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دوره پنجم شمار ه  ١٥١بھمن ١٣٩٧
جشن  40سالگی انقالب با گسترش مبارزات توده ای

قيام  29بھمن  56مردم تبريز ،جرقه ای در دل
ظلمت بود!

قيام شورانگيز و رشک برانگيز  29بھمن مردم تبريز،
 40سال از پيروزی انقالب مردمی و شکوھمند بھمن 1357گذشت .انقالب بھمن،

سرآغاز راه سرنوشت ساز تاريخی بود و پيامی سراسر

انقالب ھمدلی و يک پارچگی ھمه خلق ھای ساکن کشور برای حاکم شدن بر

نويدبخش و تحسين برانگيز برای مردم سراسر ايران داشت که

سرنوشت خويش و تحقق آرمانھای وااليی ھمچون استقالل ،آزادی وعدالت اجتماعی

سرانجام با سرنگونی حکومت پھلوی ،به حاکميت  2500ساله

ادامه درص٢

بود.

 40سالگی انقالب و رويکرد آن به واحد ھای ملی در ايران
دکتر محمد حسين يحيايی
انقالبی که از سوی توده ھای مردم ،متشکل از قشر

شاھنشاھی در اين کشور خاتمه داد.
روز  29بھمن سال  ،1356مردم تبريز با قيام اجتماعی خود
پايھھای ديكتاتوری حکومت سلطنتی را به لرزه درآوردند.
ھسته اصلی ھدايت کنندگان اين قيام را عمدتا دانشجويان چپ و

ھا و طبقات گوناگون با خواسته ھای مشخصی

مردم مبارز و انقالبی تشكيل ميدادند كه با شكستن محاصره

مانند آزادی ،عدالت اجتماعی و مشارکت سياسی

دانشگاه در روز  29بھمن ،خود را به محل تجمع مردم

آغاز و در بھمن  1357به پيروزی رسيد40 ،

معترض رساندند؛ ھدايت قيام  29بھمن را به عھده گرفتند و به

ساله شد و اين روز ھا در رابطه با آن نوشته ھا،

بھترين وجھی نيز پيش بردند.

سخنرانی ھا و کليب ھای فراوانی منتشر می شود که

ادامه درص١٠

بيشتر آن ھا از انحراف ،و ناکامی انقالب سخن می گويند و و بر اين باورند که
خواسته ھای پيشين مردم ھمچنان پا برجاست و...

ادامه درص٤

بمناسب دوم بھمن ) 2ريبه ندان(
سالروز تاسيس جمھوری مھاباد
در شرايطی که بيگانگان در ھر نقطه از خاک ايران و حتی در تھران ھر طور می

به مناسبت سالگرد شھادت دکتر تقی اراني

ص١٥

گوشه ھايی از تاريخ معاصر ايران

ص١٧

خواستند تصميم می گرفتند و ھر چه می خواستند بر سر مردم می آوردند  ،کدام عقل
سليم کار ما را که برقراری امنيت و حفظ جان و مال و آبروی مردم و رفع آشوب و
برادر کشی بود  ،محکوم می کند ؟ با مراجعه با آمار در خواھيد يافت که شمار تلفات

مراسم گراميداشت  95مين سالگرد...

ص٢٠

مردم و نظاميان  ،موارد ارتکاب مردم به جرم و جنايت و حتی دست اندازی بيگانگان
اشغالگر  ،در اين بخش از کردستان به مراتب از ھر جای ديگر ايران و منجمله تھران
کمتر بوده است .

سرنوشت  ۵٠شرکت بعد از واگذاری

ادامه درص٦

جمھوری فدرال خواست ھمه ملل و اقوام ايران است!

ص٢١
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جشن  40سالگی انقالب ...
حرکت وسيع توده ھای ميليونی مردم برعليه استبداد و بی عدالتی

دانشجويان ،اعتراضات و اعتصابات ،گسترده تر و ھسته ھای

حاکميتی شکل گرفت که سالھای متمادی بخصوص پس از کودتای

مبارزاتی مخفی و علنی در کارخانه ھا ،دانشگاھھا ،مدارس ،ادارات

ننگين  28مرداد  1332سرنوشت کشور را در اختيار بيگانگان قرار

دولتی و محل ھای کار و محالت سازمان يافته تر گرديد .شعله ھای

داده بود .از يک سو وابستگی سياسی ،اقتصادی و نظامی رژيم به

مبارزه افروخته تر شد .و پس از يک سال به ثمر رسيد.

امپرياليست ھا و غارت بی حساب ـ کتاب ثروت ھای ملی توسط

با پيروزی انقالب و سرنگونی رژيم شاھنشاھی در  22بھمن ،1357

آنھا و از سويی ديگر انباشت سرمايه مالی در دستان يک عده خاص

نخستين مرحله سياسی انقالب تحقق يافت .با اين پيروزی ،خاندان

)اليگارشی منسوب به ھزار فاميل( ،نا رضايتی بخش بزرگی از

پھلوی و کالن سرمايه داری وابسته که حاکميت مطلق را در اختيار

اقشار و طبقات جامعه را در پی داشت .حضور ميليونی اقشار

داشتند ،بر کنار شدند .انقالب که با اتحاد وسيع مردم به پيروزی

وطبقات در خيابان ھا که خواھان سرنگونی سلطنت بودند ،گواه اين

رسيده بود ،شرايط را از ھر جھت برای تحولی بنيادين در جامعه

واقعيت است .اما اعتراض ھای وسيع و سازمان يافته کارگران،

استبداد زده و عقب مانده ما بوجود آورد .بسياری از نيروھای

دانشجويان و ديگر زحمتکشان کشور بود که نقش اساسي در

انقالبی بر اين باور بودند که با توجه به حمايت و پشتيبانی عظيم

پيروزی انقالب بھمن ايفاء نمود .اعتصاب سراسري کارگران نفت،

توده ھای مردمی از اھداف و آرمانھای انقالب  ،می توان با تشکيل

رژيم ستم شاھی را با
کارمندان و حرکت ھای اعتراضی دانشجويی ِ
بحران جدی روبه رو کرد .و شرايط را برای اعتراضات سراسری

جبھه وسيعی از ھمه نيروھای ترقيخواه و آزاد انديش و ميھن
پرست با جبھه ضد انقالب داخلی و جھانی و آن نيروھايی که پشت

و ميليونی مھيا شد.

نقاب انقالبيگری و مذھب پنھان شده اند و قصد دارند اھداف انقالب

رژيم دست نشانده سلطنتی که سرمايه داران و زمين داران بزرگ

را در چارچوب منافع گروھی و تنگ نظرانه خود ،مصادره و نھايت

پايگاه اصلی ان را در داخل و وابستگی سياسی ـ اقتصادی به

به شکست بکشانند ،مقابله کرد و به پيروزی رسيد .تنھا با گذشت از

امپرياليسم پايگاه خارجی آن را تشکيل می داد ،در تضاد کامل با

اين مرحله حساس ،انقالب می توانست به يک تحول عظيم سياسی،

خواست توده ھای ميليونی مردم بود که خواھان کشوری مستقل ،آزاد

اجتماعی ـ اقتصادی به نفع منافع اکثريت بزرگ مردم محروم کشور

و دمکراتيک بودند .طرح شعارھايی ھمچون »آزادی ،استقالل و

فرا رويد.

عدالت اجتماعی« از سوی توده ھای ميليونی شرکت کننده در

گر چه توطئه ھای ريز و درشت ضد انقالب داخلی و جھانی ،تنگ

روزھای انقالب ،بيانگر اين حقيقت بود .مردم ايران از دھھا سال

نظری و انحصار طلبی برخی از دوستان انقالب و کم تجربگی

پيش به دنبال کشوری مستقل ،پيشرفته و آزاد بوده اند و در اين راه

سازمان ھای سياسی در زمينه اتحادھا و درک نادرست از اھداف

مبارزه کرده اند و شھيد داده اند .انقالب مشروطيت ،قيام ستارخان و

کوتاه مدت و دراز مدت ،مانع چنين اتحادی شد.عليرغم اين ھمه

باقرخان ،جنبش شيخ محمد خيابانی ،جنبش  21آذر به رھبری سيد

حضور پر شور مردم اين اجازه را به نيروھای ضدانقالب و

جعفر پيشه وری و جنبش ملی شدن نفت به رھبری دکتر مصدق از

بازدارنده نداد تا از ھمان ابتدا مانع پياده شدن اھداف انقالب شوند.

آن جمله است.

آغاز فعاليت سياسی احزاب و سازمان ھا و تشکل ھای صنفی،

شرکت اکثريت قريب به اتفاق مردم شھری و روستايی خلق ھای

مصادره اموال سردمداران رژيم گذشته ،ملی کردن بانک ھا،

ساکن کشور در اعتراضات ،نشان از خصلت مردمی و ضد

معادن ،تقسيم اراضی مالکين بزرگ به سود دھقانان و  ...بيرون

استبدادی و ملی انقالب بود .از آنجا که آذربايجان بعنوان مرکز قيام

راندن دھھا ھزار مستشار آمريکايی و ديگر کشورھای امپرياليستی

ھا و خيزش ھای آزاديخواھانه ،عدالت طلبانه و ضد استبدادی

که سالھا سرنوشت کشور بدست آنان بود از جمله اقدامات سودمندی

ھمواره بعنوان نقطه عطف انقالبات در ايران عمل کرده است .قيام

بود که در سالھای نخست انقالب صورت گرفت .تداوم چنين اقداماتی

خونين  29بھمن تبريز  1356را می توان جرقۀ آغاز خيزش

پايگاه اجتماعی انقالب را گسترده تر و غير قابل برگشت می کرد.

سراسری توده ھای ستمديدۀ کار و زحمت ،آزاديخواھان و اتقالبيونی

نخستين آژير خطر جدی برای انقالب و اھداف آن تحميل جنگ

دانست که بر عليه حاکميت سرمايه ،ترور و سرکوب بپا خاستند و

خانمانسوز و ويرانگر بين ايران و عراق بود .تحميل جنگی که با

ندای آزادی و سرنگونی رژيم را فرياد سر دادند .بعد از اعتراضات

توطئه کشورھای امپرياليستی برای به شکست کشاندن انقالب

گسترده  29بھمن تبريز بود که باشکسته شدن نسبی فضای امنيتی و

طراحی شده بود .با اصرار رھبران رژيم به ادامه بيھوده آن پس

خفقان و فرو ريختن ترس توده ھا بويژه کارگران ،زنان و جوانان و

ازبيرون راندن دشمن ،با شعار "جنگ جنگ تا پيروزی"به يک
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جنگ فرسايشی تبديل شد که نتيجه ای جز خسارت جبران ناپذير

نظامی و امنيتی قدرتمندی در راس ھرم حاکميت شکل داد که

نيروی انسانی و مالی برای کشور چيز ديگری در بر نداشت.

برای حفظ موقعيت خود و چپاول بيشتراز ھيچ جنايتی ابا ندارد.

جنگ اگر برای توده ھای مردم جز ويرانی ،تورم ،گرانی و

نتيجه سياست فاجعه آفرين حاکمان جمھوری اسالمی در سالھای

بيکاری چيز ديگری نياورد ،برای نيروھايی که به انقالب و

اخير باعث تنگناھای بيشتری برای کارگران ،دھقانان ،معلمان و

آرمانھای آن اعتقادی نداشتند ،موھبتی شد تا از فضای جنگی

اقشار فرودست و متوسط جامعه شده است .شکاف طبقاتی عميقتر

کشور به ھر ترفندی برای رسيدن به قدرت و به شکست کشاندن

و فرصت ھای شغلی محدود و محدود تر شده است .بر ھمين

انقالب استفاده کنند .و براى تحقق برنامه ھاى ارتجاعى و ضد

اساس اعتراضات نسبت به سياست ھای رژيم گسترده تر،

مردمى شان آن چنان موجى از خشونت و سرکوبگرى در جامعه

خواسته ھای معترضين طبقاتی تر و سياسی تر از قبل است.

حاکم کنند که حتى شمارى از رھبران درجه اول مذھبى و

اعتراضات مردمی در ديماه سال گذشته که گفته شده است 160

»مراجع تقليد« را به زندان و گوشه نشنيى وادارند .ھزاران

شھر را در بر گرفت ،از عمق اين نارضايتی ھا خبر داد.

انسان دگرانديش ،زندانيان سياسى  25سال زندان کشيده در

مبارزات شجانه ماھھای اخير کارگران ھپکو و آذرآب اراک،

دوران شاه ،نويسندگان ،مترجمان و انديشمندان فرھيخته،

ماشين سازی تبريز ،نيشکر ھفت تپه و فوالد خوزستان و دھھا

کارگران آگاه و سنديکاليست ھا به جرم واھی به زندان کشيدند و

کارخانه و کارگاه ديگر بر عليه سياست ھای خصوصی سازی و

زير فشار روحی و روانی قرار دادند و به شھادت رساندند .اين

ديگر سياست ھای ضد کارگری رژيم ،ھمراه با مبارزات

بخش کوچکی از کارنامه سياه افرادی است که با کشت و کشتار

معلمان ،دانشجويان ،زنان و جوانان ھمه سياست ھای ضد ملی

و فضای رعب و وحشت به انتقام از انقالب و مردم بر خاستند.

رژيم را به چالش کشيده است.

در کنار اين کشت و کشتار و ادامه سرکوب و خشونت بر ضد

سياست سرکوب ،زندان ،شکنجه ،اعتراف گيری و اتھامات نا

دگرانديشان و فعاالن مدنی و فرھنگی خلق ھای ساکن کشور،

روا به معترضين ابزاری است که رژيم سالھاست بر عليه

ماحصل آن بحران عميق اجتماعی ـ اقتصادی است که اکثريت

مخالفين و منتقدينش بکار برده است .اين روش ضد انسانی اگر

بزرگی از مردم ما را به زيرخط فقر رانده است.

زمانی در ميان عده ای نا آگاه خريداری داشت ،امروز رنگ

سياست ھای اقتصادی رژيم حاکم ،بخصوص در سه دھه اخير

باخته و حتی در ميان محدود ھواداران حاکميت کسی بر آن باور

بر خالف اھداف و آرمان ھای انقالب بھمن در جھت سياست

ندارد .بردن عده ای از کارگران و معلمان و دانشجويان به

ھای نئوليبرالی بانک جھانی و صندوق بين المللی پول تدوين شده

کارگاھھای شکنجه و پخش به اصطالح اعترافات آن ھا ،بيش از

و نتيجه ای جز فقر ،بيکاری ،اعتياد ،فحشا و حاشيه نشينی برای

پيش سياست ھای ضد مردمی و جنايت ھای رژيم را افشا کرد .

توده ھای مردم در بر نداشته است .خامنه ای به عنوان رھبر

گسترش کيفی و کمی مبارزات کارگران ،معلمان ،دانشجويان و

جمھوری اسالمی با زير پا گذاشتن اصول مردمی قانون اساسی

ديگر اقشار جامعه در يک سال اخير) ،با توجه به ھمه محدوديت

بر آمده از انقالب ،گام بزرگی در جھت اجرای برنامه ھای

ھای امنيتی ـ پليسی( بر عليه سياست ھای ضد مردمی و مخرب

اقتصاد نئوليبرالی برداشت .تغيير اصل  44قانون اساسی تحت

واليت فقيه و اليگارشی حاکم بر سرنوشت کشور ،نتيجه اتحاد

عنوان »تفسير اصل  «44تمام دستاوردھای اقتصاد مردمی

عمل کارگران ،زحمتکشان و روشنفکران در امر مبارزه است.

انقالب را بر باد داد .سلب مالکيت از اقتصاد دولتی راه را برای

اين اتحاد عمل در مبارزات کارگران نيشکر ھفت تپه ،فوالد

غارت ثروت مردم با عنوان خصوصی سازی رانتی باز کرد.

خوزستان و معلمان با ھمبستگی توده ھای مردم و دانشجويان

سياست خصوصی سازی منجر به بسته شدن بسياری از

بيش از پيش بروز کرد .اما اين آغاز راه است .اکنون وظيفه ھمه

کارخانجات و بنگاھھای توليدی ،بيکاری کارگران و فقيرتر شدن

نيروھای انقالبی ،ملی ،آزاديخواه و ميھن پرست است تا با درک

جامعه انجاميد .غارت و سرقت ثروت ملی زير پوشش خصوصی

شرايط حساس و خطير کشور با گام گذاشتن در راه اتحاد عمل،

سازی ھای گسترده و اختالس ھای ھزار ميلياردی از طريق

پيشاپيش و دوشادوش مردم به مبارزه عليه وضع موجود ياری

بانک ھا ،صندوق ھای قرض الحسنه و  ...اليگارشی مالی،

رسانند.
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40سالگی انقالب و رويکرد آن...
تنھا در اين مدت فرصت سوزی فراوانی در توسعه اقتصادی )

شده به انتشار نامه ھای سرگشاده پرداختند که در ھمه آنھا به

رشد اندک ميانگين  4درصد در سال ،پيشبرد جنگ  8ساله و

شيوه حکومت در برخورد با انديشه ورزان ،اداره سانسور و

نابودی اقتصاد ،بی ارزش شدن پول ملی و ( ...و اجتماعی و

جو خفقان اعتراض شده ،ھمگان خواستار آزادی و دمکراسی

مشارکت سياسی پيش آمده و مشت روحانيت حيله گر ،فريبکار

و نھادينه کردن آن در کشور بودند ،در اين ميان کاھش اندک

) خدعه گر ( و شرکاء آنان که از ھمان روز ھای نخست

درآمد ھای نفتی ،فساد گسترده ،افزايش فاصله طبقاتی و تورم،

انقالب جھل و خرافات پراکندند و جنايت آفريدند باز شده

اوضاع اقتصادی را در سال ھای  55و  56به شدت تيره و

است .در اين مدت گروھی که به آن دل بسته بودند از آن جدا

تار کرد و مردم را به خيزش ترغيب و تشويق نمود .در ھمه

شده به مخالفين پيوستند و گروه ديگری نادم و پشيمان از

اين مدت خبری از روحانيت و خمينی در ميان نبود ،تنھا در

انقالب به ضرورت آن در آن مقطع تاريخی شک و ترديد

محافل خصوصی بويژه بازار و مراکز دينی و مذھبی ،حوادث

دارند و گروھی ھم با زير پا گذاشتن اخالق انسانی و ملی به

کشور و عملکرد دولت رصد می شد .در ماه ھای پايانی

مال اندوزی با استفاده از ھمه ابزار موجود پرداختند و کشور

 1356مقاله ای تحت عنوان » ارتجاع سرخ و سياه « در

را به روز سياه کنونی نشاندند که بر اساس آمار ھای کشوری

روزنامه اطالعات به چاپ رسيد که با اعتراض طالب در قم

و جھانی به يکی از خشن ترين ،فاسد ترين ) مقام  138در بين

روبرو شد و در درگيری آنجا تعدادی کشته شدند.

 180کشور جھان ( و مستبد ترين کشور در ھمه زمينه ھا ،در

در  29بھمن ھمانسال به بھانه چھلم قم تظاھراتی در تبريز

جھان تبديل شده است .در اين ميان برخی ھم کنجکاو و

برگزار شد که در آن دانشجويان ،روشنفکران و شخصيت

پرسشگر شده به علل و چگونگی انقالب پرداختند )عباس

ھای شناخته شده تبريز و تھيدستان جامعه که زير فشار

عبدی و محسن گودرزی ،صدايی که شنيده نشد ( تا زمينه ھای

اقتصادی بودند شرکت کردند ،که در اين تظاھرات روحانيت

آن را بشکافند و اين روند پرسشگری از تاريخ و انقالب را

پنھان در پشت پرده به روی پرده آمد و خود را نمايان کرد .در

پيگيری کنند .بدون ترديد با تالش پژوھشگران و پرسشگران

اين تظاھرات شعار» مرگ بر شاه « برای نخستين بار شنيده

تاريخ ،در آينده نزديک برخی از زوايای تاريک انقالب و

شد که آغازی برای پايان نظام شاھنشاھی بود ولی ھنوز شعار

خائنين به آن روشن خواھد شد .ولی بايد يادآور شد که انقالب

ھای مذھبی مطرح نشده بود ،اما تظاھرات تبريز نشانگر

نتيجه طغيان ،خروش و خشم فرو خورده مردمی بود که سال

ريزش رژيم و دلگرمی بزرگی برای مخالفين بود ،زيرا تبريز

ھا از سوی استبداد حاکم ،با بی عدالتی گسترده اقتصادی و

بار ديگر به پا خواسته بود.

اجتماعی مورد تحقير و سرکوب قرار گرفته بود ،در اين ميان

تبريز خاستگاه جنبش ھای اجتماعی و سياسی در تاريخ کشور

تحقير مداوم و ظلم مضاعف به ملل و اقوام ساکن در گستره

بود ،روشنفکران تبريز که اغلب تجدد خواه و سکوالر بودند،

ايران که تاريخ ديرينه ای ھم در کشور دارد ،خود به يکی از

زمينه ھای فکری و ذھنی انقالب مشروطه را فراھم کرده،

عوامل مھم در مشارکت آنھا در انقالب بود ،که توانست

برای برقراری و حفظ آن جانفشانی ھا کردند ،ولی با قدرت

انقالب را به پيروزی برساند.

گيری رضا شاه و تثبيت آن ،مورد بی مھری قرار گرفتند ،در

جرقه ھای انقالب با باز شدن اندک فضای سياسی کشور در

اين مدت فرھنگ و زبان آنان تحقير شد ،قانون اساسی

سال  1356با شب ھای شعر در انستيتوی » گوته « زده شد

مشروطه که برای حفظ آن خون داده بودند به کناری نھاده شد

که در آن شعرای سکوالر ،انقالبی و دمکرات به شعرخوانی

تا اصل ) 90ممالک محروسه انجمن ھای ايالتی و واليتی ( و

پرداختند ،اين نو آوری در فعاليت ھای سياسی ،ادبی و

اصول  92 ، 91و  93اجرايی نشود ،در نتيجه مردم

اجتماعی در کشور بود که در آن قشر ھای گوناگون اجتماعی

آذربايجان به شدت از رضا شاه خشمگين بودند و از سقوطش

به يکديگر گوش کرده و زمينه ھای يک تفاھم ھمگانی را

خشنود که امکان فعاليت ھای فرھنگی و اجتماعی خود را از

فراھم آوردند ،بدنبال آن نھاد ھای صنفی و اشخاص شناخته

سر می گرفتند.

٥
دوره پنجم شماره  ١٥١بھمن ١٣٩٧

ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

با جنبش  21آذر بار ديگر پا در ميدان مبارزه برای رھايی از

مرکز و يک قطب سياسی و مذھبی بودند به شدت مخالفت می

استبداد گذاشتند تا سرزمينی زيبا و جامعه دمکراتيک خود را

کردند ،از اين رو با تحريک و نيرنگ زمينه نابودی حزب

بسازند ،ولی با نيرنگ و حيله نابکاران و ھمدستان مرتجع

خلق مسلمان و شخص آيت اله شريعتمداری را فراھم کردند و

داخلی و خارجی آنان روبرو شدند ،که اين خود زمينه ساز

با حمله به دفاتر آن در تبريز و شھر ھای ديگر تعدادی از

کودتای  28مرداد و انقالب  57شد زيرا دمکراسی و آزادی

نفرات آن را کشته ،دستگير و يا مجبور به ترک مکان خود

خواھی در اين مدت به شدت سرکوب شد و به بھانه مبارزه با

کردند.در اين ميان آيت اله شريعتمداری را به اتھام ھمکاری با

چپ و کمونيسم )سنديکاھای کارگری،نھاد ھای صنفی و

کودتای نوژه) ھرگز ثابت نشد ( به حصر خانگی و عذر

دانشجويی و ( ...به تشويق و حمايت از اسالمگرايان و

خواھی از خمينی مجبور کردند.

مشروعه خواھان پرداختند.،در اين دوران موقعيت مالی و

از ھمان روز ھای نخست انقالب ،مسائل ملی و قومی يکی از

اجتماعی آنان به سرعت و شدت افزايش يافت .از نيمه دوم

چالش ھای مھم رژيم بود ،برخورد ھا از ترکمن صحرا،

دھه  40فعاليت اسالمگرايان در حوزه ھای ادبی ،دانشگاھی )

کردستان ،خوزستان و آذربايجان آغاز شد ،قانون اساسی

احمد فرديد و پيروانش ( ،مساجد و ھيئت ھای مذھبی مورد

جمھوری اسالمی با روح مرکز گرايی با تمرکز قدرت سياسی

حمايت رژيم ،گاھی پنھان و گاھی آشکار قرار گرفت و ادامه

و اقتصادی در يک قطب به برخی از مسائل فرھنگر پرداخت

يافت ،در نتيجه شبکه ی گسترده ای بين اسالمگرايان با

ولی حق و حقوق اديان و حتا مذاھب ديگر اسالمی را ناديده

استفاده از امکانات مالی برقرار شد .مشروعه خواھان فرصت

گرفته شد ،بر اساس قانون اساسی ھمه اديان و مذاھب ديگر از

طلب پشت سر مردم و سازمان ھای سياسی و صنفی خود را

حقوق مساوی با شيعيان محروم شدند ،ھر چند در اصل  19از

پنھان کردند تا در فرصت مناسب وارد صحنه شوند ،اين

قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران آمده است  :مردم ايران

حرکت زيرکانه را ھمراه با حيله گری و نيرنگ می توان در

از ھر قوم و فبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و

رفتار خمينی از فرانسه تا تھران و تشکيل شورای انقالب و

رنگ ،نژاد ،زبان و مانن اينھا سبب امتياز نمی شود ،ولی

دولت موقت مشاھده کرد.

اصول ديگر مانند اصل  2و  4با اين اصل مغايرت و حتا

خمينی از پيروزی انقالب تا تثبيت خود در قدرت رفتار ھای

تضاد دارد ،در رابطه با زبان ھم قانون اساسی در اصل 15

گوناگونی با انقالبيون ،گروه ھا ،سازمان ھای سياسی ،واحد

می گويد  :زبان و خط رسمی و مشترک مردم ايران فارسی

ھای ملی و قومی و رقبای حوزوی خود داشت.در تمام اين

است .اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی بايد با اين

مدت سخن از وحدت ،ھمه باھم و حقوق مردم می گفت ،در

زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان ھای محلی و قومی در

اولين فرصت به ديدار روحانيت طراز اول در قم رفت و مدت

مطبوعات و رسانه ھای گروھی و تدريس ادبيات آنھا در

کوتاھی ھم ساکن قم شد ولی ھدف نھايی وی برقراری نظام

مدارس ،در کنار زبان فارسی آزاد است ،که اين اصل ھم

واليت بود که برخی از مراجع مانند آيت اله شريعتمداری که

ھرگز به اجرا درنيآمده ،با ھر گونه فعاليت ھای فرھنگی ھم

پايگاه گسترده ای در بين مردم داشت با آن مخالفت می

به شدت مخالفت و با پرونده امنيتی فعالين را دستگير و يا

کردند.با تشکيل حزب جمھوری اسالمی در تھران ،حزب خلق

زندانی کرده اند.

مسلمان در تبريز ھم اعالم موجوديت کرد که نشانگر رقابت

در پی انقالب و سرکوب نيرو ھای دگر انديش تقويت

بين خمينی و شريعتمداری بود .حزب خلق مسلمان با اصل

مرکزگرايی که با روح واليت ھم ھمخوانی و ھمسويی داشت،

واليت فقيه مخالفت می کرد و می گفت که اجرای قانون

افزايش يافت در نتيجه مبارزه با ھرگونه ھويت خواھی زبانی

مشروطه و اصل مھم آن مانند انجمن ھای ايالتی و واليتی می

و سياسی ادامه يافت و با گذشت زمان به روش کلی و اساسی

تواند آرامش را به کشور بويژه به واحد ھای ملی و قومی

رژيم تبديل شد ،ھرچند کنشگران اجتماعی و فرھنگی ملل

برگرداند.با اين خواسته ،خمينی و ھمراھانش که خواستار يک

دست از مبارزه بر نداشتند و با استفاده از ھر فرصت به
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ھويت خواھی خود با انتشار نوشته ،کتاب و مجله ادامه

آذربايجانی بازی شده و آن را پائين تر نشان می داد که گويا

دادند.مجله » وارليق « از سوی برخی از انديشه ورزان

قدرت تشخيص برخی از اشياء را ندارد که اين بار رژيم دچار

آذربايجانی ) مانند دکتر ھيئت ،استاد فرزانه ،حميد

ترس و واھمه شده برنامه را تعطيل و بازيگران را بيکار

نطقی،ذھتابی و ( ...منتشر شد که خشم رژيم را بر افروخت و

کرد ،ولی روح خود بزرگ بينی و تحقير به پايان نرسيد ،در

بر انگيخت .در دوران خاتمی که خود را به دروغ از قماش

مردادماه سال  1395نشريه » طرح نو « داستان سوسک را

ديگری نشان می داد و شعار » ايران برای ھمه ايرانيان « را

مطرح کرد و نشان داد که ذوب شدگان در واليت چگونه می

مطرح می کرد ،جوانان آذربايجانی به وجد آمده نامه ای به

انديشند و به ديگران چگونه نگاه می کنند ،در ھمه اين مدت

وی نوشتند و خواستار اجرای اصل  15شدند که با واکنش

راديو تلويزيون رژيم با انتشار » آنکت « و ساختن فيلم ھا و

شديد مقامات امنيتی روبرو شدند ،در تيرماه ھمان سال ھا در

نمايش ھای بی محتوا ومسخره به شيوه ھای گوناگون به تحقير

بزرگداشت» بابک « به قلعه بابک رفتند تا ھمبستگی و

ملل و اقوام ادامه داده و ھرگونه واکنشی را ھم با جمله

وابستگی خود را به آرمان ھای ملی نشان دھند که اين بار ھم

تکراری و کليشه ای امنيتی مورد پيگرد و زندان قرار داده

با سد و خشونت نيرو ھای امنيتی روبرو شدند ،در اين ميان

است.بنابرين در  40سالگی انقالب مردم بويژه واحد ھای ملی

تحريک و تحقير رژيم در روزنامه ھای وابسته بخود ادامه

به اين نتيجه رسيده اند که راه برون رفت از اين بن بست و

يافت ،در خرداد  ،1385کاريکاتور توھين آميزی در روزنامه

ارتجاع حاکم ،و رھايی از آن ھمبستگی عميق با واحد ھای

ايران به چاپ رسيد که با واکنش گسترده در شھر ھای

ملی ديگر است ،رژيم در سرازيری سقوط و ريزش گسترده

آذربايجان روبرو شد و تعدادی از جوانان ھويت خواه با بی

قرار دارد ،واحد ھای ملی با بلوغ سياسی بر اساس قوانين و

رحمی به خاک و خون کشيده شدند ،به دنبال آن مردم تبريز و

کنوانسيون ھای جھانی حق تعيين سرنوشت خود را دارند ،بايد

اورميه در بزرگداشت جانباختگان آذربايجان در سال  1390به

از ھم اکنون به فکر آينده سياسی خود باشند ،تنھا با اعتماد،

خيابان ھا ريختند و تظاھرات گسترده ای بر پا داشتند

خوش باوری و خوش بينی نمی توان آينده را ساخت ،زيرا

در آبانماه  1394نمايش احمقانه » فتيله « از شبکه  2تلويزيون

جامعه ما استعداد استبداد پروری دارد و خوشآيند رژيم ھای

وابسته به جمھوری اسالمی پخش شد که سراپا تحقيرآميز و

استبدادی است که رژيم ديگری از نوع خود را جايگزين

حتا نژاد پرستانه بود که در آن با ضريب ھوشی کودک ترک

کنند......

بمناسب دوم بھمن ) 2ريبه ندان(
شما با استناد به کدام مدارک ما را تجزيه طلب می ناميد ؟
مطلوب ما کردستانی است آباد و آزاد به عنوان بخشی از
ايران آباد و آزاد.
)از دفاعيات قاضی محمد در بيدادگاه رژيم پھلوی(
سال¬ھای جنگ جھانی دوم برای ايران ھمراه است با اشغال
ايران توسط قوای متفقين ،سقوط ديکتاتوری رضا شاھی ،و
آغاز دورهای از آزاديھای سياسی ،فعاليت احزاب و مبارزات
پارلمانی .ارتش بريتانيا در جنوب و ارتش سرخ در شمال،
آذربايجان و بخش¬ھايی از کردستان حضور دارند.

با

شکست فاشيست و تضعيف حکومت مرکزی و پيروزی اتحاد
جماھير شوروی شرايط مناسبی برای مبارزات خلقھای ايران
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بخصوص در آذربايجان و کردستان ايجاد کرده بود که به

آمد.

خواسته ھای ديرين حود جامه عمل بپوشند.

اين پرچم دارای ھمان سه رنگ سبز و سفيد و سرخ اما به

در چنين شرايطی و با رشد ميل بيشتر برای پايان دادن به

ترتيب عکس پرچم ايران و در زمينه سفيد آن خورشيدی با دو

تبعيض و ستم ملی در ميان مردم ،قاضی محمد شخصيت

خوشهی گندم نقش شده بود .قاضی محمد پس از اعالم

روحانی و معتبر مھابادی در سال  1323به جمعيت

جمھوری و در مقام رييس جمھور ،اعضاء کابينه جمھوری

»کومه¬له¬« پيوست .و به سرعت به چھره با نفوذی در اين

خود مختاری مھاباد را انتخاب و معرفی کرد:

تشکيالت مبدل شد.

حاجی بابا شيخ .نخست وزير )صدرھيئت رئيسه( .اھل بوکان.

يک سال بعد قاضی محمد و سران کومه له به اين ارزيابی

سياستمداری شصت و پنجساله .ازخانواده سادات زميبل

رسيدند که برای پيشبرد مبارزات خلق کرد به يک حزب

اطراف بوکان .در زمان رضاشاه از دوستان وفادار و قابل

فراگير نياز دارند.به ھمين خاطر با سرشناسان کرد به مذاکره

اعتماد رضاشاه بود ونزد او نفوذ و اعتبار داشت» .حاجی شيخ

نشستند .سپس بيانيهای با امضاء قاضی محمد و  ١٠۵تن از

بابا نزديکی خاصی با قاضی محمد نداشت و چنين استنباط

سرشناسان کرد انتشار يافت .در اين بيانيه تاسيس حزب

مي¬شد که برای خنثی کردن اعمال و کردار خانواده ايلخانی

دمکرات کردستان وواھداف آن به اطالع عموم رسيد .در

زادهھای بوکان به مقام صدارت عظما رسيده است ...او رفتار

بخشی از بيانيه آمده است:

بسيار خوبی با مردم داشت ...اما ھرگز فرد قدرتمندی در

«١ـ مردم کرد ايران بايد از آزادی و خود گردانی در اداره

حکومت نبود)١١٧)«.

امور خود بھرهمند باشند يا در چارچوب کشور ايران خود

وزارت جنگ به عموزاده قاضی محمد يعنی محمد حسين

مختاری داشته باشند.

سيف قاضی واگذار شد.

2ـ زبان کردی زبان رسمی آموزشی و اداری باشد

وزارت فرھنگ :مناف کريمی .ازمھاباد .از اعضای قديمی

3ـ انجمن ايالتی کردستان ،بايد بی¬درنگ ،موافق با قانون

»جمعيت ژ.کاف« و عضو کميته مرکزی .مناف کريمی

اساسی انتخاب شود و بر تمام امور دولتی نظارت کند.

جوانی بيست¬وپنج ساله از خانوادهھای متوسط اما شناخته

۴ـ کليه کارکنان دولت در منطقه کرد تبار باشند.

شده و مورد احترام مردم مھاباد.

5ـ قانون واحد برای کشاورزان و مالکان وضع گردد و آينده

وزارت داخله )کشور( :محمد امين معينی .صاحب گاراژ و

اين دو طبقه تامين شود.

دارای روابط تجاری با تجار روسی مستقر در تبريز.

6-حزب دمکرات کردستان برای تامين وحدت و دوستی کامل

وزارت بھداری :سيد محمد ايوبيان .جوانی سی ساله و خود

در مبارزه با مردم آذربايجان و ساير اقوامی که در آذربايجان

ساخته .داروخانهای را که متعلق به پدرش بود اداره مي¬کرد.

زندگی میکنند )آشوری¬ھا ،ارمنی¬ھا وغيره( کوششی

يک سال پس از تشکيل »جمعيت ژ.کاف« به عضويت آن در

خاص مبذول خواھد داشت.

آمده بود.

- ٧ما آرزومنديم مللی که در ايران زندگی میکنند بتواند

وزارت امورخارجه :عبدالرحمن ايلخانی زاده فرزند حاجی

آزادانه در راه تامين سعادت وپيشرفت کشور خويش بکوشند.

بايزيد آقا.

زنده باد خود مختاری دمکراتيک کردستان».

وزارت راه :اسماعيلآقا ايلخانی¬زاده پسر عموی عبدالرحمن

در تحوالت بعدی در بھمن )٢ريبنه دان( 13٢۴شمسی ،قاضی

ايلخانی¬زاده .ھر دو از خانوادهھای متنفذ بوکان از ايل ده

محمد در ميدان »چوارچرای« مھاباد با حضور جمعيت

بکری که نوعی رقابت با قاضی داشتند و انتخاب آنان انتخابی

بزرگی از بزرگان شھر و روسای بسياری از قبايل کرد

سياسی و ضروری بود .ايلخانی¬زاده ھا عضو »جمعيت

تاسيس جمھوری مھاباد را اعالم کرد .در اين روز پرچم

ژ.کاف« و حدودا سی¬وپنج ساله بودند.

کردستان برفراز ادارات مھاباد ،نقده و اشنويه به اھتزاز در

وزارت اقتصاد :احمد الھی .چھل ساله .اھل بازار و کسب
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وکار .تحصيلکرده و آشنا با مناطق مختلف کردستان از نظر

سرودهھايشان به رغم کمبود کاغذ چاپ و نشر می¬شد .اگر

زمينهھای تجاری و تجارت .از اعضای قديمی »جمعيت

چه اين کوشش¬ھا در طی عمر کوتاه جمھوری آن اندازه نبود

ژ.کاف« و در منزل او بود که قاضی محمد برای عضويت در

که بتواند مھاباد را به سطح دو مرکز فرھنگی ـ سليمانه و

جمعيت مراسم تحليف بجای آورد.

سوريه ـ که بيست¬وپنج سال بود زبان و فرھنگ کرد آزادانه

وزارت کار :خليل خسروی .از خانوادهھای قديمی مھاباد.

درآنھا آموخته و نوشته ميشد ارتفاء دھد با اين ھمه مھاباد از

چھار ماه پس از تشکيل »جمعيت ژ.کاف« به عضويت آن در

نظر سياسی کانونی بود که چشم ھمه کردان بر آن دوخته شده

آمده بود.

بود .محافل فرھنگی کردھای بيروت و استانبول و بغداد و

وزارت پست و تلگراف :کريم احمدين .مردی چھل ساله از

ھمچنين کردھای کوه نشين ھمه مراقب بودند ببينند آيا جنبش

خانوادهای نيک.

قاضی محمد کامياب خواھد بود يا ناکامياب خواھد شد».

وزارت تجارت :حاج مصطفی داودی .مردی پنجاه¬وپنج ساله

سرانجام دولت مرکزی،عليرغم مقاوله نامه ھايی که بسته بود

از خانواده¬ی بسيار محترم و پرجمعيت .در باغ او بود که

برای سرکوب جنبش ملی آذربايجان ،ارتش شاھنشاھی به

نطفه »جمعيت ژ.کاف« بسته شده خود او اما يکسال بعد به

ھمراه اوباش خوانين و ارتجاع محلی را با کمک مستشاران

عضويت جمعيت درآمد.

آمريکا و انگليس اعزام و کشت و کشتار ھولناکی به در تبريز

وزارت دادگستری :مالحسين مجدی .با سوادترين و

و ديگر شھرھای آذربايجان به راه انداخت.

نامدارترين روحانی مھاباد .اعتبار و ارزش مذھبی و قضايی

پس از فاجعه آذربايجان ارتش ايران روانه کردستان شد .صدر

او ،نشان شايستگی او برای اين مقام بود.

قاضی برادر قاضی محمد و نماينده مجلس در مياندوآب با

وزارت کشاورزی :محمود ولی¬زاده .جوان¬ترين عضو

سرلشکر ھمايونی ديدار کرد واعالم کرد» :کردھا آماده اند با

کابينه .بيست وسه ساله .مدرسه عالی کشاورزی کرج را به

مسالمت از ارتش ايران استقبال کنند».

پايان برده بود .ازخانوادهھای باالی مھاباد و از سال  1322به

سرلشکر ھمايونی واحدھای ارتش را به¬ھمراه افراد مسلحی

عضويت در»جمعيت ژ.کاف« در آمده بود.

از عشاير دھبکری و مامش و منگور به فرماندھی سرھنگ

افزايش يافتهاند.

دوم غفاری به مھاباد فرستاد .نماينده قاضی در بيرون شھر

جمھوری مھاباد برای گسترش فرھنگ و زبان کردی تالش

جلوی اين نيروھا را گرفت ،به فرمانده نيروھا اعالم کرد قرار

میکرد و اميدوار بود تا مھاباد را به مرکزی برای جنبش

قاضی محمد با ھمايونی بر اين بوده که واحدھای نظامی وارد

فرھنگی و ملی ـ نظير سليمانيه يا سوريه ـ تبديل کند .در ابتدا

شھر شوند و نه عشاير مسلحی که ممکن است موجب آشوب

آموزگاران کرد در کالس¬ھا ،کتاب¬ھای درسی فارسی را

شوند .عشاير بازگردانده شدند .واحدھای ارتشی وارد مھاباد

برای دانش¬آموزان به کردی بازگو میکردند .بعدھا

شدند و به عمر يک¬ساله جمھوری مھاباد پايان داده شد.

کتاب¬ھای آموزشی به کردی چاپ شد.

قاضی محمد و فرماندھان ارتش از يکديگر ديدار کردند.

يک روزنامه و يک ماھنامه سياسی ھر دو بنام »کردستان« و

قاضی محمد برای نجات ديگران از کشت و کشتار ،مسئوليت

دو مجله عمدتا فرھنگی بنامھای »ھاوار«)فرياد( و »ھالل«

ھمه اقدامات جمھوری مھاباد را بعھده گرفت .قاضی محمد،

به کردی منتشر شدند .ھمه اين نشريات ،در چاپخانهای که

سيف قاضی ،صدر قاضی و ھمه اعضای کميته مرکزی حزب

ارتش سرخ به جمھوری مھاباد ھديه داده بود چاپ میشدند.

دمکرات کردستان و اعضاء کابينه جمھوری مھاباد دستگير و

روزولت مینويسد» :اھميتی را که قاضی محمد برای ادبيات

زندانی شدند .تنھا عضو دولت جمھوری مھاباد که از تعرض

و زبان کردی قائل بود میتوان از اين نکته دريافت که در

مصون ماند حاج بابا شيخ بود بخاطر مقام و موقعيت

ميان کارکنان دفترش دو شاعر جوان ،ھژار و ھيمن بودند که

مذھبیاش...
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قاضی محمد ،برادرش صدر قاضی که نماينده مجلس شورای

بگذاريد .ديگر فريب دشمنان را نخوريد .دشمن ملت کرد از

ملی بود و ھميشه نقش ميانجی و رابط با دولت مرکزی را

ھر دسته و گروه و رنگ و نژاد ،باز ھم دشمن است ،بیرحم

بعھده گرفته بود و نيز محمد حسين سيف قاضی ،در محکمهای

است وجدان ندارد ،شما را بجان ھم میاندازد تا به منافع خود

نظامیکه در مھاباد تشکيل شد محکوم به اعدام شدند و در

دست يابد ،با وعدهھای دروغين ،شما را میفريبد.

ميدان چوار چرای )چھار چراغ( مھاباد نا جوانمردانه بردار

از اسماعيل آقا شکاک تا جوھر آقا برادرش و ھمزه آقا منگور

شدند.

و چندين و چند قھرمان ديگر ،فريب اين ظالمان ملعون را

مردم کردستان و ديگر خلق ھای تحت ستم ايران اين ھمه

خوردند و نامردانه به شھادت رسيدند .ھمه آنھا را با قرآن و

ساله خاطره اين روز را گرامی ميدارند .تاريخ معاصر

قسم فريب دادند آخر اينھا کی قرآن و قسم حاليشان است ،وفا

کشورما شاھد مبارزات بسياری از سوی مردم اقصی نقاط

نزد اين جماعت ،کاالی بازار است .در راه خدا و بخاطر او

ميھنمان برای رھايی از استبداد و رسيدن به آزادی و عدالت

پشت يکديگر را خالی نکنيد و متحد شويد مطمئن باشيد اگر

بوده است .بدون ترديد جنبش آزاديخواھی مردم کردستان،

دشمن به شما عسل بدھد ،آلوده به زھر است .فريب سوگندھای

ھمواره در راس اين مبارزات قرار داشته و دارد .به ھمين

دروغين را نخوريد .اگر ھزار بار ھم به قرآن ،سوگند ياد کنند

خاطر خلق کرد از احترام خاصی در ميان ديگر خلقھا و

باز ھم ھدفی جز نابودی شما ندارند .در آخرين ساعات زندگی

مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی برخوردار است .بی

خود ،خدا را شاھد میگيرم که در راه آزادی و بختياری شما

دليل نيست که قاضی محمد در آخرين لحظات زندگی اش طی

جان و مال خود را فدا نمودم و از ھيچ تالشی فروگذار نکردم.

وصيتی از ھمه کردھا می خواھد تا به راه خود دور از ھر

نزد ايشان ،کرد بودن شما جرم است ،سر و جان و مال و

لغزشی ادامه دھند .در بخشی از اين وصيت نامه آمده است:

ناموس شما نزد آنھا حالل است.

«ملت مظلوم ،محروم و ستمديده کرد! برادران عزيزم! در

آنھا چون در ميدان نبرد نمیتوانند رو در روی شما بايستند

آخرين لحظات زندگی مطالبی را بعنوان نصيحت عرض

ھمواره به حيله روی میآورند .شاه و ايادی او بارھا پيغام

میکنم .بخاطر خدا از دشمنی يکديگر دست برداريد ،متحد

فرستادند که برای مذاکره آماده ھستند و تمايل به خونريزی

شويد و به حمايت يکديگر برخيزيد .در برابر دشمن بايستيد،

ندارند اما من میدانستم آنھا دروغ میگويند .اگر نبود خيانت،

خود را به ثمن بحس به دشمنان نفروشيد .دشمن تنھا برای

خودفروشی و فريبخوردگی برخی سران عشاير ،جمھوری

دستيابی به منافع خود شما را میخواھد .پس از آن شما ديگر

ھرگز شکست نمیخورد .وصيت میکنم فرزندانتان را دانش و

تفالهای بيش نيستيد.دشمنان ملت کرد بسيارند ،ظالمند ،المروت

علم بياموزيد .ملت ما از ديگر ملل جھان ،چيزی کم ندارد اال

و بیوجدانند .رمز سربلندی ھر ملتی اتحاد و با ھم بودن است.

دانش و علم ،دانش بياموزيد تا از کاروان بشريت عقب نمانيد.

آزادی يک ملت ،مستلزم پشتيبانی آحاد ملت است .ملت بدون

دانش ،سالح نابودی دشمنان است.

اتحاد ،ھمواره تحت سلطه خواھد بود .شما ملت کرد چيزی از

مطمئن باشيد اگر به دو اسلحه اتحاد و دانش مسلح شويد،

ملتھای ديگر کم نداريد ،اتفاقا ً مردانگی ،غيرت و شجاعت شما

دشمنان کاری از پيش نخواھند برد .شما نبايد با مرگ من و

بسی بيشتر است .ملتھايی که از بند اسارت رستهاند ،متحد

برادران و پسرعموھايم ترسی بدل راه دھيد .ھنوز قھرمانان

بودهاند و بس .شما نيز میتوانيد با اتحاد و ھمبستگی زنجير

بسياری بايد جان فدا کنند تا درخت آزادی کردستان به ثمر

اسارت را پاره کنيد .حسودی ،خيانت و خودفروشی را کنار

بنشيند». ...

از مبارزات کارگران و زحمتکشان کشور حمايت کنيم!
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قيام  29بھمن  56مردم تبريز ،جرقه ای...
مردم تبريز ،در اين قيام قھرمانانه خود با اتکا به نيرو و قدرت

مسجد در سر بازار تبريز ،انتھای خيابان فردوسی واقع شده

اجتماعی خود ،نه تنھا در مقابل يورش نيروھای سرکوبگر

است.

حکومتی ايستادند ،بلکه با تعرض انقالبی مراكز سياسی و

در اين مسجد را بسته بودند و نيروھای انتظامی نيز تمام اين

اقتصادی حکومت ،چون مركز حزب رستاخيز ،بانک ھا و

محله را در محاصره خود داشتند .تيمسار قره باغی از سران

ادارات دولتی را به آتش كشيدند و نيروھای سركوبگر

ارتش شاه در اين مورد گفته است...» :البته خب ،بيشتر اون

حکومت شاه را زمين گير نمودند .از اينرو ،قيام مردم تبريز،

طوری كه احساس شد ،ناشی از دستور استاندار بود كه گفته

نقطه عطفی مھم و سرنوشت ساز در گسترش مبارزات مردم

بود در مساجد رو ببندند ،بسته بودند ،راه نداده بودند».

سراسر ايران عليه حکومت سلطنتی بود.

سروان حقشناس ،رييس كالنتـری ناحيه شش وقت ،با سرعت

تظاھرات مردم که از ساعت  10صبح شروع شده بود ،تا

خود را به اجتماع مردم رساند و با لحن توھينآميز و عامرانه

ساعت  6بعد از ظھر به طول انجاميد .با فروکش کردن جوش

ای ،گفت» :بو طولھنين قاپسين باغلييون ،بوالر جھنم

و خروش مردم و از ساعت  7شب ،با اعالم حکومت نظامی،

اولسونالر گدسينلر« ،يعنی در اين طويله را ببنديد تا اينھا

تبريز عمال به شھری جنگ زده تبديل شده بود.

گورشان را گم كنند .اين افسر در آزار و اذيت و شكنجه

قبل از اين نيز مردم تبريز در جريان انقالب مشروطيت ،يعنی

مبارزان تبريز خصوصا سركوبی تظاھرات دانشجويان نقش

در دوره استبداد صغير ،قيامی را ھدايت کردند که به شکست

فعالی داشته و چھر منفوری بود .ھـمين لحن افسر کالنتری،

محمدعلی شاه قاجار منجر شد .در اين ميان ،قيام  29بھمن 56

خشم »محمد تجال« ،اين دانشجوی جوان را به طوری

مردم تبريز ،حلقه زنجيره قيام ھايی شد که سرانجام حکومت

برانگيخت که كشيده محكمی در گوش حقشناس خواباند .افسر

پھلوی را با ھدف برقراری يک جامعه آزاد ،برابر ،انسانی،

كالنتری مسلحانه به طرف او حمله برد .جوان سينه اش را باز

عادالنه و مرفه پايين کشيد.

كرد و گفت» :بزن« حق شناس ،با اسلحه ای كه در دست

اين قيام از آنجا آغاز شد که در روز نوزدھم دی ماه ،1356

داشت قلب جوان را ھدف گرفته ،شليك نمود و جوان در مقابل

مردم قم در اعتراض به چاپ مقاله اھانت¬آميز با امضای

ھزاران مردم معترض جان باخت.

مستعار احمدی رشيدی مطلق در روزنامه اطالعات ،توسط

شليك اسلحه كمری حقشناس و جان باختن آن جوان ،بالفاصله

نيروھای سرکوبگر پھلوی به خاك و خون كشيده شد .در چھلم

انفجار خشم مردم را در پی داشت .مردم با ھر آنچه در

اين کشتار ،مردم نقاط مختلف ايران در ھمبستگی با جان

دسترس داشتند از سنگ و چوب به نيروھای انتظامی كه آنھا

باختگان قم ،مراسم ھايی را برگزار کردند .اما اين مراسم در

را در محاصره داشتند ،حمله ور شدند و اين جرقه ،آغاز قيام

شھر تبريز روز  29بھمن ،به يک قيام مردمی منجر گرديد در

شورانگيز مردم تبريز شد.

واقع سرآغازی برای سرنگونی حکومت پھلوی بود.

مردم در حالی كه پيكر اين جوان جان باخته قيام خويش را بر

از ھمان ساعات اوليه صبح شنبه  29بھمن  1356دانشجويان،

دست حمل می كردند ،از بازار خارج شدند .مردم نيز گروه

دانشگاه را به كلی تعطيل كرده و راھی محل تجمع شدند .در

گروه به آنھا پيوستند.

اين روز تمام مغازه ھا ،بازار ،حتا نانوايی ھا ھم تعطيل بودند.

مردم به رھبری مردم آگاه و به ويژه دانشجويان مبارز ،به چند

ھر چه به ساعت زمان برگزاری مراسم چھلمين جان باختگان

گروه تقسيم شدند و در خيابان ھای مختلف شھر دست به

قم ،نزديكتر می شد بر جمعيت تجمع کننده در مقابل مسجد

راھپيمايی زدند .سرانجام تمام شھر از حالت عادی خارج شد

قزللی )ميرزا آقا يوسف مجتھد( ،افزوده می شد .به طوری كه

و شکل قيام عمومی به خود گرفت .مردم تجمعات مختلف ،به

شمار مردم به بيش از  20ھزار نفر تخمين زده می شد .اين

وجود آورده بودند و تمام شھر را تحت شعاع حرکت ھای
اعتراضی خود قرار داده بودند به طوری که شعارھای مردم
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خشمگين تمام شھر را به لرزه درآورده بود و تعداد مردم

)انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك ،جلد سوم ،تھران،

معترض نيز به دھھا ھزار نفر بالغ می شد.

وزارت اطالعات ،1377 ،ص )21

مقامات شھر ،کليه نيروھای سرکوبگر خود را برای سرکوب

درپی اين اقدامات ،ساعت  16نيز جلسھای با حضور مقامات

مردم ،به خيابان ھا آوردند و حتا فوری با پادگان ارتش در

مسئول آذربايجان شرقی برای رسيدگی و ارزيابی اين قيام

مراغه تماس گرفتند تا حوالی عصر بسياری از نيروھای

تشكيل شد .با مقاومتھايی كه در پادگان تبريز برای سركوبی

ضدشورش و پليس و سرباز و ساواکی ھای لباس شخصی را

مردم صورت گرفته بود ،امكان استفاده از نيروھای اين پادگان

به خيابانھای شھر ريختند .با اين وجود ،آن چنان ھمبستگی

برای حکومت فراھم نشد .از اينرو ،از پادگانھای شھر عجب

عجيب و غيرقابل تصوری بين مردم به وجود آمده بود که ھمه

شير و مراغه و مرند درخواست كمك كردند.

ھوای ھمديگر را داشتند و ترسی از صفير گلوله ھا نداشتند.

اما ھيچکدام از اين تھديدھا و ترفندھا تاثيری در ھم شکستن

وقتی حتا اعزام کاميونھای پر از نيروھای پليس و ماموران

روحيه مردم معترض نداشته به طوری كه با اعتراض گسترده

ضدشورش نيز نتوانست قيام را مھار کند؛ يحيی ليقوانی رييس

و مقاومت بی نظير مردم تبريز به ويژه جوانان ،دانشجويان،

ساواك تبريز ،ھنگامی كه عادی نبودن اوضاع شھر را می

مردان و زنان روبرو شدند و نيروھای سرکوبگر تعداد بی

بيند ،بالفاصله با تھران تماس می گيرد و كسب تكليف می كند.

شماری از مردم را به قتل رساندند و يا زخمی کردند .درگيری

شاه كه خبر قيام مردم تبريز به او رسيده بود ،در تماس با

بين مردم و نيروھای سرکوبگر تا عصر ادامه يافت .تا اين که

جمشيد آموزگار دستور حفاظت از پمپ بنزين ھا ،كارخانه ھا،

سرانجام ساعت  5بعد از ظھر نيروھای نظامی با سرکوب

ادارات دولتی و سركوب شديد را تظاھرات مردم را می دھد و

شديد ،کنترل شھر را به دست گرفتند.

می گويد كه ھرگونه مقاومتی سركوب گردد .شورای امنيتی

مردم معترض و خمشگين به اولين مرکز دولتی يورش بردند،

استان تشكيل جلسه می دھد و تصميم می گيرند از نيروھای

ساختمان مركزی حزب رستاخيز بود .ھنگامی كه مردم مقابل

ارتش و ژاندارمری استفاده كنند و يگان ھای نظامی در سطح

آن رسيدند با وجود آن كه رگبار گلوله به سوی مردم می باريد

شھر مستقر شوند و برای اين كه نشان بدھند در سركوب

در مدت كوتاھی ،ساختمان اين حزب به تصرف مردم درآمد و

جديت دارند دستور استقرار دو دستگاه تانك چيفتن ،دو دستگاه

تمام وسايل آن از جمله وسايل نقليه را بقه آتش کشيده شد.

نفربر و يك دستگاه تانك اسكورپين را در سطح شھر

مراكز ديگری چون سينماھا و بانك¬ھا از ديگر اھداف خشم

می¬دھند.

انقالبی مردم بود كه يكی پس از ديگری ويران شدند.

نتيجه مكالمه تلفن تيمسار استاندار آذربايجان شرقی با نخست

از حوالی شب شنبه تا فردای آن روز )يكشنبه( ،صدھا نفر را

وزير ھم به شرح زير بود -1 :استاندار آذربايجان شرقی ،با

دستگير کردند و ھر جا که چند نفری جمع می شدند بالفاصله

نھايت قدرت عمل نمايد -2 .دستگيرشدگان بازجويی شوند-3 .

عکس العمل شديد نشان می دادند و آنھا را تھدی و دستگير و

در صورت مقاومت سركوب گردند -4 .تيم فيلم برداری از

متفرق می کردند .ظھر يکشنبه ،استاندار تبريز» ،اسكندر

تھران اعزام می¬گردد .مامورين در انجام ماموريت آنان،

آزموده« در گفتگو با راديـو و تلـويـزون گفـت كه »تعـداد

جھت فيلم برداری از اماكن و تاسيسات خسارتديده تسھيالت

كثيری از اخاللگران را كه از خارج مرزھا برای ايجاد آشوب

الزم فراھم نمايند -5 .بنابه اوامر مطاع مبارك شاھنشاه

آمده بودند ،دستگير شدند».

آريامھر ،كليه پمپ بنزينھا و مخازن نفت و بنزين و

در اسناد و گزارشات آمده است که قيام سازمان يافته مردمی

كارخانجات بايد تحت مراقبت شديد قرار گيرند -6 .تيمسار

تبريز ،در وسعتی به طول  12كيلومتر از دانشگاه آذرآبادگان

استاندار با آقای قاضی واعظ شھر تماس تلفنی حاصل نموده و

در شرق تا ايستگاه راه آھن در غرب و در عرض  4كيلومتر

مقرر گرديد كه ھمراه چند نفر از روحانيان در مساجد مختلف

از مقر حزب رستاخير در شمال تا دو خيابان مانده به

شھر تبريز مردم را به رعايت نظم و آرامش دعوت نمايند«.
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كنسولگری آمريكا در جنوب گسترده شده بود) .مجموعه اسناد

که اين ورق تا سرنگونی حکومت پھلوی باز ماند و سرنوشت

النه جاسوسی ،تھران ،1373 ،ص )55

سراسر جامعه ايران را رقم زد.

يكی از جوانان تبريز به نام قربانعلی شاكری در چھارراه

واكنش حکومت شاه ،عليه قيام  29بھمن مردم تبريز ،بسيار

دانشسرا زير گلوله ماموران خود را به باالی مجسمه شاه

سريع بود :اولين واكنش حکومت پس از برقراری حكومت

رساند تا طنابی به گردن آن بيندازد و مردم آن را به زير

نظامی ،دستگيری ھای گسترده بود .پس از پايان روز 29

بكشند ،اما گلوله به وی اصابت كرد و جان باخت.

بھمن ظرف  48ساعت  621دانشجو دستگير و روانه زندان

در محله دوچی )شتربان( که يک محله کارگری و فقيرنشين

شدند .اقدام ديگر سرکوبگران حکومتی در اين شھر ،بركناری

تبريز است و سابقه طوالنی مبارزه داشت ،نبرد سختی ميان

و تنبيه مسئولين و مامورينی بود که به طور جدی در مقابل

مردم و پليس در جريان بود .نيروھای سرکوبگر حکومتی ،با

مردم نايستاده بودند و يا بخشا ھمراھی نيز کرده بودند .شاه

ھمه ابزارھای سرکوب خود سعی در سركوب مردم داشتند،

دستور داد مامورانی كه در پيش بينی و جلوگيری از واقعه

گاز اشك آور و دود باروت گلوله سبب شده بود که ابر سياھی

قصور كرده اند تنبيه شوند .رييس شھربانی تبريز ،معزول و

آسمان اين محله را فرا بگيرد.

به تھران احضار شد .استاندار ھم بر كنار گرديد.

در رابطه اين کشتار ،در آمار ساواك آمده است 581» :نفر

روز نھم اسفند  ،1356روزنامه رستاخير در اين باره چنين

دستگير 9 ،نفر کشته 118 ،نفر زخمی 3 .دستگاه تانك2 ،

نوشت» :سپھبد آزموده كه در زمان وقايع بھمن ماه تبريز،

سينما ،يك ھتل ،كاخ جوانان ،حزب رستاخيز و تعدادی اتومبيل

استاندار آذربايجان شرقی بود به تھران احضار گرديد «.در

شخصی و دولتی به آتش كشيده شدند «.چند روز بعد تعداد

پی قيام مردم تبريز ،رييس شھربانی آذربايجان ،تسليم

جان باختگان تبريز به  13نفر رسيد.

»كميسيون بررسی واقعه« شد .دولت كوشيد تا با كنترل

دانشجويان مبارز و چپ ،نقش مھمی در گسترش و ھدايت قيام

مطبوعات و راديو تلويزيون تا حد مقدور آن واقعه را يك

تبريز ايفا كردند .آنھا سعی کردند طوری مردم را ھدايت کنند

مساله بی اھميت جلوه دھد .مسئوالن حزب رستاخير اولين

که از يک سو از حرکت ھای بی ھدف و احساسی جلوگيری

طرفداران شاه بودند كه در اين خصوص موضع گيری كردند؛

شود و از سوی ديگر ،آسيبی به مغازه ھا و اموال شخصی

ھالكو رامبد ،گفت» :عوامل آشوب تبريز معلوم نيست كی و

مردم نرسد .برای نمونه مردم به بانك ھا حمله می كردند بدون

از كدام مرز وارد ايران شده اند «.وی در روز بعد گفت:

اين که کسی پول ھای آنھا را غارت کند .يا ھر جا که بانكی

»كمونيست ھای شناخته شده سبب اغتشاش تبريز بوده اند«.

در طبقه زيرين خانه مسكونی قرار داشت فقط به شكستن شيشه

محمود جعفريان ،در اجتماع اعضای حزب رستاخيز تبريز،

آن اكتفا می كردند تا آسيبی به منازل مردم نرسد .اتومبيل ھای

چند روز بعد از قيام اعالم كرد» :آشوبگران كه تبريز را به

شخصی مردم در كنار خيابان ھا آسيب نديدند در حالی که

آتش كشيدند تبريزی نبودند».

وسائل نقليه دولتی سريعا مورد حمله قرار می گرفت .حتا يک

كلماتی نظير كمونيست¬ھای شناخته شده ،مزدوران خارجی،

نمونه خبر و گزارش منتشر نشده است كه مبارزين و مردم

ماركسيست ھا ،ماركسيست ھای اسالمی به طور مکرر و

معترض به مدرسه و يا مركز فرھنگی آسيبی برسانند.

کسل کننده ای توسط سران و مقامات و مسئولين حکومت شاه

قيام مردم تبريز و اين كشتار وحشيانه مردم ،شاه و کل

در مطبوعات و راديو تلويزيون تكرار می شد.

دستگاھھای دولتی را غافلگير کرد .چرا كه در چھل روزی که

محمدرضا شاه ،در  8اسفند  56به مناسبت روز آزادی زنان

از کشتار مردم قم می گذشت اعتراض جدی صورت نگرفته

در ورزشگاه بزرگ تھران ،سخنرانی تندی كرد و در آن حمله

بود دولت و در راس ھمه شاه فکر می کردند ،مردم مرعوب

شديدی به مخالفان حمله نمود .او ،در قسمتی از صحبت خود

شده اند و جرات اعتراض ندارند .اما قيام قھرمانانه و

گفت» :سياست حداكثر آزادی را ادامه خواھيم داد زيرا اركان

شکوھمند مردم تبريز ،ورق جديدی را در جامعه ايران گشود

اين مملكت براساس انقالب شاه و ملت چنان قوی است كه
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مظاھر واپسين اتحاد نامقدس سرخ و سياه نمی تواند به آن خلل

پارلمانی طی سخنانی اظھار داشت :در شھر تبريز عدھای

وارد كند) «.روزنامه رستاخيز 9 ،اسفند )1356

اوباش و به صراحت بگويم مزدوران خارجی كه معلوم نيست

ابعاد حركت مردمی تبريز در  29بھمن  56چنان وسيع بود كه

از كدام راه و كدام مرز وارد ايران شده اند ،عملی شبيه آنچه

واحد خبر راديو و تلويزيون آذربايجان روز بعد از حادثه

لشگر مغول كرده انجام دادند و با تمام زشتی فجايعی در شھر

خبری را بدين مضمون به خبرگزاری پارس و راديو تلويزيون

تبريز به وجود آورند و به مراكز فرھنگی ،خيريه و عمومی و

ملی ارسال كرد» :در تظاھرات روز گذشته تبريز كه تا

آنچه كه منحصراً برای خدمت به مردم بود صدمه زدند .البته

شامگاه ادامه يافت ،تظاھر كنندگان در خيابانھای پھلوی،

آنچه برای ھمه روشن است پيشرفت ايران متوقف شدنی و

فردوسی ،شھناز ،چھارراه باغ گلستان ،ملل متحد ،امين،

برگشتنی نيست و دولت در نھايت قدرت و كمال مراقبت در

كورش ،شاه بختی ،شاھپور ،دارايی ،شمس تبريزی و نقاط

حفظ امنيت ،وظايف قانونی خود را انجام خواھد داد».

ديگر اين شھر به راه افتادند .طبق گزارشھای رسيده در اثر

حدود يك ھفته پس از واقعه  29بھمن ،در پنجم اسفند 56

اين حوادث  73بانك 8 ،سينما ،صدھا مغازه ،ده¬ھا اتومبيل و

»محمود جعفريان« قائم مقام حزب رستاخير برای شركت در

اماكن دولتی از جمله ساختمان حزب رستاخيز به آتش كشيد

جلسه شورای اين حزب به تبريز سفر كرد .سپھبد آزموده

شد .در اثر اين آتشسوزيھا كه ساعتھا ادامه داشت ھزاران

استاندار وقت آذربايجان شرقی در آن روز با حقارت و ذاللت

برگ از اسناد بانكی و مقادير قابل توجھی اسكناس نيز سوخته

تمام با چشمانی گريان خطاب به جعفريان گفت ...» :اما چه

است .ھمچنين در تظاھرات روز گذشته 18 ،نفر جان خود را

كنم كه تبريز گريان است ،گريه كردند ،من ھم گريه كردم ،آن

از دست داده و  60نفر از مجروحان اين واقعه در

روز گفتم و حاال ھم تكرار می كنم روز بيست و نھم ،به خدا

بيمارستانھای تبريز بستری شدھاند .طبق اطالعات به دست

قسم ،به خدا سوگند ،كاش ھمان جا از بين رفته بودم ...

آمده تاكنون  650نفر در اين رابطه دستگير و بازداشت

آذربايجانی كجايی؟ اينھا كه شما ديديد آذربايجانی نبودند ،اينھا

شدھاند».

تبريزی نبودند»...

در پی ارسال اين خبر ،راديو و تلويزيون ملی ايران ،سراسيمه

سناريو بعدی حکومتيان ،برپايی ميتينگ فرمايشی حزب

شد و خبر تحريف شدھای را به نقل از خبرگزاری پارس در

رستاخير در تبريز و دعوت از جميشيد آموزگار نخست وزير

اخبار روز  30بھمن  56پخش كرد .متن خبر كه در ساعت دو

و دبيركل وقت اين حزب بود .اين ميتينگ در ميدان عاليقاپو

بعد از ظھر  30بھمن  ،56از راديو ايران پخش شد در واقع

)استانداری( و با بسيج اجباری كارمندان دولت ،دانش¬جويان،

اعالميه دولت تلقی شد چنينی بود» :به گزارش خبرگزاری

دانشآموزان ،اھالی روستاھای تابعه و شھرستانھای اطراف و

پارس ،روز گذشته طی اغتشاشاتی كه به وسيله چند گروه در

نيروھای نظامی و انتظامی و لباس شخصی برگزار شد و در

تبريز روی داد ،چندين محل به آتش كشيده شد و شيشھھای

آن جمشيد آموزگار نخستوزير وقت سخنرانی کرد.

تعدادی از مغازھھا در ھم شكست ...چند گروه در خيابانھای

او خطاب به حضار گفت» :بايد پرسش كنيم آنھا كه ادعا

شھر به راه افتادند و در حالی كه شعارھای كمونيستی و

ميكنند به طرفداری از مردم تظاھرات كردھاند و با اين كار

ضدملی ميدادند به مغازھھا و بانكھا حمله بردند .اين افراد در

خود جوانان بيگناه ما را تحريك به تخريب و آشوبگری

طول راه تعدادی از وسايط نقليه را نيز به آتش كشيدند اما

نمودھاند ،آيا اين نامش طرفداری از توده ھای مردم است؟ آيا

سرانجام با دخالت ماموران متفرق شدند».

مفھوم آزادی اين است كه معدودی ورشكسته سياسی بخواھند

متعاقب اين خبر راديو و تلويزيون ملی در گزارش خود از

با اين اعمال شرورانه سبب سلب آزادی از اكثريت مردم

مجلس شورای ملی گفت» :در جلسه علنی امروز مجلس

شوند؟ جای تاسف است كه اين گونه اقدامات در ھنگامی

شورای ملی و به دنبال نطقھای پيش از دستور نمايندگان

صورت می¬گيرد كه »انقالب شاه و ملت« ايران را به سوی

پيرامون وقايع تبريز » ،ھوالكو رامبد« وزير مشاور در امور

»دروازھھای تمدن بزرگ« سوق ميدھد .حوادثی كه در آغاز
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سخنانم به آن اشارت رفت نبايد موجب تشويش و نگرانی

پارسونز سفير انگليس در ايران» :تالش دولت موفقيت آميز

بشود ،اگرچه در چند ھفته اخير ھزاران نامه و تلگرام و پيام

نبود) «.سرآنتونی ،پارسنز ،غرور و سقوط ،ترجمه منوچھر

از دھھا ھزار ايرانی وطنپرست به دست رسيده كه ھمه

راستين ،تھران ،مولف ،1363 ،ص )104

خواستار مقابله و رويارويی با معدودی خرابكار و آشوبگر و

خبرگزاری ھا ،از جمله بی بی سی ،مونت کارلو ،،فرانسه،

مجازات تمام مسببين بودند .آنچه را كه اطمينان ميدھم اين

عراق ،پيک ايران ،راديو باکو و غيره اخبار  29بھمن  56را

است كه البته دولت به وظايف قانونی خود عمل خواھد كرد.

پخش کردند.

ولی معدودی آشوبگر كه جز پوچگرايی و ھرج و مرجطلبی

سرکوب و کشتار وحشيانه مردم معترض تبريز ،مردم سراسر

انديشه ديگری در سرندارند ميتوانند برای مدتی ھر چند كوتاه

ايران را چنان تكان داد كه جامعه ايران در آستانه انفجار قرار

آسايش و رفاه تودھھا را برھم بزنند و در اينجاست كه ضروت

گرفت .انفجاری كه سرانجام دودمان پھلوی را بر باد داد .از

ھمبستگی ،پيوند و ھم دلی بار ديگر به ثبوت ميرسد كه ھمگی

آن تاريخ ،حکومت پھلوی و در راس ھمه شاه به يک چھره

در صفوف متشكل به راھنمايی و ارشاد فرمانده عاليقدر خود

منفور تر از ھميشه مبدل شد .بنابراين ،قيام گسترده مردم

به پيش برويم و به دنيا نشان دھيم كه ھيچ نيرويی را يارای

تبريز و قتل عام آن ،بازتاب وسيعی در سراسر ايران و نھادھا

مقاوت با خواسته ملت ايران برای رسيدن به دروازھھای تمدن

و سازمان¬ھای سياسی و اجتماعی داشت .اين واقعه در خارج

بزرگ نيست و دولت اطمينان ميدھد كه با ھرگونه ھرج و

کشور نيز توسط کنفدراسيون دانشجويان ايرانی ،به گوش

مرجطلبی و آشوبگری چه از سوی چپيھا و چه از سوی

افکار عمومی مردم جھان رسيد.

راستيھا مبارزه خواھد كرد».

نشريه » 16آذر« نشريه كنفدراسيون محصالن و دانشجويان

جشميد آموزگار ،در جھت تحريف ھر چه بيش¬تر افکار

ايرانی خارج از كشور نوشت» :قيام تبريز نه فقط برگی زرين

عمومی مردم از واقعيت¬ھای داليل قيام مردم تبريز ،طی

به تاريخ مبارزات ضدارتجاعی و قھرمانانه اھالی ستم كش

مصاحبھای مطبوعاتی در تبريز ،گفت 300» :ھزار

اين شھر می افزايد ،بلكه لحظه ای درخشان در تاريخ پيكار

آذربايجانی در تبريز طی قطعنامھای پيوند خود با شاه را

خلق ھای ميھن است».

تجديد كردند»!

تعدادی از دانشجويان مبارز ايرانی مشغول به تحصيل در

بدين گونه عوامل و عناصر و دم و دستگاه حکومتی ،انرژی

برلن شرقی )پايتخت جمھوری دمكراتيك سابق آلمان( سفارت

زيادی به خرج دادند تا قيام مردم تبريز را به تحريکات

ايران را در برلن به اشغال خود درآوردند و به افشای جنايات

»خارجی« و غيره نسبت دھند اما کسی چنين تحريفاتی را

شاه و پخش خبر مبارزه مردم تبريز پرداختند ،خبر اين جريان

ھرگز نپذيرفتند.

به سراسر جھان مخابره شد.

تبليغات واھی و دروغينی که ھمين امروز نيز علی خامنه ای

دانشجويان مقيم اتريش نيز مقارن سفر وزير امور خارجه

و احمدی نژاد ،امام جمعه ھا و ديگر سران و مقامات سياسی

ايران كه به دعوت صدراعظم و رييس جمھور اتريش به آن

و نظامی ريز و درشت حکومت اسالمی ،عليه جنبش

كشور رفته بود ،در خارج دانشگاه وين ،دست به تظاھراتی

خودجوش مردم آزاده ايران ،راه انداخته اند.

زدند و شعار خود را »حمام خون در ايران« قرار دادند .آنھا

اما اين تظاھرات نمايشی كه با بسيج کارمندان دولتی،

می گفتند تعداد بسيار زيادی از مردم به خصوص از شھر

نيروھای سرکوبگر ،آوردن مردم از روستاھای اطراف به اين

تبريز ضمن تظاھرات در زدوخوردھايی كه با پليس صورت

نمايش دولتی و ھمچنين سوء استفاده از احساسات مذھبی مردم

گرفت ،كشته شده اند».

برگزار شده بود نه تنھا شور و ھيجانی نداشت ،بلكه حتا بين

مراسم چھلم جان باختگان تبريز ،در شھرھای متعددی برگزار

جمعيتی که ساواکی ھا و مامورين و رستاخيزی ھا بسيج کرده

شد .قيام با برگزاری مراسم چھلمين جان باختگان تبريز ،دست

بودند نيز زد و خوردھايی روی داد و در مجموع به قول

کم در  55شھر بزرگ و کوچک که در ميان آن ھا ،يزد
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مشھورتر است ،تداوم پيدا کرد .باين ترتيب ،تظاھرات چھلم

ھايی نيز از طريق حزب رستاخيز صورت گرفت .يك »كميته

قيام مردم تبريز ،تقريبا سراسری كشور را در برگرفت .مردم

راھنمايی و اطالعات« كه ھدف آن تشريح توطئه ھايی بود كه

شيراز ،اصفھان ،جھرم ،اھواز و يزد كشته ھايی دادند که اين

از »خارج ھدايت« می شود تا مملكت را نابود سازد و ھم

مساله باعث شد تظاھرات و تجمعات اعتراض بيش تری در

چنين كميته ديگری به نام »كميته اقدام سراسری« در پايتخت

سراسر کشور سازماندھی شود.

و مراكز استان ھا به وجود آوردند تا با »اغتشاشات« مبارزه

در روزھای نھم و دھم فروردين مردم يزد ،به اعتراضات

نمايد.

گسترده ای دست زدند که توسط نيروھای سرکوبگر به

تخستين نتايج اين قيام ،رويارويی تمام عيار مردم با نيروھای

خشونت کشيده شد .بنا به گزارش پليس از تظاھرات يزد ،پس

سرکوبگر سلطنت پھلوی با شعار »مرگ بر شاه« بود که پس

از آن كه نيروھای امنيتی نتوانستند با استفاده از گاز اشك آور

از قيام تبريز ،اين شعار در تمام ايران سر داده شد .دوم اين که

تظاھركنندگان را متفرق سازند به روی آن ھا آتش گشودند.

اين قيام ،افکار عمومی مردم سراسر ايران و جھان را به

تظاھرات شھر يزد ،گسترش بيش تری نسبت به ساير

گونه¬ای تحت شعاع قرار داد که يک افق و چشم انداز يک

شھرھای ديگر داشته است .بدين ترتيب ،مراسم چھلم جان

انقالب را در مقابل مردم آزاده ايران گشود.

باختگان تبريز ،يكی از مراسم ھای اعتراض آميز گسترده

بنابراين قيام  29بھمن مردم تبريز ،نقطه عطفی در جريان

تری بود؛ اعتراضاتی كه پنجه آھنين حکومت پھلوی را در ھم

مبارزات مردم تبريز عليه حکومت شاه شد كه می توان آن را

شكست.

به اذعان بسياری از دستاندركاران و فعاالن انقالب ،1357

پس از قيام تبريز و يزد ،عالوه بر تشديد اقدامات پليسی ،تالش

موتور محرك پيروزی انقالب ناميد....

به مناسبت سالگرد شھادت دکتر تقی اراني
بزرگ علوی
صدھا سال تاريخ دوره ھای پرتالطم زندگانی ملتی را طی می
کند .فقط يک مرد بزرگ که مانند مشعل فروزان قرن ھا می
درخشد ،به وجود می آورد .ملت ھا زنده می شوند و در می
گذرند ،اسم آنھا در صفحات تاريخ حک می شود ،ولی اسم اين
مردان که موجود و مخلوق اين ملت ھا ھستند ھميشه زنده می
ماند .در تاريخ فداکاری و شھامت اين مردان فراموش شدنی
نيست .چه بسا اتفاق می افتد که مشخصات و خصوصيات
دوره ای به اسم مرد بزرگواری که موجود و مخلوق اين دوره
است ،مجسم می گردد .می گويند دوره پريکلس ،فرانسه
ناپلئون ،انگلستان کرامول .بعضی در اھميت و نفوذ مردان
بزرگ به حدی غلو کرده و تصور می کنند که آنھا خط سير
تاريخ را تغيير داده اند ،ولی در حقيقت اين مردان بزرگ که
محصول اوضاع مادی دوره ھای خود ھستند ،توانسته اند آمال
و آرزوی اکثريت مردم دوره خود را در قالب عمل ريزند و
از ھمين جھت اسامی آنھا نماينده مفھوم آن آرزو و آمال است.

١٦
دوره پنجم شماره  ١٥١بھمن ١٣٩٧

ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

کلمه شکسپير امروز مفھوم خاصی دارد ،يعنی دوره تجدد

ْ
بعدا کشف
چطور دکتر ارانی مرد ،جزو اسراری است که

ادبی در انگلستان ،يعنی دوره ھنری و صنعت در اين کشور.

خواھد شد ،جزو رمزھائی است که حل آن با سرنوشت ملت

وقتی اسم واشنگتن را می شنويم به ياد جنگ ھای آزاديخواھی

ايران توام است .ھر روزی که ملت ايران توانست قاتلين دکتر

و مبارزه ھای دموکراسی می افتيم .با اسم لنين تکان و حرکت

ارانی را به کيفر برساند و مجازاتی را که حق اين گونه اوباش

مردم ستمديده و زنجير شده در نظر ما تجلی می کند.

است ،درباره آنھا اعمال نمايد ،يک قدم در سير ترقی و تکامل

دکتر ارانی يکی از آن نوابغی است که ھرچند صد سال يک

فراتر نھاده و فقط وقتی ملت ايران می تواند جزو ملل مترقی

بار در زندگانی ملت ايران آفتابی می شود.

دنيا به شمار آيد که از قتل ظالمانه امثال دکتر ارانی جلوگيری

دکتر ارانی با فداکاری و شھامت و بزرگ منشی و با غرور و

کند و راه ترقی و تکامل آنھا را تضمين نمايد.

تکبر و در عين حال تواضع و فروتنی که مخصوص او بود،

روز چھاردھم بھمن  1318نعش دکتر ارانی را به غسال خانه

پی استواری ريخت که ثمرات و آثار آن بعدھا جلوه گر خواھد

بردند .يکی از دوستان نزديک دکتر اراني ،طبيبی که او را از

شد.اسم دکتر ارانی نيز امروز معنا و مفھوم خاصی پيدا کرده

بچگی و فرنگستان معاشر و رفيق بود ،نعش او را معاينه کرد

است .دکتر ارانی يعنی مقاومت در مقابل شديدترين و سياه

و عالئم مسموميت در جسد او تشخيص داد .مادر پير دکتر

ترين استبدادھای جھان ،دکتر ارانی عنی فکر روشن ،يعنی

اراني ،زن دليری که با خون دل وسائل تحصيل پسرش را

سر نترس ،يعنی از جان گذشتگي ،يعنی ايمان به موفقيت.

فراھم کرده بود ،روز چھاردھم بھمن  1318جسد پسر خود را

مفھوم دکتر ارانی ناقض مفھوم رضاخان است .اگر رضاخان

نشناخت .بيچاره زبان گرفته بود ،که اين پسر من نيست .اين

را به معنای ستمگری و زورگويی و طمع و ظاھرسازی

طور او را زجر داده و از شکل انداخته بودند .ھمين مادر

بگيريم ،مفھوم ضد آن دکتر ارانی يعنی رحم و محبت يعنی

چندين مرتبه دامن پزشک معالج دکتر ارانی را گرفته و از او

مقاومت ،يعنی سخاوت ،يعنی معنی و حقيقت .با مرگ دکتر

خواسته بود که پسرش را نجات دھد دوا و غذا برای پسرش

ارانی نقش تاريخی که بعھده اين بزرگوار واگذار شده بود،

بفرستد .دکتر زندان در جواب گفته بود اين کار ميسر نيست.

خاتمه نيافته است .شھامت بی نظير و مقام ارجمند اخالقی او

برای اينکه به من دستور داده اند که او را معالجه نکنم .مادر

در دل ھای ھواخواھانش ريشه دوانده و بارھای گران بھائی

دکتر اجازه نداشت حتی گالبی برای بچه اش بفرستد .کسی

خواھد داد.

تصور نکند که مقررات زندان و حتی مقررات من درآری

مرگ ارانی از آن مصيبت ھائی است که کليه کسانی که در

زندان رضاخان ورود دوا و غذا را برای زندانيان قدغن کرده

زندان بوده و اسم او را شنيده و يا يک بار او را در سلول ھای

است .زندانيان می توانستند ھر روزه از منزل خود غذا

مرطوب کريدر سه و چھار زندان موقت ديده بودند ھرگز

دريافت کنند و اگر کسی مريض می شد طبيب زندان نسخه ای

فراموش نخواھند کرد.

می نوشت و اين نسخه را زندانيان برای کسان خود فرستاده،

ضربت ناگوار و غيرقابل تحملی با مرگ ارانی بر تمام پنجاه

دارو دريافت می کردند .در بعضی موارد حتی اجازه داده می

و سه نفر بدون استثناء وارد آمد .من امروز ھر وقت می شنوم

شد که پزشک از خارج به عيادت زندانی بيمار بيايد .من خود

که کسی ولو از نزديکان خودم ھم باشد ،فوت کرده است ْ
ابدا

در زندان مبتال به آپانديست شدم و چون خودداری کردم از اين

تعجب نمی کنم .زيرا فوری به يادم می آيد که دکتر ارانی ھم

که پزشک زندان مرا معالجه و جراحی کند ،پس از يک ھفته

مرد .دکتر ارانی که برای زندگاني ،برای نجات ديگران خلق

طبيبی که خود من انتخاب کرده بودم ،به عيادتم آمد و اگر اين

شده بود ،دکتر ارانی که برای رھائی حق از چنگال ظلم و

طبيب آن روز مرض مرا آپانديست تشخيص داده بود،

نکبت و بدبختی زائيده شده بود ،مرد .چه تعجبی دارد اگر فالن

شھربانی حاضر بود حتی اجازه دھد که مرا در بيمارستانی

پيره زن در بستر مرگ جان می کند.

خارج از زندان معالجه کنند .بنابراين اوليای زندان و شھربانی
از رفتاری که با دکتر ارانی کردند ،ھيچ قصدی جز قتل او را
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نداشته اند .اگر مسموم کردن دکتر ارانی مسلم نيست به طور

و باالخره آن روز کليه زندانيان سياسی متفق الرای تصميم

قطع منظور آنھا از اين شکنجه و آزار ھيچ چيز ديگری جز

گرفتند که روز  14بھمن روز يادبود کليه کسانی که در زندان

نابود کردن او نبوده است .ما يکی دو روز پس از  14بھمن

استبداد جان داده اند باشد و ھر جا که ھستند ،چه زندان و چه

 1318از مرگ رھبر بزرگ خود باخبر شديم .آن روز يکی

در تبعيد و چه در آزادی اين روز را محترم بشمارند.

از شوم ترين ايام دوره زندگانی ما پنجاه و سه نفر بوده است.

روز چھاردھم بھمن  1319زندانيان سياسی که در تبعيد و يا

مردان بزرگ مثل بچه ھائی که مادر خود را از دست داده

در زندان بودند ،مجالس تذکری ترتيب دادند  .روز  14بھمن

باشند ،گريه می کردند.

 1320اغلب پنجاه و سه نفر و ساير زندانيان سياسی در سر

ابراھيم زاده کارگر جاافتاده ای که بطور قطع مصيبت

مزار او ابن بابويه به قول خود وفا کردند .عده زيادی از

روزگار را زياد چشيده بود مثل بچه پدر مرده ناله و ندبه می

آزاديخواھان در آن روز آن جا حضور يافتند و قبر دکتر ارانی

کرد .ما آن روز احساس می کرديم که بزرگترين قوه خود را

را گلباران کردند .ولی ھنوز آن روز نرسيده است که ما قولی

از دست داده ايم .زندان و حکومت سياه بزرگترين ضربت را

را که به دکتر داده ايم ،وفا کنيم.

بر ما وارد آورد.

ھنوز آن روز نرسيده است که ما بتوانيم بگوئيم :دکتر سر از

ما تصميم گرفتيم که در تمام کريدرھای سياسی مجلس عزائی

قبر در آر و ببين که ما منظور ترا برآورده ايم و آنچه تو

ترتيب دھيم .کليه زندانيان سياسی به دسته ھای پنج تا ده نفری

آرزويش را می کردی به صورت عمل درآمده است .ما فقط

در سلول ھای خود جمع شدند و به ياد دکتر ارانی مجالس

می توانيم بگوئيم دکتر ارانی خاطر جمع باش .ما بی کار

سوگواری و تذکر ترتيب دادند .يکی از رفقای نزديک دکتر

ننشسته ايم.

چنين گفت  :دکتر اراني ،امروز ما در بيغوله ھا به ياد تو گرد

درپی مقصود تو می کوشيم ،آن روز ھم خواھد رسيد .ما ايمان

ھم آمده ايم اما اميدواريم روزی بتوانيم قبر ترا گلباران کنيم و

داريم که دير يا زود به منظور خود که ھمان منظور توست

به تو بگوييم دکتر سر از خاک به در آر و ببين که تو نمرده

خواھيم رسيد.

ای و ياران و ھم زنجيران تو منظور ترا برآورده اند.

نقل از کتاب پنجاه و سه نفر نوشته بزرگ علوي.

ھر کس خاطره ای داشت ،برای ديگران حکايت کرد

صفحات  277تا 281

گوشه ھايی از تاريخ معاصر ايران
»نتايج شکست جنبش دموکراتيک آذربايجان«
رسول مھربان
2ــ مقدمات لغو مقاوله نامه ھاي ھمكاري ايران و شوروي
ھمه ي اين بازيھا براي آن بود كه موافقت نامه ي قوام -
سادچيكف درباره يبھره برداري مشترك ايران و شوروي از نفت
شمال باطل و لغو شود  ،و بھھمين منظور از روزھا پيش ژرژ
آلن سفيركبير آمريكا در باغ فردوس به دعوت دكتر صديق اعلم
سخنراني مفصلي راه انداخت و درس حكومت پارلماني
بھشنوندگان داد و گفت» :آمريکا اميدوار است كه اليحه ي نفت
شمال از تصويبمجلس نگذرد و در مقابل  ،آمريكا ھمه گونه
مساعدت و كمك را به ايران خواھدكرد و
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مردم آمريكا با اراده اي قوي در ر اه تأمين آزادي ايران مجاھدت

مي داند .و ماده ي سوم و ابالغيه مورخه ي  15فروردين 1325

خواھندنمود  ،دولت آمريكا تمام قدرت و منابع خود را در راه

كان لم يكن مي باشد*.

خالصي مردم جھان ازشر تجاوز و بيم حمله و تعدي صرف

ب -دولت بايد موجبات تفحص فني و علمي را به منظور اكتشاف

كرده است .اراده ي قطعي آمريكا در ادامه ي اين تصميم در

معادن فراھم آورده و در ظرف مدت پنج سال نقشه ھاي كامل

مورد

فنيو علمي مناطق نفت خيز كشور را ترسيم نمايد تا مجلس

ايران نيز مثل ساير نقاط جھان يكسان است« .و روزنامه »داد«

شوراي ملي با استحضار و اطالع كامل از وجود نفت به ميزان

که مراسم سخنرانی سفير کبير آمريکا را با عکس و تفصيالت

كافي بتواندترتيب بھره برداري بازرگاني از اين ثروت ملي را به

چاپكرده بود از قول روزنامه ي ديلي ھرالد نوشت :آمريکا راجع

وسيله ي تصويب قوانين الزم تعيين كند.

به نفت شمال ايران به روسيه اخطار قطعی كرد كه ملل آزاد گيتي

ج -واگذاري ھرگونه امتياز استخراج نفت كشور و مشتقات آن به

پشتسر ايران ھستند« 1 .و در ميان اين ھمه تھديد و ارعاب و

خارجي ھا و ايجا د ھر نوع شركت براي اين منظور كه خارجي

اميدوار کردن به عنايت آمريکا از طريق پرداخت وام و كمك

ھادر آن به وجھي از وجوه سھيم باشند مطلقا ُ ممنوع است.

ھاياقتصادي و نظامي باالخره به پيشنھاد دكتر رضازاده شفق

دــ در صورتي كه بعد از تفحصات فني مذكور در بند)ب( وجود

وكيل سوگلي دربار در مجلس پانزدھم ماده واحده اي به شرح

نفت به مقدار قابل استفاده ي بازرگاني در نواحي شمال ايران

زير تسليمرئيس مجلس شد  ،و از  104نفر نمايند ه ي حاضر در

مسلمگردد  ،دولت مجاز است در باب فروش محصوالت آن به ا

جلسه  102نفر به آن رأي موافق دادند و در نتيجه قرارداد و

تحاد جماھيرشوروي با آن دولت وارد مذاكره شود و نتيجه را به

موافقت نامه يقوام  -سادچيكف رد شد و آمريكا و انگليس به ھدف

اطالعمجلس شوراي ملي برساند.

ھاي خود رسيدند و قوام السلطنه ھم پس از چندي با نكبت و ادبار

ھــ دولت مكلف است در كليه ي مواردي كه حقوق ملت ايران

سقوط كرد وابراھيم حكيمي )حكيم الملك( به جاي او نشست و

نسبت به منابع ثروت كشور اعم از منابع زيرزميني و غير آن كه

كابينه ي حكيمي نيز كه به عنوان محلل روي كار آمده بود  ،جاي

موردتضييع واقع شده است به خصوص راجع به نفت جنوب به

خود را به عبدالحسين ھژير داد  .تصميمي كه مجلس پانزدھم در

منظور استيفاي حقوق ملي مذاكرات و اقدامات الزمه را به عمل

مورخه ي  30مھرماه  1326گرفت  ،نتيجه ي زدوبندھا و

آورد ،ومجلس شوراي ملي را از نتيجه ي آن مطلع سازد.

مذاكرات طوالنيجناح ھاي مختلف مجلس پانزدھم است كه

تصميم با ال در جلسه ي شب پنج شنبه سي ام مھر ماه 1326

عبدالرحمن فرامرزي در خاطرات خود به تفصيل نوشته است و

مجلس شوراي ملي اتخاذ شده است.

آن را يكي از بھترينخدمات مجلس پانزدھم به ملت ايران مي

رئيس مجلس شوراي ملي.رضا حكمت -سردار فاخر 2

داند!!

ھمه ي اين ھياھو و نر و ماده بندي ھا ،فقط به منظور قطع و

توجھي به متن ماده و احده معلوم مي كند كه ھدف اين خدمت

مسدود كردن رابطه ھاي اقتصادي ،تجاري و فني با دولت

گزاري به ملت ايران در نھايت مخالفت با توسعه ي روابط

شوروي بود .زيرا موافقت نامه قوام  -سادچيكف عالوه بر آنكه

اقتصاديايران و شوروي بود ،كه استراتژي كلي امپرياليسم آمريكا

امتياز نبود ،بلكه در صورت تصويب و اجرا اساس ھمه ي
رويه و

را تشكيل مي داد.

امتيازات استعمارينفت خاورميانه را برھم مي زد.

ماده واحده  -الف  :نظر به اينكه آقاي نخست وزير با حسن نيت و

رفتاري كه از نمايندگان و وكالي بدون موكل مجلس پانزدھم به

در نتيجه استنباط از مفاد ماده ي دو م قانون آذر ماه  ،1323اقدام

رھبري حسين مكي و مظفربقايي و رضازاده شفق عليه توافق

به مذاكره و تنظيم موافقت نامه ي مورخه ي پانزدھم فروردين

نامه ايران و شوروي مشاھده شد ،ثابت كرد اين بازيھاي پارلماني

ماه  1325در باب ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي

كه در قالب ايران خواھي واستقالل طلبي و سياست موازنه ي

نمودھاند ،و نظر به اينكه مجلس شوراي ملي ايران استنباط

منفي بروز كرده  ،دنباله ي ھمان توطئه ھاي پارلماني مجلس 14

مزبور را منطبق با مدلول و مفھوم واقعي قانون سابق الذكر

است  .و اگر آن بار دكترمصدق تز معلول سياست موازنه ي

تشخيص نميدھد ،مذاكرات و موافقت نامه را بالاثر و كان لم يكن

منفي را در نھايت احترام عليه شوروي بكارگرفت  ،و نتيجه ي
آن را ندانسته عايد شركتھاينفتي انگليسي گردانيد ،و موجب
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اجراي موفقيت آميز طرح درازمدت آمريكا و انگليس مبني بر

آقايان شريعت زاده و سيدھاشم وكيل ،دوست قو ام بودند و دكتر

عقب راندن شوروي و دور نگھداشتن ايران و شوروي از رابطه

متيندفتري مخالف شديد او بود  .در كميسيون ھر طرحي كه آنھا

و مراوده ي تجاري و فني شد  ،اين بار حسين مكي و مظفر بقايي

درست مي كردند دكترمتين د فتري با داليل حقوقي رد مي كرد،

به رھبري دكتر رضازادھشفق و ھمراھي نمايندگان تحميلي

و ھرطرحي كه دكتر متين دفتري مي نوشت آنھا با ھمان داليل

مجلس پانزدھم  ،به اجراي طرح استعماري مشترك آمريكا و

رد مي كردند...گفتم من نظر به مملكت دارم و شما به شخص.

انگليس ھمت و تالش مي كردند وآن را در لعاب و پوشش وطن

شما ميخواھيد طوري بنويسيد كه قوام السلطنه تقدير شود و آقاي

پرستي و استقالل طلبي آراستند و باز ھم در مبارزه عليه شوروي

دكتر متين دفتري مي خواھد طوري بنويسد كه قوام گير بيفتد

وخوش خدمتي به آمريكا به طرحدكتر مصدق استناد كردند و

براي مناصالً قوام السلطنه در حساب نيست  .حساب حساب

ھمان طور كه در مجلس  14توافق كامل بين نمايندگان و چھره

مملكت است  ،شما اين قرارداد را رد بكنيد و يك تاج افتخار به

ھاي سرشناس انگليسي با چند نفر وكيلملي و پيرو سياست موازنه

سر قوام بگذاريدو يا رد بكنيد و او را دار بزنيد  ...با الخره

ي منفي  ،عليه شوروي برقرار گرديد  ،در مجلس پانزدھم نيز

شريعت زاده طرحي نوشت و من گفتم ھمين خوب است  ،دكتر

ھمان اتحاد بين وكالي طرفدار سياستآمريكا و عمال سياست

متين دفتري ايراد گرفت .من گفتم ايرادش چيست؟ گفت چنين

انگليس به وجود آمد  .اما اين بار جاي دكتر مصدق را مزدوراني

عبارتي و اليحه و يا طرحي به اين صورت در عرف بين المللي

به نام ھاي حسين مكي و مظفر بقايي وحائري زاده و رضازاده

سابقه ندارد  .گفتم اين خودشمي شود يك سابقه  ...حاال اين اليحه

شفق پركردند  ،و اين تنھا مورد توافق و تجانس نمايندگان مجلس

ي ما ھم خودش يك فورمول و يك اصطالحي است .دوستان قوام

پانزدھم با ھمديگر بود  .و پس از آن  ،روزھاي جاروجنجال و

خوشحال شدند و دكتر متين دفتري ھم ھمان را با اصالح يكي دو

زدوخورد نمايندگان انگليسي و آمريكايي با ھم شروع شد كه به

لفظ پذيرفت  ...و مجلس به اتفاق آرا آن را رد كرد و فقط مرحوم

آن خواھيم رسيد  .منع و تحريم و لغوقراردادھاي ھمكاري ايران

عباس ميرزاي اسكندري ازجلسه بيرون رفت 3 .اين اتحاد و

و شوروي در نتيجه ي فشار مشترك آمريكا و انگليس انجام شد ،

اتفاقي كه ھمه ي سياستمداران مارك دار و معروف جناح

و سردمداران و متوليان اين دو سياستدر مجلس پانزدھم اشتراك

انگليسي و جناح آمريكايي عليه قرارداد ھمكاري ايران و شوروي

مساعي كاملي به خرج دادند.

بروز دادند ،مي تواند قوي ترين دليل بر دخالت و فشار دو نيروي

در نشريات حزب تودة ايران مسايل مربوط به اين جريان ،

امپرياليستي آمريكا و انگليس بر مجلسايران باشد  ،تا راه ھرگونه

عواملي كه موجب لغو مقاوله نامه ي ھمكاري گرديد  ،مشروحا ً

ھمكاري و ارتباط تجاري و فني و صنعتي با شوروي قطع و مسدود

بيان شدھاست .اما براي نگارنده صحت و درستي آن تشريح و

شود و بدبختي در اينجا است كھچنين نوكري علني و مفتضحانه اي

تبيين سياسي و در حقيقت منافع و سودمندي آن قرارداد براي ملت

براي امپرياليسم جھاني د ر قلم نويسندگان بورژوازي ملي كمال و

ايران ،ازبازيھاي پارلماني مجلس پانزدھم روشن و تفھيم مي

اوج و اعالي وطن پرستيجلوه داده مي شود .حتي اين نوكري رجال

شود .عبدالرحمن فرامرزي كه نقش كثيفي در ھمه ي دوره ي

ملي براي امپرياليسم آمريكا در متن انقالب اسالمي ايران و در

مجلس پانزدھم وپس از آن تا سالھاي بعد از كودتاي  28مرداد
بازي كرد  ،و روزنامه ي كيھان را به صورت ابزار مھم تبليغات
و اشاعه ي فرھنگآمريكايي به كارگرفت  ،در خاطرات خود پرده
از روي ماجرا برمي دارد و لغو و باطل كردن آن قرارداد را به
مثابه بزرگترينشاھكارسياسي خود مي داند .او مينويسد:
كميسيوني تشكيل شد از حقوق دانان مجلس يعني آقايان شريعت
زاده ،دكتر متين دفتري و سيد ھاشم وكيل به من گفتند تو ھم
باش.شريعت زاده قبال به من گفته بود كه ما اين قرارداد را رد

حكومت موقت بازرگان نيزادامه يافت و توسط ھمين گروه
تكنوكرات ھاي ملي  ،قرارداد تجاري صدور گاز ايران به شوروي
معلق شد و گاز صادراتي بھشوروي قطع گرديد و ھمه ي اين بازيھا
زير پوشش حفظ منافع ملي جلوه گري كرد.
1ــ روزنامه داد ،سال 1325
*ــ نمايندگان مجلس پانزدھم ،باز ھم براي جلوگيري از ھمكاري
ايران و شوروي به قانون پيشتھادي مصدق تمسك كردند!
2ــ اسناد نفت ،اداره ي كل انتشارات و تبليغات ،سال  ، 1330ص
ص26 ،25

مي كنيم ولي دنبال فورمول می گرديم كه اين پيرمرد -قوام – گير

3ــ سالنامه ي دنيا ،سال  ، 1342به مديريت عبدالكريم طباطبايي،

نيفتد.گفتم شما رد بكنيد ما يك تاج افتخار به سر قوام مي گذاريم.
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مراسم گراميداشت  95مين سالگرد تولد علی توده ،بر گزار شد
سيزدھم بھمن ماه  1397مصادف است با  95مين سالگرد تولد شعار
انقالبی و مبارز علی جواد زاده )علی توده( .علی جواد زاده از
اعضای حزب توده ايران بود که با تشکيل فرقه دمکرات آذربايجان
مثل بسياری از توده ای ھا به جنبش  21آذر پيوست و در تشکيل
دولت خودمختار آذربايجان ) (1325 -1324نقش تعيين کننده ای
داشت .علی توده از بنيانگذاران انجمن فالرمونيک حکومت ملی
بود .وی به خاطر فعاليت گسترده سياسی ،ادبی و فرھنگی مفتخر به
دريافت مدال  21آذر از دولت خودمختار آذربايجان شد .علی توده
پس از سرکوب جنبش  21اذر مجبور به مھاجرت شد .در مھاجرت
در دانشگاه دولتی باکو ) (1331 -1326در رشته زبان و ادبيات
ادامه تحصيل داد و به مدارج عالی رسيد .از سال  1339تا 1341در
مدرسه عالی حزب کمونيست شوروی در شھر مسکو ادامه تحصيل
داد .در برگشت به جمھوری آذربايجان مسئوليت ھای حساس و
سنگينی در رشته ادبيات و فرھنگ به او سپرده شد .در عين حال
مديريت شعبه ادبی روزنامه آذربايجان را به عھده گرفت .درسال
1339به عضويت ھيئت اجرائيه شورای نويسندگان جمھوری
آذربايجان بر گزيده شد و تا سال 1366اين وظيفه را به دوش کشيد.
علی توده عالوه بر وظايف و افتخاراتی که در اتحاد جماھير
شوروی کسب کرد ،در سال 1363ديپلم افتخار شورای عالی
جمھوری سوسياليستی آذربايجان را دريافت نمود.
علی توده در ھفتم اسفند  1375در گذشت .او روی دوش يارانش و
ھوادارنش در قبرستان مفاخر آذربايجان )شماره  (2به خاک سپرده
شد .از او نزديک به  40جلد کتاب و  50قصيده به يادگار مانده
است .آثار اين شاعر انقالبی و وطنپرست به زبان ھای انگليسی،

جمعيت مھاجرين ايرانی و خانواده علی توده ،با شکوه بر گزارشد.
اين مراسم پرشور بيش از  3ساعت بطول انجاميد .ابتدا رحيم حسين
زاده صدر جمعيت مھاجرين ايرانی ضمن خوشامد گويی به حضار،
يک دقيقه سکوت اعالم کرد .آنگاه دو شعر از زبان خود شاعر پخش
شد .پس از آن تارييل اميد صدرشورای ادبی جمعيت مھاجرين
ايرانی به اختصار فعاليت ادبی و فرھنگی علی توده را بعنوان يک
شاعر خلقی و انقالبی مرور کرد .دکتر عادله چرنيک بلند از
اعضای رھبری فرقه دمکرات آذربايجان و جمعيت مھاجرين ايرانی
به عنوان تنھا کسی که در دوران حکمت ملی با علی توده آشنايی
داشته است ،سخن را در دست گرفت .دکتر عادله گفت علی جواد
زاده که بعدھا تخلص علی توده را برگزيد از نوجوانی شعر می
گفت .شعرھای او در روزنامه ھای "ضد فاشست"" ،جودت"،
"وطن يولوندا"" ،آذربايجان"" ،شفق ،و روزنامه "آذربايجان" ارگان
کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان منتشر می شد و...
در اين مراسم تعدادی ديگر از محققين و پژوھشگران که با علی توده و
آثار او آشنايی داشتند ،گوشه ھايی از فعاليت او را به اطالع حاضرين
رساندند .در البه الی سخنرانی ھا دانشجويان حاضر تعدادی از اشعار

روسی ،اوکراينی ،ھندی ،ازبکی و قرقيزی ترجمه شده است .علی

علی توده را خواندند .در پايان لوح تقديری از طرف جمعيت مھاجرينی

توده با آرزوی برگشت به وطن ،تا آخر عمر با پاسپورت مھاجر

ايرانی به پاس زحماتی که اين خانواده در چاپ و انتشار و حفظ آثار

سياسی زندگی کرد و خود را از مواھب شھروندی اتحاد شوروی

ارزشمند اين شاعر مبارز و ميھن دوست ،داشته اند ،تقديم شد.

محروم کرد .او حسرت وطن داشت و با حسرت برگشت به وطن

ناطق جوادزاده فرزند علی توده به نمايندگی از طرف خانواده ،ضمن

جان داد .او برای ديدن قله سبالن به کوه ھای اطراف لنکران رفت،

تشکر از زحمات مسئولين برگزاری و حاضرين در مراسم ،اطالع داد

اما وجود مه زياد اين امکان را از او گرفت.

که  13جلد از آثار پدرم را به چاپ رسانده ايم و  7جلد ديگر مانده است

مراسم بزرگداشت علی توده در سالن کتابخانه جوانان شھر باکو با

که در آينده به چاپ خواھد رسيد .او افزود کل ھزينه ھای اين آثار توسط

حضور محققان ،پژوھشگران ،روزنامه نگاران ،دانشجويان رشته

خانواده تامين شده است و ھيچ ارگان و يا شخصی در اين ارتباط کمکی

ادبيات ،عده ای از اعضای فرقه دمکرات آذربايجان ،اعضای

نکرده است.
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سرنوشت  ۵٠شرکت بعد از واگذاری
نتايج دو تحقيق درباره عملکرد شرکتھای واگذارشده پس از
واگذاری ،که به سفارش خو ِد سازمان خصوصیسازی در سالھای
اخير انجام شده ،ھمه ادعاھای مسئوالن سازمان خصوصیسازی
درباره موفقيت خصوصیسازی در ايران را زير سؤال میبرد.
درگيری بر سر مثبت يا منفیبودن نتايج واگذاری شرکتھای دولتی
در دو دھه گذشته و عملکرد سازمان خصوصیسازی در ماهھای
گذشته ،در حالی باال گرفته است که کمبود تحقيقات علمی و جامع
درباره اين مسئله ،بهشدت احساس میشود .اما نکته جالب درباره اين
موضوع ،نتايج دو تحقيق درباره عملکرد شرکتھای واگذارشده پس
از واگذاری است که ھر چند به سفارش سازمان خصوصیسازی در
سالھای اخير انجام شده و نتايج آن ھمه ادعاھای مسئوالن سازمان
خصوصیسازی را درباره موفقيت خصوصیسازی در ايران ،زير
سؤال میبرد .تحقيقاتی که بازخوانی نتايج تکاندھنده آن در موقعيت
فعلی از اھميت بسيار بااليی برخوردار است.
نتايج تکاندھنده تحقيق اول
در تحقيق اول که به سفارش سازمان خصوصیسازی از سوی گروه
کارشناسان ايران انجام گرفته ،عملکرد  ۵٠شرکت واگذارشده
منتخب ،پيش و پس از واگذاری بررسی شده است .موضوع
تکاندھنده اول درباره اين تحقيق ،اين است که بر اساس گفته
محققان ،در ابتدا تصميم بر اين بوده که  ۶٣شرکت که به پيشنھاد
سازمان خصوصیسازی انتخاب شده بودند ،با معيارھای مختلفی
مانند سودآوری ،نسبتھای بدھی ،تسھيالت ،بھرهوری ،اشتغال،
سرمايه و توسعه بررسی شوند؛ اما در ھمان مراجعه ابتدايی،
مشخص شده است  ١٠شرکت از اين ميان ،پس از واگذاری اعالم
ورشکستگی و انحالل کردهاند و سه شرکت نيز با وجود تالش
محققان و حتی کارشناسان سازمان خصوصیسازی ،از ارائه
اطالعات خودداری کردهاند .اين  ١٣شرکت؛ يعنی گسترش صنايع
قائن )واگذاری در سال  ،(١٣٨٩جھد بنای توس ) ،(١٣٩٠گاز بتن
آريا ) ،(١٣٨٩گسترش و توسعه مصالح نوين ساختمان پارسيان
) ،(١٣٨٩ايران ترانيکس ) ،(١٣٨٩صنايع توليدی آرتام درخشان
ماندگار ) ،(١٣٩٠کارخانجات مقدم ) ،(١٣٨۶کارخانجات پيله
) ،(١٣٨۵اسکانير ) ،(١٣٨٣غيرصنعتی گاز ايران )،(١٣٩١
مطالعات طرحھای جامع فلزات ) (١٣٨٧و پژوھشکده سيستمھای
پيشرفته صنعتی ) (١٣٨٩به ھمين دليل از تحقيق کنار گذاشته شده و
 ۵٠شرکت باقیمانده مرکز بررسی گروه تحقيق قرار گرفتهاند.
موضوع تکاندھنده ديگر در نمای کلی  ۵٠شرکت بررسیشده ،اين
است که بيش از  ٢٠شرکت از اين جمع ،نسبت به زمان واگذاری با

کاھش امتياز در معيارھای گفتهشده روبهرو بودهاند تا در مجموع
تعداد شرکتھای آسيبديده از واگذاریھا به  ٣٠شرکت برسد .نکته
جالب ديگر نيز اين است که از ميان  ٣٠شرکتی که طبق اين تحقيق
پس از واگذاری شرايط بھتری را تجربه کردهاند يا تغييری نسبت به
گذشته نداشتهاند ،ھشت شرکت پتروشيمی و نفتی و  ٩شرکت سيمان
و معدن وجود دارد که نشان میدھد شرکتھای موفق پس از
واگذاری نيز بيشتر از آنکه تحتتأثير مديريت بخش خصوصی با
بھبود روبهرو شوند ،تابع وضعيت مثبت صنايع اشارهشده بودهاند.
طبق يافتهھای اين پژوھشگران ،شرکتھای پتروشيمی تبريز،
پتروشيمی باختر ،پخش سراسری کاالی کالبر ،مھندسين مشاور
زايند آب ،سيمان زابل ،پتروشيمی پرديس ،پتروشيمی بينالملل،
مھندسی و ساختمان صنايع نفت ،سيمان ھرمزگان و افرانت١٠ ،
شرکت برتر در اين تحقيق از نظر بھبود شرايط پس از واگذاری
بودهاند .در سوی ديگر جدول ،کشاورزی و دامپروری الهآباد،
پتروشيمی اروميه ،خدمات مھندسی ساختمان و تأسيسات راهآھن،
توليد سموم علفکش ،عمران و مسکنسازی منطقه غرب ،ساختمانی
گسترش و نوسازی صنايع ايران ،کشت و صنعت سردسير ،مؤسسه
آموزشی سينا ،توسعه صنايع غذايی بم و کارخانجات پشمبافی
کشمير ١٠ ،شرکتی ھستند که بيشترين آسيب را پس از واگذاریھا
ديدهاند.
از ديگر نتايج تکاندھنده تحقيق انجامشده اين است که  ١٩شرکت از
ميان شرکتھای بررسیشده ،با کاھش سودآوری پس از واگذاری
روبهرو شدهاند و بدھی  ٣۴شرکت نيز پس از واگذاریھا افزايش
يافته است ١٨ .شرکت نيز بر اساس محاسبات اين محققان ،با کاھش
بھرهوری روبهرو بوده و حداقل  ٢۴شرکت نيز اخراج کارگران و
کاھش اشتغال را تجربه کردهاند .سرمايه  ٢۶شرکت تغيير نکرده يا
کاھش يافته است و  ١٧شرکت نيز در شاخص توسعه ،نمره منفی
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گرفتهاند .از نکات بسيار درخور توجه نتايج اين تحقيق ،توجه

نتايج تکاندھنده تحقيق دومبررسی »شرق« نشان میدھد در سال

محققان به روش واگذاری اين شرکتھا بوده که نشان میدھد در

 ٩۶تحقيق ديگری نيز از سوی سازمان خصوصی سازی به يک

حالیکه شرکتھای واگذارشده از طريق بورس و فرابورس عملکرد

پژوھشکده ديگر سفارش شده تا عملکرد شرکتھای واگذارشده را

بھتری را پس از واگذاری تجربه کردهاند ،شرکتھايی که به روش

ارزيابی کنند .در اين تحقيق اطالعات  ۴۴شرکت واگذارشده ،از سه

مذاکره واگذار شدهاند ،با مشکل روبهرو شده و شرايط بدتری را

سال قبل از واگذاری تا سه سال پس از واگذاری بررسی شدهاست که

نسبت به گذشته تجربه میکنند؛ ھمچنين در حالیکه شرکتھای

در ھمان گام نخست نتايج کلی اين تحقيق نشان میدھد مجموع

واگذارشده در صنعت سيمان ،پتروشيمی و بازرگانی و خدمات

امتيازات اين  ۴۴شرکت پس از واگذاری در معيارھای سودآوری،

وضعيت بھتری پس از واگذاری داشتهاند ،شرکتھای توليدی،

نسبتھای بدھی ،تسھيالت ،بھرهوری ،اشتغال ،سرمايه و توسعه

کشاورزی ،دامپروری و مواد غذايی ،منسوجات ،استخراج معادن و

نسبت به زمان دولتیبودن اين شرکتھا  ١۵درصد کاھش يافته است

ساختمان و پيمانکاری پس از واگذاری روند روبه زوالی را طی

و در نگاه تفکيکی نيز تنھا  ١٧شرکت وضعيت بھتری نسبت به

کردهاند.

زمان پيش از واگذاری دارند.

سانسور احتمالی نتايج

طبق يافتهھای اين محققان در نمای کلی شرکتھای واگذارشده در

گروه محققان ھمچنين در اقدامی جالب با انتخاب تعدادی از

مقايسهبا زمان پيش از واگذاری ،با افزايش بدھی )٩درصد( ،کاھش

شرکتھای دولتی که وضعيت مشابھی نسبت به شرکتھای

سرمايه )۵۶درصد( ،کاھش اشتغال )۴٣درصد( و نمره منفی توسعه

واگذارشده در زمان واگذاری داشتهاند ،به بررسی مقايسهای عملکرد

)٢۴درصد( روبهرو شدهاند و در مقابل سودآوری آنھا مجموعا فقط

اين شرکتھا با يکديگر پس از واگذاری پرداختهاند .نکته جالب

)سهدرصد( افزايش يافته است .در ميان اين  ۴۴شرکت نيز

توجه در اين قسمت اين است که با وجود اطالعات جالب توجه در

شرکتھای توليد نيروی برق آبادان ،توليد پمپھای بزرگ و توربين

جدولھای مقايسهای موردنظر ،در جمعبندی نھايی تمامی مواردی

آبی ،نير پارس ،خدمات انفورماتيک راھبر و توليدی ادوات

که نشاندھنده عملکرد بدتر »شرکتھای واگذارشده« نسبت به

کشاورزی اراک -تاکا پنج شرکت با بھترين وضعيت پس از

»شرکتھای دولتی« بودهاند» ،حذف شدهاند«! برای مثال در

واگذاری بودهاند و شرکتھای صنعتی دريايی ايران ،کابلھای

حالیکه طبق نتايج محققان تنھا شرکتھای واگذارشده در دو صنعت

مخابراتی شھيد قندی ،صنايع ھوايی ايران ،ھپکو و مھندسی برق

سيمان و پتروشيمی نسبت به شرکتھای دولتی اين دو صنعت با

مشانير نيز بدترين وضعيت را نسبت به قبل از واگذاری تجربه

افزايش سودآوری روبهرو بودهاند و در ھيچيک از صنايع ديگر

کردهاند ٢٣ .شرکت از اين  ۴۴شرکت درحالی با کاھش سودآوری

تفاوت معناداری بين شرکتھای دولتی و واگذارشده مشاھده نشده

روبهرو شدهاند که طبق توضيحات محققان سودآوری برخی از ٢١

است ،در جمعبندی نھايی ادعا شده سودآوری کل صنايع پس از

شرکت سودآور مانند ذوبآھن اصفھان نيز چندان قابل اتکا نيست و

خصوصیسازی افزايش يافته است!

داليل ويژهای مانند رشد قيمت محصوالت ناشی از رشد نرخ ارز

جالبتر آنکه در ھمين جداول کامال مشخص است که بدھی

داشته است.

شرکتھای واگذارشده در بخشھای کشاورزی ،دامپروری ،مواد

وضعيت اين شرکتھا در شاخصھای ديگر حتی از اين نيز بدتر

غذايی و استخراج معادن نسبت به شرکتھای مشابه دولتی افزايش

است و از مجموع  ۴۴شرکت مورد بررسی ٢٨ ،شرکت با افزايش

يافته و بھرهوری در شرکتھای واگذارشده بخش معادن ،توليد و

بدھی ٢٣ ،شرکت با کاھش بھرهوری و  ٣٧شرکت با کاھش سرمايه

سيمان نسبت به شرکتھای دولتی مشابه کاھش يافته است ،اما در

مواجه شدهاند و ھمه اين نتايج درحالی حاصل شدهاند که تسھيالت

جمعبندی نھايی ذکر شده که نسبتھای بدھی و بھرهوری در کل

پرداختی به اين شرکتھا نسبت به زمان مديريت دولت بر آنھا

صنايع تغييری نيافته است! تناقضھايی که نشان میدھد احتماال

افزايش يافته است .از نتايج مشابه اين تحقيق با تحقيق ديگر،

باوجود رعايت اخالق علمی از سوی گروه محققان و ثبت نتايج در

بدترشدن وضعيت شرکتھای واگذارشده از طريق مذاکره است.

جدولھا ،در ھنگام جمعبندی آنھا تنھا موارد مثبت به نفع

نتايجی که نشان میدھد الزم است مسئوالن سازمان خصوصیسازی

خصوصیسازی ذکر شده و مواردی که نشاندھنده عملکرد بھتر

به جای سخنرانی و مصاحبهھای پياپی در دفاع از واگذاریھا ،سری

شرکتھای دولتی ھستند ،سانسور شدهاند.

به تحقيقات سفارش شده از سوی خود بزنند و به نتايج آن بينديشند.
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فرھاد سوسدو
آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق!…

فارس« خبر آژانسینين يايديغی خبره استنادا ،آذربايجانين

کورای آوجی ،ماحسون قيرميزی گول و بير چوخ خوانندهلر

تانينميش شاعری و يادداشتالردا قاالن »آيريليق« ماھنيسینين

ايفا ائتميشدير» .آيريليق« ماھنيسينا دونيا شؤھرتی قازانديران

مولليفی رجب ابراھيمی)فرھاد( اوزون مدت خستهليکدن

رشيد بھبودوفون ايفاسی اولموشدور.

سونرا بھمن آيینين ٢٠نجی گونو اردبيل شھرينده ابدیليک

رجب ابراھيمی)فرھاد(ين ادبی ياراديجيليغی داھا آرتيق آنا

سوسموشدور.

ديلينده اولموشدور .اونون شعرلرينين بير حصهسينی احتوا

رجب ابراھيمی)فرھاد( ١٣١۴نجی ايلين آبان آييندا اردبيل

ائدن »آيريليق« عنوانلی شعر مجموعهسی ١٣٨٨نجی ايل

واليتینين يورتچو ناحيهسينده کورعباسلو کندينده دونيايا گؤز

»يعقوب بھادر« طرفيندن ساھمانالنيب و »سعيد موغانلی«نين

آچميش ،عؤمرونون اوزون ايللرينی تھراندا ،سون ايللر ايسه

تشبثی ايله »پينار« انتشاراتی واسطهسيله  ٢٠٠٠نوسخهده

اردبيلده ياشاميشدير .فرھادا بؤيوک شؤھرت گتيرن اونون

ياييلميشدير.

»آيريليق« عنوانلی شعری اولموشدور .بو شعر ١٣٣۵نجی

«ايشيق« -آذربايجان ادبيات و اينجه صنعت سايتی اونودولماز

ايل يارانيب و گؤرکملی آذربايجان بستهکاری اوستاد علی

آذربايجان

رجب

سليمیبو شعرين اوستونده ماھنی بستلهميشدير .ماھنينی ايلک

ابراھيمی)فرھاد(ين آغير ايتگيسينی آذربايجان خالقينا ،ادبی-

دفعه تبريز راديوسوندا »وارتوش« خانيم ،سونراالر ايسه

مدنی جمعيتيميزه ،شاعرين حؤرمتلی عائلهسی و تانيشالرينا

رشيد بھبودف ،يعقوب ظروفچی ،باريش مانچو ،اميل ساين،

تسليت دئيير و اوستادين اونودولماز خاطرهسينی عزيزلهيير.

لطفيار ايمانوف ،داريوش ،گوگوش ،منصور ،جم کاراجا،

«ايشيق« -آذربايجان ادبيات و اينجه صنعت سايتی

شاعری

٢٠/١١/١٣٩٧

و

اجتماعی

شخصيتی
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»آيريليق ماھنيسی«
فيکريندن گئجهلر ياتا بيلميرم

آيريليق دردينی چکمهين بيلمز

اولوبدور بيگانه ياريم_ يولداشيم

بو فيکری باشيمدان آتا بيلميرم

ياردان آيری دوشن گوز ياشين سيلمز

غريبه ساييلير سئوگيم – سيرداشيم

نئيلهييم کی سنه چاتا بيلميرم

دئييرلر اينتظار خستهسی اؤلمز

بو جاوان چاغيمدا آغارديب باشيم

آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق

آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق

آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق

ھر بير درددن اوالر يامان آيريليق

ھر بير درددن اوالر يامان آيريليق

ھر بير درددن اوالر يامان آيريليق

اوزوندور ھيجريندن قارا گئجهلر

نئجه کی ائليمدن آيری دوشندن

منی آغالداندان گولوش ايستهرم

بيلميرم من گئديمھارا گئجهلر

سورار بيربيرينی گوروب بيلندن

آيری دوشنيمله گوروش ايستهرم

ووروبدور قلبيمه يارا گئجهلر

حسرتله سيزالر يار داييم بو غمدن

حصاری ييخماغا يوروش ايستهرم

آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق

آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق

آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق

ھر بير درددن اوالر يامان آيريليق

ھر بير درددن اوالر يامان آيريليق

ھر بير درددن اوالر يامان آيريليق

ياديما دوشنده آال گوزلرين

ايللردی اوزاغام آرخام ائليمدن

سئوگيليک اولوبدور شانی فرھادين

گويده اولدوزالردان آالم خبرين

بلبلم دوشموشم آيری گولومدن

سئوگيسیھاردادير،ھانی فرھادين

نئيلهييم کسيبدير مندن نظرين

جورايله آييريب شيرين ديليمدن

دييهرهک چيخاجاق جانی فرھادين

آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق

آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق

آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق

ھر بير درددن اوالر يامان آيريليق

ھر بير درددن اوالر يامان آيريليق

ھر بير درد دن اوالر يامان آيريليق

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

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