانليپس از تشک

  .پرداختند ی شدند که به حقوق زنان   مسيتأس

 انهي مخفلي بدلتي مشروطیھا  زنان در سالی حقوقیھا تي فعالاز

 ی  نسبی ھایاما آزاد . ستي در دست نیاديعمل کردن اطالعات ز

(  در حقوق زنان یالملل ني براتيي پس از جنگ و تغیھا در سال

 انقالب یروزي و پ و انگلستانکاي  زنان در آمری حق رایجنبش ھا

 بار در جھان ني اولی که برایر شوروي اتحاد جماھلياکتبر و تشک

 ی ترقی شناخته شد و جنبش ھاتي حقوق زن و مرد به رسمیبرابر

 از عوامل توان یرا م)  بخصوص در مصرانهيخواھنه در خاورم

  . بعد دانستیمھم رشد جنبش زنان در سال ھا

 اول ی جنگ جھاناني و پاتي بعد از انقالب مشروطیھا  سالدر

 شدند، سي که با ھدف حقوق زنان به طور مستقل تأسيیھا انجمن

 زنان یھا هي دخترانه و انتشار نشریھا  مدرسهسي به تأسشتريب

 زنان منتشر شد و در هي نشرني نخست1289در سال . پرداختند یم

 نيا.  شدی قانونري غان سازمان مستقل زنني  آخر1311سال 

 توسط فعاالن حقوق زنان که از طبقه شتريھا ب ا و انجمنھ سازمان

مانند اصفھان، رشت و ( بزرگ ی تھران و شھرھایمتوسط به باال

 نيھمه ا.  شدندسي کرده بودند، تأسليکه اغلب تحص) رازيش

   . توسط حکومت رضا شاه  بسته شدند1300ھا در دھه  سازمان

 نسوان، مجمع تيحر به انجمن توان ی زنان میھا  سازماناني ماز

 نسوان تي سعادت نسوان و جمعکي پتي نسوان، جمعیانقالب

 به دانش، توان ی دوره مني ااتي نشرانياز م.  وطنخواه اشاره کرد

 سعادت نسوان، نامه بانوان، عالم نسوان،  کيشکوفه زبان زنان، پ

 ھمزمان با  زي نھا هي نشرنيا.  کرداشاره و جھان زنان  رانيدختران ا

  . شدندلي مستقل و منتقد در سلطنت رضا شاه تعطاتيته شدن نشربس

 دوباره  اتي حدي تجدیھا  سالتوان ی را م1331 تا 1320  یھا درسال

 لي را تشکیتر و ھدفمند تر  مستقلیھا جنبش زنان دانست که سازمان

 ،یاسي حقوق سني با ھدف تامراني زنان حزب توده االتيتشک. دادند

 یبرا.  داشتی سالھا نقش برجسته اني زنان در ای و فرھنگیاقتصاد

  به جاني دولت خود مختار آذرباانهي و خاورمرانيا بار در نياول

   حقوق زنان با مردان را ی برابری ورشهي جعفر پدي سیرھبر

  ) اسفند17( زن در ھشتم مارس ی شناخت و روز جھانتيبرسم

   و 1332 مرداد 28 ني خونیبا کودتا.  رسما برگزارشد1324

  

  

  

  

  

  

  

 ھم ان زنی جنبش اجتماعخواهي و ازادی مترقیروھايسرکوب تمام ن

 یالتي دولت پس از کودتا با ساختن تشکتيو در نھا. سرکوب شد

 زنان را ی حقوقی ھاتي تمام فعالران،يتحت عنوان سازمان زنان ا

  . قرار دادیتي امنیدر کنترل دولت و ارگانھا

 زنان کشورمان امکان گري بار دکي 1357 انقالب بھمن سال در

 ی انقالب و حفظ دستاوردھایروزي پی تا دوشادوش مردان براافتندي

 انقالب و مبارزه با یروزينقش زنان در پ. ندياي مبارزه بدانيآن به م

 کشور در جنگ ی در دفاع از مرزھای و حتی ضد انقالبی ھاانيجر

 زنان که یبر طلبجنبش برا. ر قابل انکار استي برجسته و غ،یليتحم

 اھداف انقالب و شبردي در جھت پخواهي ترقیروھاي نگريھمراه با د

 و ی داخلی ارتجاعیروھاي کشور بود به مذاق نشرفتي و پیترق

 ی حامیاسي سیروھايبا سرکوب ن. امدي آنھا خوش نی خارجانيحام

 ی گاھھانجه شکی راھري دستگزيانقالب، ھزاران زن مبارز ن

 زنان نيا.  به انقالب و اھداف آن پشت کرده است شدند کهیتيحاکم

 فشار و شکنجه قرار دادند و ري زیواني حی ھاوهي با شخواهيآزاد

 ی اسالمی جمھورمي رژبي ترتنيبه ا. صدھا نفر از آنان اعدام شدند

 که ی زنانی و سازمان ھاالتيمانند رضا شاه و محمدرضا شاه تشک

 موثر آنھا یو رھبران و اعضا شده بود، منحل لي تشکنقالبپس از ا

  . کرديی قرون وسطای زندان ھای و راھريرا دستگ

مبارزات زنان .  نگرفتاني خواھانه زنان پای و ترقی اجتماعجنبش

 صحنه ني از درخشانترري در دو دھه اخژهيپس از سرکوب ھا بو

 سالھا نيدر ا. دي آی کشورمان  به حساب می مبارزات اجتماعیھا

 در ی و ملیتي جنس،ی بر ضد ستم مضاعف طبقاتراني زنان اکاريپ

 ان،ي معلمان، فرھنگان،يوکنار مبارزات کارگران، دانشج

 زي بر انگني موثر و تحساري ساکن کشور، بسیروشنفکران و خلق ھا

  .بوده است

 ماه سال ی دی پر شور زنان کشورمان در جنبش اعتراضشرکت

 معلمان، یتراضگذشته، مبارزات قھرمانانه آنھا در حرکت اع

 را به خود جلب انيتوجه جھان...  کارگران و ان،ي دانشجوان،يفرھنگ

 سالھا نشان دادند که نه تنھا ني ما در اھني مريزنان دل. کرده است

 برحق خود ی از خواست ھایني نشب حاضر به عقی عنوانچيتحت ھ

 . به مبارزه ادامه دھنديی نھایروزيبلکه مصصم ھستند تا پ. ستندين

  

  

  

  

  

 
 

٣
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 !از مبارزات کارگران و زحمتکشان کشور حمايت کنيم



 
 
 

   و بازتاب آنیروز زبان مادر
 
 ی کانون وکالی حقوق بشر و حقوق شھروندونيسي کمهيانيب

  ؛ی شرقجاني آذربایدادگستر

   در مدارسی زبان مادرسي تدرلزوم

 ی دادگستری کانون وکالی حقوق بشر و حقوق شھروندونيسيکم

ر  با انتشای زبان مادری به مناسبت روز جھانی شرقجانيآذربا

 زبان سي و تدری قانون اساس15 اصل ی به لزوم اجرایا هيانيب

  . کرددي در مدارس تاکیمادر

  : استري به شرح زهياني بنيمتن ا 

 ني بثاقي که در مستي بشری حق اساسکي ی زبان مادرلي تحصحق

 هي حقوق کودک، اعالموني کنوانس،یاسي و سی حقوق مدنیالملل

 هي اعالم،ی و زبانی مذھب،ی مل،یوم قیتھايحقوق افراد متعلق به اقل

 و دي تاک،يی مورد شناسای و منشور زبان مادری حقوق زبانیجھان

 شي خوی گرفته و کشورھا در قانون اساسار قریالملل ني جامعه بدييتا

در واقع، . اند  حق دانستهني و احترام به اتي خود را ملزم به رعازين

 یھا  از شاخصهیکياست که  دهي و باور رسنيقي ني به ایجامعه جھان

 مختلف و حفظ تنوع یھا ھا و زبان  توجه به فرھنگداريتوسعه پا

  .باشد ی می چند زبانگتي و تقویزبان

  

 ی دادگستری کانون وکالی حقوق بشر و حقوق شھروندونيسيکم

 و با راني در ای مادریھا  بر لزوم حفظ زباندي با تاکیشرق جانيآذربا

 فهي بر خود وظی پانزدھم قانون اساسیتعالمدنظر قرار دادن اصل م

 ضمن ن،ي سرزمني حقوق شھروندان اتي رعای در راستاداند یم

 لي اصل و حق تحصني اتي بر رعا،یر زبان مادی روز جھانکيتبر

  . ورزددي شھروندان در مدارس کشور تاکی زبان مادرسيو تدر

 ی عل،ی قانون اساسی اجراني و تعھد است که مسئولفهي وظکي نيا

 ،ی قانون اساسی محترم جمھور به عنوان مجراستيالخصوص ر

 اصل مغفول مانده را فراھم نموده و با ني ای اجراطيلوازم و شرا

 در مدارس، به تعھدات ی مادریھا  زبانسي تدرتيرفع ممنوع

 حق مسلم ني عمل نموده و با احترام به اشي خوی و داخلیالملل نيب

  . کشور قدم برداردداريزن و پا توسعه متوای در راستایبشر

  : دانشگاه مراغهاني دانشجوطومار

 طومار مطالبه رشته ی امضا؛ی زبان مادری با روز جھانھمزمان

   در دانشگاه مراغهیزبان تورک

 ،ی طوماری دانشگاه مراغه با امضااني نفر از دانشجو900 از شيب

 نيا در یجاني آذربای تورکاتيخواستار ارائه رشته زبان و ادب

  دانشگاه شدند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نفر از ٩٠٠ از شي، ب)اسفند٢(ی زبان مادری آستانه روز جھاندر

 خواستار ارائه رشته ی طوماری دانشگاه مراغه، با امضاانيدانشجو

  . دانشگاه شدندني در ایجاني آذربای تورکاتيزبان و ادب

 روز چھارشنبه مورخه اني دانشجوی درخواست به ھمراه امضاھانيا

 ني و مقرر شد، ادي گردلي دانشگاه تحواستي دفتر رلي تحو٩٧/١٢/١

 ی دانشکده انسانی دانشگاه به شورااستي رقيدرخواست از طر

 کد رشته نيارجاع داده شود تا بعد از طرح در شورا نسبت به ارائه ا

  . شوددام وزارت علوم اققياز طر

 از بدو یجاني آذربای تورکاتي به ذکر است، درس زبان و ادبالزم

 مواجه اني با استقبال گرم دانشجوجان،ي آذربایھا ارائه در دانشگاه

ھا را   مسئوالن دانشگاهشتري ھرچه بیاري موضوع نيشده است که ا

  .طلبد ی میجاني آذربای تورکاتيدر امر ارائه رشته زبان و ادب

 دانشگاه اني دانشجوی امضا٩٢۶ اف متن نامه و ی دی پليفا

 امضا کنندگان يیه ھمراه اسم و شماره دانشجو مراغه بیسراسر

) نجايا( را در یجاني آذربای ترکاتي ارائه کد رشته زبان و ادبیبرا

  .ديمشاھده کن

 است که یاني از دانشجويی انتقامجوی دانشگاه مراغه در پحراست

 یجاني آذربای افزودن رشته زبان تورکی امضاء برایدر جمع آور

  .فعال بوده اند

 یجاني آذربای افزودن رشته زبان تورکی امضا برایآور ع جمی پدر

 اقدام ني ای متولی دانشگاه از دانشجونيدر دانشگاه مراغه، حراست ا

 کرده و دانشگاه را ترک هي ساعت، تسو48خواسته است در عرض 

  .کند

 دانشگاه یشناس جاني کانون اذربای امضا از سویآور  دنبال جمعبه

 مورد ان،ي دانشجوی امضا از سو٩۵٠ مراغه که با یسراسر

 دانشگاه اقدام به اعمال نياستقبال قرار گرفت، مسئوالن حراست ا

  .اند   اقدام کردهني الي به دلانيفشار به دانشجو

 ني ااني از متولیکي و یشناس جاني عضو کانون آذربا،ی سرکشساالر

 اني دانشجوتيبا توجه حما: دي گوی آن ماتياقدام در خصوص جزئ

   کهي در دانشگاه مراغه، بطوری زبان تورکی واحد٢ارائه درس از 
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اند، ما به فکر   درس را اخذ کردهني دانشجو ا٩٠ ترم ني ایبرا

   دانشگاه ی براجاني آذربای تورکاتيدرخواست رشته زبان و ادب

 امضا کرده و به ٩۵٠ یآور  اقدام به جمع،ی و بصورت قانونميافتاد

  .مي دادلي دانشگاه تحواستير

 اقدام، حراست دانشگاه، روز شنبه نيبه دنبال ا:  ادامه دادیسرکش

 من را گرفته و اعالم کردند بعدا کارت خود را از يیکارت دانشجو

 نداده و لي که ھمان روز کارت بنده را تحوديري بگليحراست تحو

 از ورود من به دانشگاه ممانعت کردند و با اعالم زيروز دوشنبه ن

  .ی و ترک دانشگاه وقت دارهي تسوی براز روکيھا  تننکهيا

 حراست دانشگاه ی من، منشیريگيبا پ:  در ادامه، اظھار کردیو

 و ترک دانشگاه به شما هي ساعت فرصت تسو۴٨اعالم کردند تنھا 

 ی در حالنيو ا. ی مدت دانشگاه را ترک کنني در ادي و باشود یداده م

 وجه قادر چي خود ھستم و به ھنامه اني پای کارھارياست که من درگ

 پاسخگو ی و متاسفانه کسستمي ساعت ن۴٨ مدت در هيبه اتمام و تسو

  .ستين

 دانشگاه با انکار سخنان سي رئنيقي ی لطف اللھی دکتر محمد علاما

 سي موضوع صحت نداشته و رئنيا:  دانشجو، روز گذشته، گفتنيا

 ی اقدامنيو چن دانشگاه است ی علمتيحراست دانشگاه، خود جزو ھئ

 ني در ای با وزي صحت داشته باشد و بنده نتواند ی نمی ویاز سو

  .مورد صحبت خواھم کرد

  

 مذکور از ی است که امروز، دانشجوی دانشگاه در حالسي رئسخنان

 دانشگاه با سيرئ.  حراست دانشگاه به مشکل برخورده استیسو

 یبنده خودار رشياز پذ“  مالقات ندارمی برایمن وقت ”نکهي اانيب

 ٢٢اند بعد از   به بنده اعالم کردهزيکرده است و مسئوالن حراست ن

 ١٠ است که اگر من تا ی در حالني و ادي کنعهاسفند به دانشگاه مراج

 ندھم، اضافه خدمت شامل من خواھد لي خود را تحونامه انيروز پا

  .شد

  مسئوالن حراستشبيالزم به ذکر است د:  دانشجو ادامه دادنيا

 امضا را تحت فشار یآور  در جمعی از دختران دانشجو و متولیليخ

 یآور  اقدام به جمعزي نھادھا در دانشگاه نیقرار داده است و برخ

  .اند  اقدام ما کردهتي محکومیامضا برا

  ھا تي نمود فرھنگ قومني مھمتریزبان مادر: ی ساعزھرا

 با ميه مستق زبان رابطنکهي ااني مجلس با بی اجتماعونيسي کمعضو

ھا و پاسداشت آنھا را پاسداشت فرھنگ و   زبانیايفرھنگ دارد اح

  .سنت ھا دانست

 در ی زبان مادری دوم اسفند، روز جھانیادآوري با ی ساعزھرا

   بزرگ رانيا:  گفت،ی اسالمی آن در نظام جمھورگاهيمورد جا

  

  

  

  

آن  شده و به لي تشکیتي است که ھر بخش آن از قومی پازلیاسالم

  . داده استیکدستيروح 

 نظام نکهي  ااني با بی اسالمی مجلس شورای اجتماعونيسي کمعضو

 جھان در پرداختن به نقش ی نظام ھاني تری ما از مترقیاسالم

 زبان و خِط ی قانون اساس١۵بر اساس اصل :  ھا است، افزودتيقوم

 است و اسناد، مکاتبات و متون ی فارسراني و مشترک مردم ایرسم

 یھا  و خط باشد اما استفاده از زبانان زبني با ادي بای کتب درسو

 اتي ادبسي و تدری گروھیھا  در مطبوعات و رسانهی و قومیمحل

  . آزاد استیآنھا در مدارس، در کنار زبان فارس

 ھا و تي از اولوی کنونطي در شراگري دیاز سو:  ادامه دادیو

 پرداختن به زبان  ی محلی ھا و زبان ھاشي حوزه گویضرورت ھا

  . در خطر استیھا

 مانند يیاتفاقا مناسبت ھا:  شدادآوري مردم در مجلس دھم ندهي نمانيا

 ی زبان مادرگاهي است تا ما به جای فرصتی زبان مادریروز جھان

  .مي داشته باشی اژهي توجه وی و حوزه عمومیدر نظام آموزش

 در ،ی اسالمی آذرشھر و اسکو در مجلس شوراز،ي مردم تبرندهينما

:  فرھنگ ھا، گفتیاي با پاسداشت و احیرابطه با رابطه زبان مادر

 شناخت و نگھداشت زبان ج،ي ترو،ی چند زبان،ی از تنوع زبانتيحما

 که در معرض خطر ھستند و يی زبان ھاژهي ھا و به وشيھا و گو

 شدن فرھنگ دي زبان ھا و معاقب آن ناپدید از بحران نابویريشگيپ

  . استی جھانی و حتیسئله مل مکيھا 

 یاي با فرھنگ دارد و احمي زبان رابطه مستقنکهي بر ادي با تاکیساع

زبان ھا و پاسداشت آنھا پاسداشت فرھنگ و سنت ھا است، ادامه 

 تنھا زبان ی زبان مادرھا،  یجاني ما آذربایبه عنوان مثال برا: داد

ت آن به منزله  نمود فرھنگ مان بوده و پاسداشني بلکه مھمترستين

  . استجاني و فرھنگ آذرباتي ھویايابقا و اح

 زبان جي مجلس در مورد استدالل مخالفان ترودي اموني فراکسعضو

 به کم ی محلی زبان ھاجي آموزش و ترونکهي بر ای مبنی محلیھا

در :  شود، گفتی منجر می و وحدت ملیرنگ شدن زبان فارس

 زبان جيده آموزش و ترو شاني و صراحت بی به روشنیقانون اساس

 است ی کشور که فارسی در کنار زبان رسمی و قومی محلیھا

  . روش و منش ھستمنيبالمانع است و من طرفدار ا

افراط :  کردحي تصری اسالمی مجلس شورای اجتماعونيسي کمعضو

 در نظر داشت که زبان دي حوزه را قبول ندارم اما باني در ايیگرا

 یري افراد موثر است و فراگتي و شخصتي ھویري در شکل گیمادر

 خود خواھد افزود از شهي فرد با گذشته و روندي بر تداوم پیزبان مادر

 قوم کيارزشمند  زبان در اصل فرھنگکي ی با نابودگري دیسو

 .رود ی مني آن از بی و ھنری اجتماع،یخي تارنهيشيھمراه با پ
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  قيشي مھاجرله دانري بیرانلي اانياشاي دايباک

  رياشادي نامي ده اھله

  شيبيا:  آپارانیغيشيدان

 یاسي و سی اجتماعني معجانداني ده آذربالکيلليوزاي شيکئچم

 اؤلکه دن خارجه باش ینيسببلر اؤزره، مھاجرت آخ

ھر مھاجرت دؤورونؤن اؤزونه مخصوص . ريشديوئرم

بو .  اولموشدوری و مھاجر طالعیبي مھاجرت ترک،یسببلر

 مھاجرلردن مي قدانياشاي ندهي سی جمھورجانيگؤن ده آذربا

 لي اردبنداياشي ١۵. ريد» بلندکي چرنمي خانعادله« دکتر یريب

 ٩٠ بوگون م،ي قوشوالن عادله خانهي مبارزه ی اجتماعندنيشھر

 مھاجرت دؤوروندن نيميعادله خان. ري چاتماق اؤزره دناياشي

 ندهي شھری اؤچون، اونونال  باکتمکي ائشینيخاطره لر

م ي تقدیني خالصه سنيزيميغيشي دانی اطرافلزيميغياردآپ

  .کيريائد

 مھاجرته یاسي سزداينياشالري ئتمهي یئني زي خانم، سعادله

 نيزينيلماغي قاتاستهي ساشداياؤنجه بو . مجبور اولدونوز

  .نيشي دانندنيسببلر

 ندهي سجهي نتني نی آذر نھضت٢١ جانداي آذربالدهي ایج -١٣٢٤

 حکومت دؤورونده بوتون او یاو مل. یداراني حؤکومت یمل

 لدهياردب.  من ده بوحرکاتا قوشومدوم،یمي جوان الر کیزامانک

 ندهي شعبه سزالري اولدوم و قی فعال عضونينيالتيجوانالر تشک

 ی پروگرامالرکنسرت او جمله دن تئاتر و شلري ایاخشيچوخ 

ا آتام و آنام د. یدي وار امياشي ١۵ مياو زامان من. گوردوک

 سونرا ارانانداني حؤکومت ی و ملیدي وار ایتلري فعالیاسيس

.  اولدوالری عضونيني دمکرات فرقه سلرياونالردا گلد

 ني نیاسيالرموني فجاني آذربامده،يلي فی ک»ندايي او تانيآراز«

  . وارزيميللري شکده ميزيب.  واریللريشک

  ؟ی مھاجرته مجبور ائله داشداي بو یزي عامللر سنه

 ستهي الماقيري آرانداني ا،یرديي ستهي اتي مختاری ملجانيآذربا

 ني نیمي رژقي شاھلراني دولتلر و ایآنجاق خارج. یرديم

 نيراني انيلسيياي ستکي ای بو ملی قورخدوالر کیقشون الر

 یخارج. یشديي داستلري سادايدؤن. نداي آراسني نیباشقا ملتلر

 قي شاھله،لي ایگ کؤمنيسي و انگلکاي آمرلهيقوه لر خصوص

 ندهيئري یزيميتي و مختاری بو نھضتی قشونالرني نیميرژ

 یباشالند.  ظلملر اولوندوی کیعيطب. لري دستهيبوغماق ا

   دھشته ی کلريزنگاندا ائله حادثه لر تورتد.  زنگاندانینجيريب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 یمي خانري زنگاندا بميشديتمي بئله ائشیحت. ی آدامیرديريگت

 ني پالتار اولمادان کوچه نندهيني اه،ي دئیدي ازيدمکرات ق

 ستهي استري اتلر،يبو ظلملر، بو جنا. لريشديرمي گزدنداياورتاس

  .یشدي سالمهي ده واھمه یزلريمز ب

 ري آنام دا باشقا آدامالرال بميمن. جاناي آذربای قشون گلدندايي آآذر

 اي بو تاميزيالبته ب. هي ی شوروی گؤتوردو کئچدی منئرده،ي

 ائله زيب. کيرديلمي ده شخصآ نه من نه آنام بیزيمييه کئچم

 داغالردا محاربه ائله مک ک،يريلي داغالرا چکی ککيرديليب

 زياما ب. لريرديلي نئچه نفر بتدهيجمع او لرياوال ب. کيريي ستهيا

 بوللوجا ندهيچي انيني ماشزيميگي گئتدزي بیحت. کيرديلميب

 زيميانالرجو. یديتورباالردا سالح و فشنگ وار ا

 آنجاق وبي قو،ینيگي ائش،یني ائو،یني اوشاقالر،ینيآروادالر

 اما گوردؤک ک،يرديلي ائله بزيب. سالح گوتورموشدولر

  .اناي بو کيشيکئچم

  ا؟ي بو تازي برابر کئچدزالي آنانزيس

 شھردن ی نئجه قورخموشدوسا، منندني زنجان حادثه سآنام

 ميزي بین حادثه س زنجای کیکؤچد. اي بو تای کئچدیخارتديچ

 ٢٠ نيآذر. ميديزي قنداياشي ١۵ھر حالدا . ني گلمه سزايميباش

.  سوارالهي بقيخدي چلدني اردبزي ده ب١٢ گئجه ساعت ندهيس

 اول یزيب.  سوارالهي بیري او بکي کئچدنداني سوارلهي برانيا

   زهيآخشام ب. ناي سوارلهي براني اه،ي گئرالريتارديسرحددن قا
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 یاو زامانک. کيري الرا گئدني ماشنيني می کی گلدتزه دن امر

اورادا اوتاق الر . یدي وارئري ري بندهي اداره سنيپوشک

  .زهي بالريردييآ

 نئجه ؟یدي نه ازيني ان مھم پرابلئملرنيزي گؤن لرده ساو

  ؟ی او گؤنلرزيرتديکئچ

 لوي کمياريجماعت اوندا . یدي ایللري اقي و آجلني چتللري ااو

ھر نه محاربه . یديھر نه محاربه اوچون ا. یرديااشيچؤرکله 

 ري بلري اوردا وئردیزلري و نئچه نفر بیزيب. یدي گؤره هي

 نياوردا محاربه ده اونالر).  مدرسهیشبانه روز(انترناتا 

 چکمه قي آجلی کاورا الري ده آپاردیزيب. یردي قالیزالريق

 ،یدي انهيد م،یدي ایزالري قني نی پناھم،يديانترناتدا من ا. کي

 ري و بیدي اني نسریسي باجني نی سروان مراد،یدي ایاعظم

 او دا ،ی ھما بھزادیسي باجکيچي کني نیبھزاد. باشقا نئچه نفر

 ھئچ اولماسا ی اورا کلري وئردیزيب. یدي انداياشي ١۵-١٤

سونرا . کيرديي گئزي بلريرديپالتار دا وئر. والق اني تآمئمکدني

مکتبده اوشاق الر .  مکتبهی نومره ل١٣٢ ھمان دوالري قویزيب

. لري دزلهي عزیزي معلملر بالر،يالدي چوخ گؤزل قارشیزيب

 یاشي.  بؤلدولرلهي ای حساباشي نده،ي اولنيلي ایج-٤٧سونرا 

 ده ی و منیزالريچوخلو ق. کوماي تئکنلري وئردیآزاوانالر

 اوردا دوالري قویزيب. کوموناي طب تئکنی نومره لري بلريوئرد

 پارماتکس چمبره کند یزيمياوغالن الر. کوموناي تئکنقيالمام

 ري ب،یزيميوکلري آز بؤريب.  اوخوماغادوالري اورا قولر،يردييدئ

 تهيورسيطب اون. الريالدي پاتوتالراينستي ایزيمي الریآز سوادل

  .نهيس

 پرابلئم له اوزلشمه ی جدري او گؤن لرده بزي سی کريخي چبئله

  ز؟يد

 ريائله ب.  گؤردوکقيلياخشي چوخ زيچ، ب ھئی ککياوزلشمد 

 وموي، من ده گؤردو» چاالروني گؤردوقيعاش«مثل وار 

او . لمرمي بهيمن اونو دئ.  پرابلئم اولوبندايبلکه باشقاس. رمييدئ

 ميزياما ب.  اؤلوردؤنداني جماعت چؤللرده آجللردهي انيچت

 نين»  احمدووازيفرنگ«مشھور خواننده . یدي وار ائمکخاناي

 او ،یري مدنيئمکخاناني ميزي بموشدوالري قوبيري گتینيآناس

  .یردي صبحانه، نھار، شام وئرزهيب

 درسه ک،يردييئي یزي صبحانه مکيردي سحر گئد-سحر

   ک،يرديئي یزيمي نھارقيرديديي درسدن قاک،يرديگئد

  

  

  

. یدي وارزيمياتاق. هي فرقه کيردي ندن سونرا گلهيئي یزيمينھار

 نئجه زي سی کیا گلنده تعجب ائله د کامبخش بوریحت

 ،یدي وار ازيمي اوشاق ُکرميزي بوردا، او گلنده بزيغجامسيي

 لي اوچ ایسونراداک. داي بو تاکيشدي ائله ملي تشکترتئا

  .ستوتايني الري وئردیزي باشا بريقورتاراندان سونرا ب

  ز؟يتدينه سببدن قا. زيبسيديي قاراناي ازي سسونراالر

 لهي اولداشي یرانلي ارياراندان سونرا، ب قورتستوتوينيا

 ني حسميولداشي اتي حمي زامانالردان سونرا، منريب. کيائولند

 مي کلريردياو زامان اجازه وئر. راناي ارمي من گئدی دئدیبھمن

. یدي انداي واختنيبو خروشچف. نهي اؤز وطنني گئتسريي ستهيا

 ناي ھاراسنياني سن دونميزي قی منه دئدن،ي قادزيآنام، بو سوادس

 نداي قاباغنيمن ژاندارم.  سنله گئتمه رمراناياما ا. دئسن گئدرم

 یاو زامان من مرکز. رميگئتم. وخدوي مي دورماغا حالیدا

 ی عضوري مھاجرت ده اوالن فعال بني و فرقه نميدي ده اتهيکم

 ولداشالري یريمنه او ب. ميدي اندايگؤز قاباغ. ميرديي شلهي ایميک

ادله، سن گئتسن توتوالجاقسان، سن گئتسن حبس  عی کلريدئد

 ی ھانسلريدئد.  جک، گئتمههيينجي انياوالجاقسان، اوشاقالر

. رسني نمهي بی گئت اگر بورانرسنيستي ای اؤلکه نريباشقا ب

 نيميولداشي گئدم رميستي اما ارم،يني بی باال من بورانی آميدئد

 مايئدم اوردا خالق گرميستي من ارانا،ي گئدم ارميستي من انا،ياني

اونا . یدي وار امداي قانمدانيغي اوشاقلمياو من. مييخدمت ائله 

  .راناي اميگؤره گئتد

 نه پرابلئم لرله زي و سالريالدي نئجه قارشیزي سراندايا

  ز؟ياوزلشد

.  حبسهالريسالد] یشديقاباقجا گئتم [یميولداشي. راناي اکيگئتد

. یشدي قان گلمنداني گؤز قوالغیاو قدر وورموشدوالر ک

 ده ضامن ی شورویني آرواد اوشاغني سنلريرديي دئمايولداشي

 گئدنده منله رانايا. بلري بورا جاسوس گؤندری و سنبالرييساخال

او مسکودا . یدي پروفسور دا وار اناي آد»يیرفخرايم«

  .یرديي ستهي گئتمک انهياوخوموشدو و وطن

 یاما اونالر. یدي وار ای اوردا قوھوم الرني نيی فخراريم

 ی حقهي گؤروشمه زدني بنيھئچ کس. الريمادي قونياخي زهيب

. یالدي قارشیزي پالتاردا بليوي سیشي کینکليقارا ع. یدي اوخي

 زيب. لريرديي لر گئی آنجاق ساواکی او پالتارميلديسونراالر من ب

   شلهي و ترانسپورت ایدي ایچاتاندا تاسوعا عاشورا گونلر
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 الريآپارد. لري دلمهي تھرانا آپارا بیزيباونا گؤره . یرديم

 اوتاق یکي ده ایشھربان. هي»یانزل «ی کیندي اه،ي»یپھلو«

 ريم. زهي بلري وئردیاوتاق الر. الري بوشالتدالر،يشديرمييآ

 ی شھربانالر،يدي آدام اوکي بؤیسي ھامی قوھومالرني نيیفخرا

 سھو. لري دؤشک و چلوکباب وئردورقاني زهيب ندهيطي حنين

 اودا ام،ي آروادني نيی فخراري من ملريشديلمي ائله بلر،يشديائله م

 یردي افسر گی شھربانريب. ی آز کئچدريب. ري دیاوشاقالر

 بو ري ب-ري بن،ي گؤزوز گؤرمه سی او صحنه ن،یچريا

 ني نی شھربانی آتدندني پنجره سئکهي ني اوتاغیاالرياش

 حرف دي نباناي با اچکسيھ« چؤله و ی آتدنيسيھام. نهيطيح

. یدئد»  امر خود شاھهنيا. نهي ببدي نباناروي اچکسيھ. بزند

  .ريمدادي ده قوالغیمي کهي ینديباخ بو سؤز ا

 ريب. یدي اؤزومون ای اوستونده اوالن تخت سفرمياوشاقالر

 چؤله یلري او شئی افسریشھربان.  اوستونهميشديملحفه چکم

 ین ملحفه ن اوستوندنيمي اوشاغمي منیآتاندان سونرا گلد

 ردني روحوم بی او انقالبلي ائله بردنيب. نيگؤتورسون آتس

 ش مال مه اونا ھديدست نزن«: مي فارسجا دئدیاندي اورهيب

 بئله نيلي فارس دمي منرميلميب. ی دالیلديبو افسر چک. »خودمه

 یکي اندان،ي چوخ گوجلو اولماغنيمي سسمدن،يي لمهيگؤزل ب

 مي منندان،ياتماغي اوستونده نيني تخت سفرني باالنیميگول ک

 ی دالیلدي بو چکی کريآخ... اي مداني حامله اولماغقيليدوققوز آ

 ی گلديی فخراري مقيازي. ی گئتدی دمهيد مايو منه و اوشاقالر

 گلک اؤلکه کيشي تلسمزي سن بهيعادله، دئ«: یاوردا منه دئد

  .«هي

 باغ«  تھراندا الري آپاردیسي عاشورا گونونون سحریزيب

 مي سیکانلي تنهي دؤوره سنياوردا باغ. ئرهي ري بلنييدئ» مھران

 لر یشيک. یدينئچه اوتاق وار ا. یدي زندان الر،يشديلردن چکم

 الريشدي سالمميلي کئرهي. لريدي ای زندانندهيچي انيياو اوتاقالر

. یدي ایستيا. یدي ایاي. الريردياتي ئردهياونون اؤستونده 

 ني لرمي قوردوالر سري چادريب. مي گؤردولر من اوشاغا حامله

 حبس ندهيچي اني لرميس. لريرديئرلشدي ی اوردا منندهيبو طرف

. لريردي دفعه گزمگه اجازه وئریکي اري لره گونده بیشياوالن ک

گؤردوم او .  گؤردومیميولداشي اتي حردني بداندايي قابيگز

 سوموک ري بیشدي قالمی درري اوالن انسان دان بیبدنگؤزل 

 نينيباش. یدي اسي مجنون دان دا پلني گؤسترلمدهيف. ستوندهاو

   لياوندا ائله ب. یشديلميچيکله ده ک. یشديلميچي ده کیسوموکلر

  

  

 من ی داوخ،ي ی کميفکرلشد. ی عمله گلدکيکليشيي منده دیک

. وبالريگؤر بونو نه گونه قو.  رملمهي بشايبو دؤولت له بار

 خانالريچؤله چ.  الروبيو اونو بو گونه قناي باشبالريريو

 ميزي بس بی کلريشدي ائله متي مجله لره، قزئت لره شکابيگئد

 اولوب، اؤز مي حکب،ي آللي ده تحصی شوروبي گئدزيميزيق

 ده او گونه یني ارز،يسي اونو حبس ائله مزي اما سبي گلنهيوطن

 لري ژورنالدان گلدري بی آدل»اهي و سديسپ «تينھا. وبسوزيقو

 اوردان زي بتي و نھالري چکدلي شکالر،ي آلدمندن مصاحبه

  .قيحديچ

  ز؟يتديي قاهي سببدن شورونه

 ی قاپميھارا گئتد. لري وئرمه دشي ازهي سونرا بخاندانيچ  

 ري بیاخشي ردهيآخ. نايسي قاپني ساواکميدي دمي ھارا گئتد،یباغل

 وار، گئت اوردا یمارستاني بی بوردا شوروی دئدولداشي

 ی گؤتورندن سونرا، اصلشهيا.  گؤتوردولرميمن گئتد. شلهيا

 نينيورو شمارستاني بیساواک دئد. ی باشالدبتيمص

 بوردا بونا سني سن ده اوردان گلمر،ي دی شبکه سیجاسوس

 اون دفعه ائو ريتھراندا اوالندا بلکه ب. رسنيي شلهيگؤره ا

. الريدي ازجايمي دالکيديھارا گئتسه ا.  مجبور اولدومهي شمهييد

 زجاقيمي گئدنده ده دالزهيدن. هي ی انزلکيشديگئتم زهيدن

 راميقالم.  گله مخامي چرميستي امن مي دئدميمنده گئتد. لريرديگز

  . بورامي گلدميخدي چکلهيبو مملکتده و بئله ل

 اوردا داھا چوخ ز،يدي قالسارانداي از،يدي گلمه سه مھاجرته

   بوردا؟وخساي زي وئرردريخئ

 یمياگر اوغالنالر. مي گلدميره آلد نظیمي باالالریسينجيريب

من .  اولموشدویديھر نه اولسا. مي منجه گلمزدميدينظره آلماسا

. شمي ائله مه می شئري ھئچ بمده،يي دوشمه والي بو رميفکرله ش

من اؤزوم اؤزومدن او قدر ده . شميمنجه ھئچ نه ائله مه م

 بو ري گئدري گلی انسانی کميردياما فکرله ش. لميي دئیراض

 ميلي من نه بینديا. ني گؤرسون گئتسشي اري اما آدام بادان،يدون

. رامي باجارمقيآرت. شمي اونو ائله مشامي نه باجارمیچوخ جزئ

 مي طلبه لرميمن. رمي درس وئررم،يي شلهي ھله ای ده کینديا

 جوانالرا تجربه ی بورداکراميشيچال. ري دیمندن چوخ راض

  .رميلميقم بنه قدر موف. مي درهي اؤرمده نه وا

  ؟یزميسي راضزدنينيگي سئچدبو

     .رياشادي نامي ده او اھله

٨

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان               ١٣٩٧اسفند ١٥٢ شمارهپنجمدوره



  
  
  
  

   شدن صنعت نفتیاسفند روز مل 29

 شدن صنعت نفت ی قانون ملبي اسفند سالروز تصو29 روز

 راني مردم ایروزي پني بزرگتر،ی شمسی ھجر1329در سال 

 ني ای ھاشهير.  استی قرن مبارزه ضداستعماركي یط

 به نام یدر آن سال فرد. گرددي بر م1872اما به سال  یروزيپ

 شاه ني ھزار پوند وام به ناصرالد40 با پرداخت تري روسيژول

 كشور اعم از معادن و جنگلھا را ی اراضنيشتري بازيامت

 قرارداد براثر مخالفت روسھا و افكار نيھرچند ا. گرفت

استان  دی بعد با قرارداد دارسی لغو شد اما در سالھایعموم

 رانيصنعت نفت ا.  ورق خوردراني نفت ایاسي س– یتراژد

 كه یخي تاریعني. دي گردسي تاسیالدي م1901در ماه مه سال 

 ی از منابع نفتی بھره بردارازي امتی شمالالتيبه جز پنج ا

به موجب . دي واگذار گردی ناكس دارساميلي به ورانيسراسر ا

 اكتشاف و ینحصار سال حق ا٦٠ به مدت ی دارساز،ي امتنيا

 یعي و موم طبري از نفت و گاز و قیاستخراج و بھره بردار

 ینھاي از زمستفاده احداث خط لوله و ایبعالوه حق انحصار

 در سال ماني چاه نفت در مسجد سلنياول.  را بدست آوردريبا

 چاه ني اولنيناگفته نماند که ا (دي رسی به بھره بردار1908

 و منطقه حفر انهي در خاورمیتصاد بود که با بازده اقینفت

 سي و انگلراني شرکت نفت ا1909دو سال بعد در سال ). شد

 به 1912 محموله نفت کشور در سال ني شد و اولی گذارهيپا

 که قرارداد 1933از سال مذکور تا سال . ديخارج صادر گرد

 ی از ھر بشكه نفتراني لغو شد، درآمد متوسط خالص ایدارس

 قرارداد نيدر ا.  نازل بوداري بسشديكه در آن زمان صادر م

متعھد به  ) سيوابسته به انگل ( سي انگل– رانيشرکت نفت ا

مضافا . دي گردراني ھزار تومان به دولت ا٢٠ انهيلپرداخت سا

 باشند یراني شده بود كه فقط كارگران ساده از افراد ایني بشيپ

  ... استخدام شوندازي صاحب امتلي كاركنان به مهيو بق

 اسفند ٢٩ شدن صنعت نفت در ی قانون ملبي از تصوپس

 یعني اداره صنعت نفت ،ی ملی توسط مجلس شورا١٣٢٩

 ري نفت و نظاهي و تصفی بھره بردارد،ياكتشاف، استخراج، تول

وخامت اوضاع .  قرار گرفتراني دولت ااريآن در اخت

و عدم تجربه  غرامت افتي دری براسي و اصرار انگلیاقتصاد

 راني نفت، صنعت نفت امي عظالتي در اداره تشكلت دویکاف

   شدن ی که با ملیدشمنان نھضت مل. را به حالت ركود درآورد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 کشور مشکل داشتند، مذبوحانه یاسيصنعت نفت و استقالل س

 شدن صنعت نفت مکتوم ی کردند که اگر قانون ملیاستدالل م

 گاني راسيرفت که صنعت نفت را انگل ی آن مدي ماند، امیم

 آوردند که یآنھا به حساب نم.  قراردھدراني دولت ااريدر اخت

 ی و ارسال نفت از راه لوله ھاراني ایآنھمه غارت ثروت مل

 بود که سي دولت انگلني بر آنھا نبود، ایجداگانه که شمارش

. راني بود نه دولت و مردم ارانيمسؤل پرداخت غرامت به ا

 در برابر دولت ین با کارشکسي ھم صدا با دولت انگلنشايا

 بار در ني اولی دکتر محمد مصدق، كه برای به رھبریمل

 انتخاب شده ندگاني نمای و با راكي دمكراتوهي بشراني اخيتار

 ی را با چالش ھایبود، بمخالفت آشکار پرداختند و دولت مل

  . روبرو ساختندی و اجتماعی اقتصاد،یاسي سیجد

 کردن صنعت نفت ی قانون ملبي بعد از تصوسي انگلتدول

 صنعت نفت یسي که با خروج كارشناسان انگلكرديتصور م

 قادر نخواھند بود تا یراني اني فلج خواھد شد و متخصصرانيا

 با وجود لي دلنيبا.  کنندی صنعت نفت را راه اندازساتيتاس

ا از  رشاني ایسي انگلني به باز ماندن متخصصیقبول دولت مل

 كارگران ،ی بعد از مدت کوتاھنکهيغافل از ا.  فرا خواندرانيا

 ري از كارشناسان غی با كمك تعداد معدودیرانيو كارمندان ا

 راني ایروزي از دل و جان مردم و بدنبال پیباني با پشتیسيانگل

 را در حد مطلوب به ی نفتساتي الھه، تاسی المللنيدر دادگاه ب

 مصرف ني توانست عالوه بر تامرانيا كه یكار اندازند بطور

  . به خارج صادر كندزي نفت نیداخل مقدار
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 ی قدرت جھانكي با ی اوضاع و احوال حساس كه دولت ملنيا

 و اقتصاد كشور در آستانه سقوط كامل كرديدست و پنجه نرم م

 یاستھاي از ستي حمایقرار گرفته بود، شاه و دربار به جا

 كانون ،ی ونهيد مصدق و کاب وقت دکتر محمرينخست وز

 و ی ارتجاعیروھاين.  دندي گردی دولت ملهيتوطئه بر عل

 چي خود از ھیسي مرتجع ھم آواز با ھمپالگان انگتيروحان

 و ی انقالبیروھاي ن،ی ضربه زدن به نھضت ملی برایكوشش

 ھا و یني نكردند و با حادثه آفریشخص دكتر مصدق كوتاھ

 به ی دولت ملهي در جامعه علیعلپراکندن اخبار و اطالعات ج

 آن سميالي پرداختند که در برابر غول امپری حکومتفيتضع

  . بودستادهيزمان ا

 شدن ی قانون ملبي از شصت و ھشت سال از تصوشي باکنون

 مدت دوران ني در ارانيا. گذردي مرانيصنعت نفت در ا

گرچه با .  را پشت سرگذاشته استی و خمچيسخت و پر پ

  ی به رھبرراني ملت اريگي قانون توسط مبارزات پني ابيتصو

  

  

  

  

  

 راني ایاسي وقت استقالل سريدکتر محمد مصدق نخست وز

 توانست در ی که میاتي حیلي فسهي ماني اما اشد، نيتضم

 دي و رفاه کشور مفی مردم و آبادانی و اقتصادیاسيسرنوشت س

 مرداد و سرنگون کردن 28 یو مثبت باشد، بعد از کودتا

 در راس ھمه ،ی انقالبیروھاي نني سرکوب خون،یحکومت مل

 بار کي ی و دھقانی کارگری ھاهي و اتحادرانيحزب توده ا

 به کمک دولت دست نشانده شاه، سرنوشت مملکت در گريد

 تازه نفس سميالي امپری به رھبری غارتگران جھانارياخت

  . قرار گرفتکايآمر

فت و گاز و  اداره نگري باردکي 1357 بھمن انقالب

 قرار یراني اراني مداري در اختراني در ای کانی ھایفرآوردھا

 را ی مختلف پس از انقالب عمال ثروت ملیاما  دولتھا. داد

در عمل .  بکار گرفتندی اھداف جناحشبردي پی برای الهيوس

 نهي ھزشور کی در راه رفاه و آباداندي که بای ثروت عمومنيا

 قرار گرفته یائيکالن باند ماف یشود، مورد سوءاستفاده ھا

 .است

  

   

   مارس ھمچنان ادامه دارد٨ در بزرگداشت جانيمبارزه زنان آذربا

  يیايحي نيدکتر محمد حس 

 است که زنان جھان ی روزادآوري اسفند ١٧ ايمارس  ٨

 بدست آوردن ی خود را براري ناپذی و خستگريگيمبارزه پ

زنان . امه دادند ادیطي در ھر شرای و حقوق مساویآزاد

 در اروپا و یستيالي سوسی ھاشهي زنان چپگرا با اندژهيبو

 در مزارع و ی و کار طوالنی خسته از جنگ و گرسنگکايآمر

 تظاھرات خود ني افتادند و نخستيی و خانه به فکر رھارخانهکا

 تيبرگزار کردند که مورد حما ) ١٩٠٩ ( ورکيويرا در ن

 تظاھرات ادامه ني بعد ایازنان اروپا قرار گرفت و سال ھ

 کرد، از آن رو، بعد فاي در انقالب اکتبر ایو نقش مھم. افتي

 و ی مارس به روز مل٨ ی انقالب اکتبر در شورویروزياز پ

 و یستيالي سوسیاز آن پس کشور ھا.  شدلي تبدی ھمگانديع

 ني داشتند، ای گسترده و موثرتي که زنان در آن فعالیمجامع

 برگزار يی حقوق زن کنفرانس ھارامونيه پروز را جشن گرفت

 که سازمان ملل در نشست خود آن را ١٩٧٧کردند تا سال 

   توان گفت که یپس م. دي نام»یروز حقوق زن و صلح جھان«
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 و مدرن است که زنان با ی صنعتیايجنبش زنان محصول دن

 و در  و شناخت جوامع و تضاد ھا آن را دنبال کردندیآگاھ

 به حقوق خود ريگي و پی جوامع مدرن با مبارزه طوالنیبرخ

 مبارزه به ني اجاني در جوامع کھن مانند آذربای ولافتند،يدست 

 یمي ابراھاني با حاکم شدن ادافته،ي گوناگون ادامه ی ھاوهيش

 و دور کردن زنان از جامعه، ی مذھبی اسالم و باورھاژهيبو

  . قرار گرفته اندهيآنان در سا

 از ی داشته که بخشی اژهي وگاهي جاجاني آذرباري در اساطزن

در آن .  استافتهيبازتاب » دده قورقود «یآن در کتاب حماس

دده قورقود ( است نشياحترام و بزرگداشت زن احترام به آفر

 در یکي از آن ی داستان دارد، دو نسخه خط١٢ مقدمه و کي

 شود، ی میار نگھد»کانيوات« در یگريآلمان و د» درسدن«

 ترجمه يیايتالي و ایسي انگل،ی آلمان،ی روسیھر دو به زبان ھا

 و ی محمد خانني فرزانه، حسیشده است، استاد محمد عل

 ی نھاد فرھنگونسکوي)  بر آن نوشته اندیري تفاسگرانيد

 و بزرگداشت کتاب دده ی قدر دانیسازمان ملل متحد برا

در .  کردیمگذارنا» دده قورقود« را سال ١٩٩٩قورقود سال 

 و ستي فرزند دختر و پسر نني بی تورکان تفاوتیکتاب حماس

در نزد .  شودی و جشن بر پا می شادمانیبا تولد ھر فرزند

تورکان دختر ھم مانند پسر سوارکار، جسور و مبارز است، 

 تيزن آزاد است تا خود ھمسر خود را انتخاب کند، زن مسئول

 جامعه خود دفاع کند، در فعنا دارد تا از میو تحرک اجتماع

 و یراندازي ت،ی با او مسابقه سوارکاریانتخاب شوھر گاھ

 را که خواستار ئرکي بی بامسچک،يچ( دھد یجسارت انجام م

 در يی زور، جسارت و تواناشي آزمایاوست به مبارزه برا

 دده گري دیدر داستان ھا)  طلبدی میراندازي و تیسوارکار

  . ادامه داردینيگزسر روش در ھمنيقورقود ا

 زنان در حماسه گاهينشانگر قدرت و جا» توموروس «ملکه

 است، توموروس نماد شجاعت و قدرت در اداره ی ترکیھا

 کند ی می را رھبری و گسترده اعي وسنيجامعه است، سرزم

 زن ی ساالرستهي در آن حکمفرماست، شاتيکه عدالت و امن

با گسترش . ارد گذی مشي به نمای ترکیرا در حماسه ھا

 ی اجتماعگاهيزن از جا) اسالم (یمي ابراھاني ادژهي بوان،ياد

 ی خرافات در کنج خانه ھا قرار مغي شود و با تبلیخود دور م

   روش و رفتار قرن ھا ني تا در خدمت شوھر باشد و ارديگ

  

  

  

 در یول.  رسدی به امروز متي والمي که با رژابدي یادامه م

 یاد و آزيی رھای برایجانيذربا زن تورک آیھر فرصت

 و جنبش زنان یمبارزه کرده است، با آغاز روشنگر

 د،ي و منطقه ھم رسراني آن به اميزحمتکش در اروپا که نس

 و یاسي وارد صحنه سگري بار دجاني تورکان آذرباژهيزنان بو

 ژهي بوی آخر دوران صفوی کشور شدند، در سال ھایاجتماع

 رزهرز، ھمدوش با مردان به مبادر دوران قاجار زنان مبا

 استبداد و خرافات را »ی باجنبي پاشا، زنبيز«برخاستند، 

شکافت، چادر بر کمر بست و وارد صحنه شد و در مدت 

 ١٠٠ یرھبر.  افکندني طنجاني نامش در سراسر آذربایکوتاھ

 توتون مي را در دست گرفت، نخست در تحریجانيھا زن آذربا

 به معضل کمبود نان پرداخت که با و تنباکو شرکت کرد سپس

 نبيز.  شدی فئودال ھا و دالالن سودجو احتکار میھمکار

 کرد و به انبار ی میپاشا زنان مبارز و عدالتخواه را سازماندھ

 کرد، ی حمله می و گرسنگی قحطیمحتکران در زمان ھا

 ی سخن می باجنبيمردم محروم از شجاعت و جسارت ز

 با خشم ا پاشنبي که زیھنگام. اختند سیگفتند و داستان ھا م

 پاشا نبيز« زدند ی مادي شد مردم فری بازار روانه میبسو

مبارزه زنان در مشروطه »  بازار اوستونهیدي قوايالده زو

 لباس دني از زنان مبارز با پوشی تعدادافت،ي ھم ادامه یخواھ

 با ی قرار گرفتند که در مواردنيمردانه در صفوف مبارز

 آنان برمال یگذشتگان شجاعت، جسارت و از خود شھادت آن

  . شدیم

 حسن رزاي گوناگون ادامه داشت، می زنان در حوزه ھامبارزه

 ی براني آموزش نوانگذاري و بنراني پدر معارف اهيرشد

 ی میفرستادن دختران خود به مدارس دست به ھرگونه ابتکار

کالس  که بتوانند در دي تراشی آنان را می مو ھایزد و گاھ

 در اتي ادبی بانوی اعتصامنيپرو.  درس شرکت کنندیھا

 از ضرافت زانهي زن ستني و قوانی خردی بض،يمبارزه با تبع

 استبداد نبود و استبداد با ندي کرد که خوشآی استفاده ماتيادب

 جدا گري دمي را از نتي از جمعیمي آلود خود نضي تبعنيقوان

 از جانيد زنان آذربا شی باز می ھرگاه روزنه ای کرد ولیم

  . خود را نشان دھندی ھايی جستند تا توانایآن بھره م

 ی ھاتي مشارکت زنان را در فعالنهي آذر زم٢١ جنبش

   سران فرقه گري و دی ورشهي فراھم کرد، پی و ھنریاجتماع
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 حقوق زن و مرد باور داشتند، ی به تساوجانيدمکرات آذربا

 یمقاالت متعدد) ١٩٢۴ و ١٩٢٠ (شي سال ھا پی ورشهيپ

 خود ی و بندھادي آنان از قيی حقوق زنان و راه رھارامونيپ

 راستا نيدر ا) ولداشي هينشر( و خرافات نوشته بود اختهس

 در مرامنامه خود به حقوق زنان جانيفرقه دمکرات آذربا

 حق ضيبدون تبع:  از مرامنامه آورد که٧پرداخت و در ماده 

 که ی زنان و مردانهي کلیس برا مجلندگانيانتخاب کردن نما

 از زنان و حق انتخاب شدن مردان و دهي رسی سالگ٢٠به سن 

در ) ١١٧ ص فلري صحليزيق( فراھم شود ی سالگ٨٠ تا ٢٧

 زنان و یدر انتخابات انجمن ھا تمام:  آمده است٨تبصره ماده 

 و انتخاب ی اند، حق رادهي رسی سالگ٢٠ که به سن یمردان

  .شدن دارند

 و گسترده عي جنب و جوش وسجاني فرقه دمکرات آذرباتيفعال

 و یاسي سو مشارکت سکي کرد، از جادي زنان اني در بیا

 در کارخانه ھا، مراکز ی سو سواد آموزگري و از دینظام

 و شوق و ذوق شتري را بندهي به آدي و روستاھا امیادار

 ره کنگنياول.  آنان گسترش دادني را به سرعت در بیريادگي

 دختر ستارخان »یمعصومه ستار« شد که در آن ليان تشکزن

 ی آن کانون زنان در شھر ھای آن انتخاب شد و در پاستيبه ر

 سراب، آستارا، مراغه انه،ي زنجان، مل،ي اردب،ی خوه،ياورم

 و ھنرمند برنامه بي شد، انجمن زنان شاعر، ادلي تشکاويو خ

 ی حکومت ملهکساليدر دوره .  خود را به اجرا درآوردندیھا

 و برگزار شد که در لي زنان تشکعي کنفرانس وس۴ جانيآذربا

 يیدر روز ھا.  شددي با مردان تاکی حقوق مساویآن بر اجرا

 فرصت ني آغاز شده بود در اولی قشون ملیکه ثبت نام برا

 از آنھا با گذراندن ی زن ثبت نام کردند که برخ١٠٠ از شيب

به ) … وی شعبانهي راضن،شاھسو هيمانند سر (یدوره آموزش

 سميالياستبداد، ارتجاع، امپر.  آذر مفتخر شدند٢١ مدال افتيدر

   تحرک و استقبال ني آنان از ای و خارجیو کارگزاران داخل

   و گستردهعي وسغاتي به وحشت افتادند و تبلجانيزنان در آذربا

  

  

  

  

  

 براه انداختند که با گذشت ی جنبش مردمني اهي را بر علیا

  . چند دھه ھمچنان ادامه دارداز شيب

 زنان تورک گري بار د١٣۵٧ نخست انقالب سال ی سال ھادر

 بار با ني ھمراه با مردان وارد صحنه شدند که اجانيآذربا

 و خدعه ارتجاع روبرو شده مجبور به ترک صحنه شدند بيفر

 ورزند ی ندادند، آنان تالش ماني ھرگز به مبارزه خود پایول

 ادامه ا خود رتي فعالی و ورزشی ھنر،ی علمیدر حوزه ھا

 خود را در جامعه گاهيدھند و خود را آماده نگھدارند تا جا

 ی نخست دشمنی ارتجاع از ھمان روز ھاميرژ. بدست آورند

 نخست یدر ھمان روز ھا( خود را به زنان نشان داد نهيو ک

 با شرع اعالم ري خانواده را مخالف و مغاتي قانون حماینيخم

 به ادارات و اخراج ب حجایرد، دستور منع ورود بانوان بک

 صادر شد، سقط گري ھا و مراکز دمارستانيآنان از ارتش، ب

 شد و ھمزمان دهي سال کش١٣ ممنوع، سن ازدواج به نيجن

 از ی در برخليقانون قصاص و سنگسار به اجرا درآمد، تحص

 یدر پ)  ممنوع شدی ورزشنياديرشته ھا و حضور در م

 قانون ١٣۶٢ ل در ساشروي و پی مترقی ھارويکوب نسر

:  آن آمده است٢ رساند که در ماده بي را به تصوزاتيتعز

 ظاھر ی در معابر و انظار عمومی که بدون حجاب شرعیزنان

 ني ضربه شالق محکوم خواھند شد و ا٧۴ تا زيشوند به تعز

  . و ترس از زنان ھمچنان ادامه داردی ورزنهيک

 جنبش زنان و تي والمي بزرگ رژیالش ھا از چیکي حال

 ی و اجتماعیاسي س،ی فرھنگی ھانهي آنان در ھمه زمزشيخ

 از جامعه را یمي در برخورد با زنان که نمي رژاستيس. است

 دھند شکست خورده است و مبارزه زنان ھر روز ی مليتشک

 ر مجبوتي در نھاتي والمي و رژردي گی بخود میعتريابعاد وس

 جاني است تا زنان آذربای مارس فرصت٨ است، ینيبه عقب نش

 با زنان جھان اعالم راني در گستره ای ملی واحد ھاگريو د

 کنند و با ارتجاع حاکم در منطقه و جھان به مبارزه یھمبستگ

 .…خود ادامه دھند
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  راني معاصر اخي از تاريیگوشه ھا

   مھربانرسول

  »جاني آذرباکي شکست جنبش دموکراتجينتا«

  ترويج عصبيت ھاي مذھبي به منظور انحراف افكار سياسي 3-

 چنين دسيسه ھاي علني و اتحاد جناح ھاي استعماري در با

ايران و حمايت دربار پھلوي و محافل ملي ، قرارداد ھمكاري 

ايران و شوروي براي استخراج و بھره برداري از نفت شمال 

وضوع مھمي كه م.از طريق ايجاد يك شركت مختلط رد شد 

 و آمريكابعد از لغو قرارداد به وقوع پيوست و موجب اختالف 

انگليس و جناح بندي ھايي درھيئت حاكمه ي ايران گرديد ، 

يكه تازي شركت نفت ايران و انگليس در بھره برداري از 

از طرفي قرارداد ھمكاري ايران و . منابع نفتي جنوب بود 

ي نمي توانست در جامعه ي شوروي با آن ھمه مزايا و سودمند

ايران و جناح ھاي مختلف ھيئت حاكمه بي تأثير باشد ، زيرا 

شركت نفت جنوب از اوضاع و شرايط ايجاد شده پس از 

سركوب جنبش دموكراتيك آذربايجان و رد قرارداد ھمكاري 

ايران و شوروي به اين خيال بود كه با تغيير در بعضي مواد 

رارداد متمم و تكميلي ، ضمن و تصويب يك ق1933قرارداد 

 ، با عوايد مختصري 1933تثبيت و تأييد مجدد اصل قرارداد 

كه به درآمد كشور اضافه مي شد، سروته قضيه را به ھم 

  .بياورد

 ي انشعاب در حزب تودة ايران و استفاده ي تبليغاتي كه توطئه

عوامل امپرياليسم از اين ماجرا بردند، موجب مسكوت ماندن 

و در ھمان زمان به . ت ضد امپرياليستي ملت ايران شد مبارزا

منظور انحراف افكارعمومي از مسايل حاد اجتماعي دست 

 و قشري مذھبيھايي به كار افتاد تا با ترويج عصبيت ھاي 

گري و توجه به ظواھر مسايل اسالمي وضع متشنج و 

منحرفي ايجاد كنند و توجه جامعه از مسايل سياسي و مبارزات 

امپرياليستي به يك سري ظواھر حاد مذھبي منحرف شود ضد 

 برابر اخبار رو زنامه ھا 1326به ھمين جھت از مھرماه . 

 شود و با يجلوي زنھاي بي حجاب در سر بازار گرفته م

نصب اعالميه ھاي تھديدكننده و توھين آميز، به بازاريان 

 تھران تأكيد و امر مي شود كه از معامله و خريد وفروش با

زنھاي بي حجاب خودداري شود و چند مرتبه حمله و ھجوم به 

  عالوه بر آن . زنھاي بي حجاب و اسيدپاشي مشاھده مي شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

زدوخوردھايي بين مسلمان ھا و بھايي ھا در كارخانه ي 

بھشھر ايجاد مي شود، كه دنباله ي آن به ُكشت و كشتار چند 

 و در تھران نيز 1. مد خانواده ي بھايي در بھشھر مي انجا

بحث ھاي تند و داغ صرفا مذھبي و حمله به طرفداران 

كسروي و پاسخ ھاي تند و تيز طرفداران كسروي به 

 ي اين عوامل به همتشرعين، اوج بي سابقه اي مي گيرد و ھم

كمك امپرياليسم مي آيد تا از طرح مسايل اساسي جامعه و 

. لوگيري شو دبررسي و افشاي غارِت شركت نفت جنوب ج

جامعه ي ايران از ھر جھت گرفتار ترفندھا و توطئه ھايي شد 

كه امپرياليسم به قصد بھره برداري بي دردسر از منابع نفتي 

 ھاي مستشاري آمريكايي ھيئتبه راه انداخت و در ھمين حال 

 اقتصادي به ارتش و - فرھنگي -در زمينه ھاي نظامي 

لط مي شدند، و تبليغات سازمان برنامه و وزارت فرھنگ مس

و روزنامه ھاي . ضد شوروي مھم ترين برنامه ي راديو شد 

ارتجاعي تھران به سردمداري اطالعات و با قلم و ھدايت علي 

مسعودي ھر روزمقاالت تند و گستاخانه اي عليه شوروي 

منتشر مي كرد و ھيستري ضد شوروي به شدت رواج مي 

  .يافت

م ايران از جمله روشنفكراني  صدر مدير روزنامه ي قياحسن

  بود كه نمي توانست بلوك بندي ضد شوروي را تحمل كند و با 
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ھمه ي احترام و عالقه اي كه به روابط دوستانه ي ايران با 

آمريكا داشت در صفحه ي اول روزنامه در كادر و با حروف 

 يك صد ب ملت ايران قري-آقاي سفير كبير «: درشت نوشت

روزي كه نخستين قافله ي مبلغين آمريكايي به سال يعني از آن 

ايران آمد ، تا اين اواخر در برابر نيات پاك و خدمات صادقانه 

ي شما سر تعظيم فرود آورده، تا جايي كه در دارالشوراي 

امروز نيز اگر . ايران حساب شما را از بيگانگان جدا ساخت 

نروايي  بر قلب ملت ايران فرمااعالقه داريد دولت متبوع شم

كند ادامه ي راھي را كه سرانجام به تيرگي سياست خارجي 

 مسلم بود كه اين و ضع 2.»ايران منتھي خواھد شد ترك گوييد

نمي توانست ادامه يابد زيرا حزب تودة ايران كه از زير 

ضربه ي ھجوم ارتجاع به آذربايجان و دسيسه و توطئه ھاي 

 كمر راست كند ،  توانست به درآيد وھرحالانشعاب ملكي به 

بالفاصله خطر امپرياليسم آمريكا را با ذكرھمه ي خصوصيات 

و نشاني ھا و عوارض زيان بار آن بر حيات سياسي و 

اقتصادي ايران مطرح كرد و ضمن مبارزه با استعمار مسلط 

بريتانيا و شركت نفت جنوب ، خطر تسلط امپرياليسم آمريكا را 

 مستمر و بي وقفه، به كه بدون سروصدا و به طور خزنده،

و . ھمه ي شرايين حياتي ملت ايران مسلط مي شد، اعالم كرد 

بار ديگر تشكيل يك جبھه ي متحد ضد امپرياليستي را در 

چنين ھدفي مي توانست از طريق . برنامه ي خود قرارداد 

ايجاد يك جبھه ي متحد ضد ديكتاتوري برآورده شود ، و اين 

. ز جبھه ي دموكراسي ايران بود  و مبرم ترين نيازرگترينب

زيرا ھيئت حاكمه به دنبال تسلط بر جنبش دموكراتيك 

آذربايجان و كشتار دسته جمعي كارگران و كشاورزان و 

استقرار حكومت نظامي در آذربايجان و تھران و برپايي 

سيستم پليسي بر سرتاسر كشور به توقيف روزنامه نگاران 

ار پھلوي درصدد استقرار آن و درب.  و ملي دست زد اتدموكر

 24چنان نظم و نسقي بود كه بتواند از تكرار وقايع سال ھاي 

 جلوگيري كند و اجراي چنين ھد في را از راه بستن و 25و

تعطيل و تحديد روزنامه ھاي مستقل و ملي و منع و محدوديت 

 ي مهحتي شايعه و زمز. فعاليت ھاي حزبي تعقيب مي كرد

وه ھاي سياسي مخالف دولت شنيده شد و تبعيد دسته جمعي گر

در ھمه ي اين مقاومتھاي ضد استبدادي، حزب تودة ايران به 

  موجب اسناد و شواھد كتبي موجود، پيشقراول بود و با ھدف 

  

  

  

انسان . نابودي اسبتداد و استقرار دموكراسي كوشش مي كرد 

 سير و مطالعه روقتي با وجدان جستجوگر و دور از تعصب د

ن ھمه اسناد و مدارك كه در آرشيو مجالت و روزنامه ي آ

ھاي كتابخانه ي ملي ايران مضبوط است ، فرو مي رود و به 

غور و بررسي مي نشيند، به اين واقعيت انكارناپذير پي مي 

نگارنده خود بارھا و بارھا ضمن مطالعه ي آن اسناد و . برد

  ن ھا و نويسندگاخصيتمدارك به ھمه ي آن رھبران و ش

 ليبرال كه بغض و عداوات و كينه را عليه حزب بورژوازي

تودة ايران در مغز و دماغ بسياري از جوانان عالقمند به ترقي 

و سعادت ايران جايگزين كردند و از اين راه به تفرقه و تشتت 

  .دامن زدند، لعنت فرستاد

 فرداي حمله و ھجوم ارتش مستعمراتي به رھبري شاه و از

آذربايجان و شكست و عقب نشيني آن ، برنامه و قوام به جنبش 

ھدف عمده ي بعدي امپرياليسم اضمحالل و نابودي حزب تودة 

زيرا با حضور فعال اين حزب نقشه ھاي . ايران بود 

ً فاش و افشاء مي شد  زھاياز اولين رو. امپرياليستي سريعا

 كه نقشه ھاي دربار شاه درباره ي استقرار خفقان 1327سال 

بداد عمومي ، توسط حزب تودة ايران فاش شد، ملي و است

ً در حزب ايران جمع شده بودند، بي  گرايان آن دوره كه عمدتا

اعتنا به اين خطرھا به گرفتن پست و شغل در سازمان برنامه 

 پي ريزي و اييكه توسط ھيئت ھاي اقتصادي و فني آمريك

ه مسايل و از آن تاريخ كمتر ب. تجديد بنا مي شد، مشغول شدند 

تند و حساس سياسي پرداختند و در الك يك سري بحث ھاي 

مجرد و انتزاعي از مفاھيم دموكراسي و استقالل و فلسفه بافي 

مي توان گفت كه ارواح اصحاب . ھاي برتراندراسل فرورفتند 

 ھاي حزب ايران حلول و كراتاسكوالستيك در قالب تكنو

زنامه ي جبھه ، ظھور كرد و ھمه ي بحث ھا و مقاله ھاي رو

.  مملو از چنين مسايلي است1327ارگان حزب ايران در سال 

و گاھي چند ترجمه از روزنامه ھا و مجالت خارجي درباره 

ي نفت و مذاكرات سفرا و نمايندگان آمريكا و انگليس به چشم 

 مصدق نيز به سكوت و گوشه نشيني در مددكتر مح. مي خورد

اھي در بعضي محافل و جلسات احمدآباد ادامه مي داد و گاھگ

رجال و شخصيت ھاي سياسي كه ھمگي از مشاھير بازار 

  .سياست بودند، شركت مي کرد

  1074 ، شماره ي 1326 مھر ماه 26روزنامه ي داد،  -1

 1326 آذر 8قيام ايران، يكشنبه  -2
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 گام به گام مردان و زنان با ھم

 و رزا سمي فمنیدوازده سالم بود که خواھرم کتاب ھا

 در حال شهيخواھرم ھم. لوکزامبورگ را  داد تا بخوانم

 در جدال بود، جدال شهي گرفتن حقش ھمیمبارزه بود، برا

 کتاتور،ي دی که در آن متولد شده بود، جدال با پدریبا دوران

 ... و یرتي غیبا برادر

 خوب بود و بعد از ازدواجش ھم ستي فمنکي واقعا او

 .رزه را از مادرم آموخته بود ماند، او مباستيفمن

 اما ھرگز نتوانستم با مردھا بجنگم، من عاشق پدرم بود من

 . ھمسرمنطوري، عاشق برادرم و ھم

 در حال هشي و ھمامە مادرم را به ارث بردی ھم سرسختمن

 اول از دي دارم حقم را بامانيمن ا.  با مردانه نیجنگم ول

 .رمينان بگ

 ست شانيھاه تمام دغدغه کنداه پاگذاشتري زی را زنانحقم

 و ی جاره کیکردن رنگ رژ و الکشان است، زنان

 . دانندی مواليمادرشوھر و خواھرشوھر را ھ

 هی دغدغه کرمي خواھم بگی می حقم را از زنان

 ی لباس است، زناندي جدی فشن شوھا و مدھاشانەروزمر

 ھا ی کتابفروشه نرفتند، ھرگز پا بە باشگاه ھرگز بهک

 در باورشان یداريه سرمای روانشناسه کی، زناننگذاشتند

 به پاساژھا و مراکز دي خوب شدن حالشان بای براەگنجاند

 . بروندديخر

 ی دارشدن حته قبل از بچه کرمي بگدي بای را از مادرانحقم

 کردند، دي را بازتولی شعوری کتاب ھم نخواندند و بکي

 شانييرايپذ:  گفتندی مشاني ھای بعداز دورھمه کیزنان

 بچه دار یمجلل نبود، گوشه مبلشان خاک نشسته بود، فالن

خاله " زيرآمي تحقیو اجازه دادند واژه ...  شود وینم

 .زاده شود" زنک

 با ارزش اري له کردند که معشاني پاري زی را آن زنانحقم

 که دندي دانند و ھرگز نفھمی مشانيبودنشان را در وزن طال

 است که ما به آن فيل عنصر از جدول مندکيطال فقط 

 که ھنوز ی زنان. فاجعهیعني و برعکسش ميبھاداده ا

  انداختن چند گردنبند ھمزمان در مراسم ھا ھمانقدراندەدينفھم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 راھني معقول است که به تن کردن ھمزمان چند پري و غبيعج

 .یمجلس

 ه دادند ملکە را خوردند و اجازیداريه سرمابي فره کیزنان

 اندامشان ی روءی شکي انتخاب شوند و مثل يیباي زیھا

 !!! گاگاھا بشوند برندیديقضاوت شود و ل

 مثل کاال فروخته ستي ھنگام ازدواج قرار ندندي که نفھمیزنان

شوند و در باور مردان گنجاندند تمام خواسته زن از آنھا پول و 

 !ني ھمیعنيطالست و جنگ مقدس زن 

 ی بوديآموختند که نبا را ني که از مدرن بودن ھمیزنان

 ی غذا دادن حق خوری بوه کی بدھند در حالیسبزهقورم

 ستي نی عشق است، کانون مھر خانواده بودن حق خورستين

 .ستيزندگ

 دانست، رزا را ی را نمسمي فمنی بود، معنی مبارز خوبمادرم

 . کردماني ھا را الگورکاني مني آری شناخت ولینم

 ی مششي جنگد و من ستای می برابری ھر روز براخواھرم

 .ی آگاھی شعور، برای جنگم برایکنم، من ھم در کنار شان م

 خواھم دخترم از زن بودنش لذت ببرد، بخندد، برقصد، یم

 کند، به باشگاه برود، کتاب یشعر بخواند، به تئاتر برود، آشپز

 ی علاري بختی را بشناسد، به نبوغ ادبچهيبخواند، شوپنھاور و ن

 کردن را ی فقط دلبری و از زنانگاوردي بمانين ا حسرزاديو ش

 .اموزدين

 خواھم به جنگ مردان کج فھم جامعه ام بروم ی ھم ممن

 . شود مبارزه کردی می دارم با سالح آگاھماني ایول

١٥

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان              ١٣٩٧اسفند ١٥٢ شمارهدوره پنجم
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  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان               ١٣٩٧اسفند ١٥٢ شمارهدوره پنجم

 یشديي دینياسي آنا دونکهمل

 ! روحو شاد اولسونن،يس  مت ائلهح رهللا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 کهيلع مر مھاجیاسي سیرانلي اندهي شھرده گنجه -١١ نيمارت

بو . یشديي دینياسي دوننداياش ي٩٠شوناس    پردهیزي قميمدکرمح

 نيلص نن،ين   منسوب اولدوغو عائلهینکه اي نرچکيآغب

 وزلرلهي ندني مصلحتلر،یرديليي سای گؤسترنولي ،یفتخارا

 ئلي شاعر تاریدن اؤوالدالر  او، جمله. یرديداالني فانسانا

 م،يکح نيناتي و ترامي بام،ي خانی معلم، پئداقوق پرلي آفتاند،دياوم

. کبری العسگر و ی الع شانيلرده چال   ساحهف مختلنينيھمچ

 گؤره اونالر نهيلر کي عمل ائتدلره  هيمحض بو توص

 نفوذ وکسکي لرده وي کوللئکتیکلريشلديا ئرلرده،ي یقالرياشادي

 یني اؤزلراي آناکئشيغي گؤره قاناياقالرالشم  فورمایمي کیصاحب

 . رالريي بورجلو ساميدا

 ،ی جانلميروحو دا. یلديري ترترده تورپاغا تاپشمي خانکهيلعم

 . ريد   قلبلردهسهي ایس  خاطره

 ! روحو شاد اولسونن،يس  مت ائلهح رهللا

  حرمتله،نيدر

  نينيگيرلي بی اجتماع“یتي جمعرلر مھاجیرانليا”

    یلر  عضونينيتي ھئدارهيا

 دي اومئليتار

  نهيس  خاطرهنيآنام

 
 ی داش پارچاالندم،يالر اشي گؤز دوشدو

 ،ی داش پارچاالندم،يالر اشي گؤز دوشدو

 .ی اوزوم آغالدم،ي ساققالشي باسمتوک

 ،یپارچاد- اورک، پارچاداي بوومروقي

 .ی آغالدميزي انجاي آرخاستابوت

 

 ،ی قورتاردیاندي یمي آنا شام کريب

 .ی آپاردیغديي نيس ی سئوگايايدون

 ،ی اؤلن آنامدشم،ي اؤلمم،ی کمن

 .ی آغالدميزي قی منکني ایريد

 

 . دههيلو  قوربته ده، کؤچکوندؤزدو

 . دههي گؤئره،ي شهي ھمینانديا

 ده، هيي ده بو تربی منوتدويبؤ

 .ی سؤزوم آغالدندهي آنا دئمن

 

 ،یتدي بکيل  خوشبختني قالدميئتي دياوم

 .یتدي انيرواري توتدوغون مندهيعل

 ،ی گئتدیلديري آدن، ني گؤزلراؤپدوم

 .ی گؤزوم آغالدم،ي ساققالشي باسمتوک
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