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 ٢  ادامه درص                                                                                 

  جاني دمکرات آذرباۀ فرقی مرکزۀتي کماميپ
  راني اۀ حزب تودسي سالگرد تاسني مناسبت هفتاد و پنجمبه

 حزب را ی گذاراني سالگرد بنني ، هفتاد و پنجمرانی اۀ حزب تودی مرکزۀتي کمِی گرامیرفقا
 ی مکی تبررانی اۀ اعضاء و هواداران و دوستداران حزب تودۀ شما به همقیبه شما و از طر

  .ميگوئ
 حزب ۀستی به مثابه فرزند شارانی اۀ ، حزب تود1320 مهرماه سال 10سال قبل در روز  75
 راه آن حزب و با هدف ۀ ادامی ها ، برای ها و ارانیدرعمواوغلي ، حزب حرانی استيکمون
  .دی گردسي تاسرانی ای منافع کارگران و دهقانان و زحمتکشان و خلقهانيتام

 کار و ی منافع توده های برانانهي و واقعبی مترقی مبارزاتی ها برنامهۀ با ارائرانی اۀ تودحزب
 و یتلري هسمي مبارزه با فاشی و براکي ها و حقوق دمکراتی به آزادیابي دستیزحمت ، برا

 کارگران، دهقانان، اني مبارز در می گردانهای ، به سازماندهرانی استقالل اميتحک
 شکل ، نیکران و هنرمندان پرداخت ، و به ا جوانان، زنان، روشنفان،یدانشجوزحمتکشان، 

  . توده ها افشانده بودند بارور ساختاني ها در می ها و ارانیدرعمواوغلي که حیبذر
 در ران،ی اۀ حزب تودی طبقاتني مخالفاني از عناصر صادق در می برخحی صری به گواهیحت
 رانی اۀ حزب تود،ی مهندس بازرگان و مهندس سحابري نظ،ی و نهضت آزادی ملۀ جبهانيم
 به رانی معاصر اخی کلمه است که در تاری واقعی به معناريگي و پري فراگیاسي حزب سگانهی

 اقشار گوناگون توده ها ، اثرات شگرف و ی و سازمانگری رسانیهوجود آمده و با آگا
  . استی باقزي گذارده است که تا کنون نی بر جارانی مبارزات مردم اخی در تاریدرازمدت

 ٧                                                                          ادامه در ص 

 
 

  !جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است

   !مبارک باد  ستار خانزاد روز: مهر٢٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جنبش مشروطه خواهی ایرانستارخان از سرداران
  . ملی است در مقاومت تبریز وی ملقب به سردارو

این سردار   بسياری کرد خاطرههای جانفشانی
    !هميشه جاودانه خواهد ماند بزرگ
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  ! بداريميکصدو دهمين سالروز تولد غالم يحيی را گرامی

  ق؛يشي دانال»ميريلديا«یاضيحسن ر
  ) بؤلومینجيريب               (

  :ضاحيا
 »یغي چاغداشلنيزميمدرن« واختالر سون
 قاليشي نئچه دانري بتابي کالنیيای نداي آلتیقيباشل

 باره ده ی مختلف قاتالرنيزميبرابر مدرن
  ..ریریئرلشدی ده اؤزونده یلر  مقالهالنیازی

 ٤         ادامه در ص                                

               که سرنوشت کشور و انقالب رایادامه جنگ   
        !به سود ضد انقالب رقم زد           

 ٩       ادامه در ص                                           

  تعهدبيانيه هفدهمين اجالس سران کشورهای جنبش عدم 
 ١٠             ادامه درص                                     

  !  از سنگ مزارش حذف شدی سهراب سپهرريتصو
ص در ١٣ادامه

   از جنس سنگ و کلوخ و خشتیمدارس
 ١٤ص          ادامه در                                         

      اتي از پرداخت مالادهايفرار نهادها و بن
١٥            ادامه در ص                                 

 فرانسه به يیکاي پنج سازمان سندینامه اعتراض
  یخامنه ا

ص در ١٦ادامه

 به حسن ی باز نشسته فرهنگکينامه 
 ١٦      ادامه درص                   یروحان

  مهر روز بزرگداشت موالنا ٨
   ٨       ادامه دزص                                              



  
 

  
  .... سالروزني دهمکصدوي

 دانست که با یی توان از تبار آن انسان های را ميیحیغالم 
 داني کار و زحمت پا به عرصه میاعتقاد راسخ به توده ها

 .ه استوار ماندند رانیمبارزه گذاشتند و تا آخر در ا
 سالروز تولد ني و دهمکصدیمصادف است با ١٣٩۵ مهر ٢١

 از برجسته رهبران فرقه دمکرات یکی اني دانشيیحیغالم 
 جانیآذربا
 شهی سرآغاز گسست از اندتوان ی سلطنت قاجار را مدوران

 حال ني دانست و در عرانی اخی عقب مانده تارتی به غایها
 ضد رتحوالتيتاث.  نوی هاشهیدآغاز رشد و نمو افکار و ان

 خواهانهي در اروپا و نفوذ افکار ترقی و ضد استبدادیاستعمار
 ای و دند کری ملي که در اروپا تحصیانی دانشجوقیاز طر
 الي باکو، مرکز مبارزات سوسی که درمعادن نفتیکارگران

 یداري کردند، به داخل کشور به بی کار مهي روسیدمکرات ها
 دهي افکار پوسقی طرنیبد.  کردیمک م مردم کیتوده ها

 شد و حاکمان مستبد قادر نبودند با ی مدهيگذشته به چالش کش
 نی انیتر  از مهمیکی.  کنندتي گذشته حاکمی بر سنت هاهيتک
 در هي بود که در در روسیستي و تفکر کمون شهی ها، اند شهیاند

ا  ریادی هواداران زرانی جوانان اني بود و در بیروزيحال پ
 .به خود جلب کرده بود

 ی تزار الگوی امپراتورهي بر علهي زحمتکشان روسمبارزات
 ی جهان و از آن جمله خلق های همه خلق های برایمناسب

 ی توان با مبارزه متشکل و سازماندهیکه م.  بودرانیا
 . بزانو در آوردزي ها را نی امپراتورنیبزرگتر

 پرستان و هنيان، م روشنفکرشان،ی دگراندتی اکثربي ترتنیبد
 یی رهای بودند که برادهي رسجهي نتنی به ایرانیمبارزان ا

 راه، مبارزه گانهی استبداد و استعمار ،یکشور از عقب ماندگ
 است که منافع اقشار و طبقات یتي استقرار حاکمیبرا

 افراد نیا از یکی.  کندني را تامیی و روستایزحمتکش شهر
 به تفکرات چپ عالقه یازنوجواناو .  بوداني دانشيیحی  غالم

.  همچنان حفظ کردی زندگانی تعلق خاطر را تا پانیداشت و ا
 دانست که یی توان از تبار آن گروه انسان های را ميیحیغالم 

 کار و زحمت پا به عرصه یبا اعتقاد راسخ به منافع توده ها
 . راه استوار ماندنی آخر در اتا مبارزه گذاشتند و دانيم
 عسگر آباد ی در روستایدي خورش١٢٨۵ مهر ٢١ در یو

 شي بیهنوز نوجوان.  آمداي خانواده زحمتکش بدنکیسراب در 
 باکو مجبور به ی کار به مناطق نفتینبود که همراه پدرش برا

 .ترک کشور شد
به .  کردلي مشغول شد و شبانه تحصی باکو به شغل آهنگردر

 تیه عضو داشت، بی که عدالت اجتماعیخاطر تعلق خاطر
 در آمد و سپس عضوحزب ستيسازمان جوانان کمون

 ژهی کارگران، به واني در متشي با فعالیو.  شدرانی استيکمون
 را بعنوان ی حزبی توانست اعتماد سازمانهایرانیکارگران ا

 یها را به خوب زبان توده.  کادر مجرب، به خود جلب کندکی
را به مبارزه و  آنها شیهاي با سخنرانتوانست ی و مدانست یم

 یا  حاصل تجربهیی توانانی اندی گویم. دی جلب نماالتيتشک
 کارگران صنعت نفت باکو بدست آورده انيبود که او در م

 .بود
 انيرانی از ای که گروهی زمان١٩٣٨ تا ١٩٣٧ ی سالهادر

 زي نی گشتند، وی بر مرانی به ای شوروجانیساکن آذربا
 خود یبه واندوخته ها تجرديپس از برگشت او کوش. برگشت

را که در باکو بدست آورده بود درخدمت مردم کشورش قرار 
 دفاع از حقوقشان که توسط ی آنها برایدهد و به سازمانده

 . شد، کمک کندی ممالی دولت و خان ها پایادیا

 از انيرانی مشوق برگشت ابانهی رضاه شاه که عوام فردولت
 ی الزم، با توطئه ایپس از سوءاستفاده ها.  بودیاتحاد شور

 ینیحساب شده، با آتش زدن انبار اسلحه و متهم کردن مهاجر
 کار، به قلع نی به کشور برگشته بودند در ایکه از اتحاد شورو

 به ای و ی را زندانا از آنهیاريبس. و قمع آنان مبادرت کرد
 یادیمشکالت ز. خانواده ها را از هم جدا کرد.  فرستادديتبع
 بهانه در نيبه هم.... کودکان آنها بوجود آورد  زنان و یبرا

 ی و به زندانري دستگانهي در مزي را نيیحی غالم ١٣١٨سال 
 نی که هر گز نتوانستند انیبا جود ا. در تهران منتقل کردند

تا عاقبت .  ثابت کنند، او را در زندان نگه داشتندواتهام را به ا
 هم یدان ها،وبا خروج رضا شاه از کشور و باز شدن در زن

 . از زندان آزاد شدیاسي ساني زندانگریهمراه د
 و دموکراتيک امکان ی ملی از خروج رضا شاه، سازمانهاپس
حزب توده ایران در دهم مهر همان سال .  کردندداي پتيفعال

 نی نسبت به ایادیمردم شهرها و روستاها اقبال ز. تشکيل شد
. وستي پرانیا به حزب توده یغالم یحي. حزب نشان دادند

 ی سرپرستیرا او را بزی حزب توده ایران در تبریکميته ایالت
 ی همزمان در شورایو.  به ميانه اعزام داشتیسازمان حزب
 . پرداختتي به فعالرانی کارگران ایمتحده مرکز

 دانشيان توانست هم دهقانان منطقه و هم کارگران ی یحيغالم
مالکين .  کندیماندهراه آهن ميانه و زنجان را متشکل و ساز

 ی روز او را در حوالکی بودند نيمنطقه ميانه که از او خشمگ
یک دهکده گرفتند و زنده به گورش کردند، اما دهقانان همان 

 . کردندی بسترانهي متانروستا او را بيرون آورده و در بيمارس
 توسط جانی فرقه دموکرات آذربالي به هنگام تشک١٣٢۴ سال

 و وستينند هزاران عضو حزب به فرقه پ مایور شهيجعفر پ
 ی نظامیروي نی از سازمان دهندگان اصلیکی زود به یليخ
 . فرقه به حساب آمدی و از رهبران اصلانيفدائ

 او و بعنوان اولين ی و دهقانان منطقه ميانه به رهبرکارگران
 یروهايعمليات مسلحانه در منطقه توانستند ميانه را از چنگ ن

سپس حکومت منطقه در دست . ورده و آزاد کنند آروني بیدولت
 در آستانه یغالم یحي. فرقه دمکرات آذربایجان قرار گرفت

 خود هنگ رمان تحت فاني آذر نيز به کمک فدائ٢١نهضت
 تبریز را خلع سالح کرد و پشت سر آن پادگان یژاندارمر

 تسليم شد و بدین ی با پيشه وری با امضاء موافقتنامه اینظام
 . در آذربایجان استقرار یافتیحکومت ملترتيب 

 کردن ی خنثی برايیحی غالم ی به رهبرانیي حال فداني عدر
 جانی که از ورود آذوقه به آذربا،یتوطئه دولت مرکز

 مهم فهي وظنی ايیحیغالم . وارد عمل شدند.  کردی میريجلوگ
 یقی مردم را به هر طرازيرا به عهده گرفت تا خواربار مورد ن

 ارتش شاه و یروهاي رابطه بارها با ننیاو در ا.  کندهيهشده، ت
که .  مسلحانه شدیري آن در منطقه زنجان مجبور به درگیادیا

 ینينش  موفق شدند، ارتش شاه را وادار به عقبانیيهر بار فدا
 .کنند
 و ارتش خلق یی فدایروهاي نۀ فرمانداني چه ژنرال دانشگر

 و ی شاهنشاهیروهايزات ن به خاطر مبارزه با تجاوجانیآذربا
 یاما در هر شهر.  زنجان مستقر بودۀمرتجع منطقه در جبه

 صدر فرقه دمکرات ی ورشهي پدي آمد، سی مشي پیکه مشکل
 ی ملهاز آن جم.  کردی او را مأمور حل مشکل مجانیآذربا

 خلخال، ی در شهرهاني خوانی مسلحانه ایتوان به جنگ ها
 ی حکومت ملهيبر عل هي ، مرند و ارومیسلماس ، خو

 با يیحی راه انداخته بودند، اشاره کرد که غالم جانیآذربا
 . آنها را خلع سالح کردی و جسارت خاصتیدرا
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  .... سالروزني دهمکصدوي
 ني متخاصم ، خوانیروهاي از گزند نی در حفظ حکومت ملاو

 کرد و در بازگشت آرامش فای ای اوباش نقش مهمیو گروهها
 نيبه هم.  نمودی بازی رل مهمجانیتلف آذربا مخیبه شهرها

 و مورد نفرت دشمنان خلق جانی مورد احترام مردم آذرباليدل
 . قرارگرفتجانیآذربا
 بعنوان فرمانده منطقه زنجان و خمسه ی از آن، غالم یحيپس

 گرفت و تا آخرین روز یبه محل اعزام گردید و درجه ژنرال
 یبا ژاندارمها و باندها آذربایجان در این منطقه یحکومت مل

 بود که بعد از یمسلح ذوالفقاریها جنگيد و آخرین فرمانده
 و تخليه آذربایجان به تبریز بازگشت ی نهضت ملینيعقب نش
از آن پس .  جلفا شدی ناخواسته راهی مهاجرتیو برا

 مهاجرین گره ی با مهاجرت و سرپرستيیحیسرنوشت غالم 
 .خورد
 و ی با منافع ارتجاع جهانجانیا دولت خودمختار آذربليتشک
 دولت یاثرات مردم.  کشور در تضاد بودی ارتجاعیروهاين
 و ی که دولت مرکزی با تمام فشار ها و مشکالتجانی آذربایمل

 بود که خواب ی کردند، در حدی مجادی اشی منطقه برانيخوان
 کشور نی اروت که چشم طبع به ثیی هاستيالیرا از چشم امپر
 ی بدنامنهی گرفتند هزميآنها تصم. دیه بودند، برباپهناور دوخت

 خود بخرند و اجازه ندهند تا دولت خودمختار ی را برایخیتار
 خلق ی باشد برای خود ادامه دهد و نمونه اتي به فعالجانیآذربا
 . ساکن کشورگری دیها

 فرقه ني سرکوب خونی برای ارتش شاهنشاهیسازمانده
 و کای آمرسميالیتنگاتنگ امپر ی با همکارجانیدمکرات آذربا

 صورت جانی آذربای سال پس از دولت ملکی درست س،يانگل
 رحمانه هزاران تن از ی و بی انسانري غورشی نیدر ا. گرفت

.  گناه جان خود را از دست دادندیزنان، کودکان و مردم ب
 نیپس از ا.  قلع و قمع شدندانیي فرقه بخصوص فدایاعضا

 و عدالت، ی آزادشرفت،ي پ،یازندگ سی بود که به جاورشی
 حاکم جانی کشت و کشتار و استبداد در آذرباب،ی تخریفضا
 .شد
 از اعضاء و هوادارن فرقه دمکرات ی گروه١٣٢۵ اذر در

 فاجعه جان سالم به در برده بودند واز آن نی که از اجانیآذربا
 يیحیدر مهاجرت غالم .  به مهاجرت تن دادنديیحیجمله غالم 

 سرو سامان ی در تالش خود برای ورشهي جعفر پدير سدر کنا
.  ننشستی لحظه از پاکی مهاجران و آموزش آنها ليدادن خ

 ،یشتي بست تا مشکل معیاو تمام کوشش خود را بکار م
 ی مهاجران و فرزندان آن ها به نحو مطلوبیمسکن و آموزش
 برگشت به وطن حفظ ی آن ها برای انقالبهيبر طرف و روح

 ی که اتحاد شورویطی در شرای کارني چنی سازمانده.دینما
 را ی سختیندگ بود و زافتهی یی دوم رهایتازه از جنگ جهان

 بود ی ممکنري گذراندن، کار دشوار و غی کشور منیساکنان ا
 به آن نائل ی و از خود گذشتگیاريکه رهبران فرقه با هش

 یرهبران فرقه موفق شدند در مدت زمان کوتاه. شدند
 مسکن ی را براطیشرا.  کنندی فرقه را سازماندهالتيتشک

غ حزب ی دری با کمک بنیمناسب و کار مناسب مهاجر
 آموزش ی را براطی شرانیبهتر.  کننداي مهجانی آذرباستيکمون
 فرزاندانشان در سطوح مختلف ی ها، بخصوص برایفرقه ا
   صدها عالم، دانشمند و ی آن خروججهينت.  آماده کردندیآموزش

  قينقش برجسته رف.  استی تالشني است که ماحصل چنبیدا
  
  
  

  
  
  
  

 . کتمان کردن توای تالش و کوشش را نمنی در ايیحیغالم 
 فرقه ی سانحه ، رهبرکی در یور شهي پی از مرگ ناگهانپس

 خود را ی او جا١٣٣۶به قاسم چشم آذر منتقل شد و در سال 
ات آذربایجان  فرقه دمکریاو رهبر.  داد يیحی غالم قيبه رف

 یفرقه دمکرات آذربایجان را بعنوان سازمان. را برعهده گرفت
 مکراتدر جریان وحدت فرقه د.  حفظ کردنيسپلیبا د

 نام فرقه دمکرات آذربایجان زيآذربایجان و حزب توده ایران ن
  آن را حفظ کردیو کميته مرکز

 و فرقه دمکرات رانی در کنفرانس وحدت حزب توده اانيدانش
 حزب هي اجرائئتي هتی به عضو١٣٣٩ در سال جانیباآذر

 حزب توده ی انتخاب شد و تا آخر عمر در رهبررانیتوده ا
 . ماندی باقرانیا

 تالش جانی آذربای تمام عمر در راه آزاداني دانشيیحی غالم
او در کتاب . کرد ، دشمنانش انواع تهمتها را به او زدند

 ی ورشهيعفر پ جدي نظرش را نسبت به سیخاطراتش وقت
به افتراها و . سدی نوی مجانیصدر فرقه دمکرات آذربا

او . د دهی پاسخ ممي مستقري که به او زده شده است، غیاتهامات
 :سدی نویم
 ، سواد ، ی ، کاردانتي خواهم در مورد شخصی نممن«

 ی ورشهي پی حسنهاگری و دی ، آدم شناسی انساناتيخصوص
 دانند یکرده اند بهتر از من م که با او کار یکسان. صحبت کنم

 او و ی دوران زندگیدادهایرو.  بودیکه او چه انسان بزرگ
.  بودیماتبعد از آن نشان داد که او چه انسان بزرگ و با معلو

من به خود .  رهبر را دارا بودکی اتياو تمام خصوص
 ، ی اخالقاتي دهم که در مورد خصوصیجسارت آنرا نم

 ی اش حرفدهي به عقمانی و ای رهبریینا ، توای ، انقالبیانسان
 خواهم سخن انگلس را که سر قبر دوست و یفقط م. بزنم
 یادیزاو دشمنان :  کنمیادآوی همرزمش مارکس گفته قيرف

.  نفر هم از آنان ، دشمن شخصي او نبودندکی ی حتیداشت ول
 ی بود که به خاطر مبارزه در راه آزادیتي شخصی ورشهيپ

 یاني آدماني که در ممی توانم بگوی مناني با اطم. شده بوددهیآفر
 راتي بر من تأثی ورشهي پۀ کس به اندازچي شناسم هیکه م

 .»مثبت نگذاشته است
 فرقه دمکرات ی پس از انقالب بهمن پنجاه و هفت رهبراو

اما بعنوان .  واگذار کردی الهرودیرعلي را به امجانیآذربا
 بعنوان يیحیغالم . ند مای عمرش باقانی تا پایصدر افتخار

 ظالم و ی با نظام هاری ناپذی آشتی و مبارزی انقالبکی
با .  داشترار قی جهانوني همواره مورد احترام انقالبیاستبداد

 داری داي برجسته دناستمداراني از سران احزاب و سیاريبس
 ساده و بدون تجمل ی زندگکی حال از نيو در ع. داشت

 .برخوردار بود
 ی برگزار می سالروز تولد او در شرایطنيهم و دنيکصدمی

 فرقه دمکرات آذربایجان و نهضت یشود که آرمان ها
 یدمکراتيک آذربایجان در سراسر آذربایجان ایران گسترش م

یابد و نوجوانان و جوانان و نسل ميانسال آذربایجان در راه 
 ف در صفوگری دکباری خود ی ملـــی به خواسته هایدستياب

جعفر پيشه . ابندی ی خود را می جاجانیات آذربافرقه دمکر
 در ی و انقالبی ملیهاي دانشيان ارثی و غالم یحيیور

 را جانی گذاشتند که آینده آذربای از خود برجارانی اجانیآذربا
 .ديشکل خواهد بخش
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  ...یاضيحسن ر
 النیيای نداي آلتی نظرنين ی دانشگاهی طب علملرنیزیتبر

 ی بو اؤزل نشرنين یسي درگ»یسارا« فارسجا -تورکجه
 قيشی ده افهي صح٣٠٢ ندهيس هی سایی  امهنين»ی شهبازنيافش«

 « نداي آراسقالريشي دانلنی ائدلي داختابايک. اوزو گؤروبدور
 ی عنوانل»رید یناسی آچی انياتي ادبسهیداي تنقن،ين  جامعهاتيادب
 یل رهیا قدايشي دانده سترسهی، ا)فهي صح۵۵( حجم ستری اقيشيدان

 ی شهبازنيافش.  توتورئری ی خصوصلهیر اعتباريکيسورولن ف
 نين یتی سا»قيشیا« و ی شاعرجانی آذرباشينمي تانیغيشيبو دان
 ی شهبازنيافش. ریبدیال آپار)میریلدیا(یاضی حسن ریامکداش

  :ریازی اؤنجه بئله قدانيشيدان
 آنادان ندایي بهمن آنيلی ایج١٣٣٧) میریلدیا(یاضی رحسن»
 یاتي ادبجانی آذرباکلهي اؤزللات،ي ادبندانياشی ١۵. لموشدوراو
سونراالر تهراندا طب . ریي باشالازماغای شعر ب،ي ماراقالنلهیا
 یليلگی ااتالي زاماندا ادبیني اوالراق عیسيرنجیاؤ
 ی حضورنیب ساهريدن اوستاد حب  او جوملهنجاقالردا،يغیي

ان سونرا نشر اوالن انقالبد. ری اشتراک ائدلدهي محفیاوالن ادب
حسن .  اولوریسيمجیاردی ري سردبنين یسي درگ»ولداشی«
 یدن صباح  او جوملهنیالری چوخ قورولتاري بیاضیر

 نين یی قورولتاکيللی ا١٠٠ نی و ساهریري دبنين ییقورولتا
 شينميتان. دور اولموشیسيجی و آپارندانیقوروجوالر

 »یآذر« لدنی ایج١٣٨٢ یدچي شاعر و تنقاتشوناس،يادب
 نداي وئبالگ»یتوت آغاج «ریللردی ا،یازاری باش نين یسيدرگ
 نين یتی سا»قيشیا« هابئله ب؛ی نشر ائدینیالریازی
  «.ریری داوام ائتدنایشماالري اوالراق چالی عضوهیریتحر تيهئ
 بو یتی صنعت سانجهی و ااتي ادبجانی آذربا– »قيشیا»
 تاباي کلني چکی آد،ماقالیای دن یئنی یني متننالی اورژنيغيشيدان
 نين یفلري موللنی اونالریقالريشي و دانیلر  مقالهلنی ائدليداخ

  .ریردي حاضماغایای دن یئنی لهي شرطیس اجازه
  «قيشیا»
 ینجیريب (رید یناسی آچی انياتي ادبسهیداي تنقن،ين   جامعهاتيادب

  (بؤلوم
.  چوخدوررني شعره اوز گتزدهي بی کري بئله نظره گل-س

 الماقي آشاغیبئله دئمکده شعر. (ريارانیثر اولدوقجا آز آنجاق ن
بئله ). میستردی ارنمکی اؤینیلر جه ندن  سادهوخدور؛ی میقصد

شعر . ريارانی توپلومالردا شيشمي نثر گلی وار کدا شي باخريب
  ز؟ينيرسي نئجه باخونا بزيس .  قوپورکتاتورلوقدانی دسهیا
 چوخ منتدارام زهيس چون  اوزينيشی ا یرلی  اؤنجه بو دهلکی ا-ج

 یزينیر سؤالالر  قدهميغیباجارد. رامیيو اوغورالر آرزوال
 شعره اوز یندیدوغرودور، ا. شاجاغامي چالرماغایجوابالند

 میزي دؤورموزه، بمیزيبو تکجه ب.  چوخدوریی سانیلر رنيگت
 اي دونتلهي عموم؛ ليي دئتي خصوصري خاص اوالن بزايمياتيادب
 - شعر نثردن چوخی کزينيرسيلي بیاخشی. رید له دا بئنداياتيادب

 نينسانی ای دئمک اوالرک،یاشی نیشعر. ریبديارانیچوخ قاباق 
 کؤکو نی شعری اودور کی سببليبونوندا اص. ریرد  قدهیاشی
 سهیا یغوالری دونسانیا. ريچی سو اندانیغوالری دونسانیا

 نده،ي عالمعتيچونکو طب. رید یدلي الوان و چئشف،يمختل
 رين هر ب  اوز وئرهلرده شی ای و شخصیده، فرد  جامعه
 ی اونالرر؛یيقالیدي قینیغوالری دونسانی اول الکی اثه،یحاد
 ریري رقته گتینسانی ار؛یيای بواالرالی بوی عاطفر؛یادیاو

. ريلی داها دوغروسو شعره چئورنه،يوسونرا سؤز صنعت
 نيلکی ا ویی ابتدانیمنجه، شعر. ريارانی شعر ه دکلهيل بئله

 یعی و بدیسيقي شعر موسی ده کريب. ریبديارانی بئله ینوعلر
 ئری راحاتجا ندهي ذهننسانی الهی ایغيغجاملیي نينیرلریتصو
 قدم اتايده ادب   جامعهريبو سببدن هر ب. ريلي قاالبب،يسال

 بو ینیلر ک سؤز  و اورهري چوخو شعرله ماراقالننیانالریقو
 اونالرال سهی و خالق اريليئده ب افادهیفورمادا داها راحات ا

 و اتي شعر و ادبتيآنجاق بو وضع. ريلي تاپا بتيراحات اونس
 و ليي دئی اوچون کافیشافينکی ذوقونون اکيت ستهی انين  جامعه

 بئله زيبوگون ب.  وارقيازلی داري بسم،يمالي سانتريبورادا ب
 ی شعرلره مجازراقی اوزدن ایل هی سویغ و آشازي جانساز،یدا

زامان –آنجاق زامان. کیلري تئز راست گل-فضاالردا تئز
 قجای آرتدیغی باجاریعی بد،یس   تجروبهاتي حنیلر ريشاع

 نين  دوشونجهلهی اغوی و دوري مودروکلشر؛ينلشی ده دریشعرلر
دوشونجه گوجو شعرده . ريارانی شعرلر ؤنلوی چوخ ندنيوحدت

 داها ريعاوخوجو و شا. رينلشی شعر دررساياوستونلوک قازان
  .وری دواجي احتهی  دوشونمهندنیدر
 و ی ده چوخدور و فورماالریلر  اونون ساحهکده،ی گلدنثره

اونون . ریمدی ده کؤکو قدنی نثریعیبد. رید  دا مختلفیژانرالر
لره،   افسانهالرا، ليناغ.  چوخدوریاشی نين ی فورماسیفاهيش

را الرا و اوسطورهلره و داها چوخ اوزاق زامانال داستان
آنا  «ی باش اثرنیزيميرثی ای ادب– یفاهي شمیزيب. ري چاتبیگئد
 لی ا١٣٠٠ نجهیريکي فنیلر مي دده قورقود، عال»زيميتابيک

 چوخلو اثرلر انایاوندان بو .  کؤچورولموشای یازیبوندان اول 
 اونون کده،ی گلدنهی نثر اثریعی بدی فورمالیئنی اما ر؛یبديارانی

 ندانيسیاری ینجيکی انی عصرینجی١٩ ی دئمک اوالرکیخیتار
 یس هیحئکا» لر  کواکبشيآلدانم«نين  آخوندزادهی فتحعلرزهيم
 ی و قاالرغ یرلی ر چوخ ده  گونوموزه قدهب،یي باشاللهیا

  .ریبديارانی رومانالر لر، هیحئکا
 یاخشیلرده    جامعهی قاپالشهي شعر و نثر همدوزدور،

 ی مدنقي داها آرتیفشاينکینثر ا. بیي لمهي تاپا بشافينکیا
 هی حئکایعنی ،ی صنعت نوعلریئنیبو . رید ی باغلال شافينکیا

 نیلر    جامعهشي و مودئرنلشمشيلشميو رومان مطلق مدن
 یاخشیلرده    بئله جامعههیرومان و حئکا. محصولودور

 رماقیي آطدنی ده بو شرایمن شعر. ریبدی ائدشافينکیا
 لهی ایس فادهیا»  قوپورقدانکتاتورلویشعر د«آنجاق . رميم ستهیا

او . رید ستئميس ري بیاسي س کتاتورلوقید. رميلمي بالشايده راض
 قالراليلر و آزادل  و دوشونجهقالريليجیارادی بوتون ستئميس
 گول آچار، طدهیا شرري آزاد بسهیصنعت ا. ریدديض

دن    سؤزوم بورادا تام جامعهميمن.  نظره آلماساقیاستثناالر
 قيليجیارادی ر؛يارانی اتيلرده ده ادب  جامعهرلوقکتاید. ریگئد

 ی نثر، شعر، قاپالرید یمي سوالر کی آلتئری. قاداغا گؤتورمز
.  تاپارالرینیولالری اؤز بيلیيای ب،يارانیلرده ده اونالر   جامعه
 و ريلیيای گؤره او نثردن داها تئز نهیلر کي اؤزللنی شعرقآنجا

  … ورياوخوجوالرا چات
 نده گؤرورسونوز؟ منه ائله ینیالر  اساسنيغيليجیارادی -س
 ندانیَان آز. ری چوخ آزدقيليجیارادی زدهي بو گون بی کريگل

  ؟یرمید ائله. شعردن سونرا باشقا ژانرالردا بئله گؤرونور
 ی استعدادر؛ی استعداددی اساسنيغيليجیارادی ري هر ب-ج

 یعی بد-یدن ادب  او جوملهق،يجلیارادی.  رن زحمت بئجه
 ی ادبیشلیر و ال وئر  استعداد و زحمت طلب ائدهق،يليجیارادی

  .لنر چکي چطدهيمح
 اوغورالر صنعتکارا داها یغی قازاندنيتی بوگون بشریردهکيب

 گونش ري بنایالر ولی اونون رلر،يکي فليقاباقج. ریمدی الزقيآرت
 اونون ،یل او گونشه کؤنول وئرمه. رید ی سآچمالقيشی ایميک

 یل آل دهیا. ریدي اؤنوندن گئتمهلنیثهلری حادشهي هملهی ایعشق
 اؤز اؤن ر،ی وارنهين بطنیلر ثهی حادشهيصنعتکار هم

 قي انسانللهی اييیل نيب کي ن،ييی اوزاق گورنل،یگؤروملر
  . ریریقالنديشی ایالر ولیجک   گلهر،ي ساچشقی اولوندای
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  ...یاضيحسن ر
 زامان، خالق، یجیارادی. ریشدی اري بیل تي مسئولقيليجیارادی

 یگيل  اونون جوابدهر؛ید  جوابدهندايسي قارشقينسانلیوطن و ا
 نداني آمالاتي و حندني صنعتندان،ید استعداقيليجیارادی
 مدای هر آددندایالر ولی اتي صنعتکار حزيس آمال. رید یليآس

آماندا - آزار؛ دائما الب،ي مات قالندايجیری آالر ولی ر؛ی بودره
 چوبه آتار؛ - چؤرینی اللریميوغوالنالر کاوالر؛ سئلده ب

او تکجه .  سؤنریراغي صنعت چشدانيانمامی نداياتيح
 قوندارما طرزده یرلريکي تکرار ائتمکله و ساختا فینیلر اؤزگه

 ینيغيازلی اؤز دالهی اونویله و سؤز او  سورمکیل رهیا
 ری باسد- اؤرتینیلر بي و عینيغيارامازلیدولدورماق و اؤز 

 ینی آد یچیازی/ري گون شاعی آلت– بئش یشارکي چالهی اائتمه
 ی اثرلرالر یچیازی/ ري شاعراقیبو اوزدن ا. نيلسي باييداش

 ريآمال ب. رید یميآمال، آنا سودو ک. رلریديل  اؤلمهشيدوغولمام
 من کدهیآمال دئد. رید بي واجیمي سو ک،یميصنعتکارا هاوا ک

.  نظرده توتمورامی مکتبیاسي س،یکري فیاسيس  ري بسا یهانس
 اوزونده ئری. ی جوهرنياتي ح،ی معناسنيغي وارلیعنیآمال 

 یغی معنا، تاپدیغی قازانداداي دوننيغي وارلري بالنیيبشر سا
 نسانی ا،ی عؤمرونون هدف،ی مشعلولونونی ق،يشیا

  …یروسی ذنين ييیلل گؤزه
 ،ینیآلالر دهی ا،ینیلر  و دوشونجهغوی دو،یجیارادی ري هر بمنجه

 ندهی اثرلریغیاراتدی ،ینييي سؤزله اؤز منلري گؤروشونو بايوند
 ارادای اوسلوبونو ی فردندهي اؤز صنعتله، رمکیعکس ائتد

 ی شخصنينيسيجیارادی تکجه یآنجاق، صنعت اثر. ريليب
 ندني سوزگجمان قورونوب قالسا، زاندهيس وهي چرچیسلريح

 نیانالرنسیصنعتکار ا. لمزي چاتا بلره ليجک نس  گلهب،يکئچ
 اونالرا اداراق،ی اویجانالري و هسي حیزلي گیک ندهیلر ک اوره

 ینیلر  و دوشونجهبیيالي آشومالری دوکيت ستهیا
 ان،ی قاوراندنی دریاتيبو سعادته، ح. رید یاوخشامال

 ن،ی مسهي منی اونالرنن، رهی اؤندنیلر  تجروبهاتي حنینسانالریا
 لني و گؤستره ب گؤروبؤندنی باشقا ینی گؤردوکلرنينيهام
 ،یاسیل مئلود  گؤزهنیزيميلیآنا د. رلريلي اوال بلي نائرلريشاع
 نين ی سؤزلری چوخ معنا چاالرل،ی طرزميي دئیآخارل

 طرزده، ري بنري جاناس،یمي صمله،یدوزومو، توخونوشو ا
لره  ک  باشقا اورهبیری چئوصراعالراي مینیجانالري و هسيح

 نينيجیي نلهیوخوجونون، د و ابیي اوخشایلر آخاراق، کؤنول
 ن،ی صنعتکارلي اصريهر ب. رلريلي هوپا بنايغي وارلیمعنو

 او ا،ي دونیعیبو بد.  واریاسياؤزونه مخصوص صنعت دون
 غوی توخونموش، دوندنیلر دي آرزو و امن،ين»من «نیصنعتکار

 یغی آلدعتدني طباتدان،ي هؤرولموش، حندنیلر و دوشونجه
 ،ييیشلي گئننياو عالم. ریعالمد ري بوغرولموشیتأثراتدان 
 گوجوندن، شعورونون لونوني تخیجیارادی ،ييیزلياسرارانگ

 نين یشالري باخ،یغي حساسل،ييیشلي گئننين یی  اوره،ييینليزنگ
 اؤزونه نين یتي شخصیجیارادی سؤزله ري بندن؛يياوزاق گؤرنل
 یعی بدالر، ینتي تاپیعیبد. رید یلي آسلوغوندان مخصوص

 عالمده؛ ري دولغون باالرالی بویعی بدغوالر،یدو دوشونجه و 
 ی و صنعت اثرلررلريلی چئورقتهي حقیعی بدرلر،يلش یعموم

  .رالريارانی یميک
 یآلالر   دهی و ای آرز،یرلريکي ف،یلر سي حولو،ّي تخیجیارادی

 کيت ستهی و اکيلل له گؤزه  گوجرياؤزونه مخصوص ب
 یور فورماس تظاهیعی بدی سوزوب، اونالرندنيج سؤزگه

 نده،ي صورت…لر یزگيج … لر، ی مئلودرلر،یاوالن تصو
   ولی ندنیي  اورهیجیارادیبو اثرلر . ریری چئونهیصنعت اثرلر

  

  
  
  
  
  .ري آخی سارنهیي  اورهنی و صنعت سئورلربيآل
 و اونالردا عکس اولونان ی مضمون و محتواسنی اثرلریعیبد
 و غوی و دولردن سي حشيلشم یر عموم  نه قدهیلر قتي حقاتيح

 نه یغينلیدی و آیغي پارالقلیعی و بدرسهين لردن تؤره دوشونجه
 و ريلن شي ده گئنیس رهیي داري تاثنیر گوجلو اولورسا، اونالر قده

 نی اثریعی بدري آسانالشیپماس تاولی ندهیي  اورهنیباشقاالر
 ی تاپماسولی نهي عالمی معنونی انسانالرو،یاوزون عؤمورلو

 لهي نس-لدني اثر، نسلنی چئورناي مالنيخالق. ریدارد  عالقهلهیا
  .ريلیاشادی و ريلیري تاپشیمي آمانات کیمعنو
 ،یس لمهی چئورزهيم  اؤز تورکجهنين یلر  اثرايدون-س
 اي بو گون دونلر؟ي باینای نئجه رول اوندهيس شمهي گلنیزيمياتيادب
وز؟ بو  نئجه گؤرورسونینيس  لمهی چئورزهيميلی اؤز دنين یاتيادب
 ایاي دونیزيمی اثرلریاخشی ؟یرمی قانع ائدیزي سلر رمهیچئو
 یکیهر ا. ري گرکزيمیي  اوچون ترجومه ائتمهرماقیچاتد
 یعنی یلی دري باشقا بندنیلر لی اؤز آنا دندانی َان آزجاندایآذربا

 بلکه زده،يآنجاق ب.  چوخدورلني ده بینیلر لیروس و فارس د
بئله - بئلهزدهيندن ب. ريلي باخیمي کشی اري بیل هی سویبونا آشاغ

   چوخ آز گؤرونور؟شلریا
 لردن ثهین ان مهم حاد  باش وئرهنداي آراسلر تي ترجومه مدن-ج
ترجومه . رید ائتمکده  شافينکی دائما الر تي مدنر؛ید یريب

 شي بو آلیلر تيمدن. رید شی وئر– شي آلی اراسلر تيمدن
 ی ادبلهی ایخصوص. ليي تصور ائتمک مومکون دئزيس شیوئر

 یئنی – یئنی اونا ر؛یرینلشدي زنگیلی ترجومه دیادب. لر ترجومه
ترجومه، . ریريلر آرت  کلمه،یلر رلشمهي سؤز ب،ی فورماسفادهیا
 مدان،يبو باخ. ریری طراوتلندیاتي ادبیمي نفس کري بیئنی

 یشلری انیالر یاتچي مشغول اوالن ادبلهیترجومه ا
. رید قیي الرهی تقدیدمتلري اوالن خااتي و ادبلی در؛یزديس عوض
 ترجومه یلر لی دشي ائتمشافينکی چوخ اري بنين ايدون
 ل،ی نئچه دريب. لر بيلي چاتا بتهي بوگونکو وضعلهی ایس  طهيواس
 یلی دسيمثال انگل. ريي داشینی کؤرپو کاراکترنداي آراسلر لید
 سهی ایلر لیده، روس، آلمان، فرانسه وعرب د  نوبهینجیريب
 ی مدن– ی ادبنیلر للتي چوخ مري بلر لیبو د. راداي سینجيکیا

 یس  طهي واسیلی دسي انگلزيب. ریينای مهم رول اوندهيس لهیموباد
. قیري باغالنلهی ایلر  ساحهی مدن-ی بوتون علمنياني دونلهیا

 ینسانی و باشقا ایاتي ادباي دونلهی ایس  طهي واسیلیفارس د
 شهي همنداي آراساتالريترجومه ادب.  اولوروقشي تانلهی ایلر علم

. لمزي ائده بشافينکی ازيس  ترجومهاتالريادب. اولوب و اوالجاق
 فارس   ترجومهندهيچی انيلی اوزی بو ن؛ي باخناياتي فارس ادبزيس 

فارس . بیينای رول اوزي عوضسنداي فورماالشماسنين یاتيادب
جومه تر. ليي تصور ائتمک مومکون دئزيس  ترجومهینياتيادب

 – ی ادبر؛ید یاخشی اولسا چوخ لدنی دنالی اورژر؛ید یاولمال
 زهيميلی اوچون دی و فورماالشماسشافينکی انیزيميلی دیعیبد

 ات،ي ادبزيس ترجومه. یمي هاوا کیميسو ک: ریبديچوخ واج
  . ساراالر، سوالریمي باغالر کسيلمي کسویسو

 وکی و اولدوقجا بؤیلر فهي وظوکی بؤنیلر یچ ترجومه
 و یاخشی ینیلر لی مقصد دلهی الیمبدأ د. ری واردیلر تيمسئول

 یلر کیاونالر ترجومه ائتد. لر رید یل لمهي صورتده بیجیاردای
 وکسکی نیلر یچ ترجومه. رالرید ی بلد اولمالندنی درهی ساحه
 – ی ادبینيلی دالقعموم خ. رید ی اولمالیلر کيلي بده هیسو
 نیاونالر. لر رید یل هلمي اولدوقجا مکمل بیلی دیعیبد
  .رید ی اولمالیلر تي قابلقيليجیارادی
 لدنی دري بی فارس، روس، کورد، تورک و هر هانسزه،يب

   نه نين بونالرا خور باخانالر ترجومه. ریبديترجومه واج

٥
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 یل هی سووکسکیالبته بوردا . اولدوغونو باشا دوشمورلر
  .ترجومه نظرده توتولور

 نیلر  اثرارانانی و النیازی لدهی باشقا داداي دونیه ک دريب
 یاخشیاولونورسادا .  ترجومه اولونمورنهیلر لی داي دونیسيهام
 معنا، نی و دروکسکیترجومه اوالن اثرلرده . ريالنميقارش

. رید ی اولمالنيئتکی -یئنی جهتدن یعیدولغون مضمون، بد
 دؤولتلر، ندايرخاس آنیرل  اولونان اثرغي تبلاداي دونی کردهيب
 یاسي، س  اوجاقالری قورومالر، اجتماعی اقتصادوکیبؤ
 محروم ندانيسي هامنی بونالرزيتاسفله ب. ريانی داانالریجر
 زا،يمي خالقزيالنی و زيالنی زيمياغی داز،ي آرخاممیزيب. قيشيقالم
 اوالن غايلينسانی و ازهيمي وطنزا،يمياتي ادبزه،يميلید

لر،  بوتون گوج. رید  دؤولت- واروکیؤ بیوگسئ. ریزديميسئوگ
 یاخشی اؤزوموز زيب. شلري باش اگمندايسي قارشیقدرتلر سئوگ

. قیي یمالیای ی اونالر،یل رمهی چئونهیلر لی داي دونیزيمیاثرلر
 کيل  هلهی کردهيب. کيييل اؤزوموز اؤزموزو ترجومه ائتمه

 یوق. قیي ی اولمالزيميچ  ترجومهز،يمیري شاعز،يميچیازیاؤز 
 اي اوالر دونرگوني بن؛ي و آنالسني آنسیزي بزيمي خالقکيل هله
 نایالر ی ماراقلیاولماغ» !!یري شاعايدون«.  آناریزيدا ب
  !ني قالسن،يبوراخ
 ،ی فضولزدهي بلدهی اوزی ۴-٣ سون ی دئمک اوالر ک-س
 ی و باشقاالریدجي هميمال پناه واقف، حک. یارانمادی یمينس

 ري شاعري بیمي کیهئش زامان فضولده؛ آنجاق  وار بو مدت
 سونرا بو دن ظيحاف. بو فارسالردا دا بئله اولدو. ید داها گلمه

بو . یاراندی بوشلوق وکی بؤريب.  گؤرونمورري شاعده هیسو
   وار؟ی باشقا ندنلروخسای ،یدی اؤلومو دئمک انیشعر
 آز - آزلر ی بو داهزينيغیدی ساینیآدالر. رید  بئله،ی بعل-ج

 اقالشانی زامانال آر؛یريئتی زامان یلر یداه. رالردوغولو
 نیلر تيمدن.  اونالررالریری باش قالدندنيچی انیخالقالر

 کجهیلشديئنی ی فورماسیعی بد-ی ادب،یاسیاؤزولو، ما
 لر کيل کيشیي  ده ده ندهیلر  دوشونجهکيت ستهی ایعی بدنینسانالریا

 و ري عمله گللر کيليئنی دا ندایقالري وارلنی اونالرر،یاوز وئر
 اونالر رسه،ی ائدلي تام معنادا تمثمسهي کیلر کيليئنیبو 
 نایولچوالری صنعت ینیقالريشی و دوها ای قالمال،یاشامالی

 اتالري و ادبلر تي مدننسانالر،یلر، ا  جامعه.  اولورالریسآچمال
 دوشونجه ر،يکي فري بیئنی. رلرید ده شمهي و گلشافينکیدائما ا
 یاتي ادبیئنی و بو ريارانی دا یاتي اونون ادبدا،قیاراندی یطرز
 نين یتي مدننين یلر   اؤز دؤورالر یچیازی و رين شاع  ائدهليتمث
 ،ی شؤهرتنیاونالر.  اوجا گؤرونورلرانارکن،ی داندهيس روهیذ

 و اوزون زامان او ري چوخ اوزاقالردا سسلن– چوخ یسس
. ریاونا گوج وئر ر؛ی ائدلي اونو تمثر؛یياشای ندهيلي داختيمدن

 یس  کؤلگه»یفضول«جن  ه»صابر« غزلده م،یزيب: مثال اوچون
 دؤورون ري بوکی بؤیفضول. ریشدي اولمامکي اسکزدنيشعرم

 نی شعریداها دوغروسو عرفان. رید یري شاعزيلسيثيم
 طی شراري ائله بی زامان»واقف«. رید یري بنين یلر  روهیذ
دن  واقف. ري باشالنیپماس اؤزونو تانيده خالق  اؤلکهیرکيارانی

 تاپسادا، آنجاق اوزون ولی الرای سارایاتيقاباق خالق ادب
 شعر کي کالسی دئمک اوالرک،یواقف شعر. ریشديم سورمه

 شعر ري بشي عمله گلمنداني قوووشاغنين ی شعرقي عاشلهیا
.  اوالرمک زلهی اینیزیر اونون ا  قدهوزگونوم. نوعودور

 ن،یلر  دوشونجهن،یلر ريکي فکي صابر دئموکراتوکیبؤ
 نين یانماسی اووخوسوندانی جهالت ني شرقن،ينالنمانیدیآ

 رياوزئ «،»لي جلرزهيم «،»ی فتحعلرزهيم«او . رید یريشاع
   ینی تمل داشالرنين یتي مدنیئنی نيجانی آذربالر، »یليبئ یحاج

  
  
  
  
 دوهاالر وکی بؤرانی قالدهی هی سووکسکی یتي و بو مدنانیقو

. رالرید یالر  ائوالدنين ی بونالردا اؤز دؤورانالر.اولموشالر
 ندهیر  قوردوغو تمل اوزهنی اونالرزيميتيبوگونکو مدن

 وکی اونالرجا بؤنجا،ی آردنیاونالر. ریری دوام ائتدنايشافينکیا
 ی مطبوعاتچو اتشوناسي ادب،ی رومانچ،یچ هی حئکار،يشاع
 اداي دونندايآرس نیبونالر. بلري گلهی  عرصهنداياتي ادبجانیآذربا
  .ليي دا آز دئینانالريتان
. م. آخوندزاده، ج. ف.  م،ی توتموش فضولدن یظامي ن-س
 زدهيآنجاق ب. ریالردی پازيمیيي وئردناياتي ادباير دون  قدههی زادهيقل

 ی دئمک اوالر کیعنی ر؛ی بهره وئررک کهي گئجرازيمسآله ب
بونون . کیريلي برای چاتدایاي گئج دونرازي بی بو اثرلرزيب

 اثرلر جک لهي وئره بایاي دوننداياتي ادبجانی آذربار؟ی ندیلر ندن
 َان نين یاتي ادبجانی آذرباندانيمي باخقيليجیارادی ؟یم بيارانی

   زامانالر اولوب؟ی دؤورو هانسنيزنگ
 یلر  دؤورني زنگده ندهيخی تارکيل لی اني منیزيمياتي ادب-ج

 دده قورقود ی دؤورو دئمک اوالر کینجیرياولوب، ب
 اتي ادبیمي کی فاکتلی دی کؤچورولوب، ادبای یازی نينیالریبو
 دؤورلر هله یسونراک. رید یس  وئرمهؤنی باشقا زهيميخیتار
حسن «. ریبدیي لمهين رهی اؤب،ير آران  قدهیمی الزخدهیتار

 و لیر د  او دؤوره قدهی کری گؤستریلر نون غزل»اوغلو
 حسن یعنی. رید ده  مرحلهري بشي ائتمشافينکی ای قاوراماتيادب

 زهيميحسن اوغلودان ال. ري باشالنمزيميخی تاراتي ادبلهیاوغلو ا
 دولغون، لر فادهی ان،يئتگی لی دی کری نئچه اثر گؤسترريچاتان ب
 شافينکی اولدوقجا اده یميچي و غزل بنیدی آی معناسنیلر سؤز
منجه . رید یملياتی هی  و اورهیجي وزن ده آخر؛ی فورمادادشيائتم

 – بیي آراندنی داها درزيمیالريجیری آراشداتيبونو ادب
 »نی برهان الدیقاض «،»یمينس«. رالرید یرمالیآراشد
 ا معناجش،ي تاپمینيس  فورمای داها اؤز ادبزيميلی دندهیلر دؤور

 یلر ريکي فی عرفان-ی فلسفنين  و دولغون و زمانهنيچوخ زنگ
 سهی ایس روهی ذنياتيبو ادب. رید اتي ادبري بشينلشمي زنگلهیا

 نين ی شعرجانی آذرباوی قرنلر بویغيشی ار؛ید »یفضول«
 نياتي ادبیفاهيش. ریشديرمی اولموش، اونو نورالندیگونش

 واقف ندانيس ا و قوووشمی تماسنياخی لهی ااتي ادبیلیازی
آنجاق . زدهيمی شعرريلي مرحله آچیئنی و ريخي چای اورتایشعر
 وکی بؤاراقی باشالندانيسیاری ینجيکی انی عصرینجی١٩
 ناياتي ادبجانی و آذربارانی ایغيشی انين ی دوهاسی فتحعلرزهيم

بو دؤوران دئمک . ريلي دوران آچري بیئنی و اونونال ريليساچ
 جانی قرن آذربایکیبو ا. رید لی انياخیه -٢٠٠ یاوالر ک

 هزديميلی دلرده لیبو ا. رید یلر لی ایل  بهرهی بارلنين یاتيادب
 اثرلر، ی فلسفد،ي تنقی پوئماالر، رومانالر، درام، ادبه،یحئکا

 ايدون. ریبديارانی اثرلر یمي بو کدای و چوخ سایرثی اسميژورنال
 گونکو هومئردن توتموش بوی بوتون باش اثرلرنين یاتيادب
 زهيميلی آنا دی اثرلرنين یماالريس  نهنگ نين یاتي ادبايدون

 زاليمياتي اوسلوبالر ادبیئنی -یئنی. ترجومه اولونوب و اولونور
لر،   لوغتالنیازی زدهيميلید. ری ائدشافينکی ایاناشی

 رتي حلر یکلوپدي ائنس،ی سؤزلوکلری نولوژيترم
 ان موکمل، ان نين یاتي ادبجانیبو دؤور آذربا. دوغوروجودور

 چوخو او نیدوزدور بونالر.  دؤورودورشي ائتمشافينکیا
 جهتدن ی اقتصاد-یاسيس  زدني بیو تا آنجاق، اب؛يارانی دایتا
 لید. رید لی دري بر؛ید یني عزيميلی رغمن، دناي اولماغیریآ

   ،یس  حصهري بوکی بؤنی  قازانجالریک ندهيس ساحه
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  ...یاضيحسن ر
  
 الده ندهيس هی سای زحمت- نیالر یجانلی آذربارانی ا-نیلر یمکیزيب
 ن،ی قورانالرن،یارادانالری یاتي بو ادبیچونک. ریبديلیائد
    یلر ري مهاجیجانی آذربارانی چوخو انیلر رنی ائتدشافينکیا

  رزهي صابر، مل،ي جلرزهي م،ی فتحعلرزهيم. اولوبدوالر
   وی ماکوئی باالش آذر اوغلو، پناهرجالل،ي مم،يابراه

  

  
  
  
  
  

 رانی ارلر؛ید  گئتمهدانی بو تایین تایاونالرجا بونالر
 ت،ی صادق هداینئجه ک.  اونالررید یالر یجانلیآذربا
 ازانی ندهيلی هر فارس داخودی و یزاده، بزرگ علو جمال

 زيب. رالریدی قاکتالرنين یاتي فارس ادب،ی اثرلرنیالريچیازی
.       …. ونوروکی اونالرال دا اؤالر یجانلی و آذربایرانلیا

 ...وار یآرد
  
  
  ... ی مرکزۀتي کماميپ
  
 رغمي علی فقاهتمیو هم رژ ی سلطنتمی است که ، هم رژنيچن
 حزب را مورد نی شکلها ، انی ترني و خوننی تردی به شدنکهیا

سرکوب قرار داده و بارها و بارها انحالل و مرگ آن را اعالم 
 اقشار عي وسی اعتراضی هازشيکرده اند ، هر بار که با خ

 مرموز ی گردند ، آن را به دستهایگوناگون مردم مواجه م
  . دهندی م ها نسبتیتوده ا
 ی زندگبي پر فراز و نشخی تاری در تمامرانی اۀ تودحزب
 خود اثبات کرده است که عالوه بر مبارزه در راه یمبارزات

 در ی و عدالت اجتمائکي ها و حقوق دمکراتیتحقق آزاد
 ی به حقوق ملی اژهی ، همواره توجه ورانی سراسر ااسيمق

.  استه داشتیمذهب و ی ملیتهاي اقلگری و درانی ساکن ایخلقها
 ۀ حقوق برابر همني تامی برای و ستم ملضي تبعهيمبارزه عل
 رانی سرنوشت در چارچوب انيي حق تعني و تامتهايخلقها و اقل
 تي و فعالکی و تئوریاسي سۀ از برنامی بخششهيمتحد ، هم

در .  را به خود اختصاص داده استرانی اۀ حزب تودیعمل
 و ی اهداف سراسری متحد براۀ ، مبارزرانی اۀنظر حزب تود

 ۀ از مبارزیری ناپذی جدائی بخشها،ی و منطقه ایاهداف مل
 ،ی آزادتي در جهت تحقق حاکمرانی ساکن ای خلقهایتمام

  . استرانی در ای و عدالت اجتمائیدمکراس
 آذر نشان 21 جنبش ۀ در دورزي نجانی خلق آذرباۀ مبارزخیتار
 از یريگي و پتيبا قاطع نه تنها رانی اۀ دهد که حزب تودیم

 و جانی دمکرات آذرباۀ ، فرقجانی به حق خلق آذرباۀمبارز
 دفاع کرده ، بلکه عمال و جانی و خودمختار آذربایحکومت مل

 ده ها وستنيپ. به اشکال مختلف در آن مشارکت نموده است

 ۀ به فرقجانی حزب در آذربایالتی سازمان ایهزار کادر توده ا
 از ی از افسران توده ایاري بسلي، گس جانیدمکرات آذربا

 آموزش ی خودمختار براجاِنی به آذربارانی اۀطرف حزب تود
 دفاع مسلحانه در برابر تعرضات گروه ی و سازماندهینظام
 مرتجع و مزدوران مسلح دولت ی مسلح خان ها و فئودالهایها

 در مجلس ی توده اندگانی نماوني فراکسۀ ، دفاع جانانیمرکز
 آذر و 21 و جنبش جانی آذربای از اعتراضات اهالیل میشورا
 مشارکت ِری انکارناپذیخی تارلی موارد مشابه ، دالیاريبس

 دمکرات ۀ آذر و مبارزات فرق21 در جنبش رانی اۀحزب تود
 آن بود مي و حفظ و تحکی ملی کسب خودمختاری براجانیآذربا
  .دید دو حزب منجر گرنی ایخی به اتحاد عمِل تارتایکه نها
  !ی گرامیرفقا
 ۀ حزب تودی گذاراني سالگرد بنني هفتاد و پنجمگری دبار
 مي گوئی مکی را به شما و اعضاء و هواداران حزب تبررانیا

 بهبود ی شما براۀثارگرانی دشوار و اۀ مبارزۀ، و در ادام
 ی متي موفقی آرزوتانی برامانهي ، صمرانی ای خلقهایزندگ
  .ميکن

 و رانی اۀ قهرمان حزب تودیهدا شۀ باد خاطردیجاو -
  !  کشورمانۀ خواهانی ترقیجنبشها

 ی برارانی ای و خلقهای احزاب مترقۀبرقرار باد اتحاد هم -
 ی و عدالت اجتمائی ، دمکراسی استقالل ، آزادِتيتحقق حاکم

  ! رانیدر ا
  جاني دمکرات آذرباۀ فرقی مرکزۀتيکم

  1395 ماه مهر
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فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های منطقه ای و جهانی را مد 

نظر داشته، با بيش از نيم قرن تجربه فعاليت سياسی و با درس 

ملی مردم  مبارزه های گذشته عبرت گرفتن از ناکامی و پيروزی

آذربايجان را جهت داده، فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه 

   پيشه وری                                                    .می دهد



  
  
  
  

  هر روز بزرگداشت موالنام ٨
  یرانيموالنا عارف و شاعر بزرگ ا

   
  

، ۶٠۴االول  ربيع ۶ ) الدین محمد بلخی معروف به مولوی جالل
از )  هجری قمری، قونيه۶٧٢الثانی   جمادی۵ –بلخ یا وخش 

نام کامل . تبار است زبان ایرانی مشهورترین شاعران فارسی
» طيبی بکری بلخیمحمد ابن محمد ابن حسين حسينی خ«وی 

» خداوندگار«، »الدین جالل«بوده و در دوران حيات به القاب 
های بعد  در قرن. است شده ناميده می» موالنا خداوندگار«و 

مولوی «، »موالنا«، »مولوی«القاب ) ٩ظاهرًا از قرن (
است و از  برای وی به کار رفته» مالی رومی«و » رومی

و » َخموش«و » وشخام«برخی از اشعارش تخلص او را 
  .زبان مادری وی پارسی بوده است. اند دانسته» خاُمش«

  ها موالنا، پيونددهندٔه ملت
که (مولوی خود زادٔه بلخ یا وخش بود در خراسان بزرگ 

، )هایی از آن واقع در افغانستان و تاجيکستان است اکنون بخش
در قونيه در دیار ) همچون مثنوی(و در زمان تصنيف آثارش 

با آنکه آثار مولوی . زیست می) واقع در ترکئه امروزی (روم
به عموم جهانيان تعلق دارد، ولی ایرانيان و پارسی زبانان 

دانند، چرا که آثار او به زبان  بهرٔه خود را از او بيشتر می
پارسی سروده شده، و از محيط فرهنگ ایرانی بيشترین تاثير 

ا با فرهنگ ایران آن داستانهای مثنوی عموم. است را پذیرفته
  .است روزگار منطبق بوده

آثار موالنا تأثير زیادی روی ادبيات و فرهنگ ترکی نيز 
دليل این امر این است که اکثر جانشينان مولوی در . است داشته

گری مربوط به او از ناحيه قونيه بودند و  طریقه صوفی
 ازجمله(شناسان  برخی مولوی.آرامگاه وی نيز در قونيه است

برآنند که در دوران مولوی، زبان ) کوب عبدالحسين زرین
  .است مردم کوچه و بازار قونيه، زبان فارسی بوده

 سالگی عارف و دانشمند دوران خود بود و ٣٧موالنا در 
الدین  مند بودند تا اینکه شمس مریدان و مردم از وجودش بهره

 ۶۴٢االخر   جمادی٢۶محمد بن ملک داد تبریزی روز شنبه 
در این مالقات کوتاه . نزد موالنا رفت و موالنا شيفته او شد

  .وی دوره پرشوری را آغاز کرد
ترین   سال موالنا آثاری برجای گذاشت که از عالی٣٠در این 

نتایج اندیشه بشری است و موالنا حال خود را چنين وصف 
  :کند می

  زاهد بودم ترانه گویم کردی
  سر حلقٔه بزم و باده جویم کردی

  جاده نشين با وقاری بودمس
  بازیچٔه کودکان کویم کردی

  ديدار موالنا با شمس
 هجری قمری به موالنا پيوست و ۶۴٢شمس در حدود سال 

چنان او را شيفته کرد، که درس و وعظ را کنار گذاشت و به 
شعر و ترانه و دف و سماع پرداخت و از آن زمان طبعش در 

شعار پر شور عرفانی شعر و شاعری شکوفا شد و به سرودن ا
داند شمس به موالنا چه گفت و آموخت که  کسی نمی. پرداخت

دگرگونش کرد؛ اما واضح است که شمس عالم و جهاندیده بود 
اند که او از حيث دانش و فن  و برخی به خطا گمان کرده

هایش او بهترین گواه بر دانش  است که نوشته بهره بوده بی
  .تفسير قرآن و عرفان استاش در ادبيات، لغت،  گسترده

  غروب موقت شمس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پوشی گمنام شده و  دیدند که موالنا مرید ژنده مریدان که می
جویی روی آوردند و به شمس  کند، به فتنه توجهی به آنان نمی

شمس از گفتار و رفتار . کردند گفتند و تحقيرش می ناسزا می
که  ، هنگامی۶۴٣ شوال ٢١مریدان رنجيد و در روز پنجشنبه 

موالنا از .  سال داشت، از قونيه به دمشق کوچيد٣٩موالنا 
مریدان که دیدند رفتن شمس نيز . غایب بودن شمس ناآرام شد

ها  موالنا را متوجه آنان نساخت با پشيمانی از موالنا پوزش
  .خواستند

  کنان پيش شيخ آمدند البه
  که ببخشا مکن دگر هجران
  توبٔه ما بکن ز لطف قبول

  ها ز فضول گرچه کردیم جرم
موالنا فرزند خود سلطان ولد را همراه جمعی به دمشق فرستاد 

شمس بازگشت و سلطان ولد . تا شمس را به قونيه باز گردانند
به شکرانٔه این موهبت یک ماه پياده در رکاب شمس راه پيمود 
  .تا آنکه به قونيه رسيدند و موالنا از گرداب غم و اندوه رها شد

  وب دائم شمسغر
پس از مدتی دوباره حسادت مریدان برانگيخته شد و آزار 

شمس از کردارهایشان رنجيد . شمس را از سر گرفتند
  :که که به سلطان ولد شکایت کرد تاجایی

  خواهم این بار آنچنان رفتن
  که نداند کسی کجایم من

  همه گردند در طلب عاجز
  ندهد کس نشان ز من هرگز

  ویند اینچون بمانم دراز، گ
  که ورا دشمنی بکشت یقين

تاریخ سفر . خبر از قونيه رفت و ناپدید شد شمس سرانجام بی
  .او و چگونگی آن به درستی دانسته نيست

  شيدايی موالنا پس از رفتن شمس
موالنا در دوری شمس ناآرام شد و روز و شب به سماع 

  .ها افتاد اش در شهر بر سر زبان پرداخت و حال آشفته
   شب در سماع رقصان شدروز و

  بر زمين همچو چرخ گردان شد
موالنا به شام و دمشق رفت اما شمس را نيافت و به قونيه 

او هر چند شمس را نيافت؛ ولی حقيقت شمس را در . بازگشت
خود یافت و دریافت که آنچه به دنبالش است در خودش حاضر 

   از موالنا به قونيه بازگشت و رقص و سماع را. و متحقق است
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  ....مهر روز بزرگداشت موالنا
  

ای در آفتاب پر  سر گرفت و جوان و خاص و عام مانند ذره
  .زدند گشتند و چرخ می انوار او می

. دید ای برای تمرین رهایی و گریز می موالنا سماع را وسيله
کرد تا دررهایی از آنچه او را مقيد  چيزی که به روح کمک می
دارد پله پله تا بام عالم قدس عروج  در عالم حس و ماده می

چندین سال گذشت و باز حال و هوای شمس در سرش . نماید
افتاد و به دمشق رفت؛ اما باز هم شمس را نيافت و به قونيه 

  .بازگشت
موالنا همچون عارفان و صوفيان بر این باور بود که جهان 

گردد و حق در همٔه مظاهر پيدا  هرگز از مظهر حق خالی نمی
تاب از کدامين   ظاهر است و اینک باید دید که آن آفتاب جهانو

  .شود آورد و از وجود چه کسی نمایان می کرانه سر برون می
  درگذشت موالنا

ها بيماری در پی تبی سوزان در غروب  موالنا، پس از مدت
آرامگاه .  هجری قمری درگذشت۶٧٢ جمادی اآلخر ۵یکشنبه 

در آن روز پرسوز، قونيه در . مولوی در قونيه ترکيه می باشد
سيل پرخروش مردم، پير و جوان، مسلمان و . بندان بود یخ

  .گبر، مسيحی و یهودی همگی در این ماتم شرکت داشتند
  بسی مستکبران و منکران که آن روز، زّنار «: گوید افالکی می

   شبانه روز این عزا و سوگ بر۴٠و » .بریدند و ایمان آوردند
  

  
  
  
  
  

  :پا بود
بعد چل روز سوی خانه شدند همه مشغول این فسانه شدند روز 

  و شب بود گفتشان همه این که شد آن گنج زیر خاک دفين
  يک شعر عرفانی از موالنا

  باران که شدی مپرس این خانه ی کيست
  سقف حرم و مسجد و ميخانه یکيست
  باران که شدی، پياله ها را نشمار
  جام و قدح و کاسه و پيمانه یکيست

  تو که از پيش خدا می آیی! باران
  توضيح بده عاقل و فرزانه یکيست
  بر درگه او چونکه بيفتند به خاک

  شير و شتر و پلنگ و پروانه یکيست
  با سوره ی دل، اگر خدارا خواندی
  حمد و فلق و نعره ی مستانه یکيست
  این بی خردان، خویش خدا می دانند
  اینجا سند و قصه و افسانه یکيست

  رت حق، هرچه گرفتند به کاراز قد
  در خلقت حق، رستم و موریانه یکيست

  گر درک کنی خودت خدا را بينی
  ..درکش نکنی، کعبه و بتخانه یکيست

   که سرنوشت کشور و انقالب رایادامه جنگ                          
  ! سود ضد انقالب رقم زدبه                                      

  
 »تريت« فرمانده وقت سپاه پاسداران در برنامه یی رضامحسن

بعد از :  حاضر شد و گفتی اسالمی جمهوریمايشبکه خبر س
  .شدند ی وارد خاک عراق مدینبا» آزاد شدن خرمشهر«
 از ی به خاک عراق را ناشرانی ایروهاي ورود نیو
اگر دوباره «:  دانست و افزودیرانی ایها  مقام»یتجربگ یب«

 که میگو یحتما بر سر مرز خرمشهر و بصره حتما م میبرگرد
 تجربه حکومت مي سال و نکی ما رانیدر ا» «. فرصت داددیبا

مان تجربه   فرماندهان جنگایمان و  مسووالن. ميداشت
 ی جنگچي ارتش ما در هزیبرادران عز.  نداشتندیدار حکومت

 ی جنگ بزرگ در ابتداکیحاال . شرکت نکرده بودند
 از یکی. افتد یمان اتفاق م  حاکمان و فرماندهانیدار حکومت

 ني همشود، ی صد در صد موفق مکرد ی دشمن فکر میلیدال
  «.بود
 سپاه پاسداران به مناسبت هفته نيشي فرمانده پی صفوميرح

 ی اسالمی جمهوریماي س5موسوم به دفاع مقدس در کانل 
 از کشورمان ی گرانمتي ما با قدی گوی شود و میحاضر م

 هزار نفر، 200 جنگ را یاو تعداد شهدا. میاع کرددف
 ی هزار نفرنام م40 هزار نفر و اسرا را 300 را نيمجروح

 ساخت ری به خسارت شهر ها و روستاها و زیاو اشاره ا. برد
 دالر ارديلي م1000 ی رفسنجانی کشور که قبال هاشمیها
  . کندی زده بود نمنيتخم
شنبه از نا خدا محمد  کی ی سی بی بقهي دق60 برنامه در
 ري اخیري دعوت شده بود تا در ارتباط با موضع گزي نقتيحق

  . شرکت کندگريلي مطلع و تحکی بعنوان ییمحسن رضا
   خرمشهری در آزادی نا خدا افضلی به فرماندهییای دریروين

   دری در کنار ناخدا افضلقتينا خدا حق.   داشتینقش اساس
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  .ق از خرمشهر شرکت داشته است راندن ارتش عرارونيب
 ای که آی سی بی در پاسخ به سئوال خبرنگار بقتي خدا حقنا

:  پاسخ دادرد؟ی بپذانیممکن بود پس از فتح خرمشهر جنگ پا
 اري همه بسی خرمشهر برایالبته آزاد.  نبودی راحتنیبه ا
. داشتند)  جنگانیبه پا (ی آور بود همه انتظاراتی شاداريبس

احزاب . ...  بودندگ جنانی بودند که مدافع پایگروه ها و کسان
 در یول. ردی بپذانی خواستند جنگ پای بودند که میکوچکتر

  . طرفدار داشتشتريمنطقه و در داخل تداوم جنگ ب
 خواهان ی که چه افرادی سی بی پاسخ به سئوال خبر نگار بدر

  ادامه جنگ بودند؟
مخصوصا ارتجاع .  بودیارتجاع داخل: فت گقتي خدا حقنا

 ی سودهااري بساري توانستند، بسیچون با ادامه جنگ م. بازار
 در جبهه ها نکهی که آوردند، و بدون ااورندي بدست بیکالن

 رساندن به نام ی و فروش ارز و کاال برادیحاضر شوند با خر
 تي خود حاکمی برایاز طرف.  داشتندیجبهه ها منافع سرشار

 حکومت ی هاهی تا بتوانند پاشانی بود براینعمت) دامه جنگا(
 ني بتوانند مخالفبي ترتنیبه ا. خودشان را مستحکم کنند
 ی حکومت افراطکی آن جهيو نت. خودشان را سرکوب بکنند

  ....ديني بیبود که امروز م
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  بيانيه هفدهمين اجالس سران کشورهای جنبش عدم تعهد
  يت و همبستگی برای توسعهصلح ، حاکم' با موضوع 

  
به نوشته اسپوتنيک اجالس سران کشورهای غير متعهد در 

پيش از آن هم در . روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار شد
روزهای سه شنبه و چهارشنبه نشست کارشناسی و اجالس 

در روزهای پنج شنبه و جمعه ) وزیران(کارشناسان ارشد 
 بند به کار خود 21نهایی در با تصویب بيانيه . برگزار شده بود

  .پایان داد
متن کامل بيانيه اجالس هفدهم سران جنبش عدم تعهد به شرح 

  :زیر است
بيانيه نهایی هفدهمين اجالس سران کشورها و دولتهای جنبش 

-17عدم تعهد جزیره مارگاریتا، جمهوری بوليواری ونزوئال 
 سران کشورها و دولت های جنبش عدم 2016 سپتامبر 18

تعهد در جزیره مارگاریتا در جمهوری بوليواری ونزوئال در 
 سپتامبر 18-17چارچوب هفدهمين کنفرانس سران در تاریخ 

' صلح ، حاکميت و همبستگی برای توسعه '  با موضوع 2016
دور هم گرد آمده و اوضاع بين المللی را مورد بررسی قرار 

  .دادند
 جهانی که در آن با توجه به این حقيقت که تاریخ و واقعيت

امروز زندگی می کنيم نشان می دهد که کشورهای در حال 
توسعه جهان از کشورهایی هستند که بيش از همه از نادیده 
گرفته شدن قوانين بين المللی ، از تجاوزات و تازیانه های 
جنگ و مناقشه های مسلحانه ناشی از عمدتا منافع ژئو 

 مناقشه های طوالنی پوليتيکی مراکز بزرگ قدرت و همچنين
. به ارث رسيده از دوران استعمار و استعمار نو رنج دیده اند

با تاکيد بر اینکه بسياری از این بحرانها ناشی از نقض اهداف 
و اصول مندرج در منشور سازمان ملل و اصول باندونگ 

با رسميت بخشيدن به اینکه همبستگی ، عالی ترین . بوده است
و صلح در بين کشورها یک اندیشه نوع احترام و دوستی 

فراگير است که پایداری روابط بين المللی ، حسن همجواری 
صلح آميز و اهداف قابل تبدیل برابری و قدرت بخشيدن به 
کشورهای در حال توسعه را که هدف نهایی آنها نيل به توسعه 

  .کامل اقتصادی و اجتماعی مردم آنها است در برمی گيرد
ين نشست ساالنه جنبش ، عزم و اراده بر دفاع در پنجاه و پنجم

از حق صلح ، حاکميت و همبستگی برای توسعه مردم آنها 
با هدایت روحيه الهام انگيز بنيانگذارانش و . استوار شده است

و ) 1955(اصول و اهدف جنبش عدم تعهد که در باندونگ 
و همچنين تعهد قوی نسبت به نيل به دنيایی ) 1966(بلگراد 
ار از صلح ، عدالت ، احترام دوستی برادرانه ، سرش

همبستگی ، همکاری و توسعه با صحه گذاشتن بر اصول و 
اهدف منشور سازمان ملل ، مقررات و اصول قوانين بين 
المللی و اعالميه مربوط به روابط دوستانه و همکاری در بين 

با اعتبار اصول بنيانی جنبش و دستاوردهایی که . کشورها
توسعه تاریخی آن است و مبارزه عليه استعمار ، نشانه 

استعمار نوین ، نژادپرستی ، هرنوع مداخله خارجی ؛ تعرض 
، اشغال خارجی ، سلطه و استيال طلبی و همچنين قصد تبدیل 
شدن به یک عامل توازن در روابط بين المللی خارج از 
ائتالف نظامی مراکز قدرت ، همچنان سياست محکم و قوی 

  .شده جنبش عدم تعهد استابراز 
با تایيد تعهد آنها نسبت به اصول بنيانی جنبش عدم تعهد و 
اصول در نظر گرفته شده در اعالميه مربوط به اهداف و 
اصول و نقش جنبش عدم تعهد در برهه بين المللی، تصویب 
شده در چهاردهمين اجالس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا با 

 اینکه جنبش تاثير بسزایی در پویایی قانع شدن به لزوم تضمين
روابط بين الملل و در دستيابی به اهدافی داشته که اعتبار آن 

تشکر و قدردانی عميق از . را مورد تاکيد قرار داده است
رئيس جمهوری اسالمی ایران عاليجناب حسن روحانی به پاس 
کمک ارزشمندش به فرایند تقویت و احيای مجدد جنبش عدم 

انيه نهایی هفدهمين اجالس سران کشورها و دولت ها بي. تعهد
 در جزیره مارگاریتا در 2016 سپتامبر 18 و 17که در 

جمهوری بوليواری ونزوئال برگزار شد به تصویب رسيد و 
اعالم می کند که اجرای موثر سند نهایی جزیره مارگاریتا به 
عالی ترین تعهد و تمایل تمام اعضای جنبش برای پرداختن 

طعانه به چالشهای پيش رو در زمينه های صلح ، اقتصاد و قا
توسعه اجتماعی ، حقوق بشر ، همکاری بين المللی نياز دارد 
و از این رو آنها تالش های مشترکی برای نيل به اهداف ذیل 

  1: انجام خواهند داد
آنها بر حمایت کامل و قاطعانه : تقویت و احيای مجدد جنبش -

یت و احيای مجدد جنبش به عنوان تنها خود از تحکيم ، تقو
تضمين حفظ ميراث و اعتبار تاریخی و تضمين توان ، انسجام 
و ایستادگی آن بر اساس وحدت در تنوع و همبستگی 

  .کشورهای عضو تاکيد کردند
آنها بر این نکته که به ارتقای صلح : تقویت نظم بين المللی -2

ر ششم سازمان ، حل و فصل مناقشه براساس بند دو و منشو
 و قوانين بين 1970 اکتبر 24 26/25ملل و همچنين قطعنامه 

المللی و به منظور کمک به رسيدن به هدف گفته شده و نجات 
  .نسلهای آتی از تازیانه جنگ و مناقشه نظامی، صحه گذاشتند

عالوه بر این ، آنها تاکيد کردند که غلبه بر مناقشات و نيل به 
 به رویکردی نياز دارد که به علل یک صلح قاطع و پایدار

ساختاری مناقشات پرداخته و سه ستون سازمان ملل یعنی 
در این . صلح و امنيت ، توسعه ، حقوق بشر را تحقق ببخشد

زمينه ، آنها بر تعهد خود برای احترام به حاکميت ، وحدت 
ملی و یکپارچگی ارضی کشورها ، حاکميت برابر کشورها ، 

ور داخلی کشورها ، حل و فصل مسالمت عدم مداخله در ام
آميز مناقشه ها و عدم استفاده از تهدید یا اعمال زور صحه 

  .گذاشتند
آنها سياست غير قانونی در مورد تغيير رژیم با هدف براندازی 
دولت های تشکيل شده براساس قانون اساسی در مغایرت با 

  .قوانين بين الملل را رد کردند
ا بر حق تفکيک ناپدیر تمام مردم از آنه: حق خودمختاری -3

جمله اراضی غير خود گردان، همچنين اراضی تحت اشغال یا 
در مورد مردمانی که در معرض . سلطه خارجی تاکيد کردند

اشغال خارجی و استعمار یا سلطه خارجی قرار دارند ، حق 
خود مختاری برای تضمين ریشه کنی تمامی آن وضعيت ها و 

نی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی تضمين احترام جها
  .همچنان معتبر است

آنها بر قصد خود برای تالش : خلع سالح و امنيت بين الملل -4
مضاعف در محو تهدید ناشی از وجود سالح های مخرب 
جمعی بویژه سالحهای هسته ای برای گونه های انسانی صحه 
 گذاشته و عزم خود را برای تالش در رسيدن به یک دنيایی

  .عاری از سالح های هسته ای جزم کردند
آنها همچنين بر تشکيل منطقه عاری از سالح هسته ای در 
خاورميانه براساس تعهدات کنفرانس پيمان عدم تکثير در سال 

  . و نشست های متعاقب آن تاکيد کردند1955
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  ....بيانيه هفدهمين اجالس
خلع آنها همچنين خواستار شروع فوری مذاکرات در مورد 

سالح هسته ای بویژه در کنوانسيون جامع سالح های هسته ای 
برای منع مالکيت ، توسعه ، توليد ، در اختيار داشتن ، 
آزمایش ، ذخيره سازی ، انتقال ، استفاده یا تهدید و تعيين یک 

  .ظرف زمانی مشخص برای انهدام آنها تاکيد کردند
سعه انرژی آنها در ادامه برحق بالمنازع کشورها برای تو

هسته ای با اهداف صلح جویانه و حفظ استقالل و توسعه 
  .اقتصادی آنها صحه گذاشتند

آنها بر تعهد خود نسبت به ارتقا و دفاع از : حقوق بشر -٥
حقوق بشر که حقوق جهانی غير قابل تفکيک ، از درون 
وابسته و مرتبط است از طریق گفت و گوی بين المللی سازنده 

فيت سازی ، کمک فنی و به رسميت شناختن و همياری ، ظر
  .حسن اعمال صحه گذاشتند

آنها اعالم و اعمال تدابير قهریه عليه : تحریمهای یکجانبه -٦
کشورهای جنبش را محکوم کرده و آن را مغایر با منشور 
سازمان ملل ، قوانين بين الملل ، بویژه اصل عدم مداخله ، 

رض چنين اعمالی خودمختاری ، استقالل کشورهای در مع
از این حيث ، آنها بر عزم خود برای تقبيح و . قرار گرفته اند

درخواست لغو چنين تدابيری که بر حقوق بشر تاثير گذاشته و 
مانع از توسعه کامل اقتصادی و اجتماعی مردمانی می شود 

  .که در معرض آن قرار گرفته اند، صحه گذاشتند
کشوری اختيار کامل در آنها براین نکته صحه گذاشتند که هر

مورد ثروت ، منابع طبيعی و فعاليت اقتصادی خود دارد و می 
  .تواند آزادانه از این حق خود استفاده کند

آنها بر این نکته صحه گذاشتند که تروریسم یکی : تروریسم -٧
از جدی ترین تهدیدها برای صلح و امنيت بين الملل به حساب 

ریستی را به هر فرم و شکل ممکن لذا ، آنها اقدام ترو. می اید
و هرانگيزه ای و در هرکجا و توسط هر کس رخ دهد به شدت 

  .محکوم می کنند
آنها در ادامه همچنين انهدام ميراث فرهنگی و اماکن مذهبی و 
همچنين جنایت عليه بشریت توسط گروههای تروریستی 

آنها با اشاره . وحمله براساس مذهب و عقاید را محکوم کردند
به تهدیدهایی که این روزها بویژه از سوی گروه های 
تروریستی نظير طالبان ، القاعده و داعش و موجودیت های 
وابسته به آنها از جمله پدیده تروریست خارجی و گسترش 
افراط گرایی منجر به تروریسم ، اشاره کرده و جلوگيری از 
 تروریسم و مبارزه با آن به هر شکل ممکن از جمله تامين
مالی و انتقال غير قانونی سالح را به طور قاطع و با رعایت 
دقيق منشور سازمان ملل و همچنين دیگر تعهدات بين المللی 

در این زمينه ، آنها تصویب . برای کشورها ضروری دانستند
یک کنوانسيون جامع برای مبارزه با تروریسم بين المللی را 

ر حقوقی بين المللی در آینده برای تکميل مجموعه ای از ابزا
از جمله اجرای استراتژی جهانی ضد تروریسم سازمان ملل 

  .را الزم دانستند
کشورهای غير متعهد با تاکيد بر : گفت وگوی تمدن ها -٨

اهميت احترام به تنوع مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی ، بر تاثير 
این رویکرد بر اعتالی فرهنگ صلح ،تحمل و تسامح بين 

 و ملت ها از طریق گفت وگوی بين فرهنگی، جوامع انسانی
  .گفت وگو ميان ادیان و فرهنگ های مختلف تاکيد کردند

آنان همچنين اهميت گفت و گوی بين مذاهب و بين فرهنگی را 
یادآور شده و بر سهم ارزشمند این تعامل در افزایش آگاهی ها 
و درک صحيح از مبانی و ارزشهای مشترک انسانی و تحقق 

  اقتصادی و اجتماعی و صلح و امنيت در جهان تاکيد توسعه 

  
  
  
  

  .کردند
اعضای کشورهای عدم تعهد در باره اوضاع جاری در  -٩

خاورميانه ازجمله مساله فلسطين باردیگر با تاکيد بر 
اشغالگری رژیم صهيونيستی در سرزمين های فلسطينی شامل 
 بخش شرقی بيت المقدس را یک عامل بی ثباتی در منطقه

 و سایر 388و242دانسته و براین اساس و برمبنای بيانيه های 
قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این باره ، 

  . شدند1967خواهان عقب نشينی این رژیم به پشت مرزهای 
آنان تاکيد کردند، ادامه بی عدالتی در حق فلسطينيان از جانب 

ارهای ظالمانه از رژیم صهيونيستی و تداوم سياست ها و رفت
جمله توسعه شهرک سازی ها و تخریب منازل فلسطينيان ، 
اعمال تنبيه های جمعی عليه مردم غيرنظامی و دستگيری و 
زندانی کردن هزاران فلسطينی غيرنظامی و محاصره 
غيرقانونی نوار غزه، زمينه های اصلی تضييع حقوق انسانی 

ار حق تعيين مردم فلسطين را به وجود آورده و موجب انک
  .سرنوشت واستقالل و حاکميت این ملت شده است

اعضا همچنين خواهان یک راه حل جامع و عادالنه برای 
مجمع عمومی 194بازگشت آوارگان فلسطينی مطابق قطعنامه 

سازمان ملل و طرح صلح اعراب به نحوی که تضمين کننده 
  .امنيت وصلح و ثبات همه کشورهای منطقه باشد، شدند

 همچنين کليه اقدامات رژیم صهيونيستی به عنوان یک آنان
قدرت اشغالگر برای تغيير مرزهای جغرافيایی و ویژگی های 

مناطق اشغالی جوالن سوریه و خواهان ) جمعيتی(دموگرافيک 
 سازمان ملل توسط رژیم 338 و 242-497اجرای قطعنامه 

صهيونيستی و عقب نشينی این رژیم از کليه مناطق اشغالی 
  . شدند1967والن سوریه و بازگشت به پشت مرزهای ج

کشورهای غيرمتعهد با : اصالح ساختار سازمان ملل - ١٠
تاکيد بر جایگاه مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان اصلی 
ترین ، دموکرات ترین و وسيع ترین سازمان بين المللی بر 

  .لزوم بازیابی وتقویت نقش آن تاکيد کردند
 متعادل بين کشورهای اصلی عضو بر مبنای آنان ایجاد روابط

حقوق تصریح شده درمنشور این سازمان را دراین راستا 
  .راهگشا عنوان کردند

کشورهای عضو جنبش عدم تعهد همچنين خواهان اصالح 
ترکيب شورای امنيت شدند به نحوی که بتواند ضمن تبدیل به 

ماینده نهادی دموکراتيک تر، موثرتر، کارآمدتر و شفاف تر ،ن
همه کشورها بوده وهماهنگ با واقعيتهای جدید ژئوپليتيک 

  .حاضر در جهان عمل کند
کشورهای عضو عدم : انتخاب دبير کل سازمان ملل متحد -١١

تعهد با تاکيد بر نقش محوری مجمع عمومی در انتخاب و 
انتصاب دبير کل سازمان ملل متحد بار دیگر بر نياز به 

در روند موجود و توجه ویژه به شفافيت و جامعيت بيشتر 
مبانی توزیع جغرافيایی و برابری جنسيتی در این فرایند تاکيد 

  .کردند
آنها بر این نکته صحه گذاشتند که : عمليات صلحبانی -١٢

عمليات صلحبانی باید با پيروی دقيق از اصول و اهداف در 
نظر گرفته شده در منشور انجام شود و تاکيد کردند که احترام 
به اصول حاکميت ، یکپارچگی ارضی و استقالل کشورها و 
همچنين عدم مداخله در امور داخلی از عناصر کليدی تالشهای 
مشترک در ارتقای صلح و امنيت بين المللی محسوب می 

  .شوند
در این زمينه ، آنها بر این نکته صحه گذاشتند که احترام به 

  ی طرفی و اصول اساسی صلح بانی یعنی رضایت طرفها ، ب
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عدم استفاده از زور جز در موارد دفاع شخصی ، برای 

  .موفقيت عمليات صلحبانی ضروری است
آنها همچنين توجه به گزارش های کارگروه سطح باالی 
عمليات صلح سازمان ملل و گروه مشورتی کارشناسان در 

لل و اهميت مورد بازنگری در معماری صلح سازی سازمان م
مشورت و هماهنگی نزدیک در اجرای پيشنهادهای مربوطه 

  .را ارزشمند دانستند
آنها بر این نکته صحه گذاشتند که : اهداف توسعه پایدار  -١٣

عزم و اراده آنها در تالش برای حرکت به سمت اجرای کامل 
هيچ کس را از قافله عقب نخواهد ٢٠٣٠برنامه توسعه پایدار 

 آور شدند که این برنامه مبتنی بر مردم و یک انداخت و یاد
همچنين بر لزوم تحقق نيل به . برنامه جهانی و قابل تبدیل است

هدف آن برای تمام کشورها و ١٦٩هدف توسعه پایدار و ١٧
مردم و تمام بخش های جامعه به طور یکپارجه و غير قابل 
تفکيک صحه گذاشته و سه بعد اقتصادی ، اجتماعی و محيط 

  .ست توسعه پایدار را یاد اوری کردندزی
برای مثال بر این نکته تاکيد کردند که پایان فقر و گرسنگی به 
شکل و بعد آن بزرگترین چالش جهانی و الزمه جدا ناپذیر 
توسعه پایدار است و از این حيث بر تمام اصول به رسميت 
شناخته شده در برنامه بویژه اصل مشترک ولی متفاوت 

  . صحه گذاشتندمسئوليت ها
در ادامه بر اهميت تحقق تعهدات کشورهای توسعه یافته در 
زمينه تامين مالی ، انتقال فن آوری مناسب ، ظرفيت سازی 
برای توسعه کشورها به منظور تضمين تحقق اهداف جهانی 

  .توسعه پایدار تاکيد کردند
: ارتقای آموزش، دانش و تکنولوژی به منظور توسعه -١٤

کيد بر تعهد خود برای مبارزه با بی سوادی برای غلبه آنها با تا
بر فقر و نابرابری های اجتماعی و توجه به تحصيل بعنوان 
حق مسلم همه اقشار جامعه اعالم کردند، استفاده از علم و 
تکنولوژی برای مقابله با موانع و چالشهای فراروی توسعه در 

  .کشورهای جنوب از اهميت ویژه ای برخوردار است
ازاین رو انتقال تکنولوژی ازکشورهای توسعه یافته ازطرق 
مقتضی برای تضمين تحقق توسعه پایدار و بهره مندی همه 

  .مردم جهان ازآن ضروری است
آنها تاکيد کردند که تغييرات آب و : تغييرات آب و هوایی -١٥

هوایی، یکی از بزرگترین چالش های زمان حاضر است و 
ر گازهای گلخانه ای همچنان در سطح هشدار دادند که انتشا

آنها همچنين از پيامدهای . جهان در حال افزایش است
ناخوشایند تغييرات آب و هوایی، بویژه در کشورهای در حال 
توسعه ابراز نگرانی کردند؛ چراکه پيامدهای یادشده در این 
کشورها به تالش ها برای فقرزدایی و دستيابی به توسعه پایدار 

  .زندآسيب می 
در همين زمينه آنها نگرانی و مالحظات کشورهای درحال 
توسعه را که بر کنوانسيون سازمان ملل درباره تغييرات آب و 

مسئوليت های مشترک 'و بویژه اصل  (UNFCCC) هوایی
و نيز بر مسئوليت تاریخی کشورهای توسعه یافته ' اما متمایز

ز کشورهای بر این اساس، آنها ا. مبتنی است، تاکيد کردند
توسعه یافته خواستند که به تعهدشان مبنی بر تامين مالی، 
انتقال فناوری و ظرفيت سازی برای کشورهای درحال توسعه 

 آنها همچنين در انتظار همایش کشورهای عضو. عمل کنند
UNFCCC  خواهند بود که قرار است از هفتم تا هجدهم

  .در مراکش برگزار شود٢٠١٦نوامبر 
  

  
  
  
  

آنها یادآور شدند که اصالح نظام مالی : دیریت اقتصادیم -١٦
بين المللی، نيازمند دموکراتيک کردن نهادهای تصميم گيرنده، 

بنابراین، . یعنی صندوق بين المللی پول و بانک جهانی است
افزایش مشارکت کشورهای درحال توسعه در تصميم گيری ها 

و افزایش و قانونگذاری های مربوط به اقتصاد بين الملل 
  .مشارکت در مدیریت نظم نوین جهانی ضروری است

آنها در این راستا خواستار تشکيل بانک های توسعه چندجانبه 
و سازمان های مالی بين المللی شدند که شفافيت بيشتری داشته 

  .باشند و درهایشان به روی کشورها گشوده تر باشد
ياتی می آنها همچنين از تاثيری منفی که گریزگاه های مال

توانند روی اقتصاد جهانی و بویژه روی کشورهای در حال 
  .توسعه داشته باشند، ابراز نگرانی کردند

آنها تاکيد کردند که همکاری :  جنوب—همکاری جنوب  -١٧
شمال -جنوب به عنوان مکمل همکاری های جنوب-های جنوب

و نه جایگزین آن، بخشی مهم از همکاری های بين المللی 
-سعه پایدار کشورهایشان است و همکاری های جنوببرای تو

شمال نيز اگر با شرایط و ضوابِط خوب همراه باشد، می تواند 
  .باعث انتقال فناوری شود

جنوب -در این راستا، آنها یادآور شدند که همکاری جنوب
نمایشگر یکپارچگی و همکاری ميان ملت ها و کشورهای 

می کند و بر اصول جنوب است، به رفاه عمومی آنان کمک 
احترام به حاکميت ملی، مالکيت ملی و استقالل، برابری، 
دوری از پيش شرط، دخالت نکردن در امور داخلی و توجه به 

  .سود دوجانبه مبتنی است
آنها این اصل را به رسميت می : یکپارچگی بين المللی -١٨

شناسند که پاسخ بين المللی به بيماری های همه گير که تهدیدی 
برای سالمت عمومی هستند و نيز پاسخ به بالیای طبيعی باید 
. به عنوان نشانی از همدردی و همکاری بين المللی ادامه یابد

در این زمينه، آنها تالش های جامعه بين المللی برای مبارزه با 
گسترش بيماری های همه گير، از جمله بيماری ابوال، و نيز 

عی در سراسر جهان را مورد تالش برای مقابله با بالیای طبي
  .توجه ویژه قرار دادند

نشست مقام 'آنها از برگزاری : پناهجویان و مهاجران -١٩
برای بررسی مهاجرت گسترده پناهجویان و ' های عالی

 در نيویورک 2016 سپتامبر 10مهاجران که قرار است 
برگزار شود، استقبال کردند و آن را فرصتی برای جامعه بين 

انستند تا واکنش ها به این پدیده جهانی و رو به رشد که المللی د
  .بيشتر بر زنان و کودکان تاثيرگذار است را به بحث بگذارند

آنها همچنين وضعيِت وخيِم انسانی که پيامِد پناهندگی انبوه 
است و در منازعات کشورها ریشه دارد ، یادآوری و بر این 

باید به پشتيبانِی ملموس نکته تاکيد کردند که بيانيه های سياسی 
از کشورهایی که بيشترین آسيب را دیده اند و به پشتيبانی از 

  .کشورهای ميزبان تبدیل شود
آنها به کمکی که مهاجران در طول تاریخ به اقتصاد، سياست، 
اجتماع و فرهنگ کشورها کرده اند اشاره و بر مسئوليت دولت 

ن داخلی و بين ها برای پشتيبانی حقوق مهاجران طبق قواني
المللی تاکيد کردند و یادآور شدند که ِاعماِل قانون عليه 
رفتارهای خشونت آميز، تحریک آميز و رفتارهای مبتنی بر 

  .تبعيض قومی، نژادی، جنسی و دینی از آن جمله است
آنها بویژه با توجه به این که بحران های اقتصادی، پناهندگان 

ب پذیر می کند، مقابله با را در کشورهای ميزبان بسيار آسي
جرایمی که ریشه در انگيزه های نژادی یا خارجی ستيزانه 

  .دارند را ضروری دانستند
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آنها نقش مهمی که جوانان : جوانان، زنان، صلح و امنيت -٢٠
و زنان در پيشگيری و پایان دادن به درگيری ها و در 

را یادآور شدند و بر این اساس، تاکيد صلحبانی ایفا می کنند 
کردند که باید برابری کامل جنسيتی و تقویت جایگاه زنان از 

آنها با اشاره به . جمله در حوزه های پيش گفته، حاصل شود
گزارش کارگروه ویژه درباره مطالعه جهانِی اجرای قطعنامه '

شورای امنيت پيرامون زنان، صلح و ) ٢٠٠٠سال (١٣٢٥
ر تعهد خود برای مبارزه با هرگونه خشونت و تبعيض ب' امنيت

  .عليه زنان و دختران تاکيد کردند
  آنها بر ضرورت: نظم ارتباطی و اطالعاتی نوین جهان -٢١

  
  
  
  
  

دستيابی به راهبردهای ارتباطی و اطالعاتی که در فرهنگ و 
تاریخ کشورها ریشه داشته باشد، تاکيد کردند و خواستار آن 

انه های کشورهای توسعه یافته در هنگام شدند که رس
الگوسازی و تبيين دیدگاه هایشان، با توجه به ضرورت گفت و 

  .گوی تمدن ها، به کشورهای درحال توسعه احترام بگذارند
آنها همچنين به نگرانی عميق خود از کاربرد رسانه به عنوان 
ابزاری برای تبليغات خصومت آميز عليه کشورهای درحال 

که با هدف تضعيف دولت هایشان انجام می شود، اشاره توسعه 
کردند و ضرورت تاسيِس رسانه های آزاد، تکثرگرا و مسئول 
را یادآور شدند و ایجاد منابع ارتباطی که بازتاب واقعيت ها و 

 .منافع ملتهای درحال توسعه باشد را الزم دانستند
  
  

  !  از سنگ مزارش حذف شدی سهراب سپهرريتصو
  . ادامه داردی سنگ قبرمفاخر فرهنگبيتخر

 خودمان ی و مفاخر فرهنگانيشني بد است که ما نسبت به پنیا
 که مثال در کشور یچرا با کس. مي رحم و نا آگاه هستیچنان ب

 کنند و آثارش در ی چاپ مادبودی تمبر ادشیفرانسه به 
 از چهره یکی شود، و ی می نگهداراي دنی موزه هانیمعتبرتر

 جزو عر و جهان است و در شرانیص هنر مدرن ا شاخیها
 ی رفتار منگونهی است ارانی ایپنج نفر برجسته شعر نوگرا

  !کنند
 ی توجهی سالهاست بر اثر بی مزار سهراب سپهرسنگ

 نامناسب ی شود و هربار سنگی مضی و تعوبیمسئوالن تخر
 شاعر برجسته در نظر گرفته نی مدفن ای براشيتر از بار پ

 او را از ری تصوض،ی تعوی اقدام برانیدر آخر.  شودیم
  .سنگ مزارش حذف کرده اند

 و ستيگرافينقاش، شاعر، کال) آذرفر. م(ی مجابرضايعل
 خصوص نی در اوزيسکانیپژوهشگر هنر مدرن، در گفتگو با ا

 و چند ساله من است که هرسال در ستي قرار بنیا: گفت
.  رومیزادروز و سالروز مرگ سهراب بر سر مزارش م

 گذشته بر سر سنگ مزار سهراب ی که در سال هایاتفاقات
 که سهراب در نی اشنهادياساسا پ. ستي ندهي پوشیافتاد برکس

 مورد توجه اري که از اماکن بسیصحن امامزاده سلطان عل
 داده یلسوفي دکتر محمود فیمردم کاشان است دفن شود از سو

 بود که ی در حالنی اتفاق افتاد و اعی سریلي ماجرا خنیا. شد
 شنهادي محل دفن خود پی برایی نداشت و جایتيسهراب وص

  . کنندی او را در آنجا دفن معی سریلي بود که خنیا. نداده بود
 ی رنگی اروزهي فی سنگ مزار سهراب کاشنياول:  افزودیو

 شد ی مزي سهراب را نی هاشهی از اندیبود که در واقع نماد
 ی نقاششگاماني از پیکی یضا ماف رادیبعد زنده . در آن جست

 سنگ قبر نوشته شده او بود را ني که اولیخط ، سنگ قبر
 ی هنرلحاظ چه از ی ارزشمنداري سنگ اثر بسنیا. فراهم آورد

 ني در همی دقتیبر اثر ب.  کار بودیو چه از لحاظ اجرا
 خاور از ني ماشکیساخت و سازها، آنگونه که به ما گفتند، 

 آن سالها ما ی وقتیحت.  شکندید و سنگ م شوی آن رد میرو
 که ري ما قرار بگاري که همان سنگ در اختمی کردیريگيپ

 ارزشمند بود ی هنرر اثکی هم نکهی شود با توجه به ایبازساز
 ،ی داشت و هم معنوی ارزش مادی کار رضا مافليو به دل
چند سال .  و آنها از پاسخ شفاف امتناع کردندمي نگرفتیجواب
 گری شده که ددهی سنگ دنی ای تکه هایی که در جامیدينبعد ش

  .از دسترس ما خارج بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ريي سنگ را تغنی اگریپس از آن چندبار د:  ادامه دادیمجاب
 یقگي سلی بتی زشت تر گذاشتند و با نهایدادند و هربار سنگ

جالب است همان سنگ ها هم به بهانه . کار را انجام دادندنیا
 نی از پنج شش بار اشيتا کنون ب.  شدی مختلف شکسته میها

  .سنگ را عوض کرده اند
 که مثال ی موضوع را درک نکردم که چرا با کسنی هرگز امن

 کنند و آثارش ی چاپ مادبودی تمبر ادشیدر کشور فرانسه به 
 از یکی شود، و ی می نگهداراي دنی موزه هانیدر معتبرتر
 و جهان است و در شعر رانی شاخص هنر مدرن ایچهره ها

 رفتار نگونهی است ارانی ایجزو پنج نفر برجسته شعر نوگرا
  ! کنندیم
 هم خاطرم هست شماره تلفن سنگ کباری:  کرداني هنرمند بنیا

 سنگ ی او بر روی شعرهایتراش مزار سهراب به درشت
 کردن موضوع و اعتراض ها آن یحک شده بود که با رسانه ا

 به آنجا رفتم ی وقتشي پانيند بار هم در سالچ. را حذف کردند
 امامزاده بود ني از مسولیکی که متعلق به یکاني پني ام ماشدهید

 ی رواهي روغن سني ماشری سنگ پارک شده و از زیرو
  ...زدی ریسنگ مزار سهراب م

 و رغبت به لي داد با کمال مشنهادي پحوني مهندس سادی زنده
 ی شکوهمنداري بسیاشت طراح که به سهراب دی عالقه اليدل

 که میدي رسجهي نتنی دهد، به ای او انجام مادبودی ی بنایرا برا
   کی سهراب هم نزدشهی است و به اندییبای زیگلستانه که فضا
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  ...ی سهراب سپهرريتصو
  

 آنجا منتقل شود اما به بنا آنجا ساخته شود و سهراب نیاست ا
  .اجازه داده نشد

 که ی با گردشگران خارجی بدیبرخوردها ام چه دهی دبارها
 ،یی تنهانیانگار ا. شودي مندی آی سهراب مداری دیبرا

  . سهراب استی و ابدیسرنوشت ازل
 سنگ قبر نیا:  سهراب گفتدی با اشاره به سنگ قبر جداو
 دمی نصب شده است و من با کمال تاسف دشي چند روز پدیجد

!  شده است سنگ حذفنی ای عکس سهراب هم از رویکه حت
 زشت و اري بسری هست که تصوی بردکیجالب است آنجا 

   شده و متاسفانه چند شعر در کنار دهي از سهراب کشیآماتور
  ستي به نام سهراب نوشته اند که متعلق به سهراب نریصوآن ت
   به غلطی مجازی است که به نام او در فضایی شعرهانيو هم

  

  
  
  
  
  
  

 ی باعث از دست رفتن آبرولی مسانیتمام ا!  شود یمنتشر م
 در »ینيچ« ترجمه ی سنگ قبر او حتیبر رو.  ماستیفرهنگ
 به»  منیی نازک تنهاینيمبادا که ترک بردارد چ«شعر 

«chinese» از یکی هم از یمتاسفانه وقت! ترجمه شده است 
 ی کف امامزاده را می شدم گفت سنگ هاريگيخدام آنجا پ

در !  را هم عوض کردندخواستند عوض کنند و سنگ سهراب
 ارشاد شهر کاشان اني از متولی واکنش مثبتچي سالها هنیتمام ا
 نی امامدر ت. می ادهی آرامگاه سهراب ندتي بهبود وضعیبرا

 که در خور نام او باشد در ی پس از مرگ او مراسمیسالها 
 بد است که ما نسبت به نیا. کنار مزارش رخ نداده است

 رحم و نا آگاه ی خودمان چنان بیگ و مفاخر فرهنانيشنيپ
 ميهست

   از جنس سنگ و کلوخ و خشتیمدارس
  

 سخت گذر از لرستان که هرچند از ی هستند درمناطقیمدارس
 مشابه با کپر دارند و به فراخور ی اما نسبتستندي نیجنس کپر

 اطراف آن با سنگ، کلوخ و خشت عتي طبی و داشته هاطيمح
 ی شاخ و برگ هاای چوب ک،يت شده و سقفش با پالسدهيچ

 . شودیدرختان پوشانده م
 مدارس استان تي دارد از وضعی گزارشرنای ایخبرگزار

»  از جنس سنگ و کلوخ وخشتیمدارس«لرستان با عنوان 
 ی اسالمی دولت جمهوری رسمیقاعدتا گزارشگر خبرگزار

 کشور را ی آموزشستمي سیهمه ابعاد مشکالت و کمبودها
 دهد که ی گزارش نشان مني حال همنیبا ا. دپوشش نخواهد دا

 در مناطق محروم و دور دست ژهی کشور به ویشنظام آموز
 . استزيچقدر فاجعه آم

 :رنای ای از گزارش خبرگزاری اخالصه
 ساخته شي پی اتاق هاای به صورت چادر ، کانکس و یمدارس
 مناطق ای اشکال مدارس خاص مناطق سخت گذر و گریاز د
 مدارس معلم خود نی از ایدر برخ. تان هستند لرسیریعشا
 شود و همراه با ی مری منطقه اسکان عشاای در روستا و ميمق

 زي نگری دی کند و در مناطقی می همراهزي شان او نییجابجا
به فراخور فاصله مدرسه تا شهر معلم مدت زمان اقامت خود 

 . کندی ممي تا ماهانه تنظیرا از هفتگ
 از یکی سال سابقه خدمت 27 با  نژاد روستا کهیعل

رفت و آمد در :  لرستان است گفتیریآموزگاران مناطق عشا
 همراه است و ی فراوانی های با سختیری مناطق و عشانیا

 کوچرو چه در برف و باران و چه ری عشایبخاطر پراکندگ
 یادی دانش آموزان با مخاطرات زی وحشواناتيبخاطر گزند ح

 . هستندهمواج
 با ی اهی از نظر تغذی دانش آموزان حتنی از ایبرخ:  گفتیو

 شود که دانش ی مشاهده می همراه هستند و در مواردیمشکالت
 از ی شود که ناشی در مدرسه میحالي دچار ضعف و بیآموز

 . استی اهیمشکالت تغذ
نبود امکانات :  آموزگار مناطق صعب العبور لرستان گفتنیا

 مناطق است نیش آموزان ا از مشکالت دانگری دیکی یآموزش
 دانش آموزان ی و خانواده هانی مشکل ، والدنیکه در کنار ا

 به ی توانند بصورت کمک آموزشی نمیسوادي به علت بزين
 . دانش آموزان کمک کنندنیا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 مناطق دوزبانه نی مشکالت دانش آموزان اگریاز د:  گفتیو

 ین اغلب به زبان محل که دانش آموزانصورتیبودن است به ا
 ی زبانای و ی کنند و توان صحبت به زبان فارسیصحبت م

 معلم و دانش ني ارتباط بني ندارند و همی از زبان محلريغ
 . دهدی را کاهش میريادگی زانيآموز و م
 یری آموزش و پرورش عشاسي رئران،ي اله بازگنصرت

اد در مجموع تعد: گفترنایاستان لرستان در گفت و گو با ا
 لرستان حدود چهار یریدانش آموزان تحت نظر منطقه عشا

 متوسطه اول و ،یی دانش آموز در سه مقطع ابتدا700هزار و 
 یری نظر آموزش و پرورش منطقه عشاریدوم و کاردانش ز
 .استان قرار دارد

  
 ری آموزشگاه ز305 کالس در قالب 462تعداد :  افزودیو

 نی دارند که اتيفعال یرینظر آموزش و پرورش منطقه عشا
 سازه ار،ي ثابت و سیآموزشگاهها بصورت چادر، کانکس ها

 هستند که همزمان با کوچ و تمام شدن ی و سنگری بتونیها
 د از دستبریري جلوگی آنها برای در و پنجره هاليدوره تحص
 شود و مجدد همزمان با آغاز مدارس در و پنجره یبرداشته م

 . شودی آنها نصب میها
در :  استان لرستان گفتیری آموزش و پرورش عشاسيرئ

   ساخته شي کانکس پ71 چادر و 86 امسال یليسال تحص
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  .... از جنسیمدارس
 و صعب العبور یری در مناطق عشااريبصورت ثابت و س

 .لرستان در نظر گرفته شده است
 ، کمبود هي نقللی وسایکمبود و فرسودگ:  ادامه دادرانيگیباز
 کمک لی کمبود وساني و همچنیشی و سرمایشی گرمالیوسا

 است که در ی منطقه آموزشنی ای کمبودهاگری ازدیآموزش
 کل آموزش و پرورش استان ری با مساعدت مدیسال جار

 . مناطق تعلق گرفته استنی به ای آموزشی بسته هانیشتريب
 
 استان اعم از یری آموزش عشای هانهیتمام هز:  افزودیو
 ی مني مدرسه ساز تامنیري خقی از طرمهي کتاب و بنهیهز

 در ری که اگر فرهنگ مشارکت در عشایشود در صورت
 توان عمل ی موثرتر مابدیخصوص آموزش و پرورش ارتقا 

 .کرد
 مشکالت آموزش و پرورش در گریاز د:  اظهار کردرانيبازگ

 معلمان است که با یشتيمناطق کوچ رو لرستان مشکالت مع
 مناطق یانش اموزان در آموزشگاه هاتوجه به تعداد اندک د

 چهار دانش آموز ای مدارس تعداد سه ی در برخیریعشا
 . معلم فرستاده شوددی تعداد باني همیحضور دارد که برا

 
سال :  لرستان گفتیری آموزش و پرورش منطقه عشاسيرئ

   مدارس استان و ی مدرسه ساز و نوسازنیريگذشته با کمک خ
   تعدادزي مناطق کوچ رو و امسال نیا چادر بر70کشور تعداد 

 . چادر در نظر گرفته شده است40
   است کهنی مناطق انیعلت اختصاص چادر در ا:  افزودیو

   فضا است که بهنیبا توجه به کوچ رو بودن منطقه چادر بهتر
 . دارد یی همراه با کوچ امکان جابجایراحت

  

  
  
  
  
:  شددآورای لرستان یری آموزش و پرورش منطقه عشاسيرئ

 و همجوار به کینحوه رفت و آمد معلمان در مدارس نزد
 متی و در مدارس نسبتا دور عزی هفتگایصورت روزانه و 

 هفته انیبه مدرسه در اول هفته و برگشت از مدرسه در پا
 .ردي گیصورت م

 اقامت ی روادهي پیدر مدارس دور و دارا:  افزودرانيبازگ
 شود و در مدارس یام ممعلمان عموما بصورت ماهانه انج

 است عموما در ادی که فاصله تردد شان زیریکوچ رو ، عشا
 ی مسی تدرفتي دانش اموزان بصورت دو شیپنج ماه قشالق

شوند و در مدارس کوچ رو با مسافت کم آموزگار به همراه 
 . کندی ، مدرسه را جابجا ملیا

 مدارس استان زي توسعه و تجه،ی کل نوسازری مدی چگنمحمد
 مدرسه شبه 24هم اکنون :  خصوص گفتنی در ازيلرستان ن

 در لرستان وجود ی و چوبی ، گلی مدرسه خشت50 و یکپر
 .دارد

 که ی آسمانییاهای از جنس صحرا و دشت با رویکودکان
 کنند ی مدارس ساده آغاز مني را در همشانیاهای رواندنیرو

 و لي کنند و از قی تجربه ملی شکل و شمانيمدرسه را با هم
 که همراه یی هایقال و ازدحام واسترس ها و نگران

 . است ، هم به دورندشیآغازمدرسه و دلهره ها
 در دهي از سر عشق و صفا که تنی همگزي مدارس ننی امعلمان

 و کوه و دشت عتي دانش آموزان شان و طبیصداقت و سادگ
 ی ها و اضطراب های آن دلواپسی برایلي دلگریاست و د
 ني و شلوغ وجود ندارد اما همی مدارس شهرنیز آغایروزها

 ها و مرارت ی سختشانی های با تمام سادگزيگونه مدارس ن
 . خاص خود را داردیها

  
  

  اتي از پرداخت مالادهايفرار نهادها و بن
  

 دوران نیتر  در سختازدهمیدولت :سدی نوی م٢۴ ساعت
قوط کرده  نفت سمتيق.  اعتبار و درآمد قرار داردني تامیتنگنا

.  استافتهی شی افزای دولت پابرجا و حتیها نهیاست اما هز
 ی از نظر درآمدنکهی ای و برای از سر ناچارازدهمیدولت 

 داده صي تشخیاتي مالی درآمدهاشیسقوط نکند تنها راه را افزا
 نی هر روز در ایرانی اانیاست که موجب شده است کارفرما

 و به دولت سندی بنویاض اعتریها  کرده، نامهیباره سخنران
  . را مهار کندیاتي کنند که سازمان امور مالهیگال
 آمار دخل و خرج دولت که مربوط به ثلث اول سال نیتر تازه

 ماه ۴ در یاتي مالی رشد درآمدهادهد ی است نشان م١٣٩۵
 درصد رشد ٢٧ ماه مشابه پارسال ۴اول امسال نسبت به 

 ارديلي هزار م٢٨مان به  توارديلي هزار م٢٣داشته است و از 
 اول است اما هنوز با عدد مصوب چهار ماه دهيتومان رس

  . فاصله دارد١٣٩۵
به .  در ثلث اول سال استیستان اتي مالاتیي جذاب اما جزنکته

 ٩از حدد ) ها شرکت (ی اشخاص حقوقاتي که مالبي ترتنیا
 ٢٣ معادل ی ماه اول پارسال با رشد۴ تومان در ارديليهزار م

  . استدهي تومان رسارديلي هزار م١١صد به حدود رد

 هم یکی ی بانک مرکزی شده از سوهی نکات جذاب آمار ارااز
 ماه ۴ است که در »ی انقالب اسالمیادهاي نهادها و بناتيمال«

 پرداخت اتي مالالی راديلي هزار مدهم کیاول امسال فقط 
مان بوده  توارديلي م١٠ آنها فقط یاتي ارزش مالیعنی. اند کرده

 ١٣٩۴ سال یت پرداخاتي درصد کمتر از مال۴٢است که 
 نی در ای است که کارکنان بخش خصوصی در حالنیا. است

  .اند  تومان دادهارديلي هزار م١٫۵مدت حدود 
 الی رارديلي هزار م٢٫۴ ماه اول امسال ۴ مستغالت در اتيمال

  ماه اول امسال۴ خودرو در یگذار  شمارهاتيمال. بوده است
 درصد را ۵۵ معادل ی است که رشدالی رارديلي هزار م٣٫۵

  .کند یتجربه م
 ٢١٫۴ ماه اول امسال با ۴ دولت در یا نهی هزیها پرداخت

 هزار ۶٠ به عدد ١٣٩۴درصد رشد نسبت به مدت مشابه 
 ارديلي هزار م۴٠با توجه به درآمد .  استدهي تومان رسارديليم

 ٢٢ دولت به یاتي عمل ترازی مدت، کسرنی دولت در ایتومان
 را ی درصد٢٫۵ است که رشد دهي تومان رسارديليهزار م
 کند یتجربه م
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  ی فرانسه به خامنه ايیکاي پنج سازمان سندینامه اعتراض
  !دي و شرط آزاد کندي را بدون قی جنبش کارگرفعاالن

  
 نشان داده که تعهدات خود در رانی ای اسالمیجمهور

 کار، که ی سازمان جهانی المللني بیه هاچارچوب توافق نام
 ی متي تشکالت مستقل به رسمجادی را در ارانیحق کارگران ا

  . کندیشناسد، را مراعات نم
 ی خطاب به خامنه ای فرانسه در نامه اییکایسازمان سند۵
  : نوسندیم
 ,CFDT, CGT, FSU, Solidaires ییکای سندسازمان»

UNSAاسفناک کارگران در تي، توجه شما را نسبت به وضع 
 ها و فعاالن ستيکالی از سندی تعدادراياخ.  کندی جلب مرانیا

 المدت محکوم شده اند، از لی طوی به زندان هایجنبش کارگر
 از ٣ هر ،ی رضا شهاب،ی داود رضو،ی مددميجمله ابراه

 تهران ی شرکت واحد اتوبوسرانیکای سندرهی مدئتي هیعضاا
 ی مددميسال و ابراه۵ به یضو باشند که داود ریو حومه م

 پس از ،یرضا شهاب. ماه زندان محکوم شده اند٣سال و ۵به 
سال زندان محکوم ١ به گریساله اش، بار د۶ تي محکومانیپا
  .”ی ملتي امنهي علتيفعال“ به اتهام ی شود و همگیم

 ٢٠١۶ که از آغاز سال ییکای فعاالن سندی اسامفهرست
 ی قلري امیعل:  شودی تر میمحکوم شده اند، مرتبا طوالن

، محمود ) سال١٩ (ی، آرش صادق) سال زندان٢١محکوم به (
 زاده مي، جعفر عظ) سال۶ (یمي، گلرخ ابراه) سال٩ (یصالح

، ) سالکی( کامران دی، نو) سالکی(، بهمن موسوند )ا سال(
  .( سالکی (یليعثمان اسماع

 نشان داده که تعهدات خود در رانی ای اسالمیجمهور
 کار، که ی سازمان جهانی المللني بیرچوب توافق نامه هاچا

 ی متي تشکالت مستقل به رسمجادی را در ارانیحق کارگران ا
 فرانسه، امضاء یکاهایما، سند.  کندیشناسد، را مراعات نم

 که رعادالنهي غی هاتي لغو محکومه،ي اطالعنیکنندگان ا
 و ی فورید آزازي بوده و نی ها و حقوق اساسی با آزادریمغا
 ی هاتي و شرط همه فعاالن دربند که به خاطر فعالدي قیب

 شده اند، ی زندانراني و دفاع از حقوق به حق مزدبگییکایسند
 «.میرا خواستار

  
  

  ی به حسن روحانی باز نشسته فرهنگکينامه 
  

 کی در ی شرقجانی از آذربای باز نشسته فرهنگی خبازنيحس
 اني که در حق فرهنگی عدالتی از بی به حسن روحانینامه ا

  .دی گوی شود، سخن میکشور روا داشته م
متاسفانه دولت تدبير و اميد براى نجات :  نوشته استاو

بازنشستگان فرهنگى از زیر خط فقر هـيچ قدم مثبتى بر نداشته 
  است
  : نامه آمده استنی ادر

  !جناب آقاى روحانى 
م ؛ بارى من حاال  دانم این نامه را از آجا باید شروع آننمى
دانشگاه ( ساله و با مدرك ليسانس از دانشگاهى معتبر ٦٤

  . ، بازنشسته آموزش و پرورش هستم) تهران
 بگویم آه متاسفانه من در دوران دبيرستان آدم با استعدادى باید

بودم اما چرا مى گویم متاسفانه به دليل آنكه تمام هم دوره اي 
تحصيلى آم استعداد بوده و هاى من آه اغلب آنها در زمينه 

قادر به ادامه تحصيل نبودند ،بعضى ها با پنجم ابتدایى و 
 با مدرك دپيلم دنبال همگروهى با مدرك سيكل و دسته اى 

دنبال تحصيالت عالى ) به خطا(آارهاى مختلف رفتند ولى من 
  . را گرفتم

 حال حاضر تمام آن افراد تك به تك از نظر اعتبار اجتماعى در
  !ضع معيشتى وضعى به مراتب بهتر از من دارندو و
 آاش من هم دنبال بقالى، نجارى، مكانيكى، رانندگى یا شغل اى

هایي از این قبيل مى رفتم آه اآنون زیر خط فقر و شرمنده 
  .اهل و عيال نبودم

 طرفى با تاسف باید بگویم آه دون پایه ترین آارمند شاغل از
اغلب با مدرآى خيلى ( سات یا بازنشسته اغلب ادارات و موس

در یافتى شان یك و نيم تا دو برابر ) پایئن تر از ليسانس
دریافتى ماست ، با آمال احترامى آه به سپور محله یا 

 آه دریافتى مخدمتگزار مدرسه قائل هستم باید به عرض برسان
  ! هر دو از ما بيشتر است

وان این  نظام ما آه باید الگوى عدالت اجتماعى باشد مى تدر
  !وضعييت را عادالنه تلقى آرد؟

  !  رئيس جمهورآقاى
 دولت تدبير و اميد براى نجات بازنشستگان فرهنگى متاسفانه

  . از زیر خط فقر هـيچ قدم مثبتى بر نداشته است
  !  روحانىآقاى

  ! بازنشسته چقدر باید فریاد بكشند آه آنها را دریابيد؟فرهنگيان
 !د دیر نشده آنها را دریابيتا

  
 

١٦ 

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان                ١٣٩٥مهر١٢٣ شمارهدوره پنجم 

  قزئت تحريريه هئيتی طرفيندن نشر اولونور
  قزئتين آرتيريب، ياييمی آزاددير

com.adfmk@  mail info -E 

  

Azərbaycan qəzeti 
5- ci dövr 123-ci nömrə. Oktyabr 2016 
Qəzet təhriyə heyəti tərəfinfən nəşr olunur. 
www.adfmk.com 
 


