ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان

دوره پنجم شمار ه  ١٤٧مھر ١٣٩٧
بيانيه کانون صنفی معلمان تھران به مناسبت روز جھانی معلم

به مناسبت  ١٠٧مين سالروز تولد ميرزا ابراھيموف
ميرزا ابراھيموف )زاده  ١۵اکتبر ١٩١١
در روستای ايوق ١٧ -دسامبر ١٩٩٣
در باکو( سياستمدار ،نمايشنامهنويس،
منتقد ادبی ،پژوھشگر و نويسنده ايرانی
آذربايجانی بهشمار میرود ابراھيموفاز دارندگان مدال قھرمان کارگری سوسياليستی در سال  ،١٩۵٠مدال ملی جمھوری
آذربايجان در سال  ،١٩۶۵مدال بينالمللی نھرو به سال  ١٩٧٩بهشمار میرود
ميرزا ابراھيموف پس از زاده شدن در سراب ،به ھمراه خانواده وقتی که تنھا  ٧سال
سن داشت ،به باکو مھاجرت کردند .وی از  ٢٣ژانويه  ٢۵ – ١٩۵٨مارس ١٩۵٩
رياست رياست مجلس ملی جمھوری آذربايجان و در طول سالھای ١٩٨۶–١٩٧٠

متن بيانيه کانون صنفی معلمان تھران را بخوانيد:

رياست اتحاديه نويسندگان جمھوری آذربايجان را برعھدهداشت.

پنجم اکتبر برابر با سيزده مھرماه از طرف يونسکو به عنوان ”روزجھانی معلم“ در

ميرزا ابراھيموف دارای  ۴٢اثر در زمينه نويسندگی ،سه اثر در زمينه ترجمه میباشد

ادامه در ص ٢

نظر گرفته شده است

که »بويوک سيتاره اوستاسی« و »بويوک دموکرات« از آثار مھم وی محسوب
میشود.
ميرزاابراھيماف ،اولين سردبير نشريه وطن يولوندا بود که به زبان ترکی آذربايجانی

پای صحبت يک کھنه فدائی
اگر چه با رفيق دکتر عادله خانم چرنيکبلند ،يکی

چاپ می شد.
ميرزا ابراھيموف در مورد اھميت اين نشريه می نويسد :وطن يولوندا برای آذریھای

از اعضای قديمی حزب توده ايران و فرقه )حزب(

جنوب که مدرسه ،مطبوعات و ادبيات به زبان مادری برايشان ممنوع بود و تحت

دموکرات آذربايجان ،عضو ھيئت اجرائيه فرقه

استبداد شديد ملی و اجتماعی حکومت مطلقه رضا شاه ھويت ،مليت ،تاريخ ،فرھنگ و

دمکرات آذربايجان و استاد سرشناس دانشگاه پزشکی

زبانشان انکار میشد و در معرض سرکوب و اذيت قرار داشتند ھمچون چراغی در
تاريکی درخشيد.

باکو از سالھای نسبتا طوالنی افتخار آشنايی دارم و

ميرزا ابراھيماف به عنوان يکی از فعالين جريان آذربايجان در دوره پس از جنگ ،در

در نشستھا ،گردھمآيیھا و مراسم متعدد بمناستھای

ميان روشنفکران و سياستمداران ايران مخصوصا در آذربايجان از احترام خاصی

مختلف از ديدگاھھا ،نظرات و به يادماندھھايشان بھره بردهام ،اما اين بار بطور

برخوردار است .رمان وی،آن روز فرا میرسد)به ترکی آذربايجانی : Gələcək

اختصاصی پای صحبتشان نشستم تا به سھم خود از فعاليتھا و زحمات ايشان در نبرد

) ،günکه از زندگی و تجربهاش حين فعاليت در تبريز ،متأثر است؛ اکنون ،يکی از

طبقاتی و مبارزه برای رھايی ملی قدردانی نموده ،ارج نھم .نوشتارزير ،فشردھگفتگو

ادامه در ص

با ايشان است

٣

پيام کانون صنفی معلمان تھران
به مناسبت آغاز سال تحصيلی ٩٨ -٩٧
مھر را آغازی ديگر در راه است و ما را
انگيزه ای بيش از پيش برای معلمی .آموزش

بزرگترين رمانھای اتحاد شوروی در مورد جنبش ھای مليتلقی میشود.

سرزمين اولين ھا

ص٦

گوشه ھايی از تاريخ معاصر ايران

ص١٠

ميرزا حسن تبريـزي )رشديه(

ص١٥

حق ھمه کودکان ،بی جاماندن کودکی از مھر،
از تحصيل ،ھمچنان شعار ماست.

ضرورت ھمگامی مدرسه

ص١٩

آموزشی که جز رھايی انسان ھا در آن
ھدفی نباشد.و در ذھن ما معلمان انگيزه ای

سنين ايزين ،کؤلگه ن

ص٢٠

جز ياد دادن و ياد گرفتن.جز آموختن و
 ...آموختن.

اعالميه کميته مرکزی حزب توده ايران

ص٢١

اکنون که مھری ديگر پيش روست؛ ما معلمان بر سر عھد خويش ھستيم که ھمچون
ھميشه ھمه کودکان را در آغوش بگيريم؛ بی تبعيض!

ا دامه در ص ٥

تاريئل اوميد شعرلر

جمھوری فدرال خواست ھمه ملل و اقوام ايران است!

ص٢٤

٢
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بيانيه کانون صنفی معلمان...
يونسکو با ھمکاری سازمان ملل و آموزش بينالملل اين روز را در

جزئیترين امور مدارس ،استقالل آموزشی در استانھا و نواحی مختلف

سراسر جھان فرصتی میداند برای تأکيد بر جايگاه معلم و نقش او در

و در مدارس بسيار اندک است .سازماندھی به گونه ای است که کادرھا

دست يافتن به اھداف آموزشی و دگرگونی انديشه ھا و باورھا.

و نيروھای ستادی)ديوانساالران( بر معلمان برتری داده می شوند.

در ايران اما به داليلی به شدت محافظهکارانه ،اين روز که ھيچگاه

معلمان به وظيفه بگيرانی تبديل شده اند که به رغم عدم رضايت شديد از

جنبهی سياسی نداشته است ،از سوی محافل رسمی آموزش و پرورش

ناديده گرفته شدن از جانب تصميم گيران،کوچک ترين تمايل و تحرکی

عموما ً به سکوت برگزار میشود .ھرچند که اين سکوت رسمی ،مانعی

برای ياری رساندن به تغيير شرايط کسالت بار مدارس از خود نشان

برای بازانديشی دربارهی آموزش و پرورش ايران و نسبت آن با

نمی دھند

آموزش و پرورش پيشرو در جھان ،ھمچنين بررسی جايگاه معلمان در

 -٣در دستگاهھای حکومت ِی کشور ما ،آموزش دوستان و حاميانجدی

ايران نيست.شعار امسال يونسکو برای روز جھانی معلم» :برخورداری

ندارد .حکومت گرانی که آموزش و تربيت را مسألهی اصلی کشور

از حق تحصيل مستلزم برخورداری از حق داشتن معلمی شايسته است«

بدانند .به اين سطح از درک رسيده باشند که سرمايه گذاری در آموزش

بار ديگر بر نقش کليدی معلمان در آموزش تأکيد دارد .به ويژه ھنگامی

اگر بيشتر از سرمايه گذاری در انرژی ھستهای و توليد سالح اھميت

که اجرايی شدن واقعی حق آموزش ھمگانی را در گرو وجود معلمانی

نداشته باشد،کمتر ازآن نيز نيست.آموزش و پرورشی که به طور مداوم

صاحب صالحيت میداند ،بر ھويت حرفهای شغل معلمی تاکيد میکند.با

برای تأمين حداقل امکانات خود با کمبود منابع مالی دست به گريبان

نگاھی از اين دريچه به شرايط آموزش و پرورش در کشور ،نکات

باشد ،ظرفيت تربيت معلمانی با توانايی ھای الزم برای آموزشی با

متعددی به عنوان موانع دستيابی به حقوق مطرح شده در شعار امسال

کيفيت را ندارد.

روزجھانی معلم به چشم میخورد که اشاره به برخی از آن ھا ضروری

- ۴دور از ذھن نخواھد بود اگر گفته شود نگرشی که کشور را

به نظر میرسد:

جزيرهای در محاصرهی دشمنان می داند و به مدرسه به مثابه پادگانی

- ١به نظر ما تفکر مسلطی که بنيادھای نظری نظام آموزشی کشوررا

برای مواجھه و ستيزه با ھرنوع فرھنگ غير خودی می نگرد )اين که

پايهريزی کرده است و مديريت آن را »ھدايت« میکند ،نوعی خوانش

چه ميزان موفق بوده است ،بحث ديگری است( ،درک درستی از

جزم گراست که به انسانخواه به عنوان معلم ،خواه به عنوان دانش آموز

فرھنگ مشترک بشری نداشته باشد و ھرگونه تمايزی را به ضديت

بروز خود و شکوفايی را نمی دھد .بيش از ھر چيز به دنبال
اجازهی
ِ
مطيع نمودن افراد است ،تنوع و تکثر در نظام آموزشی را نمی پذيرد.

تعبير نمايد .در اين حالت آموزش نه تنھا نمیتواند با تحوالت دانشی بشر
دست کم در علم تعليم و تربيت ھمراه باشد و دچار ناھمزمانی میگردد،

تنوع جغرافيايی و فرھنگی ناديده گرفته میشود و در يک کالم در

بلکه برنامهھا و جھت گيریھای آموزشیاش با زندگی و جھتگيریھای

مواجھه با ھرگونه امر متنوع ،اعم از زبان متفاوت با زبان رسمی،

واقعی درون جامعهی خود نيز بيگانه میشود .ساختار نظام آموزشی ما

محتوای آموزشی متنوع ،آداب و رسوم ناشی از تنوع قوميتی ،شيوهھا و

اجازهی مشارکت نھادھای اجتماعی ،در امر آموزش و پيوند خوردن

تفکرات نوين آموزشی به عنوان دست آور ِد تجربيات بشر امروز؛ با

مدرسه با جامعه را نمیدھد .از آن باالتر معلمان مشارکتی در برنامه

غير خودی و ديگری تلقی نمودن آن،به چشم تھديد مینگرد.لذاست که به

ريزی درسی و توليد محتوای آموزشی ندارند .در چنين شرايطی

جای پذيرش امر تنوع و اختيار و شخصيت دادن به انسان)معلم /دانش

انگيزهای برای ارتقاء دانش و مھارتھا و کسب صالحيتھای حرفه

آموز( از طريق ايجاد فرصت برای کسب توانمندیھا ،به دنبال مطيع و

باالتر باقی نمیماند.در جھان متحول ،پرآشوب و شبکهای و کوچک

يک شکل نمودن آنان است .معلمان منتقد را بر نمیتابد و به آن ھا به

شدهی کنونی نه میتوان درھا را به روی ديگران بست و نه میتوان

چشم تھديد امنيتی می نگرد .به راحتی و با زيرپا گذاشتن اصول بديھی

مانع ورود انديشهھای غير شد .آموزش اگر تنھا راه نجات نباشد ،بی

قانونی و اخالقی ،امنيت شغل و زندگی افراد را از بين میبرد .ھر گونه

ترديد از مھمترينھاست .آموزشی که بتواند ميان امور عام که برای

فعاليت جمعی و سازماندھی شده در چارچوب نھادھای مردمی را تھديد

حفظ انسجام ھر جامعهای ضروری است با امر متنوع پيوندی منطقی

میشمارد مگر در راستای بازتوليد کليشهھای ايدئولوژی رسمی حرکت

برقرار کند .تنوع و تکثر را نه تھديد بلکه فرصت بداند .چنين آموزشی

کنند- ٢ .شغل معلمی در يک بستر مناسب میتواند سرشار از

نيازمند معلمانی توانا ،به روز و دارای صالحيت حرفه ای باالست .اگر

نوجويی،خالقيت و نشاط باشد و ھر روز آن تجربهای جديد برای شخص

آموزش عمومی و با کيفيت،يک حق است که ھست ،تنھا با حضور چنين

معلم در راستای فزونی بخشيدن به توانمندی ھا خود .در اينجا اما در

معلمانی امکان تحقق خواھد يافت.

پناه تمرکزگرايی شديد نشأت گرفته از بنيادھای نظری جزم گرايانه ،و

کانون صنفی معلمان تھران

بخش اداری بر
ت
در زير سايهی سنگين بوروکراسی و حاکمي ِ
ِ

جمعه  ١٣مھر  ٠۵ - ١٣٩٧اکتبر ٢٠١٨

٣
دوره پنجم شماره ١٤٧مھر١٣٩٧

ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

پای صحبت يک کھنه فدائی...
خانم دکتر عادله چرنيکبلند در سال  ١٣١٠در يک خانواده

جوانان فرقۀ دموکرات آذربايجان درآمد.بھمراھی مختار

روشنفکری -کارگری بدنيا آمد .پدر و مادرش عضو حزب

ديدهکنان ،رحيم مباحی به نمايندگی از سازمان جوانان کميته

تودۀ ايران بودند .مادرش خديجه خانم مسئول يکی از

فرقه در اردبيل در اولين کنگره تشکيالت جوانان فرقه که پس

حوزهھای حزبی زنان در اردبيل بود.

از تشکيل حکومت ملی آذربايجان در تبريز برگزار گرديد،

او تحصيالت ابتدايی خود را در مدرسه »پوراندخت« اردبيل

شرکت کرد .شرکت در اين گردھمآيی سبب شد تا عادله خانم

شروع کرد .بدنبال سرکوبی خونين حکومت ملی آذربايجان به

به ديدار فريدون ابراھيمی ،دادستان حکومت ملی آذربايجان-

مھاجرت اجباری رفت و با ادامه تحصيل در مھاجرت ،در

دادگری که سرش در راه مبارزه برای عدل و داد بر سر دار

نھايت از دانشگاه پزشکی باکو فارغالتحصيل گرديد .عادله

بيداد رژيم پھلوی رفت ،موفق شود.

خانم حتی قبل از رفتن به مدرسه خواندن و نوشتن را در نزد

عادله خانم در سال  ١٣٣٧در پی وخامت وضعيت جسمانی

مال خليل اشراقی مشھور به مالی بلشويک )پدر ربابه

ھمسرش که ھشت ماه قبل در بدو بازگشت به کشور توسط

اشراقی -خواننده مشھور به ربابه مراداوا( خيلی زود

ساواک دستگير و در اثر شکنجه سخت بيمار شده بود ،در

فراگرفت.

نھمين ماه حاملگی به ھمراه دو کودک خردسال خود به ميھن

عادله خانم در سنين کودکی نقاشی میکرد ،شعر میسرود،

باز گشت .آنھا نيز به ھمين ترتيب ،بمحض پياده شدن از کشتی

اشعارش در روزنامه جودت منتشره در اردبيل چاپ میشد.

در بندر انزلی بازداشت شدند و دو روز بعد به بازداشتگاھی

عالقه وافری به ھنر تئاتر داشت .عادله کوچولو به ھمراه

موسوم به »باغ مھران« درتھران انتقال يافتند .بطوری که

ربابه اشراقی خواننده نامی موسوم به ربابه مراداوا و تنی چند

طفل سوم خود را در ھمان بازداشتگاه بدنيا آورد.

از دختران ھمسال در تاالر دبيرستان صفوی اردبيل در

دکتر عادله پس از استخالص از بازداشتگاه ،مدتھا در

نمايشنامهھا ايفای نقش میکرد .لباس پسرانه میپوشيد و با

جستجوی کار بود تا اينکه باالخره در بيمارستان شوروی واقع

آواز روحافزای ربابه میرقصيد.

در تھران مطابق رشته تخصصی خود استخدام گرديد .با اين

وی از ھمان اوان کودکی که ھمراه مادرش در جلسات

وجود ،فشارھاو نظارتھا شديد بر روی وی ھمچنان ادامه

حوزهھای حزبی شرکت میکرد ،در روند حوادث و مباحثاتی

داشت و ھمين فشار و تعقيبھا سبب آن گرديد که او ھنگام

قرار گرفت که پای وی را به عالم سياست و نبرد طبقاتی باز

ديدار لئونيد برژنف رھبر وقت اتحاد شوروی از ايران در

کرد .او با شروع جنگ جھانی دوم ،بويژه ،پس از ورود قوای

سال  ١٣۴٢تقاضانامهای با موضوع درخواست مھاجرت به

متفقين به ايران به سخنرانیھای آتشين برعليه جنگ ،در دفاع

شوروی از طريق انجمن روابط فرھنگی ايران و اتحاد

از صلح ،آزادی ،برابری مليتی و جنسيتی ،عدالت اجتماعی

شوروی به وی تسليم نمايد .متعاقب اين ،دو باره در سال

ايراد میکرد .بمنظور انجام اين امر ،برای وی در روی گاری

 ١٣۴۵به اتحاد شوروی عزيمت کرد که اين مھاجرت تا کنون

ميز خطابه درست کرده بودند .از آنجايی که اين سخنرانی از

ادامه دارد.

يک سو باعث اشتھار و از طرف ديگر ،موجب تحريک

عادله خانم برغم تحمل سختیھا و مرارتھای فوقالعاده نبرد

خصومت نيروھای تاريکانديش نسبت به يشان گرديده بود،

طبقاتی و زندگی شخصی ،عليرغم اينکه شاھد شکستھای

تشکيالت فرقه برای محافظت از خود يک اسلحه کمری در

متعدد جنبش عدالتخواھی در مقياس ملی و بينالمللی ،بويژه،

اختيار عادله نوجوان قرار داده بود.به اين ترتيب ،او در

شاھد سرکوبی خونينو انحالل حکومت ملی آذربايجان،

کسوت يک فدايی دولت خودمختار آذربايجان بمبارزاتش ادامه

قلعوقمع خشن حزب توده ايران چه در دوره رژيم پھلوی از

داد.

سالھای  ١٣٣٠تا سقوط آن رژيم در اثر انقالب شکوھمند سال

به اين ترتيب ،عادله خانم خيلی زود به عضويت سازمان

١٣۵٧و چه در دوره موجوديت حاکميت اسالمی تا کنون و
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باالتر از آنھا ،تخريب بلوک سوسياليستی و حذف اتحاد

زنانشان بدست آژانھا بودند.

شوروی از نقشه سياسی جھان در سالھای پايانی قرن بيستم

عادله خانم میگويد :گذشته از اينھا ،يادم ھست برای انتخابات

ميالدی بوده ،از زير آوار سنگين ھمه اين مغلوبيتھا

تشکيالت جوانان نمين به اين شھر رفته بوديم .من طبق معمول

سرفرازانه سر برآورده و ھمچنان بر سر پيمان خود با

سخنرانی میکردم و میخواستم جوانان بيشتری به ما بپيوندند.

کارگران و زحمتکشان ،با محرومان و ستمديدگان ،با

اين جلسه دو روز بطول انجاميد و خيلی ھم موفق بود.

استثمارشدگان و غارت شدگان وفادارانه ايستاده و ھنگامی که

خبرنگار روزنامه جودت در گزارشی از اين جلسه نوشت:در

در اين سن و سال از مبارزه سخن میگويد ،چشمانش بسان

ميان جوانانی که در جلسه شرکت کرده بودند ،سه دختر

ھمان عادله نورسته از شوق ايمان و اطمينان به پيروزی برق

چادری جلب نظر میکرد .ھمين سه نفر بعد از ظھر بدون

میزند.

چادر در جلسه حاظر شدند و فردا صبح روسریھای خود را

دکتر عادله خانم يک آرشيو زنده و کامل خاطرات تلخ و

نيز کنار گذاشته بودند.

شيرين و بيادماندهھاست .او از سازندگیھای بیسابقه در دوره

در خصوص تعداد زنان با سواد آذربايجانی قبل از تشکيل

حکومت ملی يک ساله آذربايجان با شور و حرارت سخن

حکومت ملی آذربايجان با اظھار تأسف میگويد:تا آنجا که به

میگويد و اضافه میکند :شور و شوق جوانان برای آموختن و

منطقه اردبيل مربوط میشود و من به چشم خودم زن باسوادی

مشارکت در سازندگی ھمه گير بود .در آن يک سال ،يک

نديدم .اگر ھم بودند خيلی کم بودند .معلمان مدرسه دخترانهای

فضای جديد ايجاد شده بود .انگار نيرويی که سالھا در

که من در آن درس میخواندم ،از تھران آمده بودند .اما با

صندوقخانهھا نھان مانده بود ،به يک باره رھا شده و غليان

تشکيل فرقه دمکرات آذربايجان دختران و زنان به

میکرد.مردم آذربايجان ،مخصوصا جوانان ،با تمام نيرو

سوادآموزی تشويق شدند .مدارس شبانه برای آموزش بزرگ

میخواستند از فرصت پيش آمده استفاده کنند ،بياموزند و

ساالن تشکيل گرديد و خيلیھا برای سوادآموزی وارد مدارس

بسازند و بر عقب ماندگيھای گذشته غلبه نمايند.

شدند .کتابھا به زبان آذری چاپ و توزيع گرديد .زنان

او در ارتباط با مبارزات زنان در آن دوره میافزايد که زنان

فرصت و امکان يافتند تا برابر با مردان در سياست شرکت

آذربايجان پا به پای مردان در مبارزات انقالبی و سازندگی

کنند .زنان و دختران آموزش نظامی ديدند .دختری از ايل

شرکت میکردند .آنھا در جنبش  ٢١آذر نيز نقش بسزايی ايفا

شاھسون بنام سريّه که ھمه او را با نام»شاھسون قيزی«

نمودند.برغم اين ،زنان آذربايجان ھمچون زنان ديگر نقاط

)دختر شاھسون( میشناختند ،در اردبيل مسلحانه با اسب

کشورمان به شدت تحت تاثير فرھنگ عقبمانده و مردساالری

حرکت ميکرد .او خود را فدايی فرقه میدانست .خود من

قرار داشتند .در زمان رضا شاه برای ظاھرسازی که گويا

باضافه شمار ديگری از دختران به سربازخانه میرفتيم و

ايران کشور متمدنی است ،با زور حجاب را از سر زنان

تحت نظر زنده ياد مھدی کيھان و افسر ديگری بنام پزشکيان

برمیداشتند .اين ھم يک نوع ناديده گرفتن حقوق زنانی بود که

ساقط کردن ھواپيما با اسلحه را فرامیگرفتيم .عدهای از زنان

دارای اعتقادات دينی و سنتی بودند .به ھمين دليل اين زنان که

وارد پليس شدند .تعدادی از زنان در درمانگاهھا و

تعدادشان ھم کم نبود ،خودشان را در خانه زندانی کرده بودند

بيمارستانھا مشغول بکار شدند .زنان و دخترانی که آموزش

و در جامعه ظاھر نمیشدند .در شھر ما اردبيل ،زنانی بودند

نظامی ديده بودند ،با ارسال نامهای به پيشهوری بمناسبت ٨

که چندين سال از خانه بيرون نيامده بودند .حتی در خانه با

مارس از وی خواستند تا اجازه دھد برای مبارزه با قشون

امکانات محدود ،با يک طشت آب حمام میکردند .مادر من که

دولت مرکزی و عوامل خوانين به دستهھای فدايی به پيوندند.

زن روشنفکری ھم بود ،ھميشه حجاب »کالغايی« )روسری

او خوب بخاطر دارد که در اردبيل فردی بود معروف به

ابريشمی( بر سر داشت و حاضر نبود آن را از سر باز کند.

»حسن آرتيست« .حسن به ھنر ،مخصوصا به سينما بسيار

بارھا با آژانھا درگير میشد .مردم شاھد کتک خوردن

عالقه داشت .برای اولين بار فيلم سينمايی را او به اردبيل
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آورد و در يک سالن کوچک و محقر به نمايش گذاشت .اضافه

در حزب توده ايران ،قوای رژيم شاه و عوامل خوانين منطقه

میکند» :من فيلم ارشين ماالالن را چندين بار در آنجا ديدم«.

عصای زيربغل وی را کشيدند و او را به زير مشت و لگد

از فيلمھايی که او نشان میداد ،استقبال زيادی میشد .بعدھا

انداختند .در خاطره ديگری تعريف میکند که در اردبيل

اطالع يافتم کھپس از ھجوم ديوانهوار قوای دولت مرکزی

بوديم ،خبر رسيد که قوای رژيم پھلوی وارد زنجان شده ،با

تحت حمايت آمريکا و انگليس به خطه آذربايجان و ساقط

پشتيبانی خوانين ذولفقاری به غارت شھر و کشتار مردم دست

کردن دولت خودمختار آذربايجان ،او را به جرم ئاير کردن

زدهاند .بدتر از ھمه اين بود که يک دختر جوان را لباس از تن

سينما ،بجای اسب و استر به گاری بسته ،شالق میزدند تا

برکنده ،به قتل رساندهاند .يک روحانی سر میرسد و در

گاری را در خيابانھای اردبيل بگرداند .بدين شکل او را مورد
آزار و شکنجه ،توھين و تحقير قرار میدادند .در يادمانده

اعتراض به اين جنايت شنيع با عبای خود تن لخت و بیجان

ديگری تعريف میکند :در اردبيل يک »يحيی دايی« بود که

دختر را میپوشاند .در پی حوادث زنجان ،غالم يحيی ،فرمانده

انصافا تار ھم خوب مینواخت .در شھر معروف بود به يحيی

فدائيان با گروه تحت فرماندھی خود برای ممانعت از پيشروی

بلشويک .او به اين خاطر به اين لقب معروف شده بود که

قوای دولت مرکزی به آن سو عزيمت کرد .البته ،در اينجا

ھميشه يک کراوات قرمز میبست .پس از سرکوبی فرقه و

ناگفته نگذارم که مادرم از بيم اينکه ھمين بال را بر سر من

استقرار ارتش شاه در اردبيل،خبردار شديم که نيروھای رژيم

آورند ،به مھاجرت اجباری تن داد.

او را بارھا زير مشت و لگد گرفتند تا کراواتش را باز کند .اما

دکتر عادله خانم در پايان اين را ھم اضافه نمودند که زنده ياد

يحيی دايی کوتاه نيامد ،تمام فشارھا را تحمل کرد و تا آخر

مريم فيروز روسری خود را برای تحويل به يکی زنان مبارز

عمر کراواتش را که نشانه اعتقادش بود ،باز نکرد.

از نسلھای جوانتر به رسم امانت به وی سپرد و ايشان نيز اين

دکتر عادله خانم مدير مدرسه قدس اردبيل را بخوبی بياد دارد

امانت را به خانم مبارزی از نسل جوانتر که نخواست نامش را

و میگويد او يک پا داشت .بعدا فھميديم که بعلت عضويت وی

فاش کند ،تحويل داده است.
ا .م .شيری ٢٢مھر ١٣٩٧

پيام کانون صنفی معلمان تھران...
و ھم ما بر اينست که کودکان ما را ،با جان و دل پذيرا شوند.

تجھيز وايمن سازی مدارس

بی ترس از تنبيه و نمره و تحقير و تقبيح ،فعاالنه و پيگير

بيمه

ھمراه ما دانش بياموزند و پرورش يابند ،بی آنکه ردی از

از حقوق اوليه ما و کودکان ماست.

نامھربانی و ترس از ترک تحصيل بدليل پله ھای صعودی

و نيز امسال برآنيم نظارت و نگاه ناقدانه بر کار خويشتن را

فقر! خاطرشان را مکدر کند.

سرلوحه قرار دھيم برای َرستن از رسوباتی که در ما نشسته

سال جديد تحصيلی را با ايستادگی برای تحقق کامل خواسته

اند بی آنکه بدانيم! با تامل بر مطالعات نوين و تکيه بر تجربه

ھای صنفی ،آغاز می کنيم و ھمچنان مصريم که؛

ھای جمعی که نويد می دھند مھری متحول را با آموزش و

تشکل مستقل

پرورشی رو به رشد و تعالی.

معيشت

کانون صنفی معلمان تھران

آزادی معلمان زندانی

٩٧/۶/٣١

آموزش کيفی
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سرزمين اولين ھا
نگاھی به مدارس آذربايجان
فرزانه ابراھيم زاده )پژوھشگر تاريخ(
بخش پايانی
ميرزا حسن از تبريز
نام ميرزا حسن تبريزی ملقب به رشديه به صورت جدا نشدنی
با آموزش و پروزش ايران گره خورده است .مردی که با
ايستادگی در برابر مکتب داران و کسانی مخالف آموزش و
پرورش مدرن در ايران بودند توانست نخستين مدارس ابتدايی
را در ايران راه اندازی کند .رشديه متولد شھر تبريز بود و
بعد از پايان دوران مقدماتی تحصيل در مکتب خانه ،برای
خواندن درس طلبگی به استانبول و مصر و بيروت رفت .اين
سفر زندگی اورا تغيير داد .او در استانبول از نزديک با
آموزش و پرورش مدرن که از پايه دبستان آغاز می شد آشنا
شد و متوجه شد که دارالفنون مدرسه مناسبی برای آموزش و
پرورش نيست .دارافنون از ابتدای تاسيس بيشتر شبيه مدارس

در اين شھر بودند .مکتب داران به مدرسه رشديه حمله کردند

تکميل و کالج بود و دانش آموزانی که وارد اين مدرسه می

و موجبات تعطيلی آن را به وجود آورند .رشديه بعد از حمله

شدند بايد مقدمات آموزشی را از قبيل خواندن و نوشتن و

به مدرسه ،شبانه به مشھد گريخت و چند ماھی از تبريز دور

حساب و کتاب آموخته بودند .آموزش اين مقدمات در آن زمان

بود.

به عھده مکتب خانه ھا بود که شيوه بسيار قديمی برای آموزش
داشتند .رشديه بعد از ديدن مدارس ابتدايی در عثمانی با توجه
به شباھتی که ميان رسم الخط فارسی و غربی بود تصميم
گرفت شيوه ای ساده تر را برای آموزش الفبا اختراع کند .او
برای پياده کردن نظام آموزشی خود به ايروان رفت و نخستين
مدرسه خود را در اين شھر راه اندازی کرد .در ھمين شھر
بود که ناصرالدين شاه اورا ديد و از نزديک در جريان
آموزش ھايی قرار گرفت و از او دعوت کرد تا در ايران
مدرسه ای راه اندازی کند .رشديه در سال  ١٣٠٥به ايران آمد
و در منطقه ششکالن تبريز در مسجد مصباح الملک نخستين

دانش آموزان دبستان ادبيه تبريز ھنگام شرکت نمايندگان آذربايجان به تھران در ايام

مدرسه خود را راه اندازی کرد .مدرسه ای که در قدم نخست

مشروطيت /عکس از آرشيو موسسه مطالعات تاريخ معاصر

مورد توجه مردم به ويژه بزرگان تبريز قرار گرفت و

او بعد از شش ماه بار ديگر به تبريز بازگشت و اين بار

فرزندانشان را در آن جا ثبت نام کردند .اين مدرسه به مدت

مدرسه اش را در محله بازار تبريز راه انداری کرد .مدرسه

يک سال کار خود را به خوبی انجام داد .از آن جايی که

ای که در حمله طرفداران مکتب داران تخريب شد و يک

آموزش ھای اين مدرسه بسيار ساده و قابل درک بود مردم از

دانش آموز آسيب ديد .سومين مدرسه رشديه در مشھد راه

آن استقبال کردند .ھمين باعث ناراحتی مکتب دارانی شد که

اندازی شد و ناموفق بود .مدرسه بعدی رشديه در تبريز در
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چرنداب راه اندازی شد .اين بار اورا تھديد به کشتن کردند .او

در آذربايجان را راه اندازی کرد .مدرسه بعدی که با اصول

مدرسه بعدی در تبريز را در محله نوبر راه انداخت .اين

اروپايی در تبريز راه اندازی شد مدرسه ارامنه تبريز بود که

مدرسه ھم در حمله طرفداران مکتب داران با بمب خراب شد.

در حياط کليسای ليل آباد با سرپرستی ھاکوپ قره باغی تاسيس

اما رشديه قصد به باز کردن مدرسه کرده بود .مدرسه پنجم در

شد .اين مدرسه در فاصله سال ھای  ١٢٩٠تا  ١٣٠٣با کمک

محله بازار راه افتاد .مدرسه ای که کشته شدن يکی از دانش

مالی آقای ذکريا و سرکيس و سيمون تومانيان اداره می شد.

آموزان در حمله به آن سرنوشتش را تراژ يک کرد .ششمين

در سال  ١٣١٤قمری زمانی که تامارا تومانيان دختر زکريا

مدرسه در ليل آباد راه افتاد .اين مدرسه سه سال دوام آورد و

در بيست سالگی در گذشت و برادرش گريگور تومانيان سھم

در کنارش رشديه مدرسه ای برای بزرگ ساالن راه اندازی

ارثيه خواھرش را به ساخت ساختمان عالی برای مدرسه قرار

کرد .اما در نھايت اين مدرسه با حمله مکتب داران خراب و

داد ،مدرسه را به اسم تامارا نامگذاری کردند .مديريت مدرسه

اين بار خود رشديه ھم زخمی شد .او برای ھفتمين مدرسه به

تامارا را آلکسانيان و بارون ھاکوب و داھی بر عھده داشتند.

مشکل بزرگی بر خورد و کسی حاضر نبود خانه اش را برای

مدرسه تامارا در سال  ١٣١٧به اسدی تغيير نام داد و تا

مدرسه به او بسپارد .پس رشديه با فروش زمين زراعی خود

شھريور  ١٣٢٤با بودجه دولتی اداره می شد .در اين تاريخ

مدرسه ای با ميزو صندلی و تخته سياه راه انداخت.

بار ديگر باز به اسم تامارا تغيير نام داد و ملی شد.

اين مدرسه ھم تخريب شد و رشديه اين بار دلسرد می خواست

دومين مدرسه در زمان وليعھدی مظفرالدين شاه تاسيس شد که

از ايران به قفقاز برود که با علی خان امين الدوله که والی

مدرسه مظفری نام گرفت .اين مدرسه دارالفنون تبريز نام

آذربايجان شده بود مواجه شد .امين الدوله که و صف او را

گرفت .اما بعد از اعزام حسنعلی اميرنظام گروسی مديرش به

شنيده بود با حمايت از رشديه مدرسه ای با شکوه را در

تھران به خاطر مخالفت برخی از علما تعطيل شد.

ششکالن افتتاح کرد و رشديه به مديريت آن انتخاب شد .اين

در سال ھای حدود  ١٨٧٩توسط ميس ماری جيود آمريکايی

مدرسه تا زمانی که رشديه در تبريز بود فعاليت می کرد .اما

دو مدرسه کوچک در محله ارمنی نشين تبريز راه افتاد .يکی

به خاطر دعوت رشديه به تھران و راه اندازی مدرسه ابتدايی

در ليل آباد که در آن دوازده نفر دانش آموز مسلمان و مسيحی

رشديه در تھران تعطيل شد .اما مدارس رشديه تبريز آغازی

و آسوری و فرزندان خانواده ھای فرانسوی درس می خوانند.

بود بر سنت مدرسه سازی در ايران.

دومين مدرسه در قلعه يا کوه آراميان تاسيس شد و ھشت دانش
آموز ارمنی داشت.
در ھمين سال اين مدرسه به يک موسسه شبانه روزی دخترانه
اعم از مسلمان و ارمنی تبديل شد و ميس و نحوک مديريت آن
را به عھده گرفت .در ابتدا سه نفری دانش آموز داشت و تا
پايان سال به  ١٠نفر رسيد .تا  ١٢٦١شمسی – -١٨٨٢
ساختمان مدرسه بسيار کوچک بود .در اين سال ساختمان
مدرسه ممو﷼ تخريب و ساختمان جديد و استانداردتری
ساخته شد.

دانش آموزان مدرسه رشديه آنگونه که از تصوير بر ميآيد شاگردان اين مدرسه
لباس متحد الشکلبه تن می کردند .عکس از آرشيو موسسه مطالعات تاريخ تبريز

در سال  ١٢٦٢عده دانش آموزان به  ٤٢نفر رسيد .در عرض
ھمان سال يک باب کودکستان ھم اضافه شد .در سال  ١٣١٣با

شھر اولين مدارس ساخت مدارس توسط رشديه در تبريز

منحل شدن مدارس خارجی در ايران نام مدرسه از مدرسه

ھرچند برای او سرانجام خوبی نداشت .اما نھضت مدرسه

دخترانه اناث آمريکايی به مدرسه پروين تغيير نام داد و شبانه

سازی در ايران و بخصوص

روزی آن نيز تعطيل شد.
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مرحوم حاج ميرزا احمد مدرس ،برادر رشديه ،بعد از رفتن

مدارس اروميه بعد از مسيونرھا

برادرش به تھران در محله ششکالن مدرسه ای را تاسيس کرد

اروميه ھمانطور که پيشرتر گفته شد بعد از تبريز ميزان

که به مجد معروف شد .در کنار اين مدرسه ،چھار مدرسه

مسيونرھايی بود که مدرسه سازی کردند .اما از اين که بنای

رشد و قدس و نوبر و قدسيه راه اندازی شد .اين چھار مدرسه

ھرکدام از اين مدارس در کجا قرار داشته اطالع زيادی

در سال  ١٢٨٥در ھم ادغام شدند و به اسم اتحاد نوبر در

نداريم .می دانيم که بخشی از مدارس خارجی بعد از اين که

دربند ميراب ھا در محله نوبر مدرسه تازه ای تاسيس کردند.

در سال  ١٣١٣مدارس ايران ملی شد تغيير نام دادند.

مدرسه نوبر بعدھا شعبه ای ھم در مقصوديه راه انداخت .اين

در حال حاضر قديمی ترين ساختمان مدرسه اروميه ،مدرسه

مدرسه در سال  ١٣١٣به اسم فخررازی تغيير نام داد.

ھدايت اين شھر است که در ساختمانی  ١٣٠ساله از دوران

مدرسه متوسطه محمديه در  ٢٦آذر  ١٢٩٥به ھمت دکتر

قاجار مستقر شده است .اين مدرسه خانه يکی از شاھزادگان

عباس لقمان ادھم تاسيس شد .اين مدرسه در سال اول در محله

قاجار بود که در حدود  ١٣٤٧با تغيير کاربری مدرسه خانه

سرخاب ساختمان حاج ميرزا موسی خان امين الملک داير بود

مسکونی بوده است ،دارای اندرونی و بيرونی با  ٨ساختمان

و بعد به خانه ھای فرمانفرما در ششکالن منتقل شد .در سال

مجزا است .سه اتاق ارسی در طبقه باال و يک حياط و ايوان

دوم مدرسه  ١٠٠محصل داشت .اين مدرسه يکی از مدارس

ستون دار دارد که به قرنيه در دو بخش شمال و جنوبی ساخته

مھم تبريز بود .در سال  ١٢٩٩اسماعيل اميرخيزی مديريتش

شده است .نقطه ثقل اين مدرسه تاريخی شاه نشين آن است که

را به عھده گرفت و مدرسه به حياط صندوقخانه حرمخانه

در مرکز بنا قرار دارد .فرم طاق نما و آجرھای لعابدار

محل دبيرستان شاھدخت برده شد .در سال  ١٣١٣اين مدرسه

فيروزه ای آن نيز با وجود آسيب ھای وارد به ساختمان

به اسم فردوسی تغيير نام داد و از معلم ھای مدرسه علی

ھمچنان ديدنی ھستند.

اصغر شميم بود .در سال  ١٣١٨اين مدرسه به ساختمان

دومين مدرسه تاريخی اروميه مدرسه تاريخی  ٢٢بھمن است

دانشسرای پسران برده شد .بخش دوره دوم دبيرستان ھم به

که در دوره پھلوی با کاربری مدرسه در مرکز اين شھر در

ساختمان مدرسه پروين در ليل آباد منتقل شد.

زمين يکی از مدارس مسيونری اين شھر ساخته شد .زيربنای

ماه سلطان خانم معروف به علويه سيد پيران در سال ١٣٠٠

اين مدرسه  ٥ھزار و  ١٠٠متر است .قبل از ساخته شدن اين

شمسی مدرسه عزت را در محله نوبر کوچه ميراب ھا با

بنا در سال  ١٣١٣يک دبيرستان سه کالسه در آن قرار داشت.

کمک ميرزا ابراھيم اديب راه اندازی کرد .اين دبستان در ابتدا

اما وزارت آموزش و پروش آن را خريد و ساختمان جديد را

دو کالسه بود و در سال  ١٣٠٩شش کالسه شد .تا سال ١٣١٥

بنيان کرد و مدرسه تا انقالب به اسم رضا شاه نام داشت .بعد

مدرسه ملی بود و از شھريه تامين ھزينه می کرد .در اين سال

از انقالب به  ٢٢بھمن تغيير نام داد.

مدرسه به وزارت فرھنگ سپرده شد و خدمات خود را

مدرسه ديگری در اروميه به اسم چمران نيز ھست که در سال

گسترش داد.

 ١٣٠٤ساخته شده است .در کنار اين مدارس نمی توان از

مدرسه صنعتی که بعدھا ھنرستان ناميده شد در سال ١٣٠٩

مدرسه طب اروميه نام نبرد که کنار ساختمان مدرسه قديمی

زمان رياست دکتر محسنی افتتاح شد و غالمعلی ملکی

لعيا قرار دارد .مدرسه ای که حاال به عنوان يکی از زير

مديريتش را به عھده گرفت .در ابتدا ،مدرسه دو رشته

مجموعه ھای آموزش و پرورش استفاده می شود .اما مدرسه

درودگری و فلزکاری داشت .در سال  ١٣١٠اين مدرسه به

طب اروميه را نخستين مدرسه پزشکی ايران می دانند که در

وزارت صناعت و معادن منتقل شد .چون مدرسه صنايع

کوچه ارک قرار دارد و معماری زيبايی داشته است .متاسفانه

ظريف در تبريز منحل شد ،در اوايل سال  ١٣١١رشته نقاشی

بخشی از معماری مدرسه طب در بمباران ھای ھواپيماھای

ھم به مدرسه زير نظر رسام ارژنگی منتقل شد.

عراقی از بين رفته است.
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اردبيل و تالش ناکام ھيئت نشر معارف
اگر مجلل السلطان برای سرکوب آزادی خواھان ھيئت نشر

مدرسه می کردند .اين مدرسه در زمانی که سرتيپ فرمانده

معارف فرستاده نشده بود شايد اردبيل بعد از تبريز و تھران

لشگر اردبيل بود ،مورد حمله قرار گرفت و بخشی از آن

سومين شھری بود که صاحب مدرسه می شد .اما اين اتفاق

تخريب شد .اما سال  ١٣٠١بار ديگر راه اندازی و به اسم

نيافتاد و کار راه اندازی مدارس مدرن در اردبيل تا  ١٢٩٦که

مدرسه نمره و بعد سنايی فعاليت کرد .مدرسه سنايی در سال

ميرزا عبدالمجيد تدين تصميم به ساخت مدرسه تدين بزند به

 ٧٥تخريب و به مدرسه جعفری اسالمی ملحق شد .نمی شود

عقب افتاد .ميرزا عبدالمجيد که متولد اردبيل در محل پير مادر

از مدارس اردبيل بگوييم و اشاره ای به مدرسه ملی ھدايت

بود در مکتب خانه ميرزا عزيز مکتب دار که معروفترين

نکنيم .سومين مدرسه اين شھر که بی ترديد مانند دو مدرسه

مکتب دار اردبيل بود سواد آموخت و بعد از اتمام درسش با

قبلی اھميت زيادی داشت .اين مدرسه با ھمت روحانی جوانی

صالحديد و مشورت استادش ميرزا عزيز ،خانه ای در کوچه

به اسم حاج سيد يوسف ھدايت اللھی که مکتبدار بود در محله

حسن آباد پير عبدالملک را اجاره و مدرسه خود را راه اندازی

قاجاريه اردبيل راه اندازی شد .مدرسه در ابتدا به شکل مکتب

کرد .او برای نخستين بار به جای مدرسه از دبستان برای

خانه ای بود که ميزونيمکت و تخته سياه داشت .ما کم کم در

واحد آموزش خود استفاده کرد .اين نامگذاری باعث شد در

سال  ١٣٠٠ميرزا يوسف مدرسه را با ياری برادرانش

سال  ١٣١٢کميسيون تدوين نظامنامه ی ترتيب معلم برای

گسترش داد .مدرسه ھدايت چند بار در طول فعاليت خود تغيير

مدارس ابتدايی واژه دبستان را جايگزين مدرسه برای دوره

مکان داد و از محله قاجارھا به محله شھيدگاه و کوچه

ابتدايی کند .دبستان تدين بی ترديد يکی از مھمترين مدارس

ارمنستان و بعد باز به خيابان قاجارھا برگشت .اين مدرسه تا

اردبيل است که شاگردان زيادی را ترتيب کرد.

 ١٣٥٨توسط خانواده ھدايت اداره شد.

جمعی از دانش آموزان مدرسه تدين اردبيل /عکس از آرشيو مجله ايشيق

ھمزمان با تالش عبدالمجيد خان تدين ،دکتر امير علم الملک
رييس معارف آذربايجان اولين مدرسه دولتی اردبيل را با
ھمراھی ميرزا افضل ﷲ سليمی افتتاح کرد .اين مدرسه که به

دانش آموزان ھدايت اردبيل در سال  /1307عکس از آرشيو مجله ايشيق

مدرسه احمديه مشھور شد ،با عوارض کاالھای وارداتی و

مدرسه مھم ديگری که در اردبيل راه اندازی شد دبستان دولتی

صادراتی اداره می شد .در زمان جنگ جھانی اول به ھيئت

انواری بود .مدرسه که در سال  ١٣٠٣با نام دبستان نمره  ٣به

معارف اردبيل سپرده شد و آن ھم با موافقت بازرگانان و حاکم

ھمت مرحوم شيخ السالم محمد قدس که مدير مدرسه سنايی

اردبيل از ھرلنگه مال التجاره ای که از آستارا می آمد دو

بود راه اندازی شد .اين مدرسه محله اونچی ميدان تاسيس شد.

شاھی و از ھر مسافريک قران می گرفتند و صرف امورات

در سال  ١٣٣٠احدوھاب زاده نماينده مردم اردبيل عمارتی را
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به مساحت  ٨٥٠مترو  ٩اتاق در محله کلبعلی شاه کوچه ھدی

ساخت اين مدرسه ،خيابانی اصلی شھر ساخته شده بود.

خريدان و به آموزش پروش ھديه کرد به مدير مدرسه تحويل

دبيرستان صفوی در سال  ١٧افتتاح شد .نام مدرسه از شيخ

شد .اين مدرسه در سال  ١٣٤٨بازسازی شد.

صفی الدين اردبيل صفوی گرفته شده بود و جالب اين که

اما نخستين مدرسه دخترانه اردبيل دبستان دخترانه مھستی

بخشی از ھزينه ھای ساخت اين دبيرستان که نود و پنج ھزار

بناب يا پوراندخت بود که در سال  ١٣٠٠و با وجود مخالفت

تومان بود را از محل عوايد موقوفات شيخ صفی تامين

ھای زياد راه اندازی شد .به گفته رييس وقت آموزش و

کردند.

پرورش اردبيل مرحوم صفوت اين مدرسه در حالی افتتاح شد

ملک الشعرای بھار برای ماده تاريخ اين مدرسه سرود:

که مدير مدرسه از ترس مردم به افتتاحيه نيامد .اين مدرسه

از صفی شيخ چون شد ختم اين بنای عالی آل

بعد از مدتی به جايی امن منتقل شد و ھمين باعث شد تعداد

نامی يوسف آل صفی آمد مسما

دانش آموزان مدرسه افزايش پيدا کند .در سال  ١٣١٦مقطع

زد رقم کلک بھار از بھر تاريخ بنايش

متوسطه به مدرسه اضافه شد و به دبيرستان تغيير نام داد .اين

اردبيل از اين دبيرستان مصفی

دبيرستان در سال  ١٣٥٨به مدرسه سميه تغيير نام داد.

کالم آخر

آخرين مدرسه ای که در اين گزارش می خواھيم از آن صحبت

نوشتن درباره مدارس تاريخی آذربايجان کاری بزرگ و

کنيم دبيرستان صفوی است که در فاصله  ١٣١٥تا  ١٧برروی

طوالنی است .اگر بخواھيم از ھمه مدارس تاريخی اين منطقه

گورستان قديمی تاوارقاپوسی در محله شاه باغی اردبيل ساخته

صحبت کنيم شايد بتوانيم يک کتاب چند صد صفحه ای تدوين

شد .معماران اين مدرسه آلمانی بودند و آن را در زمينی به

کنيم .آن چه خوانديد حتما جاھای خالی مدارس تاريخی قزوين

مساحت  ٧٠٧٦مترمربع زير بنا طراحی کردند .ھمزمان با

و زنجان ،ميانه ،مغان ،مراغه و بناب و شبستر و ....دارد.

ھم به نام
باد دايم

گوشه ھايی از تاريخ معاصر ايران
جنبش دموکراتيک آذربايجان و دولت انقالبی پيشه وری /بخش نھم
رسول مھربان
 -٦ائتالف بورژوازي ليبرال با ارتجاع به منظور سرکوب
نھضت آذربايجان /قسمت اول
در مورد نھضت  21آذر مقاالت و كتابھاي فراوان نوشته شده
است و بسياري از آن مقاالت و اظھارنظرھا و اخبـار و
گزارش ھاي ژورناليستي موافق و مخالف ،تا حدامكان مورد
مطالعه و دقت نگارنده قرارگرفـت ،امـا آنچـه جالـب و
آموزنده است ،رفتار و رويه اي است كه بورژوازي ملي و

معروف به جشن و پايكوبي پرداختند ،و در اين ميـان رفتـار

شخصيت ھاي آن در طيف گسترده ي روزنامه نگاران ملـي

حـزب ايـران و شخصـيت ھـاي آن بسـيار آموزنده است.

ھوراكش ھيئت حاكمه و وعاظ السالطين و علماي درباري از

حزب ايران كه در جبھه ي مؤتلفه ي احزاب آزادي خـواه )

خود نشان دادند .در آن روزھاي تيره وتاري كه ھجوم عليه

حـزب تـودة ايـران -فرقـه دمـوكرات آذربايجـان -فرقـه

دموكراسي و آزادي شروع شد ،ھمه ي اين روزنامه نگاران

دموكرات كردستان -حزب جنگل -حزب سوسياليست ( شركت

ملي و علماي درباري ھمراه كثيـفتـرين خـان ھـا و فئودال ھاي

داشت ،به محـض شـروع حملـه ي مسـلحانه بـه آذربايجان،
وحشت زده متوقف شد ،اما نتوانست فوري در جبھه ي مخالف

١١
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ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

و ضديت با جنبش قرارگيرد .،با اين ھمه سخت از ھمراھي با

در مقابل چشم بيگانگان و در پناه اسلحه آنان انجام گرفته بود.

جنبش اظھار پشيماني كرد و پس از مدتي كوتاه كه در ورطه

خيلي از مردم ايران اين وضعيت را گناھي غيرقابل عفـو

ي انفعال و ندامت غوطـه ور بـود ،باالخره به خود آمد و پس

دانستند ،مخصوصا ً كه اصرار در نگاه داري زبان تُركي و

از سكوت تاييدآميز نسبت به جنايات فجيع ارتش شاھنشاھي و

بعضي اشتباھات ديگر قلب وطن پرسـت ايرانيـان را جريحـه

چماقداران و قداره بندان خوانين و ايالت مسلح ذوالفقاري و

دار نگـاه مي داشت .از اين جھت عده اي از ايرانيان نسبت به

اسلحه دارباشي و سرلشگر يمين افشار و...باالخره وضع خود

اين وضعيت بدبين بودند«1 .

را روشن كرد ،تـا حدي كه موجب رضايت ھيئت حاكمه و

در مقاله ي ديگري در ھمان شماره اعالم شد» ،يك بار ديگر

دربار و ارتش شود .به طوري كه بـا انتشـار مقـاالتـي عليـه

ثابت شد كه ايران تجزيه نمي شود .موضوع آذربايجان ظـاھراً

پيشـه وري و حزب تودة ايران خود را تبرئه كرد.

حل شد ،خطر يك جنگ بزرگ داخلي از ميان رفت و آقاي

از طرفي حزب ايران در جريان حركت به طـرف ارتجـاع

قوام السلطنه رسما ً اظھارداشت كه از اين فرستادن قـوا جـز

تنھـا نبـود ،بلكـه گروھـي از شخصـيت ھـاي مجـذوب

حفـظ و استقالل ايران و مخصوصا ً حفظ آزادي انتخابات

امپرياليسم آمريكا ،مانند دارودسته ي خليل ملكي كه عوامل

منظوري ندارد 2 .بعد از روي خوش نشان دادن به حضرت

سفارت و دربـار پھلـوي از مـدت ھا پـيش روي آنھـا بـه آساني

اشـرف قوام السلطنه روز بعد نوشـت» :امروز وضعيت تازه

كار مي كردند ،در قيافه ي چپ نمايي ،با ملي ھا ھمدست شدند

اي كه در كشور پيش آمده .در يك گوشه از ايران قدرتي از

و بعدھا با كثيفترين و تھوع آورترين نـوع آن احزاب و

ميـان رفتـه و قدرت تازه اي جاي آن را گرفته ،ھر جا قدرت

شخصيت ھا مانند دكتر مظفر بقايي و علي زھري در حزب

تازه اي به وجود آيد دست ھاي سوءاستفاده چي را به دور خود

زحمتكشان ،عليه حزب تودة ايران ھمدستي و ھمداستاني

جمع مي كند .فرقه ي دموكرات آذربايجان از اين بال در امان

كردند و آنچه توانستند عليه نھضت مردمي آذربايجان و حزب

نماند و اگر فرقه ي دموكرات آذربايجان بدين خطر متوجه بود

تودة ايران سمپاشي كردند .اين ھمه القاء شبھه و بدآموزي ھا و

شايد به اين صورت درھم نمي شكست« 3 .و اين اظھارنظر و

كج انديشي ھا كه در اذھان عمومي عليه شادروان پيشه وري

متھم كردن فرقه ي دمـوكرات بـه سوءاسـتفاده ھـاي موھـوم،

و نھضت آذربايجـان وجـود دارد ،مولود ھمان دسيسه ھا و

در مـوقعي اعـالم مي شود ،كه ابعاد و عمق جنايات و ايلغار

اتحاد خبيثه خليل ملكي ،مظفر بقايي ،حسين مكي ،مھندس

ارتش مـزدور شـاه ،خـوانين ذوالفقـاري ،سرلشـگر يمـين

زيرك زاده و ابوالفضل قاسـمي است.

افشـار ،ملـك قاسمي ھا ،اسكندري ھا ،جمشيد اسـفندياري ھـا و

حزب ايران پس از خروج از كابينه ي ائتالفي در روز

ابوالقاسـم جـوان ھـا در آذربايجـان بـه آن درجـه از

پنجشنبه  30آبان  1325اعالم كرد؛ »ھم مسلكان ،شعار ما در

وحشـيگري رسيده است ،كه در تاريخ ايران كم نظير ميباشد.

اين روزھاي تاريك اين است ،در سنگرھاي خود مردانه دفاع

اين ھمه جنايات را حزب ايران بـه عنـوان سوءاسـتفاده ي عـده

كنيم ،تسليم زور و فشار و تطميع نشويم تا موقع حمله برسد« .

اي سوءاستفاده چي كه در ھر قدرت تازه به دوران رسيده اي

حزب ايران مدتي به دفاع از ائتالف و ھمكاري خود با حزب

امري جبري و محتوم است ،توجيه و تحميل مي كـرد .امـا

توده ايران ادامه داد و مقاالتي بـه نعـل و بـه مـيخ بـه قلـم

ھنوز اين مقاالت و اظھارنظرھاي دوپھلو ،دربار و قوام و

مھندس احمد زيرك زاده در روزنامه »جبھه« منتشر شد و چند

ارتش را قانع نمي كرد .زيرا نوكري بايد صريح و چاكرانـه و

كنفرانس در توجيه و تفسـير ائـتالف برگـزار كـرد ،و باالخره

مخلصانه باشد و ناچار حزب ايران باالخره سنگ تمام گذاشت

نتوانست در چنين موضعي باقي بماند ،و روز  22آذر كه قتل

و يك سلسله مقاالت بـاال بلنـد بـا درشـت تـرين حروف در

عام فرقه ي دموكرات آذربايجان يعنـي مؤتلـف بزرگ احزاب

تجليل از ارتش نوشت و اعالم كرد» :مشاھده ي قيافه ھاي

مؤتلفه شروع شد ،اظھار عقيده كرد» :فرقه ي دموكرات

مردانه ي سربازان غيرتمند و بردبار ايراني ،مشاھده ي

آذربايجان از يك موقعيت بين المللي استفاده كرده بود تولدش

سربازان بردباري كه مظھر عاليترين درجات انضباط و ميھن

١٢
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ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

پرستي ھستند ،مشاھده ي صـفوف مرتـب و مـنظم سـربازاني

اعضـاي كميتـه مركـزي و شـوراي عـالي حـزب از ميـان

كـه درخيابان ھاي تھران عبور مي كنند ،مشاھده ي اندام ھاي

ھيئـت مؤسـس كـه مجموعه اي از تكنوكرات ھا و مھندسين و

رشيد افسران و سربازاني كه سوار بر اسب از كوي و برزن

تني چند استاد دانشكده حقوق و كشاورزي و پزشكي بودنـد،

ھا مي گذرنـد ،مشاھده ي تانگ ھا و تجھيزات جنگي در موقع

انتخـاب و به اعضاي حزب معرفي شد ،كه عينا ً اسامي آنان از

سان و دفيله طبعا ً شخص را به ھيجان مي آورد و قلب ھا را

روزنامه ي باستان ارگـان موقـت حـزب ايـران بـه شـماره ي

به طـپش وامـي دارد و كمترين فرد ايراني مي تواند ادعا كند
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كه صداي پاي شمرده و منظم صفوف سربازان احساسات

كميته ي مركزي:

وطـن پرسـتي را در او تحريـك نكرده باشد ،كمتر فرد ايراني

الھيار صالح  /حسين تقوي  /مھندس احمد زنگنه /مھندس احمد

را مي يابيد كه ارتش را از عمده ترين مظاھر مليت ايران

زيرك زاده  /مھندس عليقلي بياني /دكتر ايراھيم عالمي /

نداند«4.

مھندس حق شناس )جھانگير( /مھندس محسن عطايي /مھندس

اين ھمه مدح و ثناي اندام ھاي رشيد سوار بر اسب و تانگ و

عباس گزيده پور /غالمحسين زيرك زاده

توپ ارتش ،در زماني صورت مي گيرد كه اين ارتـش با ھمه

شوراي عالي حزب:

تانگ و توپش و افسران قلتُشَن ديوانش ،به فرمان مستقيم

آقاي دكتر جھانشاه صالح /دكتر كريم سنجابي /دكتر جناب/

مستشاران آمريكايي ،خون مردم آذربايجـان را بـه زمين مي

مھندس سيف اله معظمي /مھندس ناصر معتمد /دكتر محمد

ريزد و از كشته پشته مي سازد .از اين زمان مھندس احمد

علي غربي /دكتر نعمت الھي/

مھندس پايور /محمد

زيرك زاده گردانندگي حزب را به عھده گرفـت و روزنامه ي

پور سرتيپ /مھندس نظام الدين موحد /مھندس خطير /دكتر

جبھه را كم كم تبديل به يك بلندگوي ضدشوروي و ثناگوي

رياحي /مھندس ابوالقاسم زيرك زاده /محمد مشايخي /ھوشنگ

آمريكا كرد و تالش فراواني به عمل آمد تـا كامالً از دربار

ھوشيدر /مسعود زنگنه  /ناصر موسوي

پوزش طلبي شود و به دنبال اظھار پشيماني و انفعال آقاي

به موازات اين عقب گرد فضاحت بار حزب ايران و

اللھيار صالح از ائتالف با حزب تودة ايـران و قبول و تاييد

تكنوكرات ھاي ملي ،علماي درباري نيز بـه صـحنه ي مـداحي

اينكه؛ »نبايد با بيگانه پرستان و كساني كه عليه زبان شيرين

و دعاگويي شاه آمدند و روزنامه ھاي تھران اعالم كردند ،به

فارسـي و اسـتقالل و تماميـت ارضـي مـا توطئـه مي كردند

مناسبت ختم غائله ي آذربايجان ،عريضـه تشـكرآميزي از

ھمدستي و ائتالف شود« و ادعاي آقاي مھندس احمد زيرك

طرف علماي تھران به شرح زير حضور اعليحضرت

زاده ،به اينكـه» ،فرقه ي دموكرات بـا كمـك اسـلحه بيگانگان

ھمايوني تقديم گرديد:

ايجاد شده و اصرار در نگھداري زبان تُركي ،قلب وطن

در اين موقع كه بشارت فتح و پيروزي ارتش شاھنشاھي در

پرست ايرانيان را جريحه دار كرده بود« و از اين قبيـل نالـه و

آذربايجان رسيد عمـوم دعاگويـان و قاطبـه ي مسـلمين

زاري و ندبه ھا ،توانستند از حمله و ھجوم بعضي مخالفين دو

تشـكرات صميمانه ي خود را از اقدامات و فداكاري ھاي

آتشه ي خود مانند دكتر شمس الدين جزايري و محمد نخشب

ارتش شاھنشاھي در راه حفظ مملكت و ديانت اسالم و رفاھيت

كه اين زمان موقعيت را براي تسويه حساب ھاي شخصـي بـا

اھالي آن سامان تقديم و سعادت و عظمت اعليحضرت ھمايوني

عـده اي از مھندسـين و تكنـوكرات ھـا ماننـد مھندس علي قلي

و كشور شاھنشاھي را از خداوند متعال مسئلت داريم:

بياني و مھندس احمد زنگنه و مھندس زيرك زاده مناسب

مير سيد محمد بھبھاني /آيت اله زاده شيرازي /حاج ميرزا

تشخيص مي دادند ،جلوگيري كنند.پس از يك سلسله بندوبست

عبداله تھراني /شيخ علي مدرس /امام جمعه ي تھران)سيد

ھا و مذاكرات و مشاجرات كه از تاريخ دوشنبه دوازدھم اسـفند

حسن امامي( /آيت اله زاده اصفھاني /آيت اله زاده ي

تـا دوشـنبه بيسـت و ششم اسفند ماه  1325طول كشـيد،

مازندراني /شيخ بھاءالدين نوري نبوي /شيخ محمدعلي
لواساني /شيخ جواد شريعتمدار /حاج سيد محمد حسين
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لواساني /شيخ علي آقا سولقاني /علم الھدي شيرازي /حاج سيد

يميني و اسلحه دارباشي كه در خدمت ارتش در عمليات خمسه

نصراﷲ شوشتري /حاج احمد كرمانشاھي /شيخ احمد نجفي/

و آذربايجان شركت داشتند و بر ضد ماجراجويان شركت

حاج شيخ محمد نھاوندي /ابن الشيخ تھراني /ميرزا موسي امام

كردند ،به شرح ذيل به دريافت نشان و درجات افتخاري نايل :

مسجد بزازھا /سيدعلي اصغر جزايري /حاج شيخ العراقين

 1محمود ذوالفقاري به 4ھمايوني

بيات /حاج سيد ابوالقاسم عاملي /حاج سيد ھبت اله امام
اھوازي /حاج شيخ مھدي نجم آبادي /ظھيراالسالم توليت
مدرسه سپھساالر /سيد علي اصغر خويي /شيخ ھدايت اله
ملكي /ميرزا عبدالحسين شيرازي /شيخ باقر رسولي /حاج آقا

2مصطفي ذوالفقاري به درجه ي سروان افتخاري و نشانيك شجاعت
3آقاي اميرافشاري درجه سرگردی افتخاری و نشان درجهيک شجاعت

حسن نجم آبادي /سيدمحمد حسن االنكجي /سيدمحمد علي

4-آقاي اسلحه دارباشي درجه سروان افتخاري و نشان درجه

انگجي /حاج سيد محمدباقر تھراني /سيد صدرالدين موسوي/

يك شجاعت و سواران اين طوايف نيز به دريافت نشان درجه

ميرزا مصطفي لواساني /سيد احمد لواساني /سيد محمدرضا

 2و  3شجاعت مفتخر شدند .ھمين

زنجاني /سيد جالل الدين بيوك 6

بذل و بخشش ھاي شاھانه در حق جمشيدخان اسفندياري ،

در ھمين زمان كه ارتش خونخوار شاه در آذربايجان به قتل

صولتي  ،ملك قاسمي عـزت الملـوك ساسـاني و خوانين گيالن

عام مردم آزاده دسـت مـيزد ،خبـر فـوت عـالم ربـاني مرحوم

و مازندران و سران دزد و غارتگر بختياري و قشقايي و چند

سيد الوالحسن اصفھاني به تھران رسيد و از احترامي كه توده

نفر روزنامه نويس منحرف و گمراه ادامه يافت .در نتيجه

ي مردم به مرجع تقليد خود داشـتند ،دربـار و قوام السلطنه

محمد ذوالفقاري به وكالت مجلس رسيد و تا نيابت رياست

سوءاستفاده كردند و شاه در مجلس ختم سيد شركت كرد و چه

مجلس شـورا ترقـي كـرد و ناصـر و خسرو قشقايي دزد و

تظاھرات و ابراز احساسات كه برايش راه نيانداختند ،و در آن

غارتگر اموال مردم فارس و قاتل سربازان و افسران تيپ

تظاھرات به ارتش ظفرنمون كه عليه بيگانه قيام كرده است،

كـازرون ،بـا احتـرام و تجليـل وارد تھران و به نمايندگي

درودھا فرستادند و در ميان ايـن ھمه ھووجنجال و ابراز

مجلس منصوب شدند.و آقاي دكتر حسين فاطمي و دكتر

احساسات وطن پرستانه ي آمريكايي پسند و ارتجاع خوشحال

كاويـاني نيـز بـا نطـق و خطابـه و مقاله

نويسي و انتشار

كن ،كسي از عمق وحشيگري و خونريزي و قتل و غارتي كه

خبرھاي دروغ در مجالس و مجامع و روزنامه باختر ،ھيئت

ارتـش و طوايـف مسـلح تحـت فرمـان ذوالفقـاري ،امـين

حاكمه ياری فرمودند .با الخره 22

روز يكشنبه دي ماه

افشـار ،جمشـيد خـان اسفندياري ،صـولت الدولـه ،سرلشـگر

آقاي وزير فرھنگ *،آقاي دكتر كاويـاني را بـه معاونـت

مقـدم و ملـك قاسـمي مرتكـب شـدند ،خبـردار نشـد .علمـاي

وزارت فرھنـگ بـه اعليحضـرت ھمايوني معرفي كردند 7.و

دربـاري و وعاظ السالطين جيره خوار فئوداليسم ھمراه با يك

روز سه شنبه  24دی ماه آقاي وزير بازرگاني و پيشه و ھنر،

مشت روزنامه نگاران مزدور و ريپورترھاي دروغ پرداز كه

آقاي دكتر فاطمي را بـه حضور اعليحضرت ھمايوني به

به نـام خبرنگار گزارش ھاي جنايات موھوم فرقه ي دموكرات

معاونت آن وزرات خانه معرفي كردند 8.و از آن زمـان

آذربايجان را در روزنامه ھاي بـاختر ،آتـش ،فرمـان ،اسـتخر،

نزديكـي روشـنفكران و تكنوكرات ھا به منظور تصاحب قدرت

كيھان و اطالعات منتشر مي كردند ،به انحراف اذھان عمومي

و ثروت و يا مصـونيت از گزنـدھاي احتمـالي ،بـه ارتجـاع و

پرداختنـد و يـك شـبه فئودال ھـاي خونخـواري ماننـد

امپرياليسـمو سفارت آمريكا و ابراز خلوص و چاكري به

اميرافشاري ،ذوالفقاري ھا و اسفندياري ھا به سرھنگي و

دربار سريع تر شد.

عبدالرحمن فرامرزي مدير روزنامه

درجات نظامي رسيدند و اعالم شد:

ي كيھـان نيـز در اين مسابقه شركت كرد ،و پس از سقوط و

در اثر فداكاري و مجاھدات سواران ذوالفقاري و اميرافشار و

شكسـت نھضـت آذربايجـان شـديدترين حمـالت و ھتـاكي ھـا
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را بـه پيشه وری رو داشت.

مقاالت متعدد حزبي روحيه و خصلت و رفتار دو گانـه ي

خوانندگان روزنامه ي كيھان ھنوز مقاالت اين مرد پليد را كه

بـورژوازي ملي و خرده بورژوازي را تشريح كرده بود،

مظھر زنـده و مجسـم روحيـه ابـن الـوقتي و روزنامـه نويس

اينك به گونه اي باز و لخت وعور در صـحنه ي زنـدگي

ھاي نوكرصفت بود،

 ،فراموش نكرده اند ً كه قبال مي

ايـران بـا ھمـه ی دردناكي و اسف باری مشاھده شد.

نوشت» :اگر دولت اين نھضت را خاموش كنـد جـاي حـرف

كم كم احزاب و شخصيت ھاي ملي به جاده ي سازش و تسليم

نيست كه بساط سابق به زودي برخواھدگشت ،باز ھم منقل ھا

و ھمراھـي بـا مرتجـع

تـرين قشـر ھيئـت حاكمـه و

مدار سياست كشور خواھدشد  .مقدرات من و شما و ساير

شخصيت ھاي سياسي افتادند و با شركت در انتخابات پانزدھم

افـراد كشور را در آن كلوپ ھا تعيين مي كنند كه توي بغل

مشروعيت آن را اعالم كردند .انتخابـاتي كـه در اوج خون

زنھاي يكديگر مي لمند و امور مملكت را حل وفصل مي

ريزي و سفا كي عليه مبارزين توده ای و دموكرات ،ترتيب

كنند ،ھمان ھايي كه يك جام شراب و يك دست پوكر را به تمام

ذاذه شد تا سرپوشي برای آن جنايات شـود و ھمـه ي اين

ايران ترجيح مي می دھند« 9.و آقاي پيشه وري يا بايد شما

صحنه سازي انتخاباتی توسط حزب ايران و دكتر مصدق

تابع تھران شـويد ،يـا تھران را تابع خود كنيد .من مي دانم كه

کامال به نفع ارتجاع و حزب دموكرات قوام تمـام ًشد که به آن

پيشه وري باز حرف خود را تكرار خواھد كرد ،و خواھد

خواھيم رسيد.

گفت شما چقـدر عاجزيـد كـه مي خواھيد بخوابيد ،تا من بيايم و

-نبرد امروز به جاي جبھه ،مورخه جمعه  22آذر 1325

شما را نجات دھم  ...آقاي پيشه وری اوال اگر شما بياييد و ما

2-نبرد امروز به جاي جبھه ،شماره ي ، 13مورخه  22آذر

را نجات بدھيـد بـراي مـا ننـگ نيست براي اينكه شما ايراني

1325

ھستيد و بايد يك ايراني ما را از اين ورطه نجات بدھد،

3 -نبرد امروز به جاي جبھه ،شماره ي ، 14مورخه  24آذر

بگذاريد اين ايراني شـما باشـيد« 9.ونيز مي نوشت :اگر دولت

1325

سرباز و توپ و فشنگ بفرستد و آنجا را با زور نظامي تسخير

4-اخبار ايران به جاي جبھه ،ارگان حزب ايران ،دوشتبه دوم

كند ،معلوم نيست خوب باشد .زيرا ما مي ترسيم با کشتن

دي ماه 1325

نھضت آذربايجان،جرثومه آزادی را در تمام ايران کشته

5-روزنامه ي باستان ارگان موقت حزب ايران ،شماره ي 14

باشند.

،مورخه  4شنبه  28اسفند 1325

اگر پيشه وري و ياران او را قلع وقمع كردند ،فرداست كه

6-سالنامه ي پارس ،سال  ، 26ص  135و 136

دكتر طاھري ھا قد راست مي كنند و چوب تكفير سياسي را

*-بود وزير فرھنگ دكتر سيدعلي شايگان

بـه دست گرفته ھر جا آزادي خواھي را ديدند مغزش را با آن

7-سالنامه پارس ص  153شال 25

چوب مي كوبند ،مي گويند شما بوديد كه مي خواسـتيد مملكـت

8 -ھمانجا

را تجزيـه كنيد ،نوكر روس ھستيد ،اراذليد ،اوباشيد ،مزدكي

9-ازشماره ھای  952و  983روزنامه کيھان ارديبھشت ماه

ھستيد ،و با اين عنوان ھر جا صدايي از آزادي بلند شود آن را

1325

خفه خواھنـدکرد« 10و آنچه حزب تودة ايران در كتب و

10ازشماره ھای  952و  983روزنامه کيھان ارديبھشت ماه1325

فرقه دموکرات آذربايجان پروسه ھای منطقه ای و جھانی را مد نظر داشته ،با بيش از نيم قرن تجربه
فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و پيروزی ھای گذشته مبارزه ملی مردم آذربايجان
را جھت داده ،فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه می دھد.
پيشه وری
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ميرزا حسن تبريـزي )رشديه( پدر فرھنگ نوين
و بنيانگذار مدارس به سبك جديد در ايـران
باغ و بھشت ما ھمه گلزار مكتب است
بر قلب ما مسرور ز ديدار مكتب است
اين مدرس شريف كه رشديه نام اوست
دارالفصائل است و در انظار مكتب است
نھج البالغه است و يا روضه صفا
يا نزھت القلوب و يا دارمكتب است
بس مردمان طواف در كعبه مي كنند
ما را بردر و ديوار مكتب است
ھر روز جوي علم به بستان قلب ما
جاري ز چشمه سار گھربار مكتب است
بر ناز و نعمت دو جھان سر نياورد
از جان و دل ھر آنكه خريدار مكتب است

بالجمله خيلي بي نظم است (1) .وضع تعليم و تربيت در آن دوران

جانا اگر به روضه رضوان مقيدي

بسيار اسف بار بود .كودكاناز پنج سالگي به مكتبخانه ھا مي رفتند و

جنات تجر تحت االنھار مكتب است

به علت عدم اطالع معلمان اين مكتبخانه ھا از ساده ترين روشھاي

يا رب به لطف و مرحمت خود نظر نما

تعليم و تربيت و رفتار خشونت آميزشان با كودكان  ،اغلب مردم

بر حال آن كسان كه ساالر مكتب است«

خاطرات بدي از دوران تحصيل در مكتبخانه ھا داشتند ...در چنين

تاريخ پر فراز و نشيب تاسيس مدارس در ايران مانند ديگر

اوضاع و احوال تاسف آور فرھنگي كشور بود كه »ميرزا حسن

محصوالت فرھنگي  ،اجتماعي بازتاب شكست ھا و ناكاميھاي

رشديه تبريزي« قد مردانگي برافراشت و با شيوه نويني به تربيت

ايرانيان در نبرد با مشكالتي بود كه در دو قرن اخير رخ داده است.

نوباوگان ھمت گماشت .وي شيوه تدريس الفبا را كه در مكتبخانه ھا

تاريخچه تاسيس مدارس نوين به حدود صدوپنجاه سال پيش برمي

رواج داشت نمي پسنديد .كتابھاي درسي آن زمان در مكتبخانه ھا ،

گردد .امير كبير  ،صدر اعظم ايران نام آن را دارالفنون گذاشت و بر

پس از آشنا شدن شاگردان با الفبا  ،عبارت بودند از قرآن  ،گلستان

اين اعتقاد بود كه دار الفنون بر استقالل ايران در برابر اروپا خواھد

سعدي ،صرف ،نحو  ،نصاب الصبيان  ،جامع عباسي  ،جودي ،

افزود و ايراني را مجھز به لوازم و منطقي خواھد كرد كه خود ،

جوھري  ،ترسل و چند كتاب ديگر كه به علت عدم آشنايي مكتبداران

اداره كشور را بر عھده گيرد .دارالفنون نمايانگر تنگناھاي

از شيوه ھاي آموزشي درست  ،شاگردان وادار به رونويسي و

اصالحات بنيادي در ايران بود كه براي اولين بار در نتيجه برنامه

تمرينات بي حاصل بودند ولي » مرحوم رشديه الفبا را به سبكي

شد

جديد كه متكي به صوت حروف بود تدريس مي كرد و در كالسھاي

مھمترين و اصلي ترين ھدف اميركبير ازتاسيس دارالفنون  ،تربيت

باالتر فارسي ،عربي  ،ادبيات فارسي و زبان فرانسه نيز تدريس مي

يك كادر دولتي به منظور كمك به افزايش قدرت دولت و سلطنت و

نمودند و براي آموزش سالمندان كالسھاي شبانه داير نمود كه با نود

در نتيجه تقويت ايران و حفظ آن در برابر تھاجم بيگانه بود .بنابر اين

ساعت تدريس خواندن و نوشتن به آنان ياد مي داد(2) « .در ذكر

دارالفنون و بعدھا ديگر نھادھاي آموزشي در ايران  ،عالوه بر آنكه

خدمات وي به فرھنگ كشور ھمين بس كه گفته شود » رشديه از

با مخالفت كشور ھاي خارجي مواجه شد  ،دشمنان داخلي را نيز در

طبقه زمامداران نبود  ،كتابھاي ضخيم ننوشته است اما دو خدمت

برابر خود تقويت كرد .در مورد ميزان تاثيرگذاري مدارس دارالفنون

مھم به معارف ايران كرده است  .اول اينكه دبستان به طرز جديد

كه درست بيست سال پيش از دارالفنون توكيو تاسيس شده بود تنھا به

اروپايي را وي در ايران تاسيس نموده دوم اينكه تدريس الفبا را به

وضع دارالفنون تبريز اشاره مي كنيم  » :اوضاع مدرسه دارالفنون

تقليد از اروپاييھا به طرز جديد او رواج داده است( 3)« .

تبريز قدري مغشوش شده  ،معلم ندارند و آنچه دارند ناقص است .

پير معارف ايران » از ھيچ گونه طعن و لعن نھراسيد تا بناي

غذاھاشان قابل خوردن نيست .شاگردان به لھو و لعب مي گذرانند.

فرھنگ جديد را نخستين بار در كشورمان در تبريز بنيان گذاشت ...

اصالحي

نظام

جديد

عباس

ميرزا

پديدار
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با ايجاد مدارس د تاليف كتب و نشر روزنامه و بحث و شركت در

پس از آشنايي كامل با اسلوب و طرز تعليم الفبا به روش جديد ،در

مجامع علمي و نھضت ھاي آزاديخواھي و انجمن ھاي ملي دين خود

اثر آشنايي با چند تن از ايرانيان مقيم ايروان و به دعوت آنان به اين

را نسبت به ھموطنانش ادا كرده است (4)« .در اين نوشته ضمن

شھر رفته و به كمك برادر ناتني اش در سال 1301ه.ق نخستين

آشنايي با اين چھره مبارز و فرھنگي به مشكالت تاسيس مدارس و

مدرسه به سبك جديد را داير كرد ».اخوي مادريم حاج مال علي

آموزش كودكان ايران در آن دوران اشاره خواھد شد.

]حاج آخوند[ در مدرسه طالب آنجا مثل ديگر وكتبداران  ،مكتبي

ميرزا حسن تبريزي معروف به رشديه  ،پدر فرھنگ نوين و

داشتند خواستم ھمان مكتب او را رسميت دھم و به صورت مدرسه

بنيانگذار مدارس به سبك جديد در ايران  ،در پنجم رمضان  1267ه.

اي با پروغرام )برنامه( مخصوص در آورم .اما علما مانع شدند

ق در كوي چرنداب تبريز ديده به جھان گشود .پدرش آخوند

گفتند تاسيس مكاتب و مدارس خارج از رويه اسالم را در اين محل ،

مالمھدي تبريزي از روحانيون و مجتھدين خوشنام و روشنفكر

اجازه شرعي نيست پس در خارج از مدرسه عمارتي اجاره كرده

آذربايجان بود .رشديه مقدمات صرف و نحو را در زادگاھش

،اخوي و شاگردانش را به آنجا منتقل نموديم (8) «.مسلمانان ايروان

تحصيل نموده و براي ادامه تحصيل قصد داشت عازم نجف اشرف

استقبال شاياني از او و مدرسه اش به عمل آوردند و سال به سال بر

شده ودر حوزه علميه آن شھر به تحصيالتش ادامه دھد .در ھمين ايام

تعداد شاگردانش افزوده شد .مديريت او بر مدرسه ايروان چھار سال

بود كه به علت اختناق شديد در داخل ايران  ،روزنامه ھاي زيادي

به طول انجاميد و در ھمين سال ھا بود كه او كتاب وطن ديلي را به

در خارج از كشور منتشر ميشد و برخي از اين روزنامه ھا نظير

تركي نوشت .اين كتاب به عنوان نخستين كتاب درسي به زبان تركي

روزنامه اختر )چاپ استانبول( بدست رشديه مي رسيد .در يكي از

تا سال 1917م ) به مدت  18سال ( در تمام مدارس مسلمانان قفقاز

شماره ھاي اخترآماري از وضع سواد در ايران و برخي كشورھاي

به نام كتاب اول تدريس مي گرديد .مؤلف در اين كتاب به منظور

اروپايي به چاپ رسيده بود .در اين مقاله درباره طرز تدريس و تعليم

يادگيري مفھوم ھاي مختلف در ذھن كودكان به صورت وسيع از

الفبا نوشته و در آن تصريح گشته بود » كه در كشورھاي خارج از

ضرب المثلھا و حكم استفاده مي كرد  .كودكان قبل از آمدن به

ھر ھزار تن ده نفر بي سوادند ولي در ايران از ھر ھزار تن ده نفر

مدرسه در محيط خانواده با ضرب المثلھا و امثال و حكم آشنا مي

با سواد مي باشند .علت اين واماندگي سختي فراگرفتن زبان فارسي

شدند و معلم بدينوسيله مفاھيم جديد را با استفاده از آنھا به كودكان

است«) (5مقاله مزبور تاثير عميقي در روحيه رشديه گذاشت و

منتقل مي كرد بطوريكه از يك طرف مفاھيم جديد به سرعت در ذھن

انقالبي در افكار او پديد آورد بطوريكه وي يكبار از تصميمي كه

كودك حك مي شد و از طرفي ديگر ھر جمله و ضرب المثلي كه ياد

پدرش براي ادامه تحصيل او گرفته بود منصرف شد و از مسافرت

داده مي شد حاوي تفكر و انديشه مشخصي بود .ھمه اين عوامل در

به نجف خودداري كرد  ».به خيال افتاد كه به اسالمبول يا مصر يا

كودكان حس ميل به خير خواھي و اكراه به شرارت و دروغ را

بيروت برود و مقدمات رسيدن به آرزوي ديرينش را كه اصالح

ايجاد مي كرد و از مضاميني كه حاوي نكات اخالقي و تربيتي بودند

اصول تعليم و تربيت بود فراھم سازد .با پدر خلوت كرده ...باالخره

مؤلف استفاده به جايي مي كرد .مزيت ديگر كتاب وطن ديلي اين بود

ال◌ً علي ا ...روانه بيروت نمود (6) «.در سال
پدر ھم او را متوك ِ

كه به زبان ساده و روان نوشته شده و جمالت كوتاه  ،ساده و فابل

 1298ه.ق عازم بيروت شد و مدت دو سال در دارالمعلمين بيروت

درك مي باشندو اين سادگي كتاب عامل مھمي در يادگيري و ايجاد

كه به وسيله فرانسويان تاسيس يافته بود به تحصيل علوم جديد

عالقه به درس در بين كودكان بود .ناگفته نماند كه قبل از اختراع

پرداخت و به خوبي با اشكاالت نحوه تدريس آشنا شد .وي پس از دو

روش الفباي صوتي توسط رشديه  ،در مكتب خانه ھاي قديمي چنانكه

سال تحصيل در دارالمعلمين بيروت عازم استانبول شد .در بازديدي

در مقدمه نيز اشاره شد كودكان پس از سالھا تحصيل و تحمل شكنجه

كه از چند مدرسه آنجا داشت شيوه ھاي تدريس در آن مدارس را

ھاي زياد به سختي مي توانستند خواندن و نوشتن را بياموزند اما با

بسيار پيشرفته تر از مكتب خانه ھاي ايران يافت اما اصول تدريس

اين اختراع  ،كودكان در عرض  60ساعت به راحتي خواندن و

آنجا را ھم مثل ايران مغشوش ديد » .در استانبول به طرح نقشه

نوشتن را ياد مي گرفتند .رشديه كه با اين اختراعش خدمات عظيمي

ھايي براي تعليم و تربيت اطفال و نو آموزان پرداخت و اقدام به رفع

را به جامعه ارائه كرده بود نمي دانست كه زمينه ظھور دشمنان

اشكاالت تدريس در زبان فارسي و اختراع الفباي صوتي در اين

زيادي را كه اكثر آنھا عالم نمايان و صاحبان مكتب خانه ھاي قديمي

زبان پرداخت(7) «.

بودند را فراھم مي كند .اين واپسگرايان و صاحبان مكتب خانه ھاي
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قديمي با ديدن موفقيتھاي رشديه و شاگردانش با حمايت برخي عالم

به مشھد بگريزد ...پس از شش ماه به تبريز بازگشت و براي دومين

نمايان ادامه كار مدارس رشديه را خالف شرع اعالم كردند

بار مدرسه را در محله بازار داير كرد .مدتي نگذشت كه بار ديگر

بطوريكه وقتي رشديه پس از چھار سال تالش شبانه روزي در

حسودان و دشمنان آگاھي مردم به مبارزه با رشديه و مدرسه اش

ايروان به زادگاھش تبريز بازگشت با مخالفت ھاي زيادي مواجه شد.

برخاستند و حتي به او تھمت بابي بودن زدند .اين بار اراذل و اوباش

«رشديه پس از ورود به تبريز و ديدار خانواده نخست عده اي از

تحريك شده اعمالي بس زشت و نفرت انگيز مرتكب شدند » .مخالفان

اقوام با سواد خود را گرد آورده و طرز تدريس اسلوب جديد خود را

ريختندو مدرسه را غارت كردند و كودكي را از پله ھا پرت كرده

به آنان آموخت و به نام خدا اولين مدرسه ) دبستان ( را در سال

كشتند  .غوغايي سخت برپا شد  .باز به مشھد گريخت و در آنجا

 1305ه.ق در محله ششگالن در مسجد مصباح الملك تاسيس كرد« .

مدرسه اي باز كرد .از تبريز شرح رخدادھا به نا آگاھان مشھد رسيد

) (9سھولت با سواد شدن كودكان ) در عرض  60ساعت ( موجب

 .اوباش عوام ريختند  ،مدرسه را غارت و رشديه را مصدوم كردند

رونق گرفتن كار رشديه شده و نامش زبانزد خاص و عام شد .تعداد

و دستش را شكستند  .حاكم و صاحب ديوان مشھد اطالع يافت

معلماني كه با روش جديد درس مي دادند به دوازده نفر رسيد.

شكسته بند معروفي را خواسته و به خرج شخصي خود تيمار داري

مؤسس تالشگر و علم دوست يعني جناب ميرزا حسن رشديه براي

رشديه را به او سپرد .رشديه براي چندمين بار به تبريز بازگشت و

ھر كالسي چند ساعتي را به آموزش شرعيات اختصاص داده بود و

در محله ليلي آباد مدرسه ديگري را بگشود  .اين مدرسه سه سال

چون خود در زمينه علوم اسالمي تبحر كافي داشت تدريس شرعيات

دوام آورد  (12) «.رشديه كه به مدت  9سال در ايران به تعليم و

را پيش تر خود بر عھده گرفته بود  (10) «.افتتاح مدارس جديد و

تربيت ھم ميھنانش پرداخته بود مجبور شد دوباره به قفقاز رفته و در

استقبال بي سابقه مردم تبريز از روش نوين سواد آموزي باز ھم

آنجا به كارش ادامه دھد و تا زماني كه ميرزا علي خان امين الدوله

موجب واكنش شديد صاحبان مكتب خانه ھاي قديمي و متحجران شد.

به سال 1313ه.ق والي آذربايجان شد وي در خارج از وطنش به

آنھا كه در مقتم تعليم و تربيت نمي توانستند با رشديه مبارزه كنند

تعليم و تربيت كودكان مي پرداخت .در اين سال به دستور امين

شروع به شايعه سازي مي كردند .آنھا معتقد بودند رشديه به بھانه

الدوله كه مردي فرھنگ دوست و معارف پرور بود رشديه توانست

افتتاح مدارس جديد قصد دارد كودكان مسلمان را از دين خارج كند !

دوباره در تبريز به آموزش كودكان بپردازد  .در اواخر سال

دليل شان ھم اين بود كه مي گفتند رشديه مانند كليسا در مدرسه خود

1313ه.ق ناصرالدين شاه به دست ميرزا رضا كرماني به قتل

ناقوس به صدا در مي آورد .رشديه مجبور شد زنگ مدارس را

رسيد.مظفرالدين ميرزا وليعھد از تبريز به تھران حركت كرد و به

متوقف كند و در عوض يكي از دانش آموزان ھنگام زنگ سياحت

سلطنت رسيد  .در  17جمادي الثاني 1314ه.ق مظفرالدين شاه ميرزا

باالي صندليھا مي رفت و با صداي بلند و با آواز اين شعر را كه

علي خان امين الدوله را به تھران خواست و صدارت را به او سپرد.

سروده رشديه بود مي خواند:

» امين الدله نيز چون اعتقاد داشت كه بسط و توسعه معارف مي

«اال اي عزيزان دشت صباوت ]ذكاوت[ بيرون رويد از براي

تواند مردم اين مملكت را از عقب افتادگي و جھالت و مذلت نجات

پس از يك ربع ساعت باز با صداي بلند اين شعر را قرائت

دھد از طرفي شخصا شاھد بود كه متد تدريس رشديه چقدر در

بداند كه وقت صف آرايي

پيشرفت كسب و دانش فرزندان كشور مؤثر است به مجردي كه در

سياحت

مي كرد  :ھر آنكو پي علم و دانايي است
است )11) «.

مقام صدارت ايران مستقر گرديد رشديه را براي تاسيس دبستان به

شايعات جاھالن و كھنه انديشان به قدري زياد بود كه رشديه به علت

تھران خواست .رشديه ھم كه تمام آرزو و آمال او تاسيس دبستان و

مشغله ھاي زيادي كه داشت بعضي وقتھا نمي توانست با آنھا مبارزه

توسعه آن در كشور بود با اشتياق تمام بالفاصله مدرسه تبريز را به

كند در نتيجه به دفعات متعدد مدارس رشديه مورد ھجوم كوته نظران

برادر خود واگذار و به سرعت عازم تھران گرديد (13) «.

تبريز قرار مي گرفت .اين كوته نظران كساني را كه فرزندانشان را

در رمضان سال 1315ه.ق موفق شد اولين دبستان به سبك جديد را

پيش رشديه مي فرستادند  ،بي دين و كافر مي خواندند و وقيحانه

در تھران در باغ كرباليي عباسعلي و سپس در جنب پارك متعلق به

مردم تبريز را نصيحت مي كردند كه در جوار سه نوع مكان منزل

امين الدوله تاسيس نمايد .رشديه به موازات خدمات فرھنگي اش در

نخريد  :اول ميخانه  ،دوم روسپي خانه و سوم معلم خانه ) دبستان ( .

مدارس  ،مبارزات سياسي اش را با انتشار روزنامه ادامه مي داد.

نفوذ اين اشخاص در بين مردم عوام و حاكميت وقت به قدري بود كه

وي سري پر شور و روحي نا آرام و انقالبي داشت با روحيه انقالبي

به راحتي رشديه را تكفير كرده و فتواي انھدام مدارس جديد را

با اعالم خطر در برابر استبداد و استعمار ايستاد و در مقابل انبوه

صادر مي كردند  .باالخره كار به جايي رسيد كه رشديه مجبور شد

مخالفين خود از گروھھاي مختلف مقاومت كرد و مخالفتھاي آنھا نه
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تنھا از فعاليت او نكاست بلكه فعاليتش را دوچندان كرد » .رشديه

وصيت رشديه اين بود  » :مرا در محلي به خاك بسپاريد كه ھر روز

نھضت خود را در دو خط متوازي پيش مي برد  :يكي اينكه در بيدار

شاگردان مدارس از روي گورم بگذرند و از اين بابت روحم شاد

كردن مردم از ھيچ تالش و كوشش فروگذار ننمود و در اين رابطه

شود  «.اما صد افسوس كه ھيچگاه اين آرزوي وي برآورده نشد و

روزنامه مكتب ]به سال 1323ه.ق و روزنامه طوفان به سال

غبار تاريخ آن چنان چھره اش را پوشاند كه امروز كمتر كسي است

1326ه.ق [ را منتشر كرد و مقاالت ضد استبدادي و استعماري مي

كه او را بشناسد و يا به ياد مي آورد ولي بايد اذعان داشت كه نقش

نوشت و مردم را به استقالل فرھنگي دعوت مي نمود و ھم شبانه در

رشديه در پيشرفتھاي حاصل از آموزش و پرورش نقشي انكار

محالت تھران به ويژه اطراف عمارت سلطنتي شب نامه پخش مي

ناپذير است .

كرد و در مدرسه و منزل خود افرادي را دور خود جمع مي نمود ...

اميـر چھره گـشا

دوم اينكه با تاسيس مدرسه به سبك جديد از نفوذ فرھنگي استعمار

منابع و پي نوشتھا:

جلوگيري مي كرد (14) «.

1-تاريخ مؤسسات تمدني جديد در ايران  ،دكتر حسين محبوبي

در جريان استبداد صغير در انتقاد از عين الدوله به خراسان تبعيد شد

اردكاني  ،انتشارات دانشگاه تھران  ،تھران  ،1370ج 1ص .316

) (15و پس از براندازي محمدعلي شاه از اريكه قدرت به تھران

-2تاريخچه و وجه تسميه مدارس تبريز  ،رضا امين سبحاني  ،چاپ

بازگشت و فعاليتھاي سياسي و فرھنگي اش را شروع كرد .وي

ھنرستان  ،تبريز  ، 1337ج  1ص 43

گذشته از اداره مدرسه و ھمراھي با مشروطه طلبان و انتشار

3-رجال آذربايجان در عصر مشروطيت  ،مھدي مجتھدي  ،چاپخانه

روزنامه به كار نويسندگي و تاليف نيز مشغول بود .تاليفات وي زياد

نقش جھان  1327 ،ص 77

است  ،قريب سي عنوان كتاب نوشته كه اغلب كالسيك و در آن

4-مشاھير آذربايجان  ،صمد سرداري نيا  ،انتشارات دانيال  ،تبريز

زمان ،تعليم و تدريس آنھا معمول مدارس بود .درسال 1323ه.ق
كتابي تحت عنوان كفايه التعليم درباره شيوه تدريس و اداره مدارس
ابتدايي از وي منتشر شد .از ديگر آثار رشديه مي توان از وطن ديلي
 ،تاريخ شفاھي  ،شرعيات ابتدايي  ،جغرافياي شفاھي  ،بدايه التعليم ،
نھايه التعليم  ،تربيت البنات  ،تادي البنات  ،اخالق  ،اصول عقايد ،
تبصره الصبيان  ،اصول عقايد و مرآت الحق نام برد(16) .

.
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5زندگينامه پير معارف رشديه بنيانگذار فرھنگ نوين در ايران ،فخرالدين رشديه  ،انتشارات ھيرمند  ،تھران  ،1370ص.20
6سوانح عمر  ،شمس الدين رشديه  ،نشر تاريخ ايران  ،تھران ، 1362ص.19
7-مفاخر آذربايجان  ،عقيقي بخشايشي  ،نشر آذربايجان  ،تبريز

رشديه با تحمل سختيھاي زياد در طول زندگيش  ،اھداف مھمي را

 ، 1375ج 3ص .1596

دنبال مي كرد كه بي شك مھمترين آنھا مبارزه با جھل و بي سوادي

8-مشروطه ايراني  ،ماشاءا ...آجوداني  ،اختران ،تھران ،ص.261

و برقراري آزادي در جامعه ايران آن دوران بود و علي رغم كار

9-زندگينامه پير معارف رشديه  ....ص .28

شكنيھاي فراوان  ،توانست با پياده كردن اھدافش در جامعه مستبد

10-با پيشگامان آزادي ) حاج ميرزا حسن رشديه (  ،محمود حكيمي

وقت  ،سرمنشا خدمات زيادي براي ايرانيان باشد .وي شصت سال

 ،انتشارات قلم  ،تھران  1386ص .57

از عمرش را وقف فرزندان اين آب و خاك كرد و باالخره پس از 97

11-تاريخ فرھنگ آذربايجان  ،محمد علي صفوت  ،چاپخانه قم ،

سال زندگي در اين دنياي پرفراز و نشيب در  19آذر 1323ه.ش در

 1329ص .5

شھر مقدس قم جان به جان آفرين تسليم كرد و در قبرستان نو اين

12-با پيشگامان آزادي  ....ص .59

شھر به خاك سپرده شد » .رشديه اگر در ممالك ديگر  ،در ميان ملت

13-زندگينامه پير معارف ص.39

ديگر بود  ،اينك به عالي ترين نشانھا آراسته مي شد و مجسمه اش

14-مفاخر آذربايجان ص .1606

در بزرگترين خيابانھا به روي عابران مي خنديد  ،ولي رشديه در

15-رشديه در روز جمعه  24ربيع الثاني 1324ه.ق به كالت تبعيد

اين آب و خاك پرورش يافته و براي پرورش مردم اين آب و خاك

شد  .نقل از زندگينامه رجال و مشاھير ايران  ،حسن مرسلوند ،

جان كنده و به ھمين دليل بايد محكوم به گمنامي و تھيدستي گرد د«.

انتشارات الھام  ،تھران  ، 1373ج 3ص.323
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ضرورت ھمگامی مدرسه در آموزش صلح
ھر جامعه مجموعه ای است از نھادھای مدنی ازجمله نھادھای
اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی که با يکديگر در ارتباط
دوسويه اند.
يکی از نھادھای بسيار مھم اجتماعی خانواده است .اين نھاد ويژگی
ھای خاص خود را دارد و کوچک ترين ،ديرپاترين و مؤثرترين نھاد
اجتماعی است .خانواده بيشترين و عميق ترين ارتباط را با نھاد

صلح مفاھيمی چون دوستی ،مھربانی ،ياری ،بخشندگی ،امنيت،

فرھنگی دارد که مھم ترين بخش آن آموزش وپرورش است ،تا آنجا

خوش رويی ،آزادی ،مدارا ،شادی ،مشارکت ،سازندگی ،ھمدلی،

که می توان آموزش وپرورش کودکان به معنای عام و گستردۀ آن را

ارتباط مؤثر و مسئوليت پذيری را تداعی می کند.

در دو مقطع زمانی در اين دو نھاد مھم در نظر گرفت:

خشونت نيز مفاھيمی مانند جنگ ،ناامنی ،دشمنی ،ترس ،درگيری،

آموزش وپرورش رسمی در مراکز آموزشی )مدارس( و آموزش

تخريب ،سرکوب ،آزار ،شکنجه ،کشتار ،تنبيه ،بی مسئوليتی،

وپرورش غيررسمی در خانواده .آموزش وپرورش غيررسمی در

خودخواھی و ...به ھمراه دارد.

خانواده باتوجه به داليل زير از اھميت بيشتری برخوردار است:

وقتی با کودکان از صلح و خشونت سخن می گوييم ،بنا بر طبيعت

ھای زندگی خود را ،که دوران خردسالی کودکان حساس ترين سال

کودکانۀ خود ،بسياری از مفاھيم مرتبط با اين دو واژه را می شناسند

است ،بيشتر در خانواده می گذرانند .اين سال ھا ،باتوجه به اھميتی

و بازگو می کنند.

که در رشد ھمه جانبۀ کودکان دارد ،سال ھای شکل گيری شخصيت

پژوھش ھای روان شناختی نشان داده است که اگر کودکان در

و اوج رشد و تکامل کودکان به شمار می رود .روند ،بيشترين

محيط ھای خشن قرار نگيرند ،به طور طبيعی ،صلح طلب اند.

ساعات کودکان ،حتی ھنگامی که به مدرسه می زندگی خود را در

درواقع کودکان خشونت را می آموزند و در اين آموزش محيط ،به

خانواده سپری می کنند و درنتيجه تأثيرپذيری بيشتری از خانواده

ويژه خانواده ،نقش اساسی دارد .اما اگر ھسته ھای اصلی خانواده،

دارند .از اين نظر نيز خانواده تفاوت مھمی با مراکز آموزشی دارد.

يعنی والدين ،صلح را نياموخته باشند نه تنھا نمی توانند به کودکان

ارتباط بين کودکان و والدين در خانواده بسيار عميق گسترده تر از

خود بياموزند ،بلکه به جای ايجاد محيطی امن و آرام کانونی پرتنش

ارتباط بين دانش آموزان و معلمان در مدارس است .ازاين رو

و خشونت آميز برای آنان فراھم می سازند و چرخۀ خشونت را

اثرپذيری کودکان در خانواده ازنظر گستردگی و عمق بسيار فراتر

تداوم می بخشند.

از مراکز آموزشی است.

چرخۀ خشونت يکی از عوامل آسيب زا در تداوم خشونت و

باتوجه به اين موارد می توان گفت خانواده به ويژه در حوزۀ تربيتی

بازدارندگی صلح است .براساس يافته ھای روان شناسی ،بسياری از

بسيار اثربخش تر از مراکز آموزشی است و درنتيجه در فرايند

کودکانی که در کودکی خشونت می بينند خشونت را می آموزند و در

الگوپذيری کودکان ،که يکی از روش ھای مھم يادگيری است،

بزرگسالی خود مروج خشونت می شوند .توقف اين چرخۀ آسيب زا

خانواده نقش مؤثرتری دارد .در دورۀ نوجوانی اثرگذاری خانواده و

يکی از وظايف مھم خانواده است .مراکز آموزشی نيز در ايجاد و

مدرسه ،باتوجه به نقش ھمساالن ،کاھش می يابد .يکی از مفاھيم

توقف چرخۀ خشونت نقش مؤثری دارند.

بنيادينی که خانواده در آموزش و انتقال آن به کودکان نقش مؤثری

به اين ترتيب دو نھاد خانواده و مدرسه در کنار ھم وظيفۀ آموزش

دارد مفھوم صلح و نفی خشونت است .صلح و خشونت دو مفھوم

کودکان را در سال ھای پراھميت کودکی برعھده دارند؛ سال ھايی

اساسی در ساختار

که ،براساس پژوھش ھای انجام شده در حوزۀ روان شناسی و علوم

وجودی انسان ھا ھستند که از زمان ھای بسيار دور و در ھمۀ مکان

تربيتی ،در زمينۀ آموزش وپرورش ويژگی ھای زير را دارند:

ھا با تفاوت ھايی رودر روی يکديگر قرار دارند؛ ھمچنان که نور

آموزش در اين سال ھا بسيار سريع تر از سال ديگر انجام می شود.

در برابر تاريکی و نيکی در مقابل بدی جای گرفته است .صلح و

آموزش در اين سال ھا نسبت به سال ھای بعد عميق تر صورت می

خشونت ھردو مفاھيم گسترده ای در بطن خود دارند و ازاين رو

گيرد

ھردو کليدواژه ای به شمارمی روند که معانی متعددی دارد.

آموزش در اين سال ھا ماندگاری بيشتری دارد.

.
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باتوجه به اين ويژگی ھا ،سال ھای کودکی مناسب ترين سن برای

ــ پرھيز از جداسازی دانش آموزان در مدارس با عناوينی مانند

آموزش صلح و پرھيز از خشونت است .در مقدمۀ بيانيۀ شورای

تيزھوش ،توان ياب جسمی يا شناختی و ھر ويژگی ديگر و تأکيد بر

گسترش فرھنگ صلح نيز بر اھميت دوران کودکی در تجربه،

آموزش فراگير

تمرين و آموزش صلح تأکيد شده است .اما خانواده و مدرسه

ــ پذيرش تفاوت ھای افراد با يکديگر و احترام به ارزش ھای آنان

درصورتی می توانند در آموزش صلح به کودکان کمک کنند که خود

در خانواده و مدرسه به عنوان تجربه و تمرين برای پذيرش آنھا در

آموزش ديده باشند؛ درواقع آموزش والدين و معلمان مقدم و پيش

جامعه.

شرط آموزش کودکان در ھر زمينه ازجمله صلح است .منظور از

نمونه ھای ديگری از اين روش ھا در بيانيۀ شورای گسترش

آموزش تنھا انتقال مطالب مرتبط با صلح و روش ھای ترويج آن

فرھنگ صلح نيز آورده شده است.

نيست .در يادگيری مشاھده ای يا الگوپذيری ،که يکی از روش ھای

ھماھنگی خانواده و مدرسه در آموزش صلح به کودکان و در

رايج و مھم يادگيری در دوران کودکی است ،کودکان آنچه می بينند

بسياری موارد ديگر نيازی اساسی است که متأسفانه در حال حاضر

می آموزند؛ بنابراين به رفتار ما توجه دارند و نه گفتار ما .اين اصل

کمتر وجود دارد.

روان شناختی نشان می دھد که در خانواده و مدرسه ايجاد تغييرات

در پايان ذکر اين نکته ضروری است که اگرچه آموزش صلح به

ساختاری و زمينه سازی برای آموزش صلح ضرورت دارد .نمونه

کودکان ،به ويژه در شرايط ملی و جھانی فعلی ،ضرورتی اجتناب

ھايی از اين تغييرات در خانواده و مدرسه ارائه می شود:

ناپذير است ،دستيابی به صلح نيازمند تغييرات ساختاری اقتصادی

ــ برقراری ارتباط مؤثر بين والدين به عنوان الگو و بين والدين و

کشورھا در راستای ¬ديگری ازجمله ساختارھای اجتماعی

فرزندان در خانواده

پاسخگويی به نيازھا و رفاه مردم در جوامع مختلف است.

ــ برقراری ارتباط مؤثر بين معلمان با يکديگر و بين معلمان و دانش

ُفقر يکی از عوامل مھمی است که در دو بعد اقتصادی و آموزشی

آموزان در مدرسه )منظور از ارتباط مؤثر ارتباط ھمراه با احترام،

يکی از موانع بزرگ در راه رشد و توسعۀ فردی و اجتماعی و

پذيرش و درک متقابل است(

برقراری صلح در جھان است و نيازمند مداخلۀ مؤثر و برنامه ريزی

ــ تأکيد بر مشارکت در خانواده و مدرسه

شدۀ ھمۀ نھادھای مدنی به ويژه دولت ھاست.

منبع :فصلنامه و صلح /فاطمه قاسم زاده

سنين ايزين ،کؤلگه ن قالميش آستارا`نين باھاريندا
حبيب ساھير
فيريدون ايبراھيمی ،آستارادا آنادان اولدو؛ تئھران اونيوئرسيته
سينده حوقوق قورتاردي ،ميللی حٶکومتين دادسيتانی اوالن بو
يازيچی و غزئته چی فدايي ،ميللی حٶکومتين قانلی خزانيندان
سونرا ١٣٢۶ ،دا شاه حٶکومتی طرفيندن ائعدام ائديلدی.
اؤلومله قھرمانجا قارشيالشماسی ايبراھيمي`نی اونودولماز بير
خالق دستانينا چئويردی.
ايل دؤنومون توتان يوخدور،

يوردون قيزيل بايراغيندا

يوخدور سنی يادا ساالن

ائللر ايله اود يانديردين

قبرين اوسته گؤی اوت بيتدی،

بابکيلر اوجاغيندا.

ائی ناموراد يازيق جاوان!

الکين افسوس سون ايشيق تک

آسيلديغين گوندن بری

سؤندون حيات چيراغيندا…

ماتمليدير گؤی گولوستان

نه ائللرين مکتبينده

دوالشارکن شومال يئلی،

کيتابينی آچان اولدو
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نه يازديغين قيزيل يازی

گئتديم بابا دييارينا،

رواج تاپيب ،دستان اولدو.

گؤردوم بايقوش فيکره داليب،

الکين سانما بو عصيرده

قبرين اوسته آخشام چاغی،

ھر شئی بيتيب نيسيان اولدو.

پاييز گونو ،شفق ساليب

گونون يئددی رنگی ارير

سندن يولداش خاطيره لر

قيزيل اٶزه ن سوالريندا

درين سيزی جاندا قاليب

سنين ايزين ،کؤلگه ن قالميش

عزراييله قيلينج چکيم،

آستارا`نين باھاريندا.

يئنه بير گون اؤله جه يه م

فاشيزم ھله حؤکوم سورور

چيراق کيمی يا بير آخشام

قيزيل اودالر ديياريندا…

يا بير سحه ر سؤنه جه يه م

مکتبلرده آنا ديلين

بيليره م کی يئر آلتيندا

اوخوتدوران اوستا يوخدور

توز تورپاغا دؤنه جه يه م

اوردو – اوردو اويماقالردا

بونال بئله امينه م کی،

اسير چوخدور ،آزاد يوخدور،

نور ظولمتی بوغاجاقدير

گئچيب چيراق ،سؤنوب اوجاق،

ان نھايت اوفوقالردان،

خارابا چوخ ،آباد يوخدور…

قيزيل گونه ش دوغاجاقدير
داش نه قده ر برک اولسا دا،
ايستی سويوق اوغاجاقدير

اعالميه کميته مرکزی حزب توده ايران
به مناسبت ھفتاد و ھفتمين سالگرد تاسيس حزب
پيکار حزب تودۀ ايران ،حزب کارگران و زحمتکشان ميھن،
در راه استقرار عدالت اجتماعی ،تحقق حقوق و آزادیھای
دموکراتيک ،برای صلح ،استقالل و طرد رژيم استبدادی
واليت فقيه ،ھمچنان ادامه دارد!
ھمميھنان گرامی!
دھم مھرماه  ١٣٩٧با ھفتادوھفتمين سالگرد تأسيس حزب توده
ايران ،حزب مبارزان پيگير حقوق کارگران و ھمه
زحمتکشان و محرومان ميھن ما مصادف است .تاريخ
ھفتادوھفتساله حزب تودۀ ايران بخش مھمی از تاريخ معاصر
مبارزات مردم ميھن ما بر ضد استعمار ،امپرياليسم و استبداد،
برای تحقق آزادی ،صلح ،استقالل و عدالت اجتماعی است.
تاريخ حزب تودۀ ايران ،تاريخ پرفراز و نشيب نبردی
خستگیناپذير است که در آن ھزاران مبارز راستين راه آزادی
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جان باختند .تودهایھا ،با تحمل دهھا ھزار سال زندان و ساليان

نھضت ملی کردن نفت در ايران در دوران حکومت شاه-

سال مھاجرت ،با پای فشردن بر آرمانشان و ادامه دادن به

زاھدی مزدور که شماری از رزمندگان قھرمان تودهای

مبارزه صفحهھايی درخشان از فداکاری و دليری در تاريخ

ھمچون روزبه ،سيامک ،مبشری ،انوشه ،وارطان و کيوان در

پرفراز و نشيب حزبشان نگاشتند.

جريان آن به جوخهھای اعدام سپرده شدند گرفته تا فاجعه ملی

حزب توده ايران در دھم مھرماه  ،١٣٢٠بهھمت گروھی از

کشتار ھزاران زندانی سياسی در تابستان سال  ١٣۶٧بهدستور

زندانيان سياسی آزادشده از زندانھای ديکتاتوری رضاخان و

خمينی که صدھا تودهای ازجمله اکثر قريب بهاتفاق رھبران

مبارزان آزادیخواه نھضت مشروطيت ايران ،با ھدف

حزب تودۀ ايران و شماری از برجستهترين مبارزان راه

نمايندگی و دفاع از حقوق محرومان و طبقه کارگر و تحقق

آزادی ،سنديکاليستھا و فعاالن جنبش کارگری ،انديشمندان و

خواستھای زحمتکشان ،مبارزه با فاشيسم و ھمچنين حرکت

ھنرمندان ،افسران برجستۀ ارتش و قديمیترين زندانيان

کشور به سوی پيشرفت و ترقی اجتماعی و رھايی آن از

سياسی ايران که بيش از  ٢۵سال از عمر خود را در

زنجيرھای خرافات و انديشهھای واپسگرای مذھبی ،بنياد

زندانھای شاه گذرانده بودند ،بهخاطر پايبندی به آرمانھای

گذاشته شد و حيات سياسی و اجتماعیاش را آغاز کرد و در

طبقه کارگر و حزبشان در جريان آن قتلعام شدند ،ھمواره

نتيجه فعاليتھای پيگيرش ،بهاعتراف حاکمان ،دشمنان و

تالش امپرياليسم و ارتجاع داخلی جلوگيری از فعاليت سياسی

مخالفانش ،زمينهساز تغييرھايی مھم در کشورمان شد.

و تشکيالتی حزب توده ايران بوده و ھست.

پيدايش فعاليت سازمانيافته سياسی بهشيوه مدرن آن در جامعه

ھمميھنان گرامی!

ما ،با حيات حزب توده ايران و فعاليتھای آن گره خورده

ھفتادوھفتمين سالگرد بنيانگذاری حزب توده ايران درحالی

است .فعاليتھای روشنگرانه ،ادبی و فرھنگی تودهایھا و

فرامیرسد که ميھن ما در بحرانیترين دوران خود پس از

ھمچنين سازماندھی نيروھای اجتماعی و مبارزه صنفی

انقالب بھمن  ۵٧دستوپا میزند .دهھا ميليون شھروند بر اثر

کارگران ،جوانان و دانشجويان و زنان ،تحول اجتماعیای

محروميتھای بیسابقه به زيستن در زير خطر فقر کشانده

شگرف در ميھن ما پديد آورد .ايجاد اتحاديهھا و سنديکاھای

شدهاند ،ورشکستگی کامل اقتصادی ،سقوط ارز ملی و بی

کارگری ،سازماندھی کشاورزان کشور ،بنياد نخستين اتحاديه

اعتباری سيستم بانکی ،فساد و ظلم بیسابقه دستگاهھای متعدد

سراسری متحد کارگران و زحمتکشان کشور ،برپايی

رژيم واليت فقيه -فساد و ظلمی که تبلور روشن آن را در

سازمانھای صنفی جوانان و دانشجويان و تأسيس انجمنھای

غارت منابع ملی ،بیقانونی اقتصادی -اجتماعی ،تعرض

صنفیای فعال برای زنان ،ازجمله انديشهھا و حرکتھای

روزانه دستگاه بيداد قضائی واليت فقيه و نيروھای متعدد

دوران سازی است که تودهایھا برای نخستين بار در جامعه

امنيتی و شبهنظامی به زندگی مردم میتوان مشاھده کرد-

آن روز ايران شايع کرده و عملی ساختند و بدينسان به مبارزه

زندگی در ايران زير حاکميت رژيم واليی را به زندگی در

سياسی -حزبی در کشورمان کيفيتی نو و پيشتاز بخشيدند .

دوزخی بر روی زمين تبديل کرده است و جامعه ما را در

نگاھی گذرا به اين تاريخ ھفتادوھفتساله و پرحادثه ،نشانگر

آستانه انفجار و ازھم پاشيدگیای بزرگ قرار داده است.

اين واقعيت است که بخش عمدهای از حيات حزب در وضعيت

از دیماه  ١٣٩۶که اعتراضھای گسترده مردمی به ھشتاد

دشواری سپری شده است که تھاجمھای پردامنه و وحشيانه

شھر کشور کشيده شد تا به امروز ھفتهای نبوده است که تبلور

امپرياليسم و ارتجاع در برابر فعاليتھای حزب و حزبیھا

خشم و انزجار تودهھا از ادامۀ حاکميت ضدمردمی رژيم

بهوجود میآورد و ھنوز میآورد .از توطئهھای رژيم وابسته

واليت فقيه را در اعتراضھای پراکنده مردمی ،اعتراضھا و

پھلوی پيش از کودتای  ٢٨مرداد ،سرکوب خونين حزب پس

اعتصابھای کارگری ،راهپيمايی کشاورزان ،اعتراضھای

از کودتای ننگين سازمان سيا در سال  ،١٣٣٢سرکوب خشن

زنان ،جوانان و دانشجويان ،معلمان ،بازنشستگان و رانندگان
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کاميون در گوشهوکنار کشور نتوان مشاھده کرد.

يک سال ديگر از تالشھای خستگیناپذير شما برای در اھتزاز

در کنار اين بحران ھمهجانبه ،امروز ميھن ما ھمچنين با خطر

نگاهداشتن پرچم حزب طبقه کارگر ايران و ھمه زحمتکشان ميھن

بسيار جدی تھديد خارجی روبهروست .سخنان تھديدآميز دونالد

گذشت .از حمله گسترده رژيم به حزب ما در بھمنماه  ١٣۶١و

ترامپ در جريان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در

ارديبھشتماه  ١٣۶٢و دستگيری ھزاران تودهای و فاجعه ملی

روزھای اخير و سخنان غيرمسئوالنه جنگطلبانی ھمچون جان

کشتار صدھا تن از برجستهترين کادرھا ،رھبران و اعضای

بولتن و مايک پمپئو ،و اخطارھای قلدرمآبانهای با مضمونھايی

حزب ،شخصيتھای انقالبی ،نظامی ،سياسی ،اجتماعی،فرھنگی

ھمچون گشودن "دروازهھای جھنم" بر روی کشور ما نمیتواند

و ادبی کشور تا به امروز ،رژيم واليت فقيه و دستگاهھای

ھيچ انسان شريف و ميھندوستی را نسبت به آينده کشور نگران

امنيتیاش ھمه امکانات گسترده خود را برای نابودی حزب ما

نکند .ھمه شواھد حاکی از آناند که مثلث شوم و شرارتبار

بهکار گرفتهاند و تالشآنھا در اين زمينه ھمچنان و با ھمان

ترامپ ،بنسلمان و نتانياھو و متحدانشان در حکومتھای حاشيه

گستردگی ادامه دارد .ھوشياری و آگاھی تحسينبرانگيز اعضا و

خليجفارس و منطقه ما ،نقشهھايی شوم و خطرناک را برای تھديد

ھواداران حزب سدی اساسی در برابر موفقيت برنامهھای رژيم و

و آسيب زدن به حاکميت ملی ميھن ما تدارک ديدهاند ،يعنی امری

امپرياليسم در اين راه بوده و خواھد بود.

که به شعلهور شدن آتش درگيریھای بزرگ نظامی در منطقه

در آستانه ھفتادوھفتمين سالگرد تأسيس حزب توده ايران ،ما بار

خليجفارس میتواند منجر شود.

ديگر اعتقاد عميقمان را به رسالت تاريخی حزب تودهھای کار و

ھمميھنان گرامی!

زحمت برای رھايی ايران از چنگال استبداد و استقرار آزادی،

نزديک به چھل سال از انقالب بھمن  ١٣۵٧میگذرد و عملکرد

استقالل واقعی و عدالت اجتماعی ،اعالم میکنيم .ما بار ديگر با

سران رژيم واليت فقيه کارنامه سياه حکومت مشتی تاريکانديش

کاروان انبوه جانباختگان حزب و ھمه جانباختگان راه آزادی و

و مرتجعی را رقم میزند که انقالب شکوھمند ايران را بهشکست

رھايی ميھن تجديدعھد میکنيم و مطمئنيم که اين فداکاریھای

کشاندند و بهجای استقرار حاکميت مردم بر سرنوشتشان ،رژيم

سترگ زمينهساز رھايی نھايی ميھن از چنگالھای استبداد و

واليت فقيه را که نمادی روشن از استبداد مطلق و حکومتی

ارتجاع خواھند بود.

ضدمردمی است بر ميھن ما تحميل کردند.

دوران افول رژيم استبدادی در ميھن ما آغاز شده است و بايد

امروز مردم ما بر اساس تجربهھای دردناک دھهھای اخير

برای آينده کشور چارهای انديشيد و نگذاشت بار ديگر ،ھمچون

دريافتهاند که با ادامه نظام سياسی کنونی به تحقق خواستھاشان

حاصل انقالب بھمن ،۵٧ثمرۀ مبارزهھای دليرانه و فداکارانه

و استقرار عدالت در جامعه ھيچ اميدی نيست .دليل اساسی

مردم بهنفع مشتی کارگزاران منافع آمريکا و ارتجاع در منطقه

بنبست سياسی -اقتصادی و وضعيت خطرناکی که ميھن ما

مصادره شود .تودهایھا ھمچنان که در ھفتادوھفت سال گذشته

بهخاطر دخالتھای خارجی در آن قرار گرفته است ،سياستھای

نشان دادهاند ،در کنار مردم ،در صف جنبش اعتراضی تودهھا

نابخردانه رھبری حکومت يعنی ولی فقيه ،سران سپاه و

دست ھمکاری را به سوی ھمۀ ميھندوستان دراز میکنند .تنھا

گستره ايران را به منطقهھای نفوذ
روحانيون مرتجعی است که
ٔ

با مبارزه مشترک و سازمانيافته ھمه گردانھای اجتماعی و

خود تقسيم کردهاند .در چنين وضعی اميد بستن به تحول از باال و

نيروھای آزادیخواه کشور میتوان به استبداد حاکم پايان داده و

ممکن بود ِن استحاله و اصالح چنين نظام سياسی منحط و

راه را برای حرکت کشور به سمت استقرار حکومتی ملی و

ضدمردمیای تنھا خاک پاشيدن در چشم مردم و تالش در

مردمی باز کرد .درود آتشين به خاطره تابناک ھمه جانباختگان

منحرف کردن جنبش اعتراضی رشد يابندهای است که در

راه آزاديدرود به زندانيان سياسی و ھمه خانوادهھای شھدا و

صورت سازمانيافتگی ،انسجام و اتحاد عمل میتواند رژيم

زندانيان سياسی

واليت فقيه را بهچالش بطلبد .

پيروز باد مبارزه مشترک ھمه نيروھای آزادیخواه برای طرد

رزمندگان تودهای! اعضا و ھواداران حزب!

رژيم واليت فقيه!
کميته مرکزی حزب توده ايران
 ٨مھرماه ١٣٩٧
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تاريئل اوميد
ايرانلی مھاجرلر ادبی بيرليينين یص در

منيم گلجه ييم اوالجاق

آزادليغی آلمايينجا
نئچه ايلدير
اوفوقلر ده گولومسمز
بير مملکت اوزرينده.
آزادليغی،
سادتی او اؤلکهنين
اولمايينجا اؤز الينده.
نئچه ايلدير اسارتيم
تملينه
مبارزلر بالتا چاالر.
ستتارخان تک حياتالری
عمللری نغمه اوالر.
نئچه ايلدير بير مسلکدن،
بير آرزودان
شاخه -شاخه آيريليقالر
دوغولموشدور.

نئچه ايلدير خالقيميزين

تانيش گديکلرله اوز -اوزه دوردوم،

سئوينجلری ياناقالردا

قلبيمی گؤورتدی چالينان بير ساز.

دوداقالردا بوغولموشدور.

آی دوغما تورپاغيم ،آی دوغما يوردوم،

محببت ده

من سندن ياپيشيب ديکلديم بير آز.

آغ گونونو گزير ھله.
خالقيما سؤيکنيب باخديم ايره لی

بير مقاما بنددير او دا،

بوردا سالينماميش کندلری گؤردوم.

اولدوز کيمی سپه لنه.
سن ده بيل کی ،عزيز وطن،

چيل -چيراق ائده جک زيل گئجهلری-
چايالرين بوينوندا بندلری گؤردوم.

قارانليقالر گؤزلريمی
باغاليانماز.

سئوينسين او گونش ،او اولدوز ،او آی،

تاريخ بئله

گؤروم سادتده ائلين سسينی.

زامان بئله

گلسين گؤروشونه قوناقالر قيش ،يای،

منيم ووران اللريمی

شاعر نباتينين مقبرهسينين.

بيرجه آن دا ساخاليانماز!
عزيز وطن،
فتح ائديلمز سنگر اولدون.
سن ووروشالر ميدانيندا
سيپر اولدون.

ائله آزادليق دا گونش کيميدير-،
نورونو ھر يئره ساالجاق يقين
بوردا شھر -شھر قالخيب اوجاالن-
منيم گلجييم اوالجاق يقين.

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