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»نتايج شكست جنبش دموكراتيك آذربايجان«
 -١ھمراھي دكتر مصدق در كمدي انتخابات دوره پانزدھم
شكست جنبش دموكراتيك آذربايجان آثار و عواقب سختي در جامعه و احزاب بورژوازي

بؤيوک ياراديجی شخصيتلر ھميشه بؤيوک تاريخی

ملي گذاشت و بدتر ازھمه موجب يك رشته جر و بحث ھا و اتھامات و سرزنش ھا در حزب

حادثه لردن دوغولوب 95 .ايلليگينی قيد اتديگيميز

تودة ايران شد ،كه حاصل آن به صورت جدايي خليل ملكي و گروه كوچكي از روشنفكران

شاعر علی توده بو معنادا آذربايجان خالقينين شانلی

ادامه درص٢

سست عنصر نمودار گرديد .

تاريخينه قيزيل حرفلرله يازيلميش ” 21آذر“ نھضتينه
باغليدير .اُو ،عمرونون سونونا قدر ده آزادليق
ادعاالرينا صادق قاالن نادر يازارالرداندير.
جوادزاده علی عليقلی اوغلو :شاعر-1337 ،جی ايلدن
شوروی يازيچيالر اتفاقينين و آذربايجان يازيچيالر
بيرليگينين عضوو اولوب.
-1302جی ايل بھمن آين -10دا باکی شھرينده آنادان
اولموشدور .بورادا  ١٥٠نمره لی اورتا مکتبين

يکسال پس از دیماه ١٣٩۶
حاکمان و محکومان

يددينجی کالسی بيتيرديکدن سونرا عائلهليکجه آتا -بابا

در بحث حاضر تالش میکنم به دو پرسش پاسخ بدھم :نخست اين که کدام انتظامبخشی

يوردو اردبيله کؤچوبلر.
ادامه در ص ١٧

به اقتصاد ايران و به تبع آن کدام نظام قدرت در اين اقتصاد علت تبعيضھای اقتصادی و
اجتماعی و فرھنگی بوده که زمينهساز اعتراضات دیماه سال گذشته بوده است.

ص١٣

شاه رفت ،موج شادی در تبريز

ادامه درص٥

اليحه بودجه يا عوامفريبی تکراری

توافقتنامه حکومت ملی آذربايجان...

دکتر محمد حسين يحيايی

ص١٤

يکی از ويژگی ھای حکومت اسالمی ) جمھوری اسالمی ايران (

دو گانگی در رفتار و کردار و کاربرد واژه ھای متداولی است که
در دنيای مدرن با نظام ھای گوناگون مورد استفاده قرار می گيرند

نگاھی به زندگی و آثار

ص١٦

تا از يک سو خود را در شکل با آنھا ھمسو نشان دھد و از سوی د
يگر با محتوای آنھا مخالفت کند،

ادامه درص١٠

جمھوری فدرال خواست ھمه ملل و اقوام ايران است!
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»نتايج شكست جنبش دموكراتيك آذربايجان«...

اما به اساس و استحكام و يك پارچگي حزب تودة ايران

شد  .و ھم اينان توانستند با كمك فكري و قلمي و تشكيالتي

نتوانست لطمه اي شديد وارد كند.ليكن ھمين بحث ھاي درون

مرتدين از حزب تودة ايران ،بر امواج جنبش تا مدتھا سوار

حزبي و سرازير كردن يك سري اتھامات موھن و موھوم

شوند.

توسط عناصري كه جريان و پويايي جنبش ملي ايران

دكتر مصدق دراين زمان به جاي اعتراض به ُكشت

سرسپردگي آنھا را به ھيئت حاكمه و امپرياليسم ثابت كرد،

وكشتارھاي بي حساب دھقانان و زحمتكشان آذربايجاني و

موجب شد كه مجموعه ي حزب گرفتار كشمكش داخلي شود و

مازندراني به ناله و زاري درباره ي عدم آزادي انتخابات

ارتجاع و حزب دموكرات قوام السلطنه و دربار  ،فارغ البال

پرداخت و عجيب آنكه به دربار و بارگاھي براي تظلم و

از مقاومت مؤثر حزب تودة ايران  ،به انجام يك سري

اعتراض بست نشست  ،كه خود مايه ي آن ھمه الم و عذاب و

انتخابات در ميان خون و آتش و عربده جويي ھاي مستانه

اختناق بود و عجب تر آنكه با كثيف ترين عناصر و رجال

حاصل از پيروزي و غلبه بر جنبش دست بزند و گروھي از

سياسي ايران ھم قدم شد  ،و كمدي تحصن را به راه انداخت و

سرسپرده ترين عناصر ارتجاع و امپرياليسم به عنوان نماينده

نويسندگان بورژوازي و ضد توده اي به منظور آنكه به حيثيت

ي دوره ي پانزدھم مجلس منصوب شوند  ،كه عبدالقدير آزاد و

سياسي دكتر مصدق لطمه اي وارد نشود  ،از ذكر مشروح

حسين مكي و مظفر بقايي و ابوالحسن حائري زاده ،با آن ھمه

تحصن اول مصدق در دربار شاه خودداري مبارزات مصدق

تخريب كه در وحدت نيروھاي مترقي ايجاد كردند ،در مقابل و

جھت حفظ آزادي انتخابات و تحصن او به ھمراه جمع از

در قياس با آنھا بھترين عناصر ملي ! و آزاديخواه به شمار می

آزاديخواھان و نمايندگان طبقات محروم! روز 1325/10/22

آيند .برنامه و مشي حزب تودة ايران اين بود  ،كه اين انتخابات

در دربار به عنوان اعتراض به دخالت ھای ھمه جانبه دولت

تحريم شود و رجال و شخصيت ھاي ملي مانند دكتر مصدق

در انتخابات ثمری نبخشيد و مصدق به احمدآباد رفت«1 .

كه مورد احترام جامعه ما بودند ،به ميدان مبارزات دروغين

در اين تحصن يك عده از رجال و شخصيت ھاي سياسي ايران

انتخابات كشانده نشوند .بنابراين طي اعالميه اي خاطرنشان

كه به نظر چنين نويسندگاني )نمايندگان آزاديخواھان و طبقات

كرد» :ما در اين جا اعالم مي داريم كه فقط در سايه ي آزادي

محروم ( بودند ،ھمراه دكتر مصدق در خيابان كاخ چادر زدند

و با تضمين كافي كه مطابق قانون اساسي بايد در كشور وجود

وعلنا ً كشمكش ھاي درون ھيئت حاكمه شروع شد  .زيرا

داشته باشد ،حزب ما و ھر حزب آزاديخواه ديگر مي تواند

موضوع جنبش آذربايجان كه موجب وحدت و حداقل سكوت

قدرت معنوي خود را نشان دھد و اال ما ھرگز ادعا نمي كنيم

جناح ھايي از ھيئت حاكمه ي ايران بود  ،با سركوبي آن

كه در يك كشور مختنق  ،كشوري كه در آن عمالً حقوق

جنبش و رفع خطر از فئوداليسم از بين رفت و موقعيت مناسبي

دموكراسي از احزاب سلب شده است ،در فعاليت ھاي

براي كشمكش ھاي دروني ھيئت حاكمه ي ايران فراھم گرديد

انتخاباتي شركت ورزيم...».

 .كه جنجال ھاي انتخاباتي و تصرف مراكز قدرت زير بھانه و

اما اين ھشدار و اعتراض مورد توجه قرارنگرفت و انتخابات

ترفند دموكراسي و انتخابات آزاد مقدمه ي آن بود  .حزب

دوره ي پانزدھم در ميان يك سري زد وبندھاي پنھاني و كمدي

ايران ھمه نيروي خود را فقط براي گرم كردن تنور انتخابات

تحصن در دربار پايان يافت و اين يكي از شوم ترين نتايج

به كار برد و خبر تحصن مرحوم مصدق را به دربار پخش

شكست نھضت  21آذر آذربايجان بود  ،زيرا ازيك طرف توده

كرد و نوشت» :به قراری که مخبرين روزنامه جبھه اطالع

ي مردم به شخصيت ھا و احزاب بورژوازي دل بستند و به

مي دھند عده زيادي از كانديداھا و مردم سرشناس تھران در

ھر صورت رھبري خشم و نارضايتي مردم را به دست گرفتند

منزل آقاي دكتر مصدق اجتماع كرده و ساعت  11صبح

و از طرف ديگر ميدان براي انتخاب و به قدرت رسيدن يك

مجتمعا ً به دربار شاھنشاھي رفتند و تحصن اختيار كردند و

عده از نوكيسه ھاي بازار سياست كه شيفته و مجذوب

اسامي متحصنين دربار به شرح زير است  :دكتر محمد

دموكراسي آمريكايي بودند  ،با قبافه ي ملي و آزادي خواه باز

مصدق  -سيدمحمد صادق طباطبايي  -آيت ﷲ زاده شيرازي –
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دكتر حسن امامي )امام جمعه ي تھران( -آيت ﷲ فيروزآبادي-

تأسيس جبھه ي ملي ايران به منظور تأمين آزادي انتخابات

امان ﷲ اردالن) حاج عزالممالك ( -سيدحسن زعيم  -دكتر

دوره ي شانزدھم و ملي كردن صنعت نفت در سراسر كشور

متين دفتري  -رضا تھرانچي  -رضا افشار  -فطن السلطنه

دست زدند  .كه از آن جمله بودند ،حائري زاده عضو كميته

مجد  -فدايي علوي – دكتر جزايري -مشار اعظم -جمال

مركزي حزب دموكرات قوام ،مظفر بقايي  ،حسين مكي ،

امامي -خليلي مدير اقدام -سيد اسماعيل خليلي«2.

شمس الدين اميرعاليي و مھندس احمد رضوي از مداحان قوام

دكترمتين دفتري كه خود از اعضاي فعال بست نشينان بود ،

السلطنه و يا نمايندگان حزب دموكرات قوام در مجلس پانزدھم

باالخره با زد وبندھاي پنھاني به نام وكيل مردم مشگين شھر

 .به ھر صورت اين بست نشيني در دربار پھلوي با ھمراھي و

به مجلس  15راه يافت» .دكتر متين د فتري ،معتصم السلطنه

در معيت و مشاورت مشتي رجال كھنه كار سياسي كه اغلب

فرخ  ،حاج آقا حسام دولت آبادي  ،شمشيري ،كريم آبادي و

در جنايات متعدد عليه ملت ايران ذي سھم بوده اند  ،و در

حاج اسماعيل فخارنيا را از جمله بست نشينان نوشته است«3.

لُژھاي فراماسوني صاحب عنوان استادي و رياست و پيش

و نيز صادق سرمد ،مدير)صداي ايران ( -جعفر جھان ،مدير

كسوتي بودند  ،جز بدنامي نتيجه اي براي دكتر مصدق به بار

)ايران نو ( -دكتر برھان ،مدير )نيروي ملي ( -جاللي نائيني،

نياورد  .ھمراھي يك مشت روزنامه نويس كلبي مسلك كه جز

مدير )روزنامه ي كشور( و گرگاني ،مدير »شھريار«  4و

گرم كردن تنور انتخاباتي حاصلي نداشت  ،و شركت امثال

يک مشت مديران روزنامه ھای ھوراکش جناحی از ھئيت

مرحوم شمشيري و كريم آبادي و فخارنيا  ،كه مردان مورد

حاکمه در اين بست نشينی شرکت داشتند.

احترام جامعه ي بازار بودند  ،بدون اينكه به حساب آيند و در

دكتر مصدق در ميتينگ مسجد شاه به تاريخ بيست دي ماه

مذاكرات سياسي و كش وقوس ھاي انتخاباتي محلي از اعراب

 1325گفت» :مجلس چھاردھم خود مخلوق مجلس سيزدھم

باشند ،چيزي از قباحت آن تحصن نمي كاھد.اين بازاريان

بود،كه آن نيز به دست رضاشاه به وجود آمده بود .فاصله اي

معمر  ،صرف نظر از ھرگونه وابستگي طبقاتي ،مسلما ً نيت و

كه بين پايان دوره ي چھاردھم وانتخابات دوره ي پانزدھم به

ھدف خيرخواھانه اي داشته اند .اما چه مي شود كرد كه از اين

وجود آمده ،الاقل اين اميدواري را سبب شد كه انتخابات

ھمه تالش  ،دكتر متين دفتري نخست وزير رضاشاه ديكتاتور

مذكور از نفوذ وكالي دوره ي چھاردھم مصون بماند  ،ولي

و شريك جنايات او در سالھاي شوم بيست ساله  ،از مشگين

حزب دموكرات اين اميد را مبدل به يأس كرد .اين حزب با

شھر ،شھري كه تا قبل از انتصاب به وكالت تسخيري اش حتي

مصرف پول ھايي كه از عوارض يا وجوھي كه شھرداري از

يك بار آن شھر و مردمان محنت كشيده اش را نديده بود  ،به

پيشه وران مي گيرد ،و از فروش جوازھاي تجارتي كه فصل

نام وكيل مجلس سر از صندوق بيرون بياورد  .و اين بار ھم

جديدي در معامالت بزرگ بازكرده  ،دالالن سياسي را به

مصدق بود كه بر اثر كج سليقه گي و عدم تشخيص مقتضيات

نواي خود مي رساند و منافع ھنگفتي را براي انتخابات خرج

سياسي و به علت ابتال به اعوجاج سياسي  ،در سخت ترين

مي كند .مشتي عناصر استفاده جو را كه به ھوس وكالت با

شرايط سياسي كشور كه ارتجاع به جامعه مسلط مي شد به

زور دولت و يا تحميل مقامات دولتي بدون طي مراتب و

ُكنج عزلت و احمدآبا د نشيني رفت*!

رعايت سنت ھا و آيين ھاي اداري به اين حزب ھجوم آورده،

اين از درس ھاي تاريخ است ،براي آنھايي كه به مسايل

مي خواھند با اختيار نام دموكرات ،دموكراسي را در اين

اجتماعي و فراز و نشيب ھاي سياسي ايران  ،برخوردي

كشور محو ونابود كنند ،بر جريان انتخابات مسلط ساخته

احساسي و تنگ نظرانه ندارند  .در چنين وانفساي سياسي كه

است« 5.و شگفت انگيز است كه پس از گذشت سه سال عده

ارتجاع به جنبش آزادي خواھانه سراسري ايران وحشيانه

اي از ھمين كساني كه با فساد و رشو ه خواري و اعمال نفوذ

مسلط مي شد و آذربايجانيان فقط به جرم تركي حرف زدن و

كثيف حزب دموكرات قوام به مقام نمايندگي مجلس و عضويت

نظر مساعد داشتن به فرقه ي دموكرات و پيشه وري ،به

كابينه ي قوام رسيدند  ،ھمراه مرحوم دكترمصدق به تشكيل و

كوچاندن و تبعيدھاي دسته جمعي در بدترين مناطق كشور
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محكوم مي شدند و برنامه ي تسلط استبداد و امپرياليسم آمريكا

مجلس شورا خاتمه پذيرفت و حزب دموكرات قوام اكثريت

بر ھمه ي شئون سياسي و اقتصادي و فرھنگي و نظامي ايران

كرسي ھاي مجلس را تصاحب كرد  .اما عده اي از خدمه ھاي

در حال اجرا و تثبيت بود و سياست خارجي ايران به طرف

دربار كه مخالف قوام بودند ،مانند دكتر احمد متين دفتري و

يك برنامه ي ستيزه جويي با ھمسايه شمالي و افتادن در دام

تقي زاده ،توانستند به مجلس راه يابند و اولين برنامه ي چنين

پيمان ھاي نظامي و دسته بندي ھاي جنگ طلبانه به سرعت

مجلسي اجراي طرحھاي مشخص و از پيش تدوين شده ي

پيش مي رفت ،دكتر مصدق به طوركلي از صحنه ي سياسي

آمريكا و انگليس درباره ي سياست و برنامه ي شوروي

ايران كناره گيري و در احمدآباد به كنج عزلت و فراغت

ستيزي بود .در اجراي اين برنامه ھا ھمه ي نمايندگان مجلس

اعياني دل خوش كرد  .در تمام تذكره ھاي پر آب وتابي كه

پانزدھم به جز تني چند كه به طور مشخص مي توان از

نويسندگان بورژوازي ملي راجع به نھضت ملي ايران و دكتر

رحيميان نماينده ي قوچان نام برد ،متفق الرأي بودند .بنابراين

مصدق نوشته اند ،به اين مسئله عمداً توجه نشده است و

حسين مكي نماينده ي اراك كه ھمه ي ترقيات سياسي و رگ و

موضوع مسكوت مانده است.

پي و پوست و گوشتش از چاپلوسي به حضرت اشرف قوام

در آن روزھاي تيره و تار ،ارتش شاھنشاھي مغول وار ھمراه

السلطنه نخست وزير قدر قدرت ايران  ،پي ريزي و ايجاد و

ايالت افشار و ذوالفقاري به تجاوز و قتل و غارت دست زده و

ساخته شده و خود از گردانندگان و رھبران انتخابات دوره ي

ماشين خون ريز دادگاھھاي نظامي با سرعت تمام به كار افتاد

پانزدھم بود  ،به مخالفت با ھمه ي برنامه ھاي دولت ولي

 ،و ظرف دو ماه  2500حكم اعدام صادر كرد  ،كه بسياري

نعمت خود برخاست  ،و پس از يك سري تعزيه گرداني درباره

از روستاييان ناچار به فرار و آوارگي شدند  *.دكتر مصدق

ي آ زادي ھاي فردي و آزادي مطبوعات و از اين قبيل ھوچي

رجل آزاديخواه به جاي اعتراض به اين جنايات سكوت مطلق

بازي ھاي ليبرالي كه امثال مكي و بقايي و حائري زاده در آن

كرد و فرياد اعتراض و شكايتش را بلند نكرد و كوششي براي

به حد ابتذال ممارست داشته اند ،تقاضاي استعفاي كابينه را

جلوگيري و توقف آن ھمه جنايت و قتل و غارت بروز نداد  .و

مطرح كرد وعدم صالحيت دولت قوام را اعالم نمود.

يا حداقل با اعتراض و ھشدارش به دربار  ،مرھمي بر دلھاي

پس از سرکوب مردم آذربايجان  ،قوام السلطنه تصميم گرفت

سوخته و زجركشيده و جانھاي داغدار عزيز از دست داده ي

انتخابات دوره ي پانزدھم مجلس شوراي ملي را بالدرنگ

ھزارھا خانواده ي آذربايجاني نشد .گويي كه ھمه ي اين آالم و

آغاز كند و از فرصتي كه بر اثر شكست نھضت آذربايجان به

رنج ھاي مھلك و گدازان در نظر سياستمداران ملي ايران

وجود آمده بود ،به طور كامل بھره برداري نمايد ...به عالوه

درخور كوچك ترين توجھي نيست  ،و ارزش صدور يك

در شروع انتخابات  ،قوام السلطنه محرك ديگري نيز داشت و

اعالميه دو سطري را ھم ندارد  .اين بي اعتنايي ھاي دكتر

آن توافقي بود كه بين وي و جرج آلن سفيركبير آمريكا درباره

مصدق و شخصيت ھاي بورژوازي ملي كه حتي از اصول

ي اعطاي دويست و پنجاه ميليون دالر قرضه از بانك بين

ليبرالي متداول در كشورھاي غربي ھم به دور افتادند و نسبت

المللي حاصل شد و دولت آمريكا به قوام السلطنه وعده داد كه

به خون ريزي ھاي دولت و دادگاھھاي نظامي اعتراض

اگر وكالي دوره ي پانزدھم مجلس از بين اشخاصي كه

نكردند ،موجب شد كه در ھنگامه ي اوج نھضت ضد

مخالف تصويب مقاوله نامه ي نفت ايران و شوروي باشند ،

استعماري ايران مجموعه ي نيروھاي كارگري و انقالبي به

انتخاب گردند و مقاوله نامه ي مذكور از طرف نمايندگان

ھمه ي اين رھبران ملي سخت بدبين و معترض باشند  .كه

مجلس شوراي ملي رد شود  ،اين قرضه پرداخت خواھد شد.

اعتراض و سوءظني بود بجا و به حق و از متن واقعيات و

6

سوابق سياسي آنھا برمي خاست.به ھر حال محيط مساعد و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناسبي كه در پي حمله و يورش ارتجاع و امپرياليسم به جنبش
دموكراتيك آذربايجان فراھم شد ،انتخابات دوره ي پانزدھم

 1كتاب مصدق و نھضت ملي ،اتحاديه ي انجمن ھاياسالمي دانشجويان دراروپا  ،ص 95
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اخبار ايران ،ارگان حزب ايران ،يكشنبه  22دي ماه 1325

كشتار بيرحمانه اي كه بعد از حركت قشون )ظفرنمون(!

3-سالنامه ي دنيا ،شماره ي  ، 29ص  ، 5مقاله ي دكتر متين

شاھنشاھي به طرف آذربايجان ،در شھرھاي زنجان ،ميانه،

دفتري

تبريز و ساير شھرھاي اين استان درگرفت ،انسان ھاي بي

4-سالنامه ي پارس ،سال 26

شماري را به ديار نيستي فرستاد .طبق آماري كه بعدھا در

 5-اخبار ايران 22 ،دي ماه 1325

جرايد منتشر شد در اثر شكست نھضت آذربايجان ،تعداد

* -سال ھا بعد دكتر كريم سنجابي در خاطرات خود از اين

كساني كه با حكم دادگاھھاي نظامي اعدام شدند 2500 ،نفر و

تحصن شرحي مي نويسد كه مي تواند تأييد نظرات فوق باشد.

تعداد محكوميت ھاي شديد  8000نفر و تعداد تبعيد يھا

دكتر در دولت ،قوام السلطنه نخست وزير و دكتر شايگان ھم

 36000نفر بودند و اين غير از آن ھايي بودند كه در جريان

وزير فرھنگ او بود .كريم سنجابي مي نويسد :ما ھمراه دكتر

قتل و غارت شھرھا به دست يك عده )اوباش و قره نوكران

مصدق نبوديم )يعني دكتر سنجابي ھمراه مصدق در انتخابات

فئودال ھا كه از آذربايجان رانده شده و دوباره برگشته بودند(.

دوره ي  15در دربار نبود( .نكته ي جالبي كه اين جا ھست كه

كشته شدند ،به موجب ھمين آمار تعداد كشته شدگان حدود 15

من آن را از خود دكتر مصدق شنيدم كه روزي براي ما راجع

تا  20ھزار نفر بودند ،تازه چند ماه بعد از شكست نھضت

به ھمان تحصن اول زمان قوام السلطنه صحبت مي كرد مي

آذربايجان ،به دستور علي منصور و سپھبد شاه بختي فرمانده

گفت آقا ما رفتيم تحصن و عده اي با ما بودند وقتي ما رفتيم در

ي سپاه ،ھزاران نفراز مردم آذربايجان به عنوان مھاجريني كه

دربار و متحصن شديم من نگاھي كردم ديدم غالب اشخاصي

قادر به تأمين معيشت خود نمي باشند يا به عنوان كساني كه در

كه با من آمده اندعوامل انگليس ھستند در آنجا من متوجه شدم

آذربايجان امنيت عمومي را مختل كرده اند مانند كاروان

و به خودم گفتم ،مصدق انگليس ھا تو را اينجا فرستادند؟

اسيران به كمپ بدرآباد لرستان تبعيد شدند.

)دکتر کريم سنجابي ،اميدھا و نااميد يھا ،صص  77و  (78نقل

6-خاطرات سياسي احمد آرامش وزير كار كابينه قوام

از صفحه ي  162مجله ي مطالعات سياسي ،كتاب اول ،پاييز

السلطنه ،نشرحي تھران  ،1369ص 174

 ، 1370نشر مؤسسه ي مطالعات و پژوھش ھاي سياسي

رسول مھربان /گوشه ھايی از تاريخ معاصر ايران

يکسال پس از دیماه ...١٣٩۶
در پرتو اين پاسخ به پرسش بعدی میپردازم و تالش میکنم

است .بنابراين الزم است تأکيد کنيم که بحث ما دربارهی يک

توضيح دھم که از دیماه سال گذشته به اين سو در رفتار

واقعيت جاری اجتماعی در ايران امروز است نه صرفا ً تحليلی

حاکمان و محکومان يعنی مجموعهی حاکميت و طبقهی

از يک رخداد مربوط به گذشته.

فرادست و نيز مجموعهی طبقات مردم و فرودستان جامعه

از نخستين سوال شروع میکنم:کدام انتظامبخشی اقتصادی

شاھد چه تغييری بودهايم.

زمينهساز و علت تبعيضھای اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی

قبل از ھر چيز مايلم بر اين نکته تأکيد کنم که مجموعه

بوده است؟

اعتراضات اجتماعی که در دیماه  1396کموبيش در سرتاسر

اقتصاد ايران در سالھای بعد از انقالب را میتوان به سه

کشور شکل گرفت گرچه در اين ماه فعليت گسترده يافت اما

دورهی کلی تقسيم کرد .دورهی اول دھهی نخست انقالب بود.

پايان نيافته است و به اشکال مختلف در ماهھای بعد استمرار

در بسياری از سالھای اين دوره با نرخھای رشد منفی و

يافته و متکاملتر شده است .اعتراضات کارگران،

اندک مواجه بوديم و ميانگين نرخ رشد واقعی درآمد سرانه

بازنشستگان ،معلمان ،پرستاران ،رانندگان و ديگر گروهھای

منفی  2.2درصد بود .از جمله در اثر بحرانھای سياسی

مردم در تمامی ماهھای گذشته استمرار اعتراضات دیماه

پساانقالبی و نيز جنگ ھشتساله ،نوعی رکود اقتصادی

٦
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مستمر بر اقتصاد حاکم بود .در اين دوره ،نوعی نظام

میتواند بدون ھيچ دغدغهای به کار آنان پايان دھد و اين بخش

تبعيضآميز براساس وفاداری به نظام سياسی شکل گرفت.

از نيروھای کار از حداقلھای حمايت قانونی مانند سنوات و

يعنی ھم در عمل و ھم در نظر ،افراد شھروندانی برابر و با

بيمهی بيکاری و جز آن نابرخوردارند.

حقوق يکسان تلقی نمیشدند.

ھمهی اين تحوالت در شرايطی صورت پذيرفته است که

در آغاز دومين دھهی انقالب ،در برابر فشارھای ناشی از

طبقهی کارگر و مزدبگير در ايران فاقد حداقل تشکلھای

رکود مستمر اقتصادی ،بايد بار ديگر سرمايهگذاری در

قانونی بوده است و به اين ترتيب با سھولت بهمراتب بيشتری

اقتصاد رونق میگرفت .نظام اقتصادی پساانقالب از جھات

تحت ھجوم کارفرمايان قرار گرفته است.

زيادی در اين دوره شکل گرفت .برای اين که نظام انباشت

به موازات تحوالت رخداده برای نيروھای کار و گذار از

سرمايه که به سبب تحوالت انقالبی دچار اختالل شده بود

کارگرانی با شغل نسبتا ً باثبات به نيروھای کار موقتی و

بارديگر آغاز به کار کند ،بايد طبقهی سرمايهدار جديدی

بیثبات و سيال ،در نظر بگيريد ارتش ذخيرهی نيروی کار

بهوجود میآمد که به مجموعهی منابع مالی و نيروی کار و

يعنی انبوه بيکاران را در جامعهی امروز ايران .وجود ھمين

طبيعت و ديگر عوامل توليد بهسھولت دسترسی میداشت.

لشکر بيکاران باعث شده گروهھای مزدبگير در مذاکرات با

مجموعه سياستھايی که از آن مقطع تا امروز تدوين و اجرا

کارفرما موضعی ضعيف و بسيار شکننده داشته باشند.

شده است در قالب آنچه »تعديل ساختاری« نام گرفته است

در چنين بستری ،مجموعهای از دگرگونیھا فقر و بينوايی

نيروی کار را بهطور نسبی ارزان ساخت و به اين ترتيب

مزدبگيران را ھرچه عميقتر کرده است .در قوانين کار ايران

دسترسی کارفرماھا به نيروی کار را تسھيل کرد .اين فرايند

افزايش در حداقل دستمزد بهموازات افزايش سطح عمومی

از طريق تبديل قراردادھای دايم به قراردادھای موقت کار،

قيمتھا از طريق مذاکرات سهجانبهی نمايندگان کارگران،

کاھش گسترهی شمول قانون کار و سپردن بخشی از نيروی

کارفرمايان و دولت پيشبينی شده است .اما کارگران در اين

کار بهويژه در سطوح غيرماھر به پيمانکاران تأمين نيروی

مذاکرات گذشته از تکچھرهھايی اوالً دارای نمايندگانی

انسانی صورت پذيرفت .در بدو برنامهی اول توسعهی

بهانتخاب تشکلھای مستقل خود نيستند .ثانيا ً دولت عالوه بر

اقتصادی جمھوری اسالمی بيش از  90درصد نيروھای کار

آن که سوگيری کلیاش به نفع کارفرمايان است باتوجه به بار

دارای قراردادھای دايمی بودند اما امروز اين نسبت معکوس

مالی که از بابت پرداخت حقوق و دستمزد بر دوش خودش

شده است و بخش غالب نيروھای کار قراردادھای موقتی

دارد سعی میکند افزايش دستمزدھا حتیاالمکان کنترلشدهتر

استخدامی دارند و بخش بزرگی از آنھا نيز قراردادھای

باشد .به ھمين دليل ،افزايش حداقل دستمزدھا کفاف افزايش

سهماھه يا  89روزه دارند .اين تغيير قرارداد حسی از بیثباتی

ھزينهھای زندگی مزدبگيران را نداده است.

در حيات نيروھای کار ايجاد کرده است .توان چانهزنی و

عالوه بر آن ،دو تحول ديگر نيز ھزينهھای زندگی و معيشت

مقاومت نيروھای کار در برابر کارفرمايان بهشدت کاھش

کارگران را بسيار دشوارتر ساخته است .يک تحول در

يافته است .ھمچنين ،بهتدريج استخدام بخشی از نيروھای کار

حوزهی سبک زندگی و الگوی مصرف رخ داده که باعث شده

بهويژه در سطوح غيرماھر به شرکتھای پيمانکاری تأمين

اقالم ھزينهای جديد وارد سبد معيشت کارگران بشود .تحول

نيروی کار سپرده شد .اين شرکتھا در امر مديريت نيروھای

مھم دوم اين است که در گذشته بخشی از مخارج زندگی

کار خواه در انعقاد قرارداد و خواه در دعواھای حقوقی بين

خانوارھا يا از طريق مناسبات خويشاوندی تأمين میشده است

کارگر و کارفرما خبرهاند و ازاينرو شدت استثمار نيروھای

يا از طريق خدمات رايگان دولتی مانند انواع خدمات آموزشی

تحت قرارداد را افزايش دادهاند.

و مراقبتھای درمانی و غيره .اما اکنون بايد برای اينھا

ھمچنين بخش بزرگی از نيروھای کار از شمول حمايتھای

ھزينه پرداخت کرد .ھزينهھای آموزش ،درمان و مراقبت از

قانونی موجود در قانون کار کنار گذاشته شدند .کارفرما

فرزندان خردسال بخش بزرگی از ھزينهھای خانوارھا را

٧
دوره پنجم شماره  ١٥٠دی ١٣٩٧

ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

تشکيل داده است .ازاينرو روند دايمی تشديد فقر و بینوايی

قدرت کافی برای خريد کاالھا و خدمات برخوردار نيستند

در ميان مزدبگيران شکل گرفته است .برآوردھای متفاوتی از

بحران تحقق ارزش يا تقاضای ناکافی ايجاد میشود .از ديگر

خط فقر در ايران وجود دارد .اما براساس خوشبينانهترين

سو چون سرمايهی سرمايهدار در مدارھای پولی و تجاری

آنھا نيز حداقل دستمزد صرفا ً کسری کوچک از ھزينهھای

تمرکز میيابد بحران خلق ارزش ايجاد میشود .منابع مالی

معيشت خانوار را تشکيل میدھد.

بانکھا در مدارھای نامولد و در يک اقتصاد رکودی در

بنابراين ،تودهی مزدوحقوقبگيران ،بهجز استثناھايی مانند

درازمدت قادر به استمرار سودآوری نيستند .پس بحران مالی

برخورداران از اقتدار سازمانی يا دارندگان مھارتھای

گسترده و معضل معوقات بانکی پديد میآيد.

کمياب ،به شکل روزافزونی فقير و بینوا شدهاند.

ھمهی اينھا در بستری از تبعيضھای گسترده صورت گرفت.

به موازات آن در برنامهھای توسعهی ايران کارفرمايان

از يک سو مزد و حقوق بخش اعظم مردم سرکوب شد و از

دسترسی آسانی به منابع طبيعی و منابع مالی داشتهاند .حقوق

سوی ديگر راهھای کسب سود در طبقهی فرادست جامعه

مالکيت مشاع مردم بر بخش بزرگی از آنچه مايملک عمومی

تسھيل شد .اين يعنی ايجاد شکافی فزاينده ميان داراھا و

مردم و نهتنھا نسلھای حاضر که نسلھای آتی جامعه ھم

ندارھا.

ھست در سه دھهی گذشته به تملک خصوصی درآمده است.

ی شکلگرفته از دل برنامهھای توسعهی
اين انتظام اقتصاد ِ

مثالً بهسھولت مجوز تأسيس صنايع آببر يا امکان حفر چاه

جمھوری اسالمی از اوايل دھهی جاری به بنبست رسيد.

عميق داده شد و تغييرات در کاربری زمينھای زراعی و

نخستين نشانهھای آن را در بحران موسسات مالی ـ اعتباری

غيره رخ داد .در ھمين روزھای اخير گفته شد که احداث يک

ديديم .نشانهھای ديگر آن در بحران فزايندهی فقر و بيکاری،

مرکز خريد بزرگ در شمال شرق تھران مسير حرکت متروی

بحران مھلک زيستمحيطی و ساير بحرانھايی است که

پايتخت را کور کرده است .اينھا ھمگی نمونهھای روشنی از

اقتصاد ايران درگير آن است.

سلبمالکيت از عموم مردم برای کسب سودھای خصوصی

ھمزمانی دور اول تحريمھا با بنبست اين نظام اقتصادی نوعی

است که اکنون سه دھه است بیوقفه در سرتاسر ايران تحقق

گمان عمومی پديد آورد که اين بحرانھا صرفا ً معلول تحريم

میيافته است.

بوده است .در حالی که اين تحريمھا نقش شتابدھنده و

به ھر حال ،از سويی نيروھای کار بهشدت تضعيف شدند و از

کاتاليزور داشتهاند و علت اصلی در بنيانھای اقتصاد سياسی

سوی ديگر بهمدد سلبمالکيت گسترده از عموم مردم طبقهی

جمھوری اسالمی و نظام قدرت شکلگرفته در آن است .برای

سرمايهدار جديدی در ايران شکل گرفت که عمدتا ً بهسبب

مثال بعد از اجرای برجام يعنی در سال  1395ما شاھد رشد

وفاداری به نظام سياسی از اين رانت برخوردار میشدند.

اقتصادی بااليی در اقتصاد ايران بوديم .اما نرخ رشد اقتصادی

مسألهی ديگر دسترسی آسان اين طبقه به منابع مالی بود.

 12.5درصدی سال  1395بدون نفت معادل  3.3درصد بود.

گسترش بازار غيرمتشکل پولی و ايجاد بانکھای خصوصی

به عبارت ديگر ،افزايش توليد در اين سال عمدتا ً ناشی از

مھمترين راه برای دسترسی اين گروهھا به منابع مالی بود.

بھرهبرداری از ظرفيتھای توليد نفت بوده که به علت

نکتهی مھم ديگر تمرکز اين سرمايهھا بر بخشھای مالی و

تحريمھا مدتی بهشدت کاھشيافته بود .درواقع ،ظرفيت تازهای

تجاری ،مستغالت و پيمانکاری بود .به اين ترتيب ،بخش

ايجاد نشد بلکه از ظرفيت قبلی که مدتی بيکار مانده بود بار

بزرگی از سرمايهھای شکلگرفته در اين دوره نه درگير خلق

ديگر بھرهبرداری شد .ازجمله به ھمين دليل است که گفته

ارزش بلکه در مدارھای مختلف سرمايهی مالی و تجاری

میشود برجام تأثيری بر سفرهی مردم نگذاشت.

مشغول بود.

البته برای شناخت دقيقتر مکانيسمھای موجود در ساختار

چنين وضعيتی منطقا ً نمیتواند دوام بياورد .از سويی چون

اقتصاد سياسی در ايران و نظام قدرت شکلگرفته در چھار

ھمين نيروھای کار سرکوبشده در نقش مصرفکننده از

٨
دوره پنجم شماره  ١٥٠دی ١٣٩٧

ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

دھهی اخير نقش فساد ساختاری که بهطور دايم روبهفزونی

ويژگی سوم که البته در تمامی اعتراضات فراگير ،نه تنھا در

بوده نبايد ناديده گرفت.

ايران که در ديگر کشورھای جھان و بهويژه در اعتراضات

پس خالصهی بحثام تا اين جا اين بوده که از اوايل دھهی

سال  1388در ايران ،جنبشھای بھار عربی در خاورميانه،

 1390ما گرفتار تجلیھای يک بحران ساختاری قديمیتر در

جنبش  99درصد موسوم به والاستريت ،ميدان تقسيم شھر

اقتصاد ايران شدهايم که با توجه به ساختار قدرت در نظام

استانبول ،و اين اواخر جنبش جليقهزردھا در فرانسه ،وجود

جمھوری اسالمی امکان برونرفت از آن نيز بدون ايجاد

داشته نقش تعيينکنندهی فضای مجازی و شبکهھای اجتماعی

تغييرات ساختاری وجود ندارد.

در شکلگيری و استمرار اعتراضات بوده است .بنابراين در

اعتراضاتی که در دیماه  1396رخ داد و به اشکال متنوعی

خأل ناشی از فقدان احزاب و تشکلھای مستقل صنفی و

تا امروز در قالب اعتراضات کارگری ،دانشجويی ،معلمان،

سياسی ،مردم به ياری اين شبکهھا به خودسازماندھی دست

رانندگان ،و گروهھای ديگر فرودست اجتماعی رخ داده در

زدند.

حقيقت واکنش آنھا به اين بحران و نداشتن چشمانداز برای

ويژگی چھارم و بسيار مھم ديگر و شايد ھم مھمترين ويژگی

برونرفت از آن شکل مطالبهگری اقتصادی و سياسی و در

آن بود که اين اعتراضات برای نخستين بار در شکلی گسترده

چارچوبانواع کنشگریھای اعتراضی رخ داد.

با ھر دو جناح حاکميت خط فاصل رسم کرد .پيش از اين

میرسم به دومين پرسش:اين شکل از انتظامبخشی در ميان

معموالً اعتراضاتی که در خصوص مسايل معيشتی صورت

حاکمان و محکومان چه پیآمدھايی داشته است؟ اعتراضات

میگرفت مورد بھرهبرداری جناح اصولگرای حاکميت قرار

دیماه از چند ويژگی برخوردار بود که تأمل دربارهشان به

داشت و اعتراضات برای حقوق شھروندی و حقوق

شناخت دقيقتر اعتراضات کمک میکند .نخست اين که ھمهی

دموکراتيک مورد بھرهبرداری جناح اصالحطلب .اما اين

شواھد نشان میدھد بدنهی اصلی معترضان تھیدستان و

اعتراضات به شکل بارزی با ھر دو جناح حاکميت مرزبندی

طبقات و اليهھايی بودند که در مجموعه اعتراضات چھار

داشت .اين امر باعث شد يک ويژگی بسيار مھم نظام سياسی

دھهی گذشته به احتمال قوی چندان حضور پررنگی در

ايران در مستحيل کردن اعتراضھا و انرژی اعتراضی در

جنبشھای اعتراضی نداشتند .بنابراين برای نخستين بار

سياست رسمی و رقابت دو جناح اصلی ناکارآمد شود.

گروهھای به حاشيهراندهشدهی اجتماعی که در ادوار قبلی

در اين جا میرسم به در حقيقت واکنش محکومان به بحران

بازتاب فقر و به حاشيه رانده شدنشان را بيشتر به صورت

ساختاری و استمرار اعتراضات .اعتراضاتی که در دیماه

گسترش آسيبھای اجتماعی میديديم تا اعتراضات شھری،

آغاز شد بنا به شکل مواجھهی حاکميت با آن فروکش کرد.

اينبار به اشکال بیسابقهای به اعتراضات خيابانی دست زدند.

البته در ماهھای بعد و بهويژه در تابستان سال جاری دوباره

اين امر نظام حاکم را دچار نوعی بحران مشروعيتزدايی در

شاھد تکرار اعتراضات مشابه به شکلی محدودتر بوديم اما در

عرصهی گفتمان رسمی خود در دفاع از »محرومان و

ھر حال اعتراضات خيابانی به شکل گستردهی قبل تا اين

مستضعفان« میسازد.

تاريخ ھنوز رخ نداده است.

ويژگی دوم اين است که اگرچه دادهھای آماری دقيقی از

اما در مقابل شاھد انواع اشکال اعتراضی مطالبهگر بوديم .اين

معترضان چندان وجود ندارد ،توجه به شھرھا و مناطقی که

اعتراضات عموما ً توسط گروهھا و طبقات مزدبگير انجام

در آنھا شاھد بيشترين فراوانی اعتراضھا بوديم نشان

گرفت که در پی اجراھای برنامهھای نوليبرالی از قبيل انواع

میدھد که شھرھايی با نرخھای باالتر بيکاری جوانان و نيز

موقتیسازیھا ،خصوصیسازیھا ،نظارتزدايیھا و مانند آن

شھرھايی که در مناطقی جای گرفتهاند که از وخامت

بهشدت آسيب ديدهاند .اين اعتراضات به اشکال متعدد و گاه

زيستمحيطی آسيب ديدهاند حضور پررنگتری در

بسيار خالقانهای انجام گرفته است .در آن ميان میتوان به

اعتراضات داشتند.

سلسلهی بیپايان اعتراضات و اعتصابات کارگری،
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اعتراضات معلمان و پرستاران ،اعتراضات رانندگان،

سياستھای اقتصادی نيز نيستندکه طی سه دھه اجرا نھايتا ً ما را

اعتراضات دانشجويی با تأکيد بر مطالباتی ھمسو با طبقات

به بحران ساختاری امروز رساندهاند .در گفتار اصالحطلبان ،نه

فرودست جامعه اشاره کرد .سرکوب اين گروه از اعتراضات

صحبتی از مزدھای معوق کارگران است ،نه از توقف

بسيار دشوارتر است .سازماندھی اين اعتراضھا نيز معموالً

خصوصیسازی سخن میگويند ،نه از افزايش دستمزد ،نه

افقی است و عالوه بر آن ھمدلی اجتماعی گستردهای با

دربارهی مقابله با کااليیشدن خدمات آموزشی و درمانی ،نه

مطالبات معترضان وجود دارد.

چارهای برای بحران مالی دارند و نه راھکاری برای مقابله با

بنابراين ،اعتراضھايی که از دیماه آغاز شد ظاھراً بعد از

ورشکستگی صندوقھای بازنشستگی .در شرايط تقاطع و

مدتی فروکش کرد اما در حقيقت به اشکال متعدد و متنوعی،
عمدتا ً در سطح بنگاهھای صنعتی ،مراکز آموزشی ،دانشگاهھا
و غيره استمرار پيدا کرده است .چه بسا تغييرشکل ناگزير
اعتراضات از شورشھای شھری به اعتراضات مطالبهمحور
گروهھای مختلف اجتماعی با کاھش مخاطرهی بھرهبرداری
پوپوليسم راستگرا از اعتراضات در درازمدت به نفع آن تمام
شود.
اما سرانجام آنکه :واکنش حاکمان به اين مطالبات چه بوده و

ھمپوشی بحرانھای ساختاری متعدد استمرار سياستھای
گذشتهی اصالحطلبان راھی برای برونرفت از بحرانھای
کنونی نشان نمیدھد ،اصالحطلبان بهويژه در دھهی گذشته ،با
سوار شدن بر ترس مردم تالش کردهاند سھمی از قدرت را حفظ
کنند .در يکسال گذشته ،نيز عمدهترين تالش آنھا ،ايجاد ترس
نسبت به آيندهای است که آنھا از قدرت سھمی ندارند .اتکا و
سوارشدن صرف بر ھراس مردم و بهويژه طبقهی متوسط ،بدون
داشتن پاسخی برای بحرانھای ساختاری ،اصالحطلبان ،بهويژه
در آرايش سياسی کنونیشان ،را به نيرويی بدون آينده بدل کرده

چه چشماندازھايی میتوان ترسيم کرد؟ نخست اين که برای

است.

اين که حاکميت قادر به پاسخگويی به مطالبات معترضان در

در شرايط کنونی ،تحريمھا و تھديدھای امپرياليستی استمرار

زمينهھای معيشتی باشد بايد بر کل الگوی انباشت سرمايهای

وضعيت »تعليق« در اقتصاد و نرخھای منفی رشد را تشديد

که در ايران بعد از انقالب شکل گرفته است تجديدنظر کند.

میکند .درعينحال ،اجرای برنامهھايی ج ّدی در راستای

يعنی روند کااليیسازیھا متوقف شود ،برنامهای برای احيای

برونرفت از بحران ،مستلزم تغييرات بنيادی در نظام کنونی

محيطزيست در دستورکار قرار گيرد ،بخش مالی به نظم

انباشت سرمايه است که به تبع خود طبقات حاکم در عرصهی

درآيد ،ملیسازی بانکھای خصوصی در دستور کار گذاشته

اقتصاد را به زير میکشد .اما محدودساختن جدی اين طبقات ،چه

شود ،سياست خصوصیسازی متوقف شود ،و برنامهی

برسد به سلبمالکيت از آنان ،در چارچوب نظم سياسی فعلی

گستردهای برای بازتوزيع درآمدھا به اجرا درآيد ،و جز آن.

ممکن جلوه نمیکند .در اين شرايط ،واکنش حاکمان تاکنون چيزی

در ميان ھر دو جناح حاکميت نديدن اعتراضات و

بيش از تالش برای مھار اعتراضات بدون دست زدن به ساخت

سرکوبشان تاحدود زيادی سياست اصلی است .اين امر را از

نظام اقتصادی موجود نبوده است .بهطور متقابل ،محکومان نيز

اعتراضات دیماه تا اعتراضات ماهھای اخير در اھواز و

چارهای جز آن نداشتهاند که اعتراضاتشان را به اشکال متعدد و

ھفتتپه شاھد بوديم .تالش میکنند ھيچ امتيازی به معترضان
داده نشود .چراکه نگراناند دادن امتياز مطالبهگری اعتراضی
را تشديد کند .در عين حال ،اين مسأله را بهکل ناديده میگيرند
که اين اعتراضھا میتواند به عصيانھای گستردهای منتھی
شود که ديگر ھيچ سدی مانع امواجشان نمیتواند باشد.
در اين ميان واکنش اصالحطلبان قابلتأمل است .آنان
بهروشنی نشان دادهاند که ھيچ برنامهای برای اصالح ساختار
اقتصاد ايران ندارند .حتی مايل به بازنگری در ھيچ يک از

نو و خالقانه استمرار بخشند .اين امر بهموازات تعليق در
عرصهی اقتصاد تعليق در عرصهی اجتماع را نيز تشديد میکند.
اما تاريخ گواه آن است که اين وضعيت معلقماندن ميان گذشته و
آينده نمیتواند مدت زمانی طوالنی بهدرازا بکشد.
پینوشت
][1برگرفته از سخنرانی ارائهشده در جلسهی انجمن
جامعهشناسی ايران در تاريخ دوشنبه سوم دیماه .1397
منبع:نقد اقتصاد سياسی /پرويز صداقت
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اليحه بودجه يا عوامفريبی تکراری...

مانند نظام حکومتی که نه رياستی است و نه پارلمانی که ھر

شورای اسالمی اخيرا کشف کردند که راه برون رفت از

دو نھاد از سوی رای مستقيم مردم انتخاب می شوند .رئيس

بحران کنونی تھيه بودجه از سوی رھبری است و در اين

جمھور رياست دولت و اجرای قانون اساسی را در دست دارد

راستا از مرکز پژوھش ھای مجلس می خواھد که بر پايه و

که بايد برای پيشبرد آن اليحه بودجه تھيه و تنظيم کند و مجلس

اساس دستورات رھبر حکومت اسالمی ،بودجه سال 1398

ھم با کار کارشناسی و کمسيون مختلط آن را بررسی و برای

بازبينی و اصالح شود و بودجه سال  1399مطابق با

اجرا به دولت ابالغ کند و اجرای صحيح آن را با نظارت

دستورات رھبر حکومت اسالمی ايران تدوين شود!.

ديوان محاسبات که خود مجلس شورای اسالمی رياست آن را

نظام جمھوری اسالمی خود را پر رمز و راز و گاھی پيچيده

انتخاب می کند به پيش ببرد .ولی در عمل نه کسی به گزارش

نشان می دھد که با پخش رانت اقتصادی و سياسی ،گروھی

نظارتی ديوان محاسبات توجھی می کند و نه رياست دولت

دزد و شياد را به شکل ھای گوناگون پيرامون خود گرد آورده

قادر به تھيه اليحه بودجه ای است که بتواند به مدت يک سال

و با استفاده از باور ھای دينی و مذھبی توده ھای محروم و

مالی برنامه ھای خود را اجرايی کند .از آن گذشته اليحه

ساده دل اجتماعی ،آنان را فريب دھد و برای منحرف کردن

بودجه که از سوی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تھيه،

افکار عمومی از واقعيت ھای اقتصادی و بحران ھای فراگير

تنظيم و رديف بندی می شود و از سوی روسای سه قوه )

اجتماعی که ھر روز ابعاد وسيعتری بخود می گيرد ،گاھی ھم

شورای ھماھنگی اقتصادی متشکل از دو برادران الريجانی و

خود سردمدارن و حاکمان که در طول اين چند دھه خون مردم

روحانی ( مورد تائيد قرار می گيرد ،با حکم حکومتی به

را مکيده و جامعه ويرانی به بار آوردند ،زبان به شکايت از

بارگاه رھبری فراخوانده می شود تا تغييرات دلخواه رھبری

شرايط موجود اقتصادی و اجتماعی می گشايند ،که گويا اين

بدون توجه به نظر کارشناسان سازمان برنامه و بودجه ،در

ھمه بدبختی را که سر مردم محروم آوار کرده ،دروغ و

ارقام و رديف ھای آن صورت گيرد و خواسته ھای رھبری

نيرنگ را بر جامعه حاکم ساخته و ھر روز بر تعداد

که خود را ولی امر مسلمين ) بر اساس اصل  110از قانون

گرسنگان ،بيکاران ،تھيدستان ،محرومان از نعمت رفاه و

اساسی رھبری باالتر از ھر نھادی است ( می داند برآورده

آرامش و ...افزوده می شود ،نقشی ندارند و مسبب آن نيستند !.

شود و اجرايی گردد .بنابرين با توجه به اين مکانيسم و شيوه

در اين راستا » اسحاق جھانگيری « معاون اول رئيس جمھور

اداری ھمه نھاد ھا ،ارگان ھای حکومتی و حتا واژه ھای

که خود از کارگزاران نخستين اين انقالب است و در تمام اين

عاريتی از دنيای مدرن ،از محتوا تھی و در گذر زمان در

مدت در باالترين رده ھای حکومتی کار کرده و در ھمه فجايع

جمھوری اسالمی کارآيی خود را از دست می دھند ،نمونه

اقتصادی و اجتماعی آن سھيم بوده ) در نشست دانشگاه علم و

ھای بارز آن را می توان در دوران احمدی نژاد مشاھده کرد

فرھنگ ( بدون شرمساری و عذرخواھی از مردم می گويد:

که فکرش به رھبری نزديک تر بود ،در آن دوران سازمان

بودجه ساالنه کشور گرفتار افراد صاحب نفوذ شده که حيطه

برنامه و بودجه ،شورای پول و اعتبار و چندين نھاد ديگر که

اراده شان تا رياست جمھوری ،سازمان برنامه و بودجه و

قدمت چندين دھه داشتند منحل و از دور خارج شدند تا نظارت

مجلس شورای اسالمی گسترش يافته و بودجه اين افراد دائما

بر عملکرد دولت مختل شود ،در ھمه اين دوران بودجه مورد

رو به افزايش است ...اين افراد صاحب نفوذ ،تحت عنوان»

تمسخر قرار گرفت و ھرگز در زمان قانونی) تا  15آذرماه

نھاد ھای موازی « ھمه بودجه بگير دولت اند و کشور و

ھرسال ( اليحه آن به مجلس داده نشد و ديوان محاسبات از گم

بودجه تحمل آن را ندارد .اين معاون اول رئيس جمھور که

و گور شدن چندين ميليون و گاھی چند ميليارد دالر سخن

معلوم نيست در دولت و اداره جامعه قرار دارد و يا

گفت ،ولی ھرگز پيگيری نشد که اين ھمه پول به کجا رفته

اپوزيسيون جمھوری اسالمی است با نويد سال سخت و دشوار

است ! از سوی ديگر علی الريجانی رياست دائمی مجلس

در آينده ادامه می دھد :تحريم ھای آمريکا مصداق » جنگ
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اقتصادی « است که مراکز حساس کشور به ويژه صنايع نفت

ھرچند در سال  1363اليحه بودجه ای تھيه و تنظيم شد ولی

و گاز ،خودرو سازی و فوالد را نشانه گرفته که صنايع نفت و

به اجرا درنيآمد ،در سال  1379سازمان مديريت و برنامه

گاز اصلی ترين منبع درآمدی کشور است ،در خودرو سازی

ريزی زير نظر رياست جمھوری قرار گرفت و تغييراتی در

و قطعه سازی ھزاران شغل از دست خواھد رفت ) در اين

بودجه نويسی پديد آمد که از سوی صندوق بين المللی پول به

حوزه صنعتی کشور بيش از نيم ميليون نفر مشغول کار ھستند

کشور ھای عضو توصيه شده بود.

( .از ھم اکنون آثار نابودی اين صنعت مھم کشور مشاھده می

دولت حسن روحانی در دوره اول و دوم خود بودجه را سر

شود ،بر اساس جديدترين آمار وزارت صنعت ،معدن و

موقع تھيه و اليحه آن را به مجلس شورای اسالمی تقديم کرده

تجارت ،توليد انواع خودرو در آذرماه امسال نسبت به آذرماه

است ولی اين بودجه ھا ھرگز در راستای فقر زدايی و عدالت

سال گذشته بيش از  71درصد کاھش داشته و بيشترين آن در

محوری نبوده ،در اين مدت فاصله طبقاتی به شدت افزايش پيدا

اتوبوس ،سواری،وانت بار و کاميون بوده است که نشانگر

کرده و بودجه اختصاصی به طرح ھای عمرانی اجرايی نشده

حاکميت رکود فراگير در اقتصاد کشور است .رسول خضری

است ،در ھمه اين سال ھا بودجه نھاد ھای مذھبی ،نظامی و

نماينده مجلس و عضو کمسيون اجتماعی می گويد :بيش از 40

امنيتی افزايش يافته و رديف ھای جديدی به آنھا افزوده شده

درصد از مردم زير خط فقر قرار گرفتند و علی خدايی نماينده

است.

کارگران ھم اضافه می کند که  80درصد از کارگران کشور

بودجه سال  1398در شرايطی تنظيم و تھيه شده است ،که

توانايی فراھم کردن مايحتاج روزانه خود را ندارند.اليحه

بحران اقتصادی و اجتماعی ھر روز عميق تر می شود،

بودجه که امکان اجرايی شدن آن بسيار اندک است ،برای

بحران بيکاری و رکود تورمی اقتصاد را فلج کرده ،وابستگی

برون رفت کشور از بحران تنظيم نشده ،تنھا ادامه اين روند را

به درآمد ھای نفتی را افزايش داده است .درآمد ھای نفتی در

پيش بينی کرده است.

بودجه سال  1397اندکی بيشتر از  101ھزار ميليارد تومان

اليحه بودجه درآمد ھا و ھزينه ھای دولت را در يک سال

پيش بينی شده بود که در چندين ماه نخست بيش از  2ميليون

مالی پيش بينی می کند ،اولين بودجه در ايران بعد از

بشکه نفت به فروش می رسيد ،در بودجه  1398درآمد ھای

مشروطيت در مجلس دوم به تصويب رسيد که با الگو برداری

نفتی  143ھزار ميليارد تومان پيش بينی شده است که کشور

از فرانسه تنظيم شده بود  ،در مسير مجلس مرتظی قلی

گرفتار تحريم ھای نفتی و مالی آمريکا قرار دارد و صادرات

ھدايت) صنيع الدوله ( کشته شد و از ارائه آن به مجلس باز

نفت به شدت کاھش يافته است ،با توجه به کاھش قيمت نفت و

ماند ،بودجه ديگری در سال  1302تھيه و به تصويب مجلس

تحريم ھای بانکی و مالی به نظر نمی رسد درآمد ھای نفت و

شورای ملی رسيد ،با برنامه  7ساله اول درآمد ھای نفتی به

گاز مبلغ چشمگيری باشد ،در اين ميان درآمد ھای مالياتی ھم

بودجه افزوده شد  ،در سال  1336ھمراه با بودجه جاری

با  157ھزار ميليارد تومان نسبت به سال گذشته ) ( 1397

بودجه بنگاه ھا و شرکت ھای دولتی ھم در قالب بودجه ساالنه

 28ھزار ميليارد تومان افزايش نشان می دھد که ھرگز محقق

تنظيم شد ،در اين ميان سھم درآمد ھای نفتی و وام ھای

نخواھد شد زيرا رکود عميق ھمه اقتصاد را فرا گرفته،

خارجی برای توسعه بکار برده شد .در سال  1351تھيه و

موسسات توليدی يکی پس از ديگری تعطيل می شوند .در

تنظيم بودجه به سازمان برنامه و بودجه سپرده شد ،از درآمد

شرايط رکود از ميزان ماليات کاسته می شود که رونق به

ھای نفتی  80درصد در فعاليت و طرح ھای عمرانی و 20

بازار بيآيد و اقتصاد شتاب گيرد .در شرايطی که رشد منفی بنا

درصد ديگر صرف ھزينه ھای جاری می شد که تا پايان

به گزارش مرکز پژوھش ھای مجلس به بيش از  5درصد در

برنامه سوم پنج ساله به اجرا درآمد.

سال  1397رسيده و پيش بينی می شود که در سال  1398اين

بعد از انقالب و ادامه جنگ ويرانگر بين ايران و عراق ھمه

ميزان افزايش خواھد يافت ،در نتيجه درآمد ھای مالياتی ھرگز

امکانات اقتصادی کشور در خدمت جنگ و جبھه درآمد،

تحقق نخواھد يافت و دولت روحانی با کسری شديد بودجه به
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راھزنی و دزدی از مردم محروم خواھد پرداخت و با بازی

بازنشسته پيش از موعد و يا اخراج خواھند شد .بنابرين بودجه

ھای سياسی ،ارزی و اقتصادی تالش خواھد ورزيد که سال را

امسال ھيچگونه دستآوردی برای مردم بويژه تھيدستان نخواھد

به پايان رساند .در اين رابطه حسين راغفر و احسان سلطانی

داشت .عادل آذر رئيس ديوان محاسبات در مجلس ) سه شنبه

دو اقتصاد دان در نامه ای به مردم ھشدار داده اند که نظام

 27آذرماه ( گفت  :در اين سال ھا بودجه به نفت وابستگی

اقتصادی کشور اسير مناسبات رانت و فساد است و با افزايش

بيشتری يافته و ده ھا منابع مالی رديف بودجه محقق نمی

نقدينگی تا مرز  1700ھزار ميليارد تومان که بيشتر از توليد

شود ...شوک اقتصادی و ارزی در سال  1390رشد اقتصادی

ناخالص داخلی است ميزان تورم به باالی  60درصد خواھد

کشور را به منفی  7و  4دھم کاھش داد و شوک ارزی 97

رسيد.

وضعيت مشابھی را طی سال جاری و سال آينده به وجود

روحانی ھنگام ارائه بودجه به مجلس به عوام فريبی و دروغ

خواھد آورد و اضافه می کند  :در سال جاری )  ( 1397تنھا

پردازی ھای ھميشگی خود ادامه داد و بار ديگر سخنان کليشه

 30درصد از ھزينه ھای عمرانی محقق شد که با مالحضه

ای خود را مانند بسيج ظرفيت ھای اقتصادی کشور در ارائه

تورم عمال به معنای فقدان طرح ھای عمرانی در کشور است

خدمات و کاال ،انضباط مالی ،اصالح نظام اداری ،افزايش

و ھم اکنون بيش از  24ھزار طرح عمرانی نيم تمام و يا رھا

بھره وری شرکت ھای وابسته به دولت ،بانک ھا و موسسات

شده در کشور وجود دارد.

انتفاعی وابسته به دولت که از بودجه تغذيه می کنند را تکرار

اليحه بودجه امسال ھم مانند سال ھای پيشين ،بودجه نظامی و

کرد ،سقف بودجه سال  1398بالغ بر  1703ھزار ميليارد

مذھبی است ،دستگاه ھای نظامی و امنيتی از افزايش بودجه

تومان است که سھم موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک

برخوردارند ،بودجه سپاه  5ھزار ميليارد تومان افزايش نشان

ھا به بيش از  1274ھزار ميليارد تومان می رسد ) اينگونه

می دھد ،بخش مھمی از بودجه در حوزه ھايی ھزينه می شود

شرکت ھا به محل رانت خواری تبديل شده ( و باقی مانده آن

که کمکی به رشد اقتصادی و رفاھی جامعه نمی کند ،در نتيجه

بودجه جاری را تشکيل خواھد داد ،افزايش حقوق کارمندان

نه تنھا کار آفرين و فقر زدا نخواھد بود بلکه زحمتکشان،

 20درصد خواھد بود که با ميزان تورم ھمخوانی ندارد و

کارگران و سه دھک پائين جامعه را با مشکالت شديد معيشتی

گروه ديگری به سيل تھيدستان افزوده خواھد شد .در اين ميان

روبرو خواھد کرد و با افزايش قيمت برخی از کاال ھا و

از بودجه درمان ،آموزش و پرورش )  5000ميليارد( و توليد

خدمات مانند آب ،برق ،حمل و نقل ،آموزش ،درمان و انرژی

کاسته شده که نشانگر بودجه انقباضی است ،افزون بر آن با

جامعه را به نقطه انفجار خواھد کشاند که رژيم از آن وحشت

تعديل نيروی کار انسانی تعدادی از کارمندان بازخريد،

دارد....

فرقه دموکرات آذربايجان پروسه ھای منطقه ای و جھانی را مد نظر داشته ،با
بيش از ھفت دھه 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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شاه رفت ،موج شادی در تبريز
حال و ھوای تبريز در  26دی 57
بھبودی در کتاب »تبريز در انقالب« از اوضاع اينشھر
مینويسد...»:گروھی از مردم نيز راھـی زنـدان تـبريز شدند
تا ھمشھريان دستگير شده خود را آزاد کنند،اما با شليک
گازاشـکآور از طـرف مـأموران مستقر در زندانعقب
نشستند و پراکنده شدند.ساختمان ساواک در تبريز نيز ھدف
مردم بود«.
بعد ازظھر  ٢۶دی ماه  ۵٧پخش خبر فرار شاه از راديو کافی
بود تا فرياد شادمانی مردم ايران به ھوا برود .وقتی آخرين تير
محمدرضا شاه پھلوی برای فرونشاندن خشم مردم يعنی ھمان
انتخاب فردی به نام شاپور بختيار از ميان اعضای جبھه ملی

با انتشار خبر خروج شاه از کشور،موجشادیتبريزرا نيز

برای نخست وزری ،جواب نداد ،سرانجام در روز  ٢۶دی

فراگرفت.مردم تبريز پس از شنيدنخـبر خـروج شـاه از

 ١٣۵٧به ھمراه ھمسرش  ١٣۵٧ايران را به سمت کشور

راديو ،به سوی خيابان ھا ھجوم بردند.خودروھا چراغ ھای

مصر ترك کرد و به قولی در رفت.

خود را روشـنکرده،صدھا کيلو شيرينی در سطح شھر

روايت فرح از فرار شاه و ارتباط آن با دخالت ھای آمريکا

توزيعشد.

فرح ديبا ھمسر شاه در خاطرات خود فرار محمدرضا يا

ھدايت ّ
ﷲ بھبودی در کتاب »تبريز در انقالب« از اوضاع

بعبارتی در رفتن او از کشور را چنين بيان کرده است:

اينشھر مینويسد»:در نخستين اقـدام گـروه ھايیاز مردم به

»عزيمت اشك آلوده محمدرضا و من در  ٢۶دی ماه ١٣۵٧

سمت مناطقی رفتند که مجسمهھای شاه در آنجا برپا بود.در

انجام شد .دخالت آمريكا در امور داخلی ايران به اندازه ای

مـيدان شـھرداری،ميداندانشسرا،ميدان راهآھن و باغگلستان

رسيده بود كه ديگر حتی ما را ھم در جريان امور قرار نمی

مجسمهھای آخرين شاه ايران را پايين کشيدند.گروھی از مردم

دادند ،مثال ژنرال رابرت ھايزر مدت ھا بود به ايران آمده و

نيز راھـی زنـدان تـبريز شدند تا ھمشھريان دستگير شده خود

فعاليت می كرد در حالی كه ما اصال اطالع نداشتيم .وقتی

را آزاد کنند،اما با شليک گازاشـکآور از طـرف مـأموران

محمدرضا فھميد ژنرال ھايزر در تھران است بيشتر مشكوك

مستقر در زندانعقب نشستند و پراکنده شدند.ساختمان ساواک

شد و به من گفت :به محض اخذ رای اعتماد توسط بختيار بی

در تبريز نيز ھدف مردم بود،امـا در آنـجا نـيز مأموران

سيم گوش می كرديم«.

حکومت نظامی با مردم مقابله کردند«.

اين قاعده مستثنی نبود.

روزنامهآيندگان نيز با پرداختن به شادی مردم نسبت به فرار

و اينگونه شد که خبر »شاه رفت« تيتر روزنامه کيھان شد و

شاه ،از حضور يک ميليون نفر در جـشنمردمی خبرداده و

رفته بود در فرودگاه بوديم و جريان مجلس را از طريق تلفن

نوشت» :در اينروز سربازان حاضر در خيابان ھا گلباران

موجی از سرور در مردم ايران ايجاد شد و شھر تبريز نيز از

شدند و مردم عکس ھای خمينی را روی خـودروھای نـظامی

كشور را ترك خواھيم كرد .ما در روزی كه بختيار به مجلس

نـصب کردند«.

از مبارزات کارگران و زحمتکشان کشور حمايت کنيم!
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توافقنامه حکومت ملی آذربايجان با احمد قوام نخست وزير
موافقتنامه ميان مظفر فيروز معاون سياسی احمد قوام
نخستوزير و جعفر پيشهوری در پانزده ماده و  ۴تبصره ٢٣
خرداد ]١]١٣٢۵
اين موافقتنامه بر پايه تصميم ھفت مادهای دولت احمد قوام
پايه مذاکرات با سران فرقه دموکرات آذربايجان  ٢ارديبھشت
 [٢]١٣٢۵با افزودن چندين ماده و تبصره به آن ميان ھيات ده
نفره سياسی به رياست مظفر فيروز ،معاون سياسی
نخستوزير وسيد جعفر پيشهوری و يارانش در تبريز به امضا
رسيد.
متن قرارداد

محسوب میشوند موافقت حاصل شد کميسيونی از نمايندگان

در نتيجه مذاکره بين دولت و نمايندگان آذربايجان و با توجه به

دولت جناب آقای قوام السلطنه و انجمن ايالتی آذربايجان در

موارد ھفت گانه ابالغيه مورخ دوم ارديبھشت ماه ١٣٢۵

محل تشکيل و راه حل آنرا ھر چه زودتر جھت تصويب

دولت که مورد قبول نمايندگان مزبور واقع گرديد و در نتيجه

پيشنھاد نمايند.

تبادل افکار توافق نظر حاصل شد که مواد زير که به عنوان

- ۵نسبت به وضع مالی آذربايجان موافقت حاصل گرديد ھفتاد

توضيح و مکمل آن تنظيم گرديده بهموقع اجرا گذارده شود.

و پنج درصد عوايد آذربايجان جھت مخارج محلی اختصاص و

- ١نسبت به مفاد ماده اول ابالغيه صادره دولت موافقت

بيست و پنج درصد جھت مخارج عمومی کليه کشور ايران به

حاصل شد که جمله زير به آن اضافه گردد

مرکز فرستاده شود.

رئيس دارائی نيز بنا بر پيشنھاد انجمن ايالتی و تصويب دولت

تبصره  -١مخارج و عوايد ادارات پست و تلگراف و گمرک و

تعيين خواھد شد.

راه آھن و کشتی رانی درياچه اروميه مستثنا بوده و مخارج و

- ٢چون در ماده  ٢ابالغيه دولت مقرر گرديد که تعيين

عوايد آن کامالً بر عھده و منحصر به دولت خواھد بود.

استاندار با جلب نظر انجمن ايالتی با دولت خواھد بود به

توضيح اينکه تلگرافھا انجمنھای ايالتی و واليتی و دوائر

منظور اصل مزبور موافقت حاصل شد که وزارت کشور

دولتی آذربايجان مجانا ً مخابره خواھد شد.

استاندار را از ميان چند نفر که انجمن ايالتی معرفی خواھند

تصره  -٢ساختمان و تعمير راهھای شوسه اساسی بر عھده

نمود برای تصويب به دولت پيشنھاد نمايند.

دولت و احداث و تعمير راهھای فرعی و محلی بر عھده انجمن

- ٣نظر به تحوالت اخير در آذربايجان دولت سازمان فعلی را

ايالتی آذربايجان است.

که به عنوان مجلس ملی آذربايجان انتخاب و تشکيل شدهاست

تبصره  -٣دولت برای قدردانی از خدمات برجسته آذربايجان

به منزله انجمن ايالتی آذربايجان خواھد شناخت و پس از

که به مشروطيت ايران و به منظور حق شناسی از فداکاری

تشکيل مجلس پانزدھم و تصويب قانون جديد ايالتی و واليتی

ھائی که مردم غيور آذربايجان در راه استقرار دموکراسی و

که از طرف دولت پيشنھاد خواھد شد انتخابات انجمن ايالتی

آزادی نمودهاند قبول نموده که بيست و پنج درصد ار عوايد

آذربايجان طبق قانون مصوبه فوراً شروع خواھد شد.

گمرکی آذربايجان جھت تأمين مصارف دانشگاه آذربايجان

- ۴برای تعيين تکليف قوای محلی و فرماندھان آنکه در نتيجه

اختصاص داده شود.

تحول و نھضت آذربايجان نظرات آن از افراد نظام وظيفه

ماده  -۶دولت قبول میکند که امتداد راه آھن ميانه تا تبريز را

احضار گرديدهاند و با امضاء اين قرارداد جزء ارتش ايران

ھر چه زودتر شروع و در اسرع اوقات انجام دھد .بديھی است
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که جھت انجام اين امر کارگران و متخصصين آذربايجانی حق

ساير نقاط کشور به تناسب اھالی نقاط مختلفه به مجرد افتتاح

تقدم خواھند داشت.

مجلس پانزدھم اليحه قانونی را پيشنھاد به قيد دو فوريت

ماده  -٧قوای داوطلبی که به منزله نظام وظيفه به نام فدائی در

تقاضای آنرا بنمايد تا پس از تصويب بوسيله انتخابات کسری

آذربايجان تشکيل شده به ژاندارمری تبديل میگردد و برای

نمايندگان نقاط مزبور تعيين و به مجلس اعزام گردند.

تعيين تکليف قوای انتظامی مزبور و ھمچنين تعيين فرماندھان

ماده  -١٠ايالت آذربايجان عبارت از استانھای  ٣و  ۴خواھد

موافقت حاصل شد که کميسيونی از نمايندگان دولت جناب آقای

بود.

قوامالسلطنه و انجمن ايالتی آذربايجان در محل تشکيل و ھرچه

ماده  -١١دولت موافقت دارد که جھت تأمين حسن جريان امور

زودتر راه حل آن را جھت تصويب پيشنھاد نمايند.

آذربايجان شورای اداری از استاندار و رؤسای ادارات و ھيئت

تبصره  - ١نظر به اينکه در سنوات اخير بر اثر بعضی اعمال

رئيسه انجمن ايالتی تشکيل و تحت نظارت انجمن ايالتی انجام

نام امنيه و ژاندارمری در پيشگاه افکار عمومی ايران

وظيفه نمايند.

خصوصا ً آذربايجان ايجاد احساسات مخالف و نامناسبی

ماده  ١٢به ماده  ٣ابالغيه مورخ دو ارديبھشت  ١٣٢۵که از

نمودهاست و نظر به اينکه رئيس دولت شخصا ً فرماندھی اين

لحاظ تغيير تکليف مدارس متوسطه و عاليه دارای ابھام

سامان را اخيراً عھده دار گرديده و انتظار آغاز اصالحات و

میباشد جمله زير اضافه میگردد:

تصفيه اين اداره از عناصر ناصالح میرود موافقت شد که

در مدارس متوسطه و عاليه تدريس زبان فارسی و آذربايجانی

احساسات عمومی و مخصوصا ً اھالی آذربايجان نسبت به

طبق برنامه وزارت فرھنگ با در نظر گرفتن شرائط زمان و

ژاندارمری به استحضار رئيس دولت برسد تا برای تغيير اسم

مکان اصالح موافق موازين دموکراتيک و اصول مترقی جديد

آن و انتخاب نام مناسب جھت سازمان مزبور تصميمات

تنظيم گرديده تدريس خواھد شد.

مقتضی را اتخاذ نمايند.

ماده  -١٣دولت موافقت دارد که اکراد مقيم آذربايجان از

ماده  -٨نسبت به اراضی ای که در نتيجه نھضت دموکراتيک

مزايای اين موافقت نامه برخوردار بوده و طبق ماده  ٣ابالغيه

آذربايجان ميان دھقانان آذربايجان تقسيم گرديده آنچه مربوط

دولت تا کالس پنجم ابتدائی به زبان خودشان تدريس نمايند.

به خالصجات دولتی است چون دولت با تقسيم خالصجات ميان

تبصره -اقليتھای مقيم آذربايجان از قبيل آسوری و ارمنی نيز

دھقانان و زارعين در تمام کشور اصوالً موافق است اجرای

حق خواھند داشت تا کالس پنجم ابتدائی به زبان خود تدريس

آنرا بالمانع دانسته و اليحه مربوط آنرا در اولين فرصت برای

نمايند.

تصويب مجلس شورای ملی پيشنھاد خواھد نمود و آنچه از

ماده  -١۴چون دولت در نظر دارد قانون انتخابات جديد

اراضی غير در نتيجه تحوالت اخير آذربايجان بين رعايا تقسيم

شھرداری را جھت تمام ايران روی اصول دمکراتيک يعنی به

شده موافقت حاصل شد که جھت جبران خسارات مالکين و با

رأی عمومی – مخفی -مستقيم و متساوی به مجلس پانزدھم

تعويض امالک آنھا کميسيونی از نمايندگان دولت جناب آقای

پيشنھاد نمايد به مجرد تصويب قانون مربوط انتخابات انجمن

قوام السلطنه و نمايندگان انجمن ايالتی تشکيل و راه حل جھت

شھرداریھا در آذربايجان و تمام نقاط ايران شروع خواھد شد تا

تصويب پيشنھاد نمايد.

تصويب قانون مربوط به انتخابات چه انجمنھای شھرداری فعلی

- ٩دولت موافقت میکند با افتتاح مجلس پانزدھم اليحه قانون

آذربايجان به وظايف خود ادامه خواھند داد.

انتخابات را که روی اصل آزادی و دموکراسی يعنی با تعيين

ماده  - ١۵اين موافقتنامه در دو نسخه تنظيم و ميادله گرديده و

رأی عمومی مخفی مستقيم متناسب و متساوی شامل نسوان ھم

پس از تصويب ھيئت دولت و انجمن ايالتی آذربايجان به موقع

باشد تنظيم و قول آنرا به قيد فوريت خواستار شود .دولت

اجرا گذارده میشود.

ھمچنين قبول مینمايد به منظور ازدياد نمايندگان آذربايجان و

تبريز تاريخ  ٢٣خرداد ١٣٢۵
مظفر فيروز  ---پيشهوری
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نگاھی به زندگی و آثار شاعره آزاديخواه »مدينه گلگون«
 ٢٧دی )  ١٧ژانويه ( برابر است با  93مين سالروز تولد
مدينه گلگون شاعره انقالبی و مبارز آذربايجان .مدينه علی
اکبرزاده )مدينه گلگون( در بيست و ھفتم ديماه  1305متولد
شد.
مدينه گلگون در  27بھمن ماه  1371در شھر باکو در حالی
که درحسرت وطن می سوخت ،درگذشت .پيکر اين شاعره
انقالبی و وطن پرست در قبرستان مفاخر آذربايجان به خاک
سپرده شد.
مدينه گلگون از فعالين جنبش  21آذر و از فعالين فرقه
دمکرات آذربايجان بود .او تا آخر عمر بر اعتقاد خود وفادار
ماند .اشعاری که سروده است گواه اين واقعيت است .

از طبيعت آذربايجان در آن نباشد ،چنانکه میتوان او را يک

آذربايجان شاعر و شاعرهھای بسياری دارد و بیشک »مدينه

شاعرهناتوراليست ناميد.

گلگون« يکی از بھترين آنھاست .مدينه خانم از معدود

مدينه خانم کمتر در اشعار خود به تصويرسازی پرداخته است،

شاعرهھايی ست که حس زنانگی خود را در قالب اشعار

اما چند نمونهمعدود از اشعار تصويرگرايانهاش حاکی از

ليريک خود ريخته است.

استعداد و ظرفيتھای او برای خلق تابلوھايی ماندگار است.

چنانچه اگر شعری از او بدون ذکر نام خوانده شود ،مخاطب

در روزگار او و در ميان شاعران ھم عصر آذربايجانیاش

در وھله نخست درخواھد يافت که سراينده يک شاعره است.

کمتر شاعری ديده میشود که صاحب چنين تصاوير ظريف و

البته اين مسأله در مورد اشعار وطنی او صدق نمیکند .مدينه

نابی باشد.

خانم زندگیشاعرانهای داشت و گوشهای از زندگیاش را

او تنھا شاعر طبيعت نيست ،مدينه عالوه بر بيان عواطف و

میتوان از اليهھای اشعارش دريافت.

احساساتش ،گاه ايدئولوژی خود را در حول موضوعات

تأثير باالش آذر اوغلو ھمسر مدينه گلگون را در پيشرفت شعر

متفاوت ،تحويل مخاطب میدھد و گاھی چون پروين

او نمیتوان انکار کرد .باالش در متنی که در سال  1991در

اعتصامی در مقام مادری به نصيحت روی میآورد.

سوگ ھمسرش نوشته ،به اين مسأله اشاره کرده است که مدينه

اما ايدئولوژی مدينه گلگون وقتی به نام وطن)کل آذربايجان(

خانم پس از نوشتن ھر شعری آن را برای او میخوانده و

میرسد ،رنگی حماسی به خود میگيرد و ضرب آھنگ

سپس مشتاقانه منتظر نقد او مینشسته است.

اشعارش تغيير میکند .ديگر نمیتوان آن حس زنانهاو را در

اين دو شاعر که ھم قلم و مھمتر از آن ھمدرد بودند ،چنان در

اينگونه اشعار يافت.

شعر و زندگی ادبی ھم نقش ايفا میکنند که نمیتوان لحظهای

او وقتی سخن از خود و دوری خود از وطن را خمير مايه

مدينه را بدون باالش و باالش را بدون مدينه تصور کرد.

اشعارش قرار میدھد ،درد و حسرت شاعر برجستهترين

آذربايجان با تمام گوشه و کنار و اسطورهھا و تاريخش برای

مفھوم قابل لمس آن است .اما وقتی قرار است تنھا از وطن

مدينه خانم منبع الھامیاست المتناھی.

بسرايد ،ديگر خبری از آن حزن و اندوه نيست.

او ھيچگاه از وصف طبيعت زادگاھش سير نمیشود .طبيعت

خصوصيت و ويژگی منحصر به فرد و دوست داشتنی اشعار

آذربايجان برای اين شاعر بینھايت خيالانگيز و دوست

مدينه گلگون که او را از شاعران تکراری و مقلد متمايز کرده

داشتنی است .کمتر شعری از او میتوان يافت که اثر و ردپايی

است ،پويايی و حرکتی است که در البهالی اشعارش جريان
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دارد .شعر مدينه خانم در ھيچ حالتی به ايستايی منجر نمیشود

سنی بيرده گؤره بيلسم

و بيشتر شبيه رودی است که تمايل به حرکت دارد.

چينار – چينار باغالر گولر

تبريز در واقع برای مدينه گلگون ھمان مدينهفاضله است و

گؤز ياشيندی گوللر سيلر

دوری از آن حسرتیاست که درد برای اشعارش به دنبال

کرنلوموزده دان سؤکولر

آورده است .اين درد بیدليل در قالب اشعار او رخنه نکرده

سنی بيرده گؤره بيلسم

است .تلخی اشعار مدينه گلگون حتی با وجود واژهھايی تأثير

داغا – داشا باھار گلر

گرفته از زيبايیھای طبيعت ،در اثر حسرتی است که به دل

ائلدن – ائله نوبار گلر

دارد.

گؤيلردن دومان چکيلر

مدينه گلگون شاعرهای بود که عمری با درد و حسرت وطن

سنی بيرده گؤره بيلسم

سوخت و دور از وطن نيز شاعرانه جان باخت .دوری از

موژده پايالر قارانقوشالر

زادگاه مادری حسرتی شاعرانه به مدينه بخشيده است .حسرتی

منه نغمه لر باغيشالر

که با خود حزن و اندوه پرورده و ماحصل دردیاست و

سئوينر قلبی تالشالر

سوزی که در بيت بيت اشعار او مشاھده میشود...

سنی بيرده گؤره بيلسم

سنی بيرده گؤره بيلسم

ائليم گولر  ،اوبام گولر

بيل کی عمروم تزه لنر

شيرين له شر اليالم گولر

سنی بيرده گؤره بيلسم

منيم سئوگی دونيام گولر

باغچا – باغچا قوشالر دينر

سنی بيرده گؤره بيلسم

سنی بيرده گؤره بيلسم

آی منی من ائدن آنام

ھارای چکن بو اورکدی

آنام وطن  ،وطن آنام

گؤر بو اورک نه لر چکدی

باشينا يوز يول دوالننام

سانارام ھريان چيچکدی

سنی بيرده گؤره بيلسم

علی توده – ...95

نتيجه ده ،تحصيلی ياريمچيق قاليب .الکين شخصی

اُو-1323 ،جو ايلده حزبی تودۀ ايرانين عضوو اولور.

مطالعهسی ،ادبياتا گوجلو ِميلی ،اوندا يازيب-ياراتماق

 1324-1323ايللرده حزبی تودۀ ايرانين اردبيل واليت

ھوسی اوياتميشدير .ايلک شعری ده بو واختالر-1323 ،

کوميتهسی تبليغات شعبه سينده چاليشير .بير ايلدن سونرا،

جو ايلده ”وطن يولوندا“ قزئتينده علی توده امضاسی ايله

-1324جو ايل شھريورآين -12ده ،تبريزده يارانان

چاپ اولونوب-1325-1323 .جی ايللرده اردبيل ده ”ضد

آذربايجان دمکرات فرقهسی سيراالرينا داخل اولور.

فاشيست“” ،جؤودت“ قزئتلرينده ،ادبی شعر مجموعه

 1325-1324ايللرده ،ملی حکومت يارانديقدان سونرا،

لرينده .تبريزده ”وطن يولوندا“” ،آذربايجان“ قزئتلرينده،

تبريزده معارف ناظرليگی تدريس شعبه سينين مديری،

”شفق“” ،آذربايجان“ مجمولرينده” ،شاعرلر مجليسی“

-1325جی ايل تبريز فيالرمونياسينين مديری کيمی

شعرمجموعه لرينده شعرلری منتظم چاپ اولونموشدور.

چاليشير .آذربايجان ملی-دمکراتيک حکومتی ارتجاع
قو َوهلری طرفيندن بوغولدوقدان سونرا ،باکی-يا مھاجرتی

١٨
دوره پنجم شماره  ١٥٠دی ١٣٩٧

ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

زمانی ”ادبيات“ قزئتی يازيچيالرھيأتينده ادبی ايشچی

ائتمک ايستييرم .ھله تبريزدن نخجوانا کئچنده 21 ،آذر

وظيفهسينده ايشله يب ،اُونا آنا ديلينده تحصيل آلماق امکانی

-1325جی ايلده ،علی توده ”من نه گتيرديم“ شعرينی

يارانير 1331-1326 .ايللرده باکی دولت دانشگاھينين ديل

يازدی.من ئوز قارداشيما مھمان گلنده،

آراشديرما شعبه سينه داخل اولور و اُورانی اعال ليسانس

بير قلم ،بير دفتر ،بير جان گتيرديم.

درجه سی ايله باشا چاتديرير 1341-1331.ايللرده عالی

داغالرين دولوسونو توپالر گلنده

پارتيا مکتبينی بيتيرير ،آذربايجان دولت

بير لکه دوشمه ين وجدان گتيرديم

نشرياتيندا رئداکتور” ،آذربايجان“ روزنامه سينده ادبی

اوجوز توتماسينالر بو س ُووقاتيمی

شعبه مديری اولور.

حيسی می ،دويغومو ،احساساتيمی،

سونرا بوتون قوه سينی ياراديجيليغا صرف ائدير .عموم

من ئوز وارليغيمی ،ئوز حياتيمی،

ايتيفاق تدبيرلرينده ،مسکوادا آذربايجان ادبياتی و اينجه

دوغما قارداشيما قوربان گتيرديم.

صنعت  10گونلوگونده ،تفليس يازیچيالرين يغينجاغيندا و

ائله ليکله مھاجر ادبياتی ميزين اساسينی قويدو .بو بير بيان

ساير ايشتيراکچی اولموشدور-1325 .جی ايلده ” 21آذر“

نامه ،بو بؤيوک بير شعردير .سونراالر علی تودهنين بو

مدالی-1363،جؤ ايلده آذربايجان عالی شؤراسی رياست

شعری ” 21آذر“ حرکاتيندان گلن دوستالرينين و اونالرين

ھيأتينين فخری ديپلومو ايله تلطيف اولونموشدور-1339 .

دوامچيالرينين بيان نامه سينه چوريلدی .گؤرکملی

جو ايل آذربايجان يازيچیالر بيرليگينين اداره ھياتينين

شاعرلريميز باالش آذراوغلو ،سھراب طاھر ،حؤکومه

عضوو سئچيلميشدير 1366 .ايلدن »ايش قاباقچيسی« ايدی.

بلوری ،مدينه گؤلگون اونا حُرمتله بير اوستاد کيمی

علی توده  50قصيده نين و  40جيلده ياخين کتابين مؤليفی

باخيرديالر .علی توده نين چوخ بؤيوک اؤ َرگی وارائيدی .اُو

دير .اونون اثرلری اؤزبک ،قيرقيز ،ھند ،اوکراين ،روس،

ياراديجی گنج لره چوخ قايغی ايله ياناشيردی ،اوغورالرينا

انگليس ديللرينه ترجمه اولونموشدور .علی توده عمرو بويو

سئوينيردی.

سياسی مھاجر اوالراق قالدی .شوروی پاسپورتی آلمادی.

منيم ده بو بؤيوک شاعرله چوخلو اونودولماز خاطره لريم

نتيجه ده شوروی ده الييق اولدوغو بير چوخ يوکسک لقب

وار” .مھاجر“ قزئتينده بير حيکايَه ٣ ،شعريم چيخميشدی،

لر و جايزه لردن کناردا قالدی .عينی زماندا چوخ تأسفله قيد

عکسيم ايله بير يئرده .ئوزوم ده بيله جری قصبه سينده بئش

ائتمک الزيمدير کی ،بوتون عمرونو ،ياراديجيليغينی

مرتبهلی ائوين بئشينجی مرتبهسينده  2اطاق لی منزيلده

آذربايجان خالقينا ،اونون آزادليغينا ،ترقيسينه حسر ائتميش

ياشاييرديم .اِو تلفونوم وار ايدی .بير گون گؤزله مه ديگيم

بو بؤيوک صنعتکارا آذربايجان خالق شاعری آدينی

حالدا تلفون زنگی چاليندی .تلفون دسته سينی گؤتوردؤم،

داشيماق قسمت اولمادی.

علی معلمين عظمتلی َسسينی ائشيتديم” ،تاريئل سنی تبريک

علی توده -1375جی ايل اسفند آيئن -7سينده باکی دا وفات

ائديرم” .مھاجر“-ده چيخان شعرلرينی اوخودوم .چوخ

ائتدی و -2نجی افتخارلی سايالنالر قبيرسانليقيندا دفن

خوشوما گلدی .سنی باغريما باسيرام ،اؤپورم .تبريک

اولوندو.

ائديرم!“ .علی معلمه چوخ -چوخ تشککور ائلديم .ائله بيل

انسان وار ،اؤلنده دئييرلر اؤلدو .انسان دا وار دئييرلر

دونيانی منه وئرديلر.

دؤنياسينی دييشدی .علی توده دؤنياسينی دييشدی .دؤنيادان

”گنج قلملر“ انجمنی وارايدی .انجمنی من آپاريرديم.

گتمه دی .دؤنيادا قاالنالر دا دؤنيانی توتوب قالماياجاق.

انجمنين عضولريندن اوالن ايوب سعدی منه دئدی :تاريئل،

سيزی بير آز دا اولسا علی توده ياراديجيليغی ايله تانيش

علی توده ايله دانيشميشام ،اجازه وئريب بيز گئديب علی
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معلم له شعرلريميزی اوخوياق .گئتديک .واقيف کوچه سينده

دئدی :دی! باشالديم ،گؤيدن نارين ياغيش ياغيرميش کيمی

يازيچيالر بيناسيندا ياشاييردی .ايوب سعدی قاپينی تاپدی.

شعر دئمه يه:

قاپی اوستؤنده علی توده يازميشدی .زنگی باسدی .علی معلم

دوروب خدآفرينده آچاجاغام ياخامی.

ئوزو قاپينی آچدی.

يُوسون لو ديوارالرا وئرهجيم آرخامی.

 خوش گلميسيز .خوش گلميسيز .کچين ايچری .خانميوخدور ،تکم .رنا ،قيزيم دا ،درسدهدير.

ائوده

بيزی ايش اطاقينا دعوت ائتدی .ميزين اوستونده بير نئچه

منی ده سئللر سوالر ،يا سارا تک آپارسين،
يا سسيم ساحل بويو بير فيرتينا قوپارسين.
بير باشقا شعريندن:

شعرله دولو پوشه لر وار ايدی .بير ده ،اؤستؤنده آق ساپی

ديليم يورولمادی وطن دئمکدن،

اُوالن بير ايينه.

يوخ يالنيز اريدی بدنيم منيم

دئدی - :نه وار ،نه يوخ تاريئل!

اوچان قارانقوشدان ،اَ َسن کولکدن،

دئديم - :ساغ اولون علی معلم ،ھر شئی ياخشيدير.

سوروشدوم نئجهدير وطنيم منيم.

اوتانيرديم سيزه گلمهيه ،ايوب منی ُزورال گتيردی.

علی توده ده خوش بير احوال روحيه ياراندی .بيزی قاپيدان

شعرلريميزی سيزه اوخوياق.

اؤتورنده ،شاعره دقت له باخديم .باشينی شاخ توتموشدو.

 -ھه ،قوی بير چای گتيريم...

ساققالی آق آپپاق ايدی .قاشالری دا آقارميشدی .صفتی

علی معلم چای گتيردی .کريستال قابدا انجيل ُمرباسی

گولنده ،گؤزلری گولموردو .ايکی بارماغينين آراسيندا

قويدو.

اِيلَشدی.

سيگارتی برک -برک سيخميشدی.

 -اوخويون گؤروم نه يازميسينيز.

ذھنيمده بير فيکير دومانی ياراندی .بو کيشی تبريز

ايوب سعدینين بير شعری وار ايدی .آتاسينا حصر

فيلورمونياسينين ديرئکتورو اولوب .ئوزو ده جاوان ياشيندا.

ائتميشدی" ،سنين يولون ايله گئده َجيم من“ .شعرينی

عاشق حسين جاوان ،ربابه خانم مراداُوا کيمی ايشچيلری

اوخودو .شعری اوخوياندان سونراٌ ،مربا يمگه باشالدی .من

اولوب.. .

شعرلريمی اوخويوب قورتارانا کيمی ٌمربانی يئييب

شوروی دؤرينده بو بؤيوک اوستاد شاعر فخری خالق

قورتاردی.

شاعری آدی آلمادی .آنجاق علی توده دونياسينی دييشسه ده،

علی توده گؤردو چايالر قاليب ُمربا قورتاريب .گئديب

او تايلی بو تايلی خلقيميزين قلبينده ياشايير .يئنه ده علی توده

ُمربا قابينی بير ده دولدوروب گتيردی .باشالدی ئوزو بيزه
شعرلرينی اوخوماغا .اَلينده اينه نی توتموشدو .ائله بو

”من يانار اوره ييمه بعضآ اوره ک دئسم ده،

شعری ده بيزه اوخودو.

بير مرکب قابی تک گزديرميشم سينمده“.

نين بو مصراالرينی خاطرالديم:

 -انسان بير اينهسی ايتسه آختارار،

ايران آذربايجان يازيچيالری جمعيتی آيدا بير دفعه اجالس

 -منيم تبريز بويدا شھريم ھانی؟

کچيريرديلر .اجالسی باالش آذروغلو اداره ائديردی .صابر

باخدی کی ،يئنه ُمربا قابی بُوشاليب.

نبی اوغلو دا کاتب ايدی .بئله واختالردا علی توده ماراقلی

دئدی - :ايوب سعدی ،بورا شعر اوخوماغا گلميسن،

صحبتلر ائديردی.

يوخسا موربه يئمه يه؟ سونرا عالوه ائتدی – :ظارافات

اوندا

ائلييرم .نه واخت ايسته سه نيز گله بيلرسينيز.

يازیچيالر اتحاديه سينده صحبت زمانی دئيير کی ،صمد

دئديم علی معلم ،ايندی من سيزين شعرلرينيزدن دئييم،
سيز قوالق آسين.

علی معلمين جوان واختالری ايدی .آذربايجان

وورغون ياخشی شاعردی .بيرينی ايسه تعريفله مير.
سليمان رستم اونو گؤرنده دئيير" :علی ،دئميسن کی،

٢٠
دوره پنجم شماره  ١٥٠دی ١٣٩٧

ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

صمد وورغون ياخشی شاعردی .بس من؟ ياخشی شاعر

تعريفله ديگين گؤزللر ،کند قيزالری بونالردی؟

دئييلم؟" .علی معلم جواب وئرير کی" ،سيز ياخشی شاعرسيز

بير دسته قيز تارالدان گليرميش .صمد دئيير:

! اما صمد وورغون اعال شاعردی".

نه اوال ﷲ ين آلتدا،

بير گون صمد وورغون نوخانی دا دنيز قيراغيندا چيميرميش.

بير ياغيش توتايدی بورداجا بيزی.

ساحل ده ده يککه بير خار توت آغاجی واريميش ،اونون

سنين پودران ،بويان ياغان گئدئيدی،

کؤلگه سينده دايانارميش .بيردن باشينی قالديريب يوخاری

اونالرين اوستونون ،باشينين توزو،

باخير .گؤرور آغاجين باشيندا قارا خار توت ائله يئتيشيب کی.

ياغيش آرا وئريب گونش دوغاندا.

قارا توماندا چيلپاق ،ديرماشير آغاجين باشينا .دويونجا توتدان

اصل گؤزل کيمدی گؤررديک اوندا

يئيير .آغزی ،بورنو ،قارا توتا بوالشير .مکتبلی اوشاقالر

علی توده بو حادثه نی شاعر ديلی ايله نئجه وصف ائديبسه،

آغاجی دؤوره يه آليرالر .صمد وورغون سوروشور

آدام حيران قالير.

اوشاقالردان:

ايران

 -ھانسی شاعرلری تانيييرسينيز؟

باھاالشماسيندان ،تاپيلماماسيندان صحبت گئديردی .سھراب

اوشاقالر جواب وئريرلر :عبدﷲ شايق ،ميرزه علی اکبر

طاھر دئدی :من حکومته داغ چکميشم .سوروشورالر نئجه

صابر ،سليمان رستم.

بيم..؟ دئدی 3 ،آيدير ياغ يئميرم .ھامی گولوشدو.

دئيير :بس صمد وورغون؟

علی توده دئدی :کئف چکمکدن قيريلديق.

دئييرلر ،اُو کی سئويمليدير.

بو گون بيز علی توده شعر منظومه سينين ايشيغينا

دئيير :اُو منم.

ييغيشميشيق.

دئييرلر :صمد وورغون بؤيوک شخصدير .اُو آغاجا

بؤيوک شاعر ،آزادليق ايده آل الرينين تَ َرنم چيسی ،گؤزل

ديرماشماز .دوزو ،سن کيمسنسه؟ يول آزميسان؟ اوز -گؤزو

عائله باشچيسی ،صميمی دوست اوالن اوستاد شاعريميز

يورغون .دوش آشاغی کيشی دوالما بيزی .

ھميشه بيزيملهدير .بيزيم قلبيميزدهدير.

صمد وورغون دئيير دوشدوم آغاجدان ،ائله بيلديم گنجليگيم اُو

اونون روحو دمکراتيک آذربايجان ادبياتينين سماسيندا بير

ياشيل بوداقالر آراسيندا قالدی.

قارتال کيمی قاناد چالير.

علی توده بو حادثه نی رسسام کيمی شَکلينی چکيب .گؤزل بير

تاريئل اوميد،

شعر يازيب.

آذربايجان يازيچیالر بيرليگينين عضوو

بير گون صمد وورغون کلبجر ده اوالرکن کنسرت ورمه يه
گتميش مغننيلردن بيری سارا قديم اوا اونا دئيير :صمد ،سنين

آذربايجان

يازيچیالرينين

اجالسيندا،

ياغين

ايرانلی مھاجرلر ادبی بيرليگينين صدری
"دده قورقود" بين الخالق جايزه سينی قازانان
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