ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان

دوره پنجم شمار ه  ١٥٤ارديبھشت ١٣٩٨
نخستين جشن اول ماه مه در ايران

به ياد خسرو روزبه ـ قھرمان ملی ايران
جنبش دموکراتيک خلق ھای کردستان و آذربايجان ،نھضتی ميھنی

بنا به گفته بسياری از فعالين کارگری و محققان

و مترقی و موجب قوام و دوام بقای آزادی و استقالل ملی.

تاريخ جنبش کارگری در ايران ،کارگران ايران

»از دفاعيات خسرو روزبه در دادگاه نظامی شاه«

برای اولين بار در سال  ١٣٠١به شکلی مستقل

در سپيده دم  ٢١ارديبھشت

و سازماندھی شده از سوی تشکلھای کارگری

روز کارگر را در  ١١ارديبھشت برار با اول ماه مه برگزار نموده اند .اگرچه بنا
به نوشته سيد علی آذری در سال  ١٢٩٩در زمان قيام خيابانی در تبريز در
 ١١ارديبھشت ،ھم به دليل تجليل از باسکروويل و ھم گراميداشت عيد کارگران،
مراسمی در محل جمعيت خيريه تبريز برگزار گرديده است ،اما بنا بر نوشته رحيم
رئيس نيا در کتاب "آخرين سنگر آزادی" اين گاردن پارتی جنبه ويژه کارگری
نداشته است .در اين مراسم که احتماال کارگران اقليت ناچيزی بوده اند ،يکی از
اعضای حزب دموکرات در خصوص "تاريخچه روز اول ماه مه و معنی بين المللی
ادامه درص٢

اين روز خجسته" سخنرانی کرده است .

 ٩مه روز تاريخ ساز پيروزی بر فاشيسم گرامی باد!

ماه  ١٣٣٧قلب پرشور و
سرشار از عشق رفيق
خسرو روزبه قھرمان ملی
ايران آماج گلوله ھای
دژخيمان ،رژيم بر آمده از
کودتای آمريکايی  ٢٨مرداد
قرار گرفت و از تپش باز ايستاد و بدين سان نام اين رزم آور
دلير زحمتکشان ايران به تاريخ پر حماسه و غرور آفرين پيکار
خلق ھای ايران بر ضد ستم و بيدادگری پيوست!
خسرو روزبه شخصيتی پر جاذبه ،با تاثيری ژرف و ماندگار
در تاريخ نبرد رھايی بخش مردم ميھن ماست .عالوه بر آنکه

در آستانه ھفتاد و چھارمين سالگرد پيروزی بر ف اشيسم

يک نسل کامل انقالبيون و مبارزان آزادی راه و روش او را

قرار داريم.ھرسال ) ٩مه( خلقھای اتحاد جماھير شوروی

پيشه خود ساختند امروز نيز ھزاران رزمنده ای که پای به

سوسياليستی سابق و ھمه ن يروھای صلحدوست و مترقی
جھان سالگرد تاريخ ساز پيروزی مردم قھرمان اتحاد شوروی و ھمھنيروھای
آ زاديخواه و مترقی جھان بر فاشيسم ھيتلری را جشن می گيرند.
علت وقوع جنگ دوم جھانی جدا ازھر جنگ امپرياليستی ديگر ،که تشديد تضاد
منافع ميان کشورھای امپرياليستی و مبارزه آنھا برای دستيابی به بازارھای جديد و
منابع مواد خام ،برای سرمايهگذاری و چپاولگر می باشد.
ادامه درص٢
سخنرانی عضو ھيئت رئيسه شورای مرکزی »روسو« )دانشمندان روسيه با گرايش سوسياليستی(
دکترای اقتصاد ،پروفسور آ .آ .کواليف در نھمين کنگره »روسو« 2019 -04 -15

ميدان دشوار مبارزه برای عدالت و انسانيت می گذارند .او را
آموزگار و راھبر و نمونه اصيل عالی مبارزه آرمانگرا می
دانند و اين تصادفی نيست .زندگی و پيکار خسرو رزوبه و
ابعاد گوناگون فعاليت پر ثمر سياسی – علمی و اجتماعی او
بھترين سر مشق برای ھر انسان شرافتمنديست که زندگی خود
را وقف سعادت جامعه و بھروزی انسانھای زحمتکش می
سازد.

ادامه درص٩

نگاھی به توان جنگ افزارھايی که ...

ص١١

دو جريان در مارکسيسم و يک راه برای کسب حاکميت
ويژگی وضعيت جاری کشور ،درطول شش سال

بياني ٔه به مناسبت روز جھانی کارگر

گذشته ،رشد انحطاط اقتصادی کشور و گسترش

ص١٢

فقر اکثريت جمعيت کشور است .روسيه ھمچون
صفر قھرمانی ،قھرمانی از ميان مردم

اردک لنگ به پرتگاه سقوط نز ديک می شود.

ص١٣

البته وضعيت برای ھمه بد نيست.
ادامه درص٦

مادورو :گوايدو به دنبال جنگ داخلی است

جمھوری فدرال خواست ھمه ملل و اقوام ايران است!

ص١٥
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نخستين جشن اول ماه مه در ايران....
به ھر حال تمام شواھد حکايت از اين دارد که اولين مراسم

"… در بين نمايش استاد حسن سياسی از طرف کارگران

روز جھانی کارگر ،توسط اتحاديه کارگران چاپخانه ھا در ١١

تبريک عيد به حاضران گفته ،بعد اسماعيل حروف چين نطق

ارديبھشت سال  ١٣٠١سازماندھی شده بود .طبق اعالميه

مختصری از طرف اتفاق جوانان ايراد نموده ،تبريک عيد

منتشره در نشريه "حقيقت" که بسياری آن را ارگان "شورای

اظھار کرد و نطق با غريو و فريادھای مرده باد اشراف

مرکزی اتحاديه ھای کارگران ايران" می دانند ،به تاريخ يازده

پوسيده ،نيست ونابود باد ظلم ،زنده باد مساوات خاتمه

ارديبھشت چنين آمده است:

پذيرفت" ) شماره  ٧١حقيقت  ١٣ارديبھشت )١٣٠١

"اتحاديه کارگران مطابع به سمع عموم کارگران می رساند ،به

اگر چه روزنامه حقيقت به مديريت محمد دھگان در اوايل

موجب تصميمی که به اکثريت آرا اتخاذ شده است ،اول ماه

تيرماه  ١٣٠١بوسيله حکومت رضاخانی تعطيل گرديد ،اما

مه ،امروز  ١١ثور ،به مناسبت عيد کارگران با عموم

گزارشات مربوط به جشن اول ماه مه سال  ١٣٠٢يعنی دومين

کارگران عالم ھم آواز و کارگران مطابع تعطيل نموده اند".

تعطيلی رسمی اول ماه مه بوسيله کارگران را در روزنامه "

در اين روز کارگران در مسجد سپھساالر مراسمی را برگزار

کار" ميتوان پی گرفت که پس از توقيف روزنامه" حقيقت"

نمودند .در اين مراسم " کاوه" پيرامون اول ماه مه و نياز

اخبار و موضوعات کارگری را نشر ميداد.

کارگران به تشکيالت سخنرانی کرد و حسين سياسی نيز در

روزنامه کار به سردبيری رئيس اتحاديه معلمين يعنی

سخنرانی خود درباره اوضاع زندگی و معيشت دشوار

ابوالفضل لسانی منتشر می گرديد .در سال  ١٣٠٢نيز

کارگران و ھمچنين به بی خاصيت بودن قانون اساسی

کارگران در مناطقی جشن اول ماه مه را برگزار نمودند .بنا

مشروطه در زندگی زحمتکشان اشاره می کند.

بر نوشته روزنامه حقيت شماره  ٢٢به تاريخ  ١٤ارديبھشت

ھمزمان در مسجد شاه از سوی ارازل و اوباش مخالف

 ١٣٠٢کارگران چاپخانه ھا در ميدان توپخانه تجمع و دو تن

روزنامه حقيقت و اتحاديه ھای کارگری ،به سرکردگی محمد

از فعاالن کارگری در اين مراسم سخنرانی نمود ه اند .در

علی جزايری شوشتری که از مرتجعين معروف بازار در آن

ھمين روز اتحاديه مرکزی از حکومت نظامی تقاضای

دوره بود ،نيز تجمعی صورت می گيرد .در اين مراسم که

صدورمجوز برگزاری جشن اول ماه مه را می کند که به دليل

کارگرانی نيز در جھت مقابله با مرتجعين بازار در آن شرکت

مخالفت حکومت نظامی از برگزاری اين جشن جلوگيری به

کرده بودند ،از سخنرانی نمايندگان کارگران جلو گيری به

عمل می آيد.

عمل آمده و کارگران نيز با ھو کردن مداوم ،مانع از سخنرانی

در تبريز نيز سفارت دولت شوروی اقدام به برگزاری جشن

مرتجعين ميگردند .در پايان اين مراسم با باال گرفتن تنشھا

اول ماه مه می کند .طبق گزارش روزنامه حقيقت در اين

ميان حاضران در مراسم ،درگيری ايجاد ميشود وبنا به نوشته

مراسم "عده ای از اھالی و روسای ادارات دعوت نموده…"

"حقيقت" "سيد محمدعلی جزايری و پسر حاجی محمد تقی

در سفارت شوروی در تھران نيز جشنی به مناسبت روز

سفارتی)بنکدار( معروف الحال به سزای بی احترامی که به

کارگر برگزار گرديد.

کارگران نموده اند ،رسيده از طرف جمعيت کتک می خورند"

ھمچنين در روزنامه حقيقت به تاريخ  ١١ارديبھشت ھمين سال

در ھمين سال يعنی اولين سال برگزاری جشن اول ماه مه از

متن زير به چشم می خورد" :تقدير و تشکر"

طرف کارگران و فعالين تشکلھای آن روزگار کارگران،

امروز کارگران مطابع طھران به مناسبت عيد اول ماه مه

نمايشی ھم در سالن گراند ھتل اجرا ميشود .نمايشی که توسط

اعتصاب نمودند .ما اين اقدام مجدانه کارگران مطابع را که در

کارگران انتخاب و تمرين شده بود از سوی مقامات حکومتی

حقيقت قائدين ومبرزين نھضت سوسياليزم در ايران ھستند و

غير قابل اجرا تشخيص داده ميشود ،اما دست اندرکاران

در اين روز عيد صدای خودشان را به گوش رفقای بين المللی

نمايش بالفاصله نمايش ديگری را تھيه و اجرا می کنند.

خود می رسانند ،تقديس نموده ،به ايشان و به توسط آنھا به

روايت نشريه حقيقت از اين نمايش و پايان آن نيز جالب است:
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تمام کارگران ايران تبريک خودمان را می گوييم .زنده باد

فعاالن کارگری شھر آبادان که در کلوپ کاوه اين شھر که در

کارگران ايران .پاينده باد اول ماه مه"

حقيقت متعلق به تشکيالت مخفی کارگران بود ،دستگير شدند.

در تاريخ  ١٤ارديبھشت نيز در اين روزنامه گزارش کوتاھی

فعاالن کارگری که در تدارک برگزاری اول ماه مه بودند ،از

از برگزاری جشن اول ماه مه در ميدان توپخانه انتشار يافته

اين فرصت برای تبديل مراسم روز کارگر به فراخوان برای

است.

اعتصاب عمومی در اعتراض به دستگيری کارگران و

پس از استقرار حکومت رضا شاه و سرکوب فعالين کارگری

مذاکرات نفت استفاده نمودند .نمايش خيابانی کارگران به

و دستگيری و پيگرد فعالين حزب کمونيست در اين دوره،

مناسبت روز کارگر در اين شھر تبديل به اعالم اعتصاب

روز کارگر عموما در محافل خصوصی و به شکل غير

عمومی گرديد .با دخالت نيروھای نظامی اين اعتراضات به

رسمی برگزار ميشد .در سال  ١٣٠٦تشکلھای مخفی حزب

خشونت کشيده شد .کارگران که عمال اداره شھر را به دست

کمونيست ايران مجددا از نو سازماندھی شده و تالش در ايجاد

گرفته بودند خواھان آزادی کارگران زندانی ورسيدگی به

و احيای مجدد تشکلھای علنی کارگران نمودند .اگرچه در اين

خواسته ھای اعالم شده خود بودند .در اين اعتراضات خواسته

سال مرتضی حجازی رئيس شورای مرکزی اتحاديه ھای

ھای اصلی کارگران عبارت بود از :آزادی کليه دستگير

کارگری ب

شدگان ،افزايش حقوق متناسب با معيشت کارگران ،مرخصی

ه دست حکومت رضا شاه و تحت شکنجه ھای شھربانی به قتل

يکماھه با حقوق ،تھيه مسکن برای کليه کارگران ،رعايت

رسيد ،اما سال  ١٣٠٧درتھران وبسياری از مناطق صنعتی

احترام وشان کارگران ،لغو بالک ليست ،به رسميت شناختن

جشن اول ماه مه برگزار گرديد .اين روز که با گردھم آئی

تشکل کارگری توسط شرکت ،جلوگيری از اخراج ھای بدون

ھای کارگری ھمراه بود پيشاپيش از سوی حزب کمونيست

دليل توسط انگليسيھا ،تقليل ساعت کار در تابستان و…

ايران فراخوان داده شده بود.

با ادامه درگيريھا وناتوانی نيروھای نظامی دولتی در سرکوب

بنا بر نوشته "ستاره سرخ" ارگان حزب کمونيست ايران در

کارگران ،نيروھای نظامی و ناو ھای جنگی انگليسی شھر

اين روز تجمعات کارگری بيشتر رنگ و بوی سياسی داشت و

آبادان را محاصره کردند .پس از پايان در گيريھا تعداد بسيار

خواسته ھای مطرح شده در قطعنامه ھای کارگران عبارت از

زيادی از فعالين کارگری و خانواده ھايشان در مناطق مختلف

"آزادی اعتصاب ،آزادی تجمعات ٨ ،ساغت کار روزانه،

خوزستان دستگير شدند و از بازگشت مجدد برخی از آنان به

ممنوعيت کار کودکان" ،بود.

خوزستان جلوگيری به عمل آمد .اگرچه حکومت نظامی و

اما يکی از مھمترين و تاريخی ترين روزھای اول ماه مه،

نيروھای نظامی انگليسی توانستند اعتصاب کارگران را

برگزاری مراسم  ١١ارديبھشت در سال  ١٣٠٨در آبادان بود.

سرکوب نمايند اما بسياری از خواسته ھای کارگران اعتصابی

پس از احيای مجدد تشکلھای مخفی کارگران نفت در

عمال توسط شرکت نفت ايران وانگليس پذيرفته شد و به مرور

خوزستان طی سالھای  ١٣٠٥تا  ١٣٠٨برگزاری مراسم اول

اجرا گرديد.

ماه مه در اين روز منجر به اعتصاب کارگری فراگير در اين

در سال  ١٣١٠نيز کارگران نساجی وطن در اصفھان روز

مناطق گرديد .اين اعتصاب که يکی از بزرگترين اعتصابات

کارگر را با تجمع در چھار باغ جشن گرفتند .در اين مراسم

کارگران بخش صنعتی در کشورھای خاورميانه بود ،تاثيری

يکی از مسائل اصلی مورد گفتگوی کارگران ،قرارداد جديدی

مستقيم بر تضعيف قدر قدرتی دولت بريتانيا در اين منطقه

بود که کارفرمايان کارخانه ھای نساجی در اصفھان به

داشت.

کارگران تحميل کرده بودند .در جريان مراسم روزکارگر

ھمزمان با مذاکرات کدمن بر سر موضوع تمديد قرارداد نفت

فعالين تشکلھای کارگری اعالم نمودند که از  ١٥ارديبھشت

ميان حکومت ايران وشرکت نفت انگليس و ايران ،تعدادی از

در اعتراض به اين قرداد جديد دست به اعتصاب خواھند زد.
روز کارگر سال  ١٣١٠در اصفھان ھمانند روز ١١
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ارديبھشت سال  ١٣٠٨در آبادان ،تبديل به روزی برای

از سازماندھنگان شناخته شده کارگری در اين سالھا که ھدايت

اعتصابی ماندگار درتاريخ جنبش کارگری در اصفھان گرديد.

و سازماندھی روزھای کارگر و اعتصابات کارگری و ھدايت

طی اين اعتصاب خواسته ھای کارگران از قبيل ٩ ،ساعت

تشکلھای کارگری را داشته اند بايد از کسانی مانند ،محمد

کار ،توقف تفتيش و توھين به کارگران ،ايجاد غذاخوری در

دھگان ،سيد جعفر پيشه وری ،مرتضی حجازی ،علی شرقی،

کارخانه ،افزايش ٢٠درصدی دستمزدھا ،اختصاص يک

محمداسماعيلی)تنھا( …،و تعداد زيادی از فعالين و کارگران

ساعت برای استراحت وغذای کارگران و کن لم يکون شدن

شناخته نشده ای نام برد که در طول حکومت پھلوی اول در

کنترات پيش گفته ،متحقق گرديد.

زندانھای رضاشاھی جان باختند

 ٩مه روز تاريخ ساز پيروزی بر فاشيسم گرامی باد!
اين بار دنيای سرمايه داری با پيدايش و تحکيم کشور شوراھا

عنوان فاتح و چه به مثابه متحد جنگی مستقر شدند .در تمام

)اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی( پايان قدرت چپاولگری

اين مدت ،دول آمريکا و انگليس و فرانسه نه تنھا گامی مؤثر

خود را می ديد .و می خواستند از اين طريق به حيات اين

برای رويارويی با فاشيسم برنداشتند ،بلکه برعکس از راه

نيروی قدرتمند و دشمن آشتی ناپذيرشان خاتمه دھند.

سياست به اصطالح تسکين خود ،ھر چه بيشتر او را به

در پی تجاوز کشورگشايانه ميليتاريستھای ژاپن در سال

تجاوز در جھت شرق ،يعنی عليه نخستين کشور سوسياليستی

 ١٩٣١به چين و اشغال منچوری و خودداری امپرياليستھای

تشويق میکردند.

آمريکا و بريتانيا از رويارويی با آنھا ،به اميد تضعيف اتحاد

بدين ترتيب جنگ کبير ميھنی مردم شوروی در سحرگاه ٢٢

شوروی ،در آغاز سالھای  ٣٠در مرکز اروپا کانون ديگر

ژوئن ) ١٩۴١اول تير  (١٣٢٠با حمله غافلگيرانه ارتش

جنگ جھانی پديد آمد .امپرياليستھای آلمان که ھنوز خاطره

فاشيسم ھيتلری به اتحاد شوروی آغاز شد .در لحظه آغاز

شکست خود را در جنگ اول جھانی از ياد نبرده و در عين

جنگ ،آلمان ھيتلری از امکانات اقتصادی و نظامی تقريبا ً

حال در اواخر دھه سوم سدۀ کنونی از لحاظ رشد صنعتی بر

سراسر قاره اروپا ،با جمعيتی برابر با  ٢٩٠ميليون نفر و

رقبای بريتانيايی و فرانسوی خود پيشی گرفته بودند و

ظرفيت توليد فوالد به ميزان  ٣١٫٨ميليون تن در سال

میکوشيدند تا قدرت نظامی خود را احياء کنند ،در وجود

برخوردار بود .در ھمان حال سکنه اتحاد شوروی ١٧٠٫۶

فاشيسم ھيتلری دستيار مناسبی برای پيشبرد ھدفھای

ميليون نفر و توليد فوالد آن ،که طی برنامهھای پنج ساله و با

تالفیجويانه و گسترشطلبانه خود يافتند .در  ٢٧ژانويه

اجرای سياست صنعتی شدن افزايش يافته بود ،تنھا به ٢٢٫۴

 ،١٩٣٣ھيتلر برنامه خود را در شورايی مرکب از  ٣٠٠تن

ميليون تن بالغ میشد.

از نمايندگان سرمايهداری انحصاری ،افسران ارتش و مالکان

آلمانیھا نيروی نظامی مرکب از  ۴٫٢٣۴ميليون نفر در

يونکر مطرح ساخت و از پشتيبانی آنھا برخوردار شد .وی

اختيار داشتند .اين نيروھا ،که در  ٢١۴لشکر متشکل شده

پس از تقريبا ً يک سال ،در  ٣٠ژانويه  ١٩٣٣به حکومت

بودند ،از جمله مجھز به  ۵۶۴٠تانک و ١٠ھزار ھواپيما

رسيد و بدينسان يکی از تيرهترين برگھای تاريخ آلمان گشوده

بودند .از اين نيروھا  ۵٫۵ميليون نفر در  ٢٠٠لشکر با ۴٣٠٠

شد.

تانک ۵٠٠ ،ھواپيما و ۴٨ھزار توپ و مينانداز در  ٢٢ژوئن

نازیھا نخست آلمان را به کشور چوبهھای دار ،اردوگاهھای

 ١٩۴١در مرزھای اتحاد شوروی تمرکز داشت .فاشيستھا

شکنجه و کشتار عناصر انقالبی و آزادیخواه بدل کردند و

اين خيال را در سر میپروراندند ،که طبق نقشه جنگ

سپس به کمک ارتش درندهخوی خود به لشکرکشی ،تجاوز و

غافلگيرانه و برقآسايی ،به نام »نقشه بارباروس« ،اتحاد

تسخير ديگر کشورھا مبادرت ورزيدند .آنھا در فاصله

شوروی را در ظرف يکماه و نيم تا دو ماه فتح کنند!

سالھای  ١٩٣٨تا  ،١٩۴١در  ١۴کشور اروپايی چه به
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فاشيستھای آلمانی در مراحل اوليه جنگ ،در پرتو برتریھای
اقتصادی و نظامی و حمله غافلگيرانه خود و ديگر شرايط مساعد،
توانستند دشواریھای طاقتفرسايی را دامنگير مردم ،دولت و ارتش
شوروی بکنند و تا مسافت عميقی در خاک شوروی پيش بروند .آنھا
با بمباران وحشيانه مراکز سکونت و صنعتی ،زيان بزرگی به
اقتصاد اتحاد شوروی وارد آوردند ،توانستند لنينگراد را در محاصره
بگيرند ،خود را به پای مسکو و سپس ولگا برسانند و چشم به فتح
قفقاز بدوزند.
اما حتا در ھمين مرحله بس دشوار ،مردم ،به برکت نقش رھبری
کننده و بسيجنده حزب کمونيست اتحاد شوروی ،نيرو و تحرک
بیھمتای اقتصاد برنامهوار سوسياليستی ،ميھندوستی آفريننده ،و
ھمبستگی جانبازانه و ارادۀ خللناپذير
و قھرمانی تودهای ،ضربات مھلکی به دشمن وارد آوردند و افسانه
»شکستناپذيری« ارتش ھيتلری را باطل ساختند.
دشمن که به قصد محو سريع اتحاد شوروی آمده بود ،نخست در
مسکو با شکستی روبرو شد ،که چرخش قطعی در جريان جنگ را
آغاز نھاد .اين چرخش سپس در نبرد حماسهآفرين استالينگراد ،که
در آن دشمن  ١٫۵ميليون نفر تلفات داد ،تکميل شد.
در مرحله دوم جنگ کبير ميھنی )نوامبر  ١٩۴٢تا دسامبر ،(١٩۴٣
ارتش فاشيسم ھيتلری به حالت دفاعی درآمد و ارتش شوروی ابتکار
استراتژيک جنگ را به دست گرفت و تا پايان نيز آن را در دست
خود نگاه داشت.
سال  ،١٩۴۴چھارمين سال جنگ کبير ميھنی ،سال پيروزی قاطع
ارتش شوروی بود .طی ده ضربه جنگی ،که ھريک از آنھا باب
جديدی از علم و فن نظامی و فرماندھی را بازگشود ،دشمن از ھمه
سرزمين اتحاد شوروی رانده شد .فزون براين ،در جريان ھمين
ضربات بود که رومانی سلطنتی ،بلغارستان پادشاھی و مجارستان
زير فرمانروايی ھورتيستھا ،از پای درآمدند و از صف متحدين
آلمان ھيتلری خارج شدند .بدين ترتيب ،مردم رومانی ،بلغارستان،
مجارستان و ھمچنين فنالند آزادی خود را باز يافتند و بخشھای
مھمی از لھستان ،يوگسالوی ،چکسلواکی و نروژ تيز از نيروھای
پليد فاشيسم پاک گرديد.
سال  ،١٩۴۵سال پايان جنگ کبير ميھنی و جنگ دوم جھانی
است .در اين سال خجسته و پيروزیآور بود که ارتش شوروی،
پس از پيروزیھای دھگانه سال پيشين ،عمليات تعرضی گستردهای
را در بسياری از جبھهھا پيش گرفت .در اين مرحله ،لھستان آزادی
کامل يافت و ارتش شوروی در جبھه اودر -تايسه ،در خاک آلمان
متمرکز شد ،مجارستان و يوگسالوی پاکسازی و وين فتح شد و در
دوم ماه مه ،برلين پايتخت آلمان فاشيستی سقوط کرد.
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پس از سقوط برلين ،مقاومت ھيتلریھا در نقاط ديگر نيز سرکوب
گرديد و باالخره در نيمهشب ھشتم ماه مه ،تسليم بالقيد و شرط آلمان
ھيتلری در ھمان شھر به امضاء رسيد .بدينسان روز نھم ماه مه ،به
عنوان روز پيروزی جنگ کبير
ميھنی مردم شوروری و ھمه خلقھای جھان بر ديو پليد فاشيسم
برای ھميشه در تاريخ ثبت گرديد.
در جنگ کبير ميھنی ،مردم قھرمان شوروی متحمل زيانھای عظيم
نيروی انسانی و مادی گشتند .در اين چنگ تحميل شده و
خانمانسوز،

٢٧ميليون

شھروند

شوروی

در

اسارتگاهھا،

بازداشتگاهھا و در ميدان نبرد به شھادت رسيدند ١٧١٠ ،شھر
بزرگ و کوچک و ٧٠٠ھزار روستا در اتحاد شوروی ويران گرديد
و در نتيجه ٢۵ميليون نفر بیخانمان شدند .دژخيمان ھيتلری
٣٢ھزار مؤسسه صنعتی و  ۶۵٠٠کيلومتر راهآھن را نابود کردند و
به غارت ۶۵ھزار کالخوز ١٨٧۶ ،ساوخوز و  ٢٨٩٠ايستگاه ماشين
و تراکتور دست زدند .خسارات مالی اتحاد شوری ،به قيمتھای قبل
از جنگ ،به بيش از ۶٧٩ميليارد روبل بالغ گرديد.
پيروزی بر فاشيسم دوران جديدی را در تاريخ بشريت آغاز کرد:
جامعه کشورھای سوسياليستی تشکيل شد ،سيستم مستعمراتی
امپرياليسم متالشی شد ،جنبشھای آزادیبخش ملی ،و جنبش ھمه
خلقھای جھان به خاطر صلح ،دمکراسی و ترقی اجتماعی رشد
بیسابقهای يافت.
بشريت مترقی در ھفتاد و چھارمين سالگرد پيروزی بر فاشيسم و
پايان جنگ جھانی دوم -و نزديک به  ٣دھه پس از فروپاشی جامعه
کشورھای سوسياليستی در اروپا -شاھد تشديد تضادھا و رقابتھا
ميان کشورھای امپرياليستی و تھاجم آنھا برای دستيابی به بازارھا
و منابع مواد خام و تصرف مناطق نفوذ برای سرمايهگذاری
چپاولگر است.
در شرايط جديد جھانی ،امرپاليستھا به سرکردگی امپرياليسم
آمريکا ،تھاجم گستردهای را برای تغيير جغرافيای سياسی جھان و
استقرار روابط استعماری و نواستعماری سابق در کشورھای جھان
سوم در دست اجرا دارند .اين تھاجم از يک طرف ،موجب
تقويت نيروھای فاشيستی و راستگرا در اروپا ،به ويژه در شرق
اروپا ،گسترش جنگ ،فقر ،و بیعدالتی که از ذات امپرياليسم
برمیخيزد شده است؛ و از طرف ديگر در کنار طرح خواست چند
جانبهگرايی در عرصه بينالمللی از طرف دولتھا ،صدھا ميلون
انسان را به ميدان مبارزه با ھمه جوانب نظامی ،سياسی ،اقتصادی و
فرھنگی اين تھاجم امپرپاليستی کشيده است.
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سخنرانی عضو ھيئت رئيسه شورای مرکزی....
"سورکوف" مشاور رئيس جمھور روسيه در خواب شيرين

اما ،اين تفرقه تنھا بدبختی جنبش کمونيستی روسيه نيست .بلکه

خود ،کشوررا ويژه و دولت را نيرومند می داند ،تا جايی که با

کل جنبش جھانی کمونيستی دچار آن است .و اين به بيش از

دوران ايوان گروزنی ،پتر کبير و لنين قابل مقايسه است .اما

صد سال پيش بر می گردد .با پيدايش انترناسيونال زرد دوم،با

چنانکه شاعر ما» ،يژوف« می گويد :وحشتناکترين امتحان،

رفرميسم و پارلمانتاريسم آن و خيانت به منافع طبقه کارگر.

نگاه کردن به چشمان حقيقت است.

چنانکه می دانيم ،اين سم ،دليل شکست انقالب ھای پرولتری

در ھر حال ،اگر حقيقت را بخواھيم،بايد گفت که کشور در

اروپايی غربی در اوايل قرن گذشته بوده است .و فقط در

وابستگی اقتصادی به آمريکا قرار دارد .بحث صندوق بين

روسيه ،که حزب بلشويکی لنين مبتال به اين ويروس نشد،

امللی پول ھمه جا گوش ھا را کر می کند .بانک مرکزی

انقالب پرولتری پيروز شد.

روسيه موسسه خصوصی آمريکاست ،واز طرف آمريکا اداره

اما بعدھا ،حزب کمونيست اتحاد شوروی به اين ويروس

می شود ،و حاکميت کمپرادور تمامی اين  25سال بدقت

سوسيال ـ رفرميسم و پارلمانتاريسم مبتال شد ،و ھمين يکی از

دستورات و سفارشات به اصطالح »توافقنامه واشنگتن« را

داليل اصلی مرگ سوسياليسم و فروپاشی اتحاد شوروی

رعايت و اجرا کرده است .سياست تخريب صنايع سنگين

گرديد .واين بال را نيز حزب کمونيست روسيه فدراتيو به ارث

کشور )صنايع توليد ابزار توليد( در حال اجراست که نتيجه آن

برد.

تبديل کشور به تامين کننده مواد خام برای غرب ،خارج کردن

چگونه می توان بر اين تفرقه غالب شد؟ بايد به گفته لنين عمل

ثروت روسيه و تقليل جمعيت آن است.

کرد :قبل از اينکه متحد شويم ،در آغاز بايد مرزبندی ھا را

اما تنھا ما در چنين وضعيتی نيستيم .بيشتر از صد کشور

مشخص کنيم .مرزبندی بر اساس اين تفاوت ھا:

جھان در وابستگی اقتصادی به آمريکا قرار دارند .آن

1ـ در فلسفه ـ مارکسيسم انقالبی بر موضع ماترياليسم

کشورھايی که از اين مرداب نجات يافتند ،در مرحله اول

ديالکيک ،برخورد فرماسيونی و طبقاتی قرار دارد ،اما

حاکميت را تصرف کردند و اينجا در روسيه ،تصرف حاکميت

سوسيال رفرميسم در مارکسيسم ،ايده آليسم را می آورد .از

بايد در صدر برنامه ما قرار گيرد.

جمله در شکل برخورد متمدنانه .مثال به جای سوسياليسم،

و مسئله مھم اينجا ،تشکيل نيروی واحد پرولتری است که توان

بمثابه يک سيستم کامل قوانين عينی ،بمثابه نتيجه رشد طبيعی ـ

مبارزه عليه حاکميت را داشته باشد و در نتيجه نھايی ،حاکميت

تاريخی ،برای روسيه ـ دولتمداری ،معنويات )بخوانيد ـ

را به شکل اجباری ،صلح آميز تصرف کند .و ايجاد اين نيرو

دينداری ـ مذھب( ،عدالت )از اين اصطالح پوتين نيز سوء

بايد قبل از ھمه از طرفداران سوسياليسم باشند ،که ھفتاد

استفاده می کند( پيشنھاد می کنند .به جای تفکر اصلی کمونيسم

درصد جمعيت کشور راتشکيل می دھند .البته که در اتحاد با

ـ رھايی کار از استثمار ـ درجستجوی ايده روسی ھستند .بدين

ديگر نيروھای چپ و ميھن پرست .اما نه برعکس ،در آغاز

ترتيب بزودی بايد گفت» :به پيش عيسی مسيح».

تالش کنيم که ھواداران را به حساب اتحاد با ناسيونال ـ ميھن

2ـ در اقتصاد .مارکسيسم ،سوسياليسم را در چارچوب چنين

پرست ،خرده بورژوازی و حتی بورژوازی افزايش دھيم ،و

مشخصات بنيادی ھمچون تسلط مالکيت عمومی ،برنامه ريزی

جايی که مسئله مربوط به اتحاد نيروھای خودی است ،کار می

اقتصادی و  ...می بيند ،و آن را قوانين اساسی سوسياليسم می

لنگد.

داند .اماسوسيال ،رفرميسم ـ اقتصاد مختلط با نقش مسلط

مانع کار چيست؟ قبل از ھر چيز ،تفرقه در جنبش کمونيستی

مالکيت کلکتيوی )موسسات خلقی( با مناسبات بازار بين آن

روسيه .و دليل آن وجود دو جريان در مارکسيم است1 :ـ

ھا .گويا با قيمت ھای عادالنه،رقابت سالم ،يعنی سوسياليسم

مارکسيسمی که در ماھيت انقالبی است ،در وحدت سه جزء

بازاری .در يک کلمه ،رويزونيسم کامل.

معروف آن؛ 2ـ سوسيال ـ رفرميسم که ماھيت غير انقالبی

3ـ در عرصه اجتماعی ـ سياسی پايگاه اجتماعی کمونيست ھا،

دارد.

طبق گفته مارکس ،پرولتاريا است .که نقش اصلی را طبقه

٧
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دمکراتفعاليت حزب
افکارفرقه ھای مھم
ناشرجزو عرصه
در سيستم حاکميت ،که
آذربايجان

کارگر با پيشتازی کارگران صنعتی در اتحاد با تمامی

در کل نمی توانند تغييری در سياست نئوليبرالی حاکميت

نيروھای مترقی ،ايفا می کند .و تضاد اصلی ،تضاد کار و

کمپرادور ايجاد کنند .نه در مرکز و نه در استان ھا .آنھا به

سرمايه است .از موضع سوسيال ـ رفرميست ھا ـ پايگاه

گفته لنين چيزی بيشتر از » چرخ پنجم درشگه امپراطور

اجتماعی آن ھا تمامی خلق است )»حزب کمونيست روسيه

روسيه« نيستند.

فدراتيو ـ حزب تمامی خلقھا«( که غير از پرولتاريا و خرده

4ـ ھمکاری با حاکميت .استفاده وسيع از قراردادھا و توافقنامه

بورژوازی ،سرمايه داران بزرگ ھم جا می گيرد .در اينجا

ھا با حاکميت ،از جمله به ھنگام مبارزات انتخاباتی و تقسيم

آنچه بسيار مھم است ،تضاد اجتماعی بين گردانندگان طبقه

آرا ،که حزب را به اپوزيسيون سازنده داخلی به نفع سيستم

حاکم و ديگر طبقات مردم ،و تضاد کار و سرمايه است ،که

حاکم تبديل می کند .حيرت انگيز است ،اما رھبری حزب

در سايه قرار می گيرد و گاھگاھی از اين اصطالح استفاده

کمونيست روسيه فدراتيو با اين اعمال ،درماھيت امر پوتين،

می شود.

يعنی رھبر حاکميت کمپرادور رااز زير ضربه خارج کرد.

4ـ در عرصه سياسی .سوسياليسم بر بنيان مواضع مبارزات

5ـ در عرصه مناسبات داخلی .گرايش شديد از سانتراليزم

طبقاتی تا دستيابی به ديکتاتوری پرولتاريا استوار است.

دمکراتيک به سمت سانتراليسم بورکراتيک ،که در نتيجه آن

سوسيال ـ رفرميست ھا بر مواضع ھمکاری با بورژوازی و

رھبری حزب عمال »مونوپل حقيقت« را در اختيار دارند و

به اصطالح دولت اجتماعی .و اساس اين دولت اجتماعی

عمال جايی برای انتقاد و انتقاد از خود وجود ندارد و اعضای

کاپيتاليسم است که آن را به جای سوسياليسم قالب می کنند و

حزب در موضع انفعال قرار می گيرند.

گويا اين يک راه دور زدن است .در آغاز »سوسياليسم

6ـ گذشته از اين ،در محافل رھبری احزاب پارلمانی ،منفعت

سوئدی« و بعدا سوسياليسم .اين ھمان رويزونيسم خالص است.

ھای مادی اغلب بر ايده کمونيستی می چربد ،کم نيست

درست است که حزب کمونيست روسيه فدراتيو مدتی قبل

مواردی که مبارزه نه فقط برای کسب اکثريت در پارلمان،

نظريه مارکسيستی ديکتاتوری پرولتاريا را قبول کرد ،اما

بلکه به خاطر جايگاه ،پست و مقام در فراکسيون حزبی ،در

ديگر چيزی از آن نمی گويد و اين تصادفی نيست .چونکه

ارگانھای مختلف قانونگذاری و  ...جريان دارد .اغلب آن ھا

دولت اجتماعی و ديکتاتوری پرولتاريا دو چيز جداگانه اند و

مثل کارمندان شرکت ھا دنبال کسب پول ھستند ،تا مبارزه در

با ھم نمی گنجند.

راه ايده کمونيستی.

در پراتيک فعاليت ھای سياسی ،در مسئله شکل مبارزات

اين جزو الينفک مبارزات پارلمانی و پارلمانتاريسم است.

برای کسب حاکميت ،سوسيال رفرميست ھا چنانکه روشن

ھميشه ،ھمه جا و در تمامی احزاب جھان .به ھمين دليل،

است ،طرفدار مبارزات پارلمانی برای کسب حاکميت ھستند،

اصالح يا تغييری در جھت مارکسيسم انقالبی غير ممکن

که دارای ويژگی ھای زيرمی باشد:

است .ھر چند که تاريخ تمامی مبارزات پرولتاريا داللت بر

1ـ برای افزايش طرفداران خود ،آنھا به طور عينی مجبورند

اين دارد ،که بورژوازی ھيچوقت داوطلبانه حاکميت را تحويل

بر روی کل مردم حساب کنند ،و در مرحله اول ،بر قشر

نخواھد داد ،اما کمونيست ھای پارلمانی ھميشه فراخوان

وسيعی از جمعيت ـ روشنفکران ،بازنشستگان ،بورژوازی

مشارکت وسيع در انتخابات نوبتی را اعالم می کنند و دوباره

خرد ،متوسط و حتی بزرگ ،طبقه کارگر در مراحل آخرين

در ھمان موقيعت پيشين قرار می گيرند .البته ھمه چيز در

قرار دارد.

جای خودش قرار خواھد گرفت ،اگر حزب کمونيست روسيه

2ـ قرار گرفتن رھبران حزب در پارلمان کشورھا و ديگر

فدراتيو نام خود را به حزب سوسيال ـ دمکرات تغيير دھد.

ارگانھای قانونگذاری دولت .و اينجا به نوعی جای »نان در

کمونيست ھای مارکسيسم انقالبی در موضع غير از راه

آوردن« است .البته در ازای وفاداری و حمايت از حاکميت.

پارلمانی برای کسب حاکميت قرار دارند .اين راه يعنی

محسوب می شود .اما ،نه »استاندار سرخ« و نه شھرداران،

سازماندھی نيروی واحد پرولتری که به تواند با سياست ھای
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ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

ضد مردمی حاکميت کمپرادور مقابله کند و در صورت نقض

سياسی مارکسيستی و سوسياليسم علمی .نتيجه اين آموزش بايد

قوانين از طرف حاکميت ،خلق حق دارد مطابق با مصوبات

جھان بينی کامل کمونيستی باشد ،ھمراه با آموزش آن به

سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر ،به زور متوسل شود و به

ديگران ،يعنی اشاعه و تبليغ آن.

شکل اجباری ـ صلح آميز ،حاکميت را در دست گيرد.

اين آموزش بايد تلفيقی باشد با عمل در سه جھت اساسی1 :ـ

*****

فعاليت ميان طبقه کارگر و کارمندان مزد بگير از طريق

بايد خاطر نشان ساخت ،که دو جريان در مارکسيسم با تقسيم

سازماندھی اتحاديه ھای کارگری ،اعتصابات ،مبارزه در راه

احزاب به پارلمانی و غير پارلمانی مطابقت نمی کند .ھم اين و

کنترل کارگری ،خود اداره ای و  . ...فعاليت بايد بين کارگران

ھم ديگری در اين حزب يا احزاب ديگر وجود دارد .صحبت

ھدفمند باشد :باالبردن توان کارگران برای مبارزه و در نھايت

فقط می تواند بر سر اين باشد که در کدام حزب اين گرايش

برای اعتصابات عمومی ،ھمچون يک نيروی واحد و اصلی،

قويتر و آن ديگری ضعيف است و يا برعکس .مثال حزب

که توان مبارزه در راه کسب حاکميت را داشته باشد؛ 2ـ متحد

کمونيست روسيه فدراتيو ھر چند که يک حزب پارلمانی است،

ساختن نيروھای مختلف چپ و نيروھای ميھن پرست برای

اما اين حزب ھمچون ادامه دھنده حزب کمونيست شوروی

سازماندھی اعتراضات خيابانی؛ 3ـ جلب بيشتر مردم از طريق

مملو از جريانات مختلف است ،از جمله جريانات کامال متضاد

تبليغات و آموزش مارکسيسم؛ کار ميان مردم در اشکال

ھم.

مختلف با ھدف تغيير حاکميت به نفع اکثريت زحمتکشان.

اين سئوال مطرح می شود ـ چگونه در چنين شرايطی می

تمامی اين فعاليت ھا می تواند از طرق يک مرکز واحد در

توان فعاليت کمونيست ھای مارکسيسم انقالبی را که در

»روسو« سازماندھی و کنترل گردد .از جمله با ياری رساندن

احزاب کمونيست فعاليت می کنند و ھمچنين بسياری کمونيست

به محفل ھای پايين و تشکيالت ھا در جھت تامين سيستماتيک

غير حزبی را ،در راستای ايجاد نيروی واحد پرولتری

ارائه منابع آموزشی و خبر رسانی و  . ...واضع است که اين

سازماندھی کرد.

کاريست با مقياس بزرگ .اما در چارچوب »روسو« می توان

اين وظيفه را به طور واقعی می توان در چارچوب فعاليت

آن را آغاز کرد.

ھای »روسو« )دانشمندان روسيه با گرايش سوسياليستی( ،و

ما ھميشه بايد به ياد داشته باشيم ،که يک کشور مستعمره

سازمان ھای محلی آن سازماندھی کرد.

ھستيم با يک حاکميت کمپرادور ،ھمچون جزيی از دنيای

بايد از پايين شروع کرد ـ طبق توصيه لنين ـ از طريق ايجاد

سرمايه داری .به ھمين دليل ھيچگونه سازش و توافق نمی

محفل ھای آموزش مارکسيسم ،مثال از طريق سيمينارھای بين

تواند وجود داشته باشد .و ما تنھا يک راه داريم ـ سوسياليسم،

احزاب مختلف و کمونيست ھای غير حزبی ،که در موضع

و سازماندھی نيروی واحد پرولتری .سازماندھی اين نيرو

مارکسيسم انقالبی قرار دارند .آموزش مارکسيسم به عنوان

برای پيروزی فقط از عھده کمونيست ھای مارکسيسم انقالبی

علم کامل با سه جزء اصلی آن ـ فلسفه مارکسيسم؛ اقتصاد

ساخته است .به ھمين دليل بايد به طور دائم بر روی گسترش
اين نيرو و افزايش توان نبرد آن ،فعاليت کرد.
برگردان :ر .ح .بازيار

فرقه دموکرات آذربايجان پروسه ھای منطقه ای و جھانی را مد نظر داشته ،با بيش از نيم قرن تجربه
فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و پيروزی ھای گذشته مبارزه ملی مردم آذربايجان
را جھت داده ،فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه می دھد.
پيشه وری
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ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

به ياد خسرو روزبه ـ قھرمان ملی ايران...
دفاع قھرمانانه او در بيدادگاه نظامی و در برابر جوخه اعدام

((از دفاعيات روزبه اريبھشت ))١٣٣٧

در پرورش واالترين صفات قھرمانی و جانبازی و در جھت

تبعيد روزبه به اھواز او را تسليم نکرد چون به وجودش

برانگيختن بھترين شورھای انسان دوستی و ميھن پرستی نقش

احيتاج داشتند .پس از چندی به دانشکده افسری انتقال يافت و

غير قابل انکار داشته ،دارد و خواھد داشت.

تا مھرماه ١٣٢۴در مقام استادی به تعليم دانشجويان پرداخت.

خسرو روزبه فرزند ضياء لشکر در سال  ١٢٩۴در مالير

مبارزه روزبه در درون دانشگاه افسری ادامه داشت ولی به

ديده به جھان گشود دوران دبستان و اول دبيرستان را در

تدريج دريافته بود که در ميان دريای فساد و ستم نمی توان

مالير و دوره دوم را در ھمدان گذراند .شرايط دشوار

جزيزه ای بھشت ساخت .او از بنيان گذاران ))تشکيالت

تحصيلی اش او را ناگريز ساخت که دوره تحصيل را ھر چه

افسران آزادی خواه ايران بود(( که بسياری از اعضای آن

کوتاھتر کند و به اين جھت در حالی که ھمواره شاگرد اول

ھمکاران و شاگردانش بودند .

کالس بود دوره شش ساله دبيرستان را طی چھار سال با معدل

در سال  ١٣٢۴پس از سرکوب قيام افسران خراسان و تھران

 ١٨/۵۵گذراند و به دريافت ديپلم نائل آمد .استعداد او در

در گنبد کاوس ،مخالفان او در ارتش فرصت را برای تسويه

رياضيات شگرف بود .در کالس پنجم متوسطه رساله ای در

حساب با او و ھمفکرانش مناسب دانستند و با دستگيری عده

زمينه حل معادالت درجه چھارم و درجات عالی از طريق

ای از افسران مبارز به سراغش رفتند اما روزبه در مرخصی

تقسيم تسلسل نوشت و به کمک آن مسائل شيخ بھا را که بر

يک ماھه بود و نتوانستند دستگيرش کنند .دشمن در کمين

معادالت درجه عالی منتھی می گردد حل کرد .بعد از پايان

بازگشت او به خدمت بود اما روزبه به جای بازگشت به

تحصيالت متوسطه به علت شرايط اقتصادی نتوانست در

خدمت مخفی شد .

رشته رياضی تحصيل کند و ناگريز وارد دانشکده افسری شد.

در نخستين دوران از زندگی مخفی اش سلسله مقاالتی به نام

به علت برجستگی و نمونه بودنش خيلی زود برای آموزش

مستعار ))ستخر(( )مرکب از حروف اول ))سروان توپخانه

دانشجويان فراخوانده شد .او چندين دوره افسر تربيت کرد.

خسرو روزبه(( ( در افشای مفاسد سران ارتش و دعوت

بيش از دويست کنفرانس علمی و نظامی را در دانشکده ھای

افسران و درجه داران به مبارزه انتشار داد .کتاب ))اطاعت

افسری ،فنی ،کشاورزی و دامپزشکی را برگزار کرد که

کورکورانه(( را نيز در ھمين دوران منتشر کرد .انتشار اين

چاشنی اين کنفرانس ھا بحث درباره مسائل اجتماعی بود.

کتاب در کشور بازتاب وسيعی يافت و افکار عمومی را

فرمانده ھانش او را دکتر خطاب می کردند و در وجود او

متوجه وجود افسری پيش تاز در درون ارتش نمود که پذيرای

شخصيت برجسته ای برای آينده ارتش ايران می ديدند.

سنت حاکم يعنی اطاعت کورکورانه نيست.

حسن شھرت روزبه از چھارچوب دانشکده افسری فراتر رفت

"ھمانطور که به فرمان احساسات و به حکم غيرت و مردانگی

و در ساير واحدھای ارتش اشاعه يافت .او نه تنھا مربی

در مورد دستورات و تقاضای خالف شرافت ،فرمول اطاعت

دانشجويان بود بلکه در مقام مسئول انتظامات دانشکده از

کورکورانه را زير پا می گذاريم ،بايد به امر وجدان از

مراقبت در تقسيم غذای روزانه سربازان گرفته تا مبارزه با

دستورات و اوامری که به ضرر اکثريت فلک زدھی اين

فساد ،قمار ،ترياک ،دزدی و رشوه خواری را وظيفه خود می

مملکت و به نفع ھيئت حاکمه است سرپيچی نمود و لوله ھای

دانست .اين مبارزه واکنش فرمانده ھان فاسد ارتش را عليه او

توپ و مسلسل را به طرف آنھا و قصرھای با شکوھشان باز

برانگيخت .اين واکنش ھا به صورت توقيف ھای چند ساعته

برگرداند ".

تا تبعيد به اھواز بود عليرغم اين فشارھا عزم روزبه در

(صفحه  ٢٩کتاب)

مبارزه ھر روز راسخ تر می گرديد ) ھر وقت با فساد مواجه

پس از سرکوب جنبش دموکراتيک خلق ھای کردستان و

می شدم ،اراده ام برای مبارزه با آن محکمتر می شد ).

آذربايجان و تيرباران عده ای از افسران ميھن دوست ،روزبه
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برای جمع آوری نيروھا ،باالبردن و تجديد حيات سازمان ،با

زمينه ھای تخصصی ،علمی ،ادبی ،فلسفی و سياسی از خود

پشتکار قابل تحسينی دست به کار شد .در روز  ١٧فروردين

بر جای گذاشت .

سال  ١٣٢۶روزبه بازداشت شد قرار بود پس از انتقال به

او توانست با زيرکی به مدت  ۴سال از فرمانداری نظامی )به

آذربايجان در دادگاه زمان جنگ محاکمه و تيرباران شود .اما

سرکردگی تيمور بختيار( و ضد اطالعات ارتش که به شدت

روزبه به آنان فرصت نداد و در روز  ١٧ارديبھشت ھمان

به دنبال او بودند بگريزد و به مبارزه مخفی عليه کودتا ادامه

سال در روز مالقات عمومی زندانيان به کمک تنی چند از

دھد سرانجام در  ١۵تيرماه  ١٣٣۶مخفی گاه خسرو روزبه

ھمرزمانش از زندان گريخت .دادگاه حکم غيابی صادر کرد و

سرگرد کمونيست ارتش که مدتھا فراری بود در خيابان

روزبه را به  ١۵ماه زندان و اخراج از ارتش محکوم نمود .

سيروس تھران کشف و به محاصره ماموران درآمد و با وجود

دومين دوران زندگی مخفی روزبه آغاز شد .در اين دوران

تيری که به پايش خورده بود مردم او را به دليل برخورد و

تمام نيرويش را صرف گسترش تشکيالت افسران آزادی خواه

گريزھای شگفت انگيزش با ماموران )اعجوبه زمان( می

ايران و تاليف و ترجمه کتاب نمود .در فروردين سال ١٣٢٧

خواندند .رزوبه را ابتدا به بيمارستان و سپس به شکنجه گاه

مجددا روزبه دستگير و با آنکه از ارتش اخراج شده بود به

))قزل قلعه(( بردند .

دادگاه نظامی سپرده شد .رژيم اين بار قصد نابودی اش را

رفيق روزبه  ٩ماه تمام زير شکنجه ھای روحی و جسمی بود.

داشت دادستان نظامی برای او تقاضای اعدام نمود .ولی اين

در اين  ٩ماه چون ))پوالد بی خلل(( مقاومت کرد .دژخيمان

حکم ذره ای از جسارت و تھور ذاتی روزبه نکاست .مغرور

به او حتی اجازه مالقات ھم نمی دادند .روزبه اعتصاب غذا

و مطمئن ،در برابر دادگاه از اصول و عقايد خود از عالقه به

کرد .او به ممنوعيت حق مالقات اعتراض داشت .در ھمان

مردم و ميھنش دفاع کرد .او برای بار دوم از زندان فراری

دفتر زندان به محاکمه او نشستند .او با سری افراشته و با

داده شد و دوباره به زندگی و فعاليت مخفی ادامه داد .وقوع

غروری ستودنی از آرمانھايش دفاع کرد.

کودتای  ٢٨مرداد و موج جديد ترور و سرکوب روزبه را بار

از اعتقادات عميق خود به سوسياليسم علمی دفاع کرد...)) .

ديگر در معرض خطر شديد قرار داد .به دنبال يورش

اگر عاشق و شيفته سوسياليسم ھستم با تمام عقل و شعور

ماموران فرمانداری نظامی به يکی از جلسات حزبی به ھمراه

منطق و درايت خود برتری اصول آن را به ساير رژيم ھا

ديگران دستگير شد .روزبه که در بازپرسی ھای اوليه خود را

احساس کردم(( .او از حقوق پا برھنه ھای اجتماع با شوری

مھندس معرفی کرده بود قبل از آنکه شناخته شود به دست

تمام دفاع کرد و مبارزات درخشان مردم ايران و به ويژه

افسران ھمرزمش از چنگ دشمن فراری داده شد .او در

جنبش دموکراتيک خلق ھای کردستان و آذربايجان را ستود و

سالھای خفقان و حکومت نظامی با تاسف تمام اخبار دردناک

آن را نھضتی ميھنی و مترقی و موجب قوام و دوام بقای

دستگيری و شکنجه دوستان و ھمرزم خودش را دريافت می

آزادی و استقالل ملی خواند .حکومت مشروطه ايران را

کرد و برای حفظ و جا به جا کردن آنھايی که ھنوز دستگير

شيری بی يال و دم ناميد و رژيم سلطنتی و به ويژه سلطنت

نشده بودند در تقالی دائم بود .او پيوسته در تالش بود تا يک

موروثی را مضحک دانست .ھيئت حاکمه را بر صندلی اتھام

افسر مخفی را جا به جا کند ،وسيله خرج ديگری را فراھم

نشاند که خود با تبديل حکومت مشروطه سلطنتی به استبداد

سازد ،از خانواده بی سرپرست اين يکی خبر گيرد و از

فردی ،با تبعيض ميان زن و مرد ،با تشکيل محاکم نظامی با

سرنوشت آن زندانی مطلع شود .روزبه به چيزی که نمی

پايمال کردن حقوق احزاب و مطبوعات و لغو مصونيت ھای

انديشيد حفظ جان خود بود از پايداری ھمرزمانش ھمچون

اجتماعی و حقوق افراد مملکت ،قانون اساسی را زير پا نھاده

وکيلی ھا ،محقق زاده ھا و مختاری ھا چنان شاد و سرمست

است .حکم اعدام او صادر شد ھمان گونه که خودش پيش بينی

می شد که اندوه ضربات دشمن را از ياد می برد .او در مدت

کرده بود.شاه که از سالھا پيش در آرزوی ))تقاضای عفو((

زندگی سياسی اش بيش از  ٣۶جلد کتاب تاليف و ترجمه در

سر سخترين مخالف خود می سوخت .برای آخرين بار آزموده
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را به سراغ او فرستاد :زندگی به بھای خيانت !! روزبه خنديد

سپرده شاه بود .او نخواست چشمانش را ببندند :من از مرگ

و آزموده را دست خالی روانه کرد .او مرگ را بر چنان

نمی ترسم .چشم در چشم دژخيمان خود"آزموده ،بختيار،

زندگی ننگين ترجيح می داد .شاه تازه فھميد که روزبه را نمی

امجدی ،رجايی" دوخت .خائنين نگاه به زير افکندند.

توان خريد در خواست رسيدگی فرجامی او را رد کرد و حکم

سرھنگ بازنشسته محمد خبيری که شاھد اعدام خسرو روزبه

اعدام او را امضا نمود .او را به زندان حشمتيه انتقال دادند.

بوده لحظه تيرباران را چنين توصيف کرده است.

دشمن از ترس با ھزاران چشم و يک جنگل سرنيزه مراقب

"به سربازان جوخه اعدام سالم کرد و اظھار داشت :من ميدانم

بود تا مبادا روزبه رنجور و تير خورده از چنگش بگريزد.

که شما مقصر نيستيد شما سربازان به منظور انجام وظيفه و

دشمن ضعف خود را در برابر قوت روح ،استحکام اراده و

ھمان اطاعت کورکورانه اينجا گرد آمده ايد ،تا وطن پرستی

پايداری اين مبارز انقالبی زير سايه نيزه ھا و تفنگ پنھان

مثل مرا تيرباران کنيد .بر شما خرده نبايد گرفت  ...می

می داشت .

خواستند چشمانش را ببندند خسرو روزبه مانع اين حرکت شد

ساعت  ۴روز  ٢١ارديبھشت ١٣٣٧در زندان به سراغ او

و با صدای رسا گفت :جوخه گوش به فرمان من! سرھنگ

رفتند ،خسرو وصيت نامه کوتاھی خطاب به رفقا و دوستان

جاويد خواست اين صدا را محو کند ولی نتوانست روزبه با

خود نوشت .قبال گفتنی ھا را گفته بود او را حرکت دادند به

صدای رسا و غير قابل انتظار فرياد کشيد :مرگ بر شاه خائن

کمک عصا راه می رفت .صدای گامھای مطمئن او در سکوت

"...

سپيده ،سرود بی کالم رزم ميليون ھا مردمی بود که او را

گلوله ھايی که بر سينه خسرو روزبه نشست گل داد و او را

وجدان انقالبی خويش می دانستند)) .رزوبه(( در اين لحظه

جاودانه کرد و صدايش را به گوش ھمه جھان رساند .رفيق

مظھر پايداری و تسليم ناپذيری يک جنبش در برابر رژيم سر

خسرو روزبه به تعبير روزنامه ))ايزو ستيا(( مردی بود که
افسانه شد.

نگاھی به توان جنگ افزارھايی که آمريکا به تنگه ھرمز فرستاده است
- ١ناو ھواپيمابر آبراھام لينکلن ،که از دھه  ١٩٨٠به نيروی
دريايی آمريکا پيوسته و در جنگاول خليجفارس عليه عراق و
نيز در کنترل منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنوب عراق،
عليه حکومت صدام نقش داشته.
- ٢ناو جنگی يواساس آرلينگتون که در سده بيستويکم به
نيرویدريايی

آمريکا

پيوسسته

و

میتواند

ھواپيما،

جنگافزارھای آبیخاکی و نيروھای ويژه دريايی مارينز را
ھمراهداشتهباشد و میتواند تکھای آبیخاکی را پاسخ دھد و

به ارتش آمريکا پيوسته و از جمله در جنگ نخست خليجفارس

در عمليات شناسايی و جنگی شرکت داشتهباشد.

برای دفاعاز اسراييل ،عربستان و کويت در برابر ارتش صدام

نيروھای ويژه مارينز ،يک نيروی شناسايی ويژه نيروی

بھرهگرفتهشد.

دريايی آمريکا است که کار اصلیاش شناسايی عملياتی است

رادار مرکب چندکاره ،ھدايت تعقيب ھدف با موشک و

اما میتواند در عمليات جنگی ھم حاضر باشد.

نرمافزار مدرن و ھمچنين کارکرد خودکار از مھمترين

- ٣سامانه موشکی پاتريوت ،که میتواند با موشک بالستيک،

ويژگیھای اين سامانه پرتاب موشک است .اين سامانه از

کروز و ھواپيماھای پيشرفته درآويزد و از آغاز دھه ١٩٨٠

راداری زمينی برای جستوجو ،شناسايی و رهگيری ھدف

١٢
دوره پنجم شماره  ١٥٤ارديبھشت ١٣٩٨

ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

بھره میگيرد .اين رادار میتواند موشک سامانه را روی

ارسال ساز و برگ ھای جنگی بيشتری به سوی تنگه ھرمز

ھدفی در  ۵٠مايلی قفل کند؛ جايیکه اصال در ديدرس چشم

کرده است .اين اقدام با توجه به خوی جنگ طلبی و

نيست.

تجاوزکارانه امپرياليسم آمريکا ،نگرانی جدی ميان مردم ايران

موشکھای پاتريوت از سکويی زمينی پرتاب میشود و اين

و منطقه بوجود آورده است .با توجه به اينکه حداقل بخشی از

سامانه چھار تا ١۶پرتابکننده دارد که با فيبرھای نوری

حاکميت جمھوری اسالمی ،رشد سياسی ـ اقتصادی خود را

ھوشمند يا راديويی به يک مرکز کنترل که کاميونھای کنترل

مديون بحران ھای دھه ھای اخير می داند ،مردم بدرستی

درگيری مشھورند ،و به يکديگر وصلاند .ھر پرتابکننده که

نگرانند ،که اين اليگارشی برای حفظ منافع خود دست به

بهاندازه يک تريلی است  ۴تا  ١۶موشک را میتواند نگهدارد.

ماجراجويی جديدی بزند و وارد جنگ ويرانگری شود و يا

- ۴جت يويينگ بمبافکنبی  ۵٢که از ميانه دھه  ١٩۵٠به

استقالل و منافع ملی را زيرپا گذاشته و تسليم ھدف ھای

ارتش آمريکا پيوسته ،میتواند بمب ھستهای و موشک کروز

تجاوزکارانه آمريکا شود .در ھر دو حالت فاجعه ايست که

ھمراه داشتهباشد و از جمله در پايشھای دريايی و کمکبه

کشور را به ويرانه تبديل خواھد کرد.

نيرویدريايی در جنگھای ضدکشتی و مينگذاری تخصص

اعتراضات گسترده مردم عليه سياست ھای ضد مردمی

دارد.

حاکميت در سالھای اخير بويژه جنبش اعتراضی و گسترده

اين بمبافکن ،در جنگ افغانستان ،در جنگ عليه صدام ،در

کارگران ،معلمان ،دانشجويان ،روشنفکران ،فرھنگيان و ديگر

بحران موشکی کوبا و جنگ ويتنام ھم بهکار گرفتهشده و

اقشار زحمتکش در سال  ،1397نويد يک جنبش سراسری و

اگرچه حسابی سالخورده است اما تا با بهروزرسانیھای

منسجم را می دھد .اين جنبش دمکراتيک و آزاديخواھانه که

پياپی ،قرار است تا ٢٠۴۴ھم بهکار گرفتهشود.

پايه ھای مادی آن مھيا است ،می تواند با کمک و ياری

اين خبرھا نشان می دھد که با باالگرفتن تنش بين آمريکا و

سازمان ھا و احزاب سياسی آزاديخواه و مترقی و با ھمدلی

جمھوری اسالمی در روزھای اخير ،دولت ترامپ اقدام به

ھمه خلق ھای کشور ،اين معادله خطرناک را که برای کشور
ما در نظر گرفته اند ،به ھم بريزد.

بيانيهٔ به مناسبت روز جھانی کارگر
)جمعی از کارگران امور نگھداری خط و ابنيه راهآھن آذربايجان(
ما خواھان جلوگيری از انواع برنامهھا در جھت دامن زدن به
اختالفات قومی ھستيم .طبق ٔه کارگر بايد در جھت از بين بردن
تنشھای قومی قدم بردارد و بر برادری مردم و ھمبستگی و
اتحاد آنھا تأکيد کند .بودجهھای ميلياردی به جای صرف شدن
در باشگاهھای فوتبال که به اختالفات دامن میزند ،بايد در
جھت رفاه مردم ھزينه شود.
ما ،جمعی از کارگران امور نگھداری خط و ابنيه فنی راهآھن
آذربايجان به مناسبت اول ماه مه ،روز جھانی کارگر ،ضمن
اعالم حمايت با ديگر تشکلھای مستقل کارگری در ايران و
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سراسر جھان موارد زير را به عنوان مھمترين خواستهھا و

ھستيم .ھمچنين خواھان برچيده شدن مدارس غيردولتی ھستيم

اصول خود مطرح میکنيم:

زيرا آموزش بايد برای تمام کودکان ،فارغ از وضعيت

. ١کارگران مھمترين پشتيبانان آزادی و برابری در جامعه

اجتماعی ،يکسان باشد.

ھستند و ھمواره اين دو اصل را در صدر برنامهھای خود

. ۶ما خواھان افزايش رديف بودج ٔه بھداشت ھستيم .ما خواھان

قرار میدھند.

برچيدن بيمارستانھا و درمانگاهھای خصوصی ،بھبود شرايط

. ٢کاھش آزادی و ھمواره با افزايش نابرابری ھمبسته است و

بيمارستانھای دولتی ،بھبود وضعيت صنفی پرستاران ھستيم.

در روند کنونی شاھد بدتر شدن اوضاع ھستيم .از سويی شاھد

درمان بايد مطلقا ً بدون ھزينه باشد و جھت افزايش تعداد

افزايش فقر و زبالهگردی ھستيم و از سويی ديگر خودروھای

پزشکان و پرستاران بايد امکانات کافی در اختيار نظام

صدھا ميليون تومانی .و در عين حال به دليل نبود تشکلھای

آموزش عالی قرار گيرد.

مستقل کارگری سراسری صدای مخالف رسايی در جامعه

. ٧ما خواھان بھبود اساسی شرايط حملونقل عمومی ھستيم.

وجود ندارد جلوی اين شکاف در حال گسترش را بگيرد.

بايد با جلوگيری از ھدر دادن منابع درآمد حاصل از آن در

. ٣ما مخالف ھر شکلی از پيمانکاری ھستيم و شرکتھای

جھت افزايش تعداد اتوبوسھا و مترو و بھبود وضعيت صنفی

پيمانکاری بايد برچيده شوند و نبايد واسطهای بين کارگران و

رانندگان و ديگر کارکنان قرار گيرد.

شرکتھای دولتی باشد .شرکتھای پيمانکاری کارکردی جز

. ٨ما خواھان جلوگيری از انواع برنامهھا در جھت دامن زدن

ھدر دادن منابع و بردن بخشی از ثروت به جيب اشخاصی

به اختالفات قومی ھستيم .طبق ٔه کارگر بايد در جھت از بين

خاص ندارد و ذاتا ً نتيج ٔه فساد اداری است.

بردن تنشھای قومی قدم بردارد و بر برادری مردم و

. ۴ما خواھان شفافيت در ھزينهھا و تصميمات ادارات دولتی

ھمبستگی و اتحاد آنھا تأکيد کند .بودجهھای ميلياردی به جای

ھستيم و بايد سازوکاری جھت منتشر کردن تمامی اسناد مالی

صرف شدن در باشگاهھای فوتبال که به اختالفات دامن

ادارات دولتی وجود داشته باشد.

میزند ،بايد در جھت رفاه مردم ھزينه شود.

. ۵ما خواھان افزايش رديف بودجه آموزش و پرورش و بھبود

کارگران و کارکنان نگھداری خط و ابنيه فنی راه آھن

شرايط آموزش مدارس دولتی و وضعيت صنفی معلمان

اول_مه ١٣٩٨

صفر قھرمانی ،قھرمانی از ميان مردم
"خواست من آزادی تمام احزاب است و آزادی تمام زندانيان سياسي".
 ١٤ارديبھشت مصادف است با  ٩٨مين سال تولد صفرخان
صفرقھرمانيان )صفرخان( مظھر مقاومت مردم آذربايجان
عليه ستم وبيداد ،فاتح بيدادگاه ھای رژيم پھلوی ،انسانی شريف
و بی آاليش ،مردی که از ميان مردم برخاست ظلم و جور
حاکميت و فئودال ھا را با گوشت و پوست و استخوان خود
لمس کرد .يک تنه بر عليه ظلم قيام کرد ودر مسير راه خود به
دريای خروشان مبارزات مردم پيوست .به مين جرم مورد
کينه و نفرت رژيم استبدادی شاه قرار گرفت .پس از مدتی
تعقيب و گريز در  18اسفند  1327در شھر اروميه دستگير و
زندانی شد .در آستانه انقالب شکوھمند بھمن  1357پس از

خاطر مقاومت و ايستادگی بر سر آرمانھای خود از طرف

سی سال زندان روی دوش مردم از زندان آزاد شد .او که به

زندانيان سياسی" صفرخان "ناميده می شد .و از طرف مردم
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ايران و آزاديخواھان جھان مورد احترام خاصی برخوردار

درپي تھاجم خونين ارتش شاه به آذربايجان و سرکوب جنبش

بود ،ھيچگاه به خود و مبارزاتش نباليد و به خبرنگارانی که از

 21آذر  ،دوره دربدری و اسارت صفرقھرمانيان آغازميشود.

او پرسيده بودند چه حسی دارد که پس از سی سال زندان آزاد

مدتي درمنطقه آذربايجان وسپس درمناطق مرزي ايران و

شده است ،ميگويد ..." :براي من درك كالم زيبای آزادی ھنوز

عراق بسر ميبرد و در عراق گرفتار وبه زندان اربيل فرستاده

امكان پذير نيست .بعد از ٣٠سال ،اين آزادی غير مترقبه

ميشود ،موقعي كه از بده بستان ھای دولتھای ايران وعراق در

است .من مديون مردم ھستم ...من اين آزادی را كه به كوشش

تعويض پناھندگان و زندانيان دوسوی مرزبا خبر ميگردد ،از

مردم به دست آمده ،گرامي ميدارم" ..." .ازمن ميپرسيد چه

زندان اربيل فرار و به طرف مرزرفته وارد خاك ايران
ميشود.

آرزويی دارم؟ من به صراحت ميگويم خواست من آزادی تمام

صفرخان پس از مدتي زندگي مخفي در ايران توسط مامورين

احزاب است و آزادی تمام زندانيان سياسي ".

وجاسوس ھای حكومت شناسايي و روز ١٨اسفند  ١٣٢٧در

صفر قھرمانی صفرخان در در  ١٤ارديبھشت سال ١٣٠٠

اروميه دستگير و پرونده وی به دادگاه نظامي فرستاده ميشود.

شمسي در روستاي شيشوان عجب شير  ،كه سبز و خرم در

دادگاه نظامي دوبار رای به عدم صالحيت خود ميدھد و

كنار درياچه اروميه و در دامن رودخانه پر آب قاال چای

پيگيری پرونده به دادگستری احاله ميشود .ولي با اعمال نفوذ

آرميده است ،به دنيا آمد .نام مادرش ،گوھر تاج وپدرش محمد

مالكين و فئودالھا كه ھنوز عطش انتقامشان پس ازاين ھمه

حسين بود .به علت فقدان مدرسه در محل زندگي باالجبار مدت

كشتار در آذربايجان فرو كش نکرده بود ،وبه چيزی جز حكم

٧سال پيش ميرزاھا و مال ھای ده گلستان وبوستان وازاين قبيل

اعدام او راضي نبودند ،پرونده مجددا به دادگاه نظامي عودت

خواند .خودش ميگويد " ...به علت اينكه زبانم تركی

داده شد.

بود،چيزي ازآنھا عايدم نشد ".پس از آن وارد مدرسه ای در

در آذر ماه  ١٣٢٩درست  ٤سال پس از سركوب وحشيانه

عجب شير شد ولي تنھا توانست دوره ابتدايی را به پايان برد

جنبش ،وقلع وقمع دولت ملی آذربايجان ،صفر خان در دادگاه

صفر نوجوان براي گذران زندگي خانواده به كار كشاورزی

نظامي به اتھام قيام مسلحانه عليه امنيت كشور و براندازی

پرداخت .درآن موقع بخش زيادی از حاصل كار دھقانان

نظام به اعدام محكوم گرديد .وپس از  ٥سال بالتكليفي و

نصيب مالكان ميشد ،دولت وژاندارم ھاھم حامي آنھا بودند.

انتظار ودلھره بر اثر اعتراضات جھانی  ،سرانجام درسال

مالكين عمال صاحب اخيتار جان و مال وناموس دھقانان

 ١٣٣٣حكم اعدام وی به جبس ابد تقليل يافت.

محسوب ميشدند .صفرخان خود گفته است"  ...امروز ظلم

صفرخان تاسال  ١٣٣٧در زندان ھاي آذربايجان بسر مي برد

وستم و تجاوز به ناموس ،فردا خبر از دردھای ديگر ،ھر شب

و دراين سال به زندان مخوف برازجان فرستاده ميشود.

ما با درد تازه اي سر به بالين ميگذاشتيم واين رنج ھاي روحي

زندانيان ديگری ،ازجمله كاك عزيز يوسفی و كاك غني

بود كه آنروز ھا مرا به مبارزه عليه اين بی عدالتی ھا كشاند".

بلوريان و جيليل گاداني از رھبران حزب دمكرات كردستان

اين زمان گه مقارن بود با شھريور  ،١٣٢٠ورود متفقين به

راھم به آنجا منتقل ميكنند .مھندس مھدی بازرگان ،عزت ﷲ

ايران وتبعيد رضا شاه از كشور ،صفرخان  ٢٠بھار را پشت

سحابی ،دكتر شيبانی و افسران سازمان نظامي حزب توده

سر گذاشته بود ،با اوج گيری مبارزه دھقانان عليه خوانين و

ايران نيز مدتي با صفرخان در برازجان ھمبند بوده اند .آنھا تا

دولت كه ديگراز قدرت چنداني برخوردار نبود ،بسياری از

سال  ١٣٤٧در زندان برازجان زندگي پر مشقتي را ازسر

روستاييان منطقه براي كوتاه كردن دست اربابان  ،مسلح شده

گذراندند و در آبان  ١٣٤٧به زندان قصر تھران منتقل

بودند .در اين ايام صفرخان ھمراه عده ای ازھمرزمانش به

گرديدند .صفرخان سالھای زندگي در زندان برازجان را

فرقه دمكرات آذربايجان پيوستند و با درجه سروانی مبارزات

سالھاي مرگ تدريجي ميدانست.

خود را ادامه داد.
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درسال  ١٣٤٦در برازجان بود كه پس از  ٢٠سال اسارت

صفرخان وھمبندان ،اين سالھای پر تب و تاب زندان را پشت

برای اولين بار ،دخترش ھمراه كودك شيرخواره اش به

سرگذاشتند و پايداری شان را به مقاومت ميليونی مردم كشور

ديدارپدر وپدر بزرگ ميروند نه پدر دختر را تاكنون به چھره

در ماه ھای انقالب پيوند زدند و سرانجام صفرخان در  ٤آبان

ديده وميشناسد ونه دختر پدر را .آنھا ھمديگر رادرآغوش مي

 ١٣٥٧پس از تحمل  ٣٢سال زندان ،ھمراه با بسياری از

كشند صفرخان دلش ميخواست گريه کند ولي نكرد .نخواست

ھمرزمان ،به نيروی توانای مردم از زندان شاه رھايی يافتند.

زير نگاه بيگانه پليس احساسات خود را بروز دھد  .دست

محل سكونت صفرخان با ھجوم بي سابقه مردم روبرو گرديد

روی قلبش گذاشت ودردل گريست .صفرخان درسال ١٣٢٤

خانه اش شده بود ميعادگاه دوستداران و ھمبندان او .مردم

ازدواج کرده بود .ثمره اين ازدواج دختری بودكه صفرخان

گروه گروه به آنجا مي رفتند و صفر خان را غرق بوسه

درتولد و نامگذاری او حضور وشركت نداشت .نام او را مھين

ميكردند.

گذاشتند ،زنی كه با بچه اش برای اولين بار به مالقات

رابطه عاطفی صفرخان با زندانيان جوانسياسی از گروھھا و

صفرخان آمده بو ،مھين دختر صفرخان بود .از صفرخان سه

سازمان مختلف به حدی بودکه گاھی آنھا تصور می کردند ،به

نوه با نام ھای بھروز و بيتا و سارا به يادگار مانده است.

انھا پيوسطه است .خود صفرخان می گويد در زندان افسران

دوره ده ساله سوم زندان را صفرخان بيشتر در زندان ھای

حزب را زير فشار می گذاشتند که بگويند من عضو کميته

تھران ،قصر و اوين گذراند دراين دوره فضای زندان ھای شاه

مرکزی حزب ھستم .آنھا انکار می کردند .البته من عضو

تغيير جدی كرده بود .زندان ھا انباشته شده بود ازجواناني كه

افتخاری بودم.

شور وشيدايي ديگری داشتند .و به ھمان ميزان مناسبات درون

صفرقھرمانيان )صفرخان( مظھر مقاومت مردم آذربايجان

زندان را تحت الشعاع قرار ميدادند .دوره آرامش برای

عليه ستم وبيداد صبح روز شنبه  ١٨آبان در سن  ٨١سالگي

حکومت پھلوی به پايان رسيده بود .وقايع بيرون از زندان،

در بيمارستان ايرانمھر به علت بيماری سرطان ريه درگذشت.

تاثيربال واسطه ای بر درون زندانبانھا ميگذاشت واين  ،بربی

صفرخان شرف پايداری مردم كشور ما در مقابل استبداد و بي
عدالتي بود.

تابی ھای زندانيان می افزود.

يادش گرامي باد

مادورو :گوايدو به دنبال جنگ داخلی است
رئيسجمھوری قانونی ونزوئال ھشدار داد مخالفين دولت به
دنبال ايجاد جنگ داخلی با ھدف مھيا کردن شرايط برای تھاجم
نظامی آمريکا ھستند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک ،نيکالس مادورو
رئيسجمھوری قانونی ونزوئال میگويد چنانچه درگيری در
اين کشور رو به وخامت میگذاشت ،تنھا کسی که از خشونت
نفع میبرد؛ اياالت متحده آمريکا بود.
وی در اين باره گفت :آنھا )اپوزيسيون( به دنبال کشاندن ما به

مادورو ھمچنين تاکيد کرد ھدف اصلی از کودتای ناکامی که

جنگ داخلی ھستند .به اين ترتيب ،ونزوئاليیھا به جان ھم

اپوزيسيون روز سهشنبه تدارک ديد ،ايجاد جنگ داخلی بود.

میافتند و آمريکا ھم از اين فرصت برای لشکرکشی و

گفتنی است در تاريخ  ٣بھمن  ،٩٧خوان گوايدو رئيس کنگره

تصاحب سرزمين ما استفاده میکند.

ملی ونزوئال با برخورداری از حمايت آمريکا ،مشروعيت
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مادورو را زير سوال برد و عنوان رياستجمھوری را از وی

رياست شورای ملی را به عھده گرفته است.

غصب کرد .

در سال  ١٩٩٢که چاوز در پی کودتای نظامی ناموفق خود به

مختصری از زندگينامه :نيکوالس مادورو

زندان افتاد ،فلوره با ھدايت تيم قضايی توانست وی را پس از

نيکوالس مادورو موروس ) (Nicolás Maduro Morosدر

دو سال ،از زندان آزاد کند .فلوره در حال حاضر دادستان کل

سال  ١٩۶٢در کاراکاس پايتخت ونزوئال به دنيا آمد.

کشور است.

نيکوالس مادورو معاون ھوگو چاوز که در زمان بيماری وی

مادورو از اولين روزھای درمان سرطان چاوز در نيمه سال

زمام امور ونزوئال را در اختيار داشت ،از انقالبيون اصيل

 ،٢٠١١ھمراه وی بوده و اغلب با او به ھاوانا سفر میکرده

اين کشور و ھمراه وفادار چاوز به حساب میآيد.

است.

نيکوالس مادورو ،فعاليت سياسی خود را از زمان نوجوانی با

در طول برگزاری انتخابات رياست جمھوری اکتبر  ٢٠١٢در

حمايت از جنبش انقالبی بوليوياری آغاز کرد و از زمانی که

ونزوئال ،مادورو در اقدامی که نشان از وفاداری داشت،

راننده اتوبوس بود به نمايندگی از کارگران در اتحاديه صنف

رانندگی اتوبوس حامل چاوز و ھمراھانش را شخصا به عھده

حمل و نقل در کاراکاس رسما وارد سياست شد .وی يکی از

گرفت.

بنيان گذاران حزب سياسی است که بعدھا حزب چاوز از دل

پيشينه عضويت وی در اتحاديه کارگری سبب شده است نظر

آن بوجود آمد.

طرفداران چاوز به وی مثبت بوده و احترام زيادی برای او

مادورو در سال  ٢٠٠٠نماينده شورای ملی بود و دفاع جانانه

قائل باشند .از نظر ديپلمات ھای خارجی ،مادورو بسيار خوش

او از سياستھای چاوز ،او را به يکی از حاميان مورد عالقه

برخورد است و در ميان ھمه اطرافيان چاوز بھتر میتوان با

وی تبديل کرد .وی از سال  ٢٠٠۶وزير خارجه ونزوئال بوده

وی ارتباط برقرار کرد.

و پس از برگزاری انتخابات ماه اکتبر به معاون اولی رئيس

ھوگو چاوز ،مادورو را به عنوان جانشين خود در حزب و

جمھور ارتقا يافت .

رياست جمھوری معرفی کرده بود و طبق قانون اساسی

مادورو در دوران تصديش در وزارت خارجه ،مدافع جدی

ونزوئال ،اگر رئيس جمھور نتواند دولت را اداره کند معاون

ايدهھای چاوز بود و ھمراه با چاوز منتقد سرسخت مسائل

اول وی به طور موقت جانشين او خواھد شد.

جھانی با رويکرد حزب چپ بشمار میرفت.

چاوز قبل از مرگ به طرفدارانش تاکيد کرده بود در دور

وی که پيش از تصدی وزارت خارجه ،رئيس قوه مقننه بود،

بعدی انتخابات رياست جمھوری ،مادرور کانديدای حزب

پس از وزارت ،پست قبلی وی به ھمسرش سيليا فلوره واگذار

متبوعاش خواھد بود و از مردم خواست برای تداوم انقالب

شد.

بوليوياری به مادورو رای بدھند

فلوره اولين زنی است که در فاصله سالھای  ٢٠٠۶تا ٢٠١١

نيکوالس مادورو پس از مرگ ھوگو چاوز ،ششم مارس سال
 ٢٠١٣به عنوان رئيسجمھور موقت ونزوئال انتخاب شد.

از مبارزات کارگران و زحمتکشان کشور حمايت کنيم!
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گوشه ھايي از تاريخ معاصر ايران
»نتايج شکست جنبش دموکراتيک آذربايجان«
رسول مھربان
- ٥اعالم خطر حزب توده ايران و دعوت براي تشكيل جبھه واحد
در مقابل اين تبليغات تخديري و تسكيني و اغواگرانه محافل به

به ثبوت خواھد رساند  ،ثمره ي اطاعت مطلق ھيئت حاكمه ي

اصطالح ملي و مستقل،و در مقابله با روزنامه ھاي درباري

ما از تلقينات محافل امپرياليستي است  .ھيئت حاكمه ي ايران

كه خطر موھوم شوروي و حزب تود ه ايران و پرده ي آھنين

در اين اواخر حتي ھرگونه تعارف راجع به بي طرفي و

و كميته ي ترور را مطرح مي كردند،اعالميه ھيئت اجرائيه
حزب تودة ايران منتشر شد و به بارزترين و رساترين نحو
ممكن ابعاد و جھات خطر را تشريح كرد و ھشدار داد و راه
چاره و مقابله با خطرات را متذكر شد و خطاب به روزنامه ھا
و حزب ايران اعالم كرد:
در اين موقع كه توطئه ي تازه اي براي برچيدن ته بساط
آزادي عملي مي شود،الزم مي داند شما را از حقايقي آگاه
سازد و نكاتي را تذكر دھد  .چنان كه بر ھمه كس معلوم است
در دو ھفته ي اخير بر طبق زمينه سازي ھاي پيشين در
سراسر كشور،اقداماتي براي مختنق كردن بانگ آزادي
خواھي ملت صورت گرفته است.در مازندران در گيالن و
اصفھان به حبس و تبعيد عده اي دست زده اند در اصفھان
عالوه بر بازداشت ھجده تن،كلوپ حزب تودة ايران نيز تحت
نظر قرار گرفته است .اخبار گوناگون حكايت از اين مي كند
كه اين عمليات مقدمه ي عمليات وسيع تري است كه براي
ريشه كن كردن نھال آزادي در ايران انجام خواھدگرفت.در

موازنه را نيز كنار گذاشته است .و با نقص كامل مصالح ملي

واقع از چند ماه پيش كميسيون ھاي متعددي براي تھيه وسايل

 ،خود را دربست تسليم بيگانه كرده است  .قراردادھاي اسارت

تبعيد دسته جمعي عده اي از ھم وطنان ما كه ھيئت حاكمه آنھا

آميزي سرنوشت ميھن ما را به دست حادثه جويان بين المللي

را به اصطالح خود مشكوك تلقي مي كند،تشكيل شده بود و نيز

سپرده است  .ھيئت حاكمه ي ايران كه به طمع حفظ منافع

چنان كه شايع است با شركت عده اي از عمال بيگانه مجامع

نامشروع خود و به علت جھالت سياسي و تنگ نظري آنان

ديگري به منظور تھيه ي صورت اشخاص »ناراحت« به

آلت دست قرارمي گيرد ،در جاده ي سياست جنگ طلبانه ي

وجود آمده است و در اين مجامع اسامي شريف ترين و

امپرياليسم گرم تاختن است .كوته بيني مانع از آن است كه

باارزش ترين فرزندان ميھن ما درنظر گرفته شده است،تا

سياستمداران ما بتوانند فردايي را پيش بيني كنند و اندكي در

براي توقيف و تبعيد آنھا اقدام شود ...با مقدماتي كه عمالً آغاز

كار خود عاقل باشند .غروري كه ناشي از اتكاء بي چون وچرا

شده است ترديدي در اين نيست كه ھيئت حاكمه بر ضد امنيت

به قدرت ادعايي امپرياليسم آمريكاست  ،در جلوي چشم

بھترين عناصر جامعه ي ايرا ني و براي مستقر ساختن

سياستمداران ما پرده

حكومت فعا ل مايشايي خود دسيسه مي كند و درصدد اقداماتي

كشيده است .به خصوص بعضي از مقامات ھيئت حاكمه غرق

است  .اين اقدامات كه تاريخ سرانجام ديوانه وار بودن آنھا را

در احساسات كين جويانه و شيفته ي ھدف ھاي قدرت طلبانه
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ي خود تنھا وظيفه اي كه براي خود معين كرده اند سلب آزادي

ھميشه از مصلحت ميھن و منافع توده ي مردم بر ضد

از ملت است  .توفان اتھامات براي زمينه چيني :اينك ھيئت حا

استعمارطلبان و غارتگران داخلي دفاع كرده است ...كساني كه

كمه ي ايران نه فقط نمي خواھد عبرت بگيرد و از طريق

نداي ما را خاموش مي كنند مي خواھند به اين وسيله به تمام

ماجراجويي دست بردارد بلكه براي آنكه افكارعمومي را آماده

شرافتمندان اين سرزمين كه خواھان آزادي ھستند به تمام

سازد  ،تا بيدادگري ھايش را به عنوان تدابير عاقالنه و

ايرانياني كه نمي خواھند تن به بندگي بسپارند اخطار نمايند ،

سياست پدرانه قبول كنند ،مشغول زمينه چيني از لحاظ روان

اطاعت كنيد واال با شما نيز ھمين معامله را مي كنيم .ما بدين

شناسي است  .ادعا مي كنند كه حزب تودة ايران مشغول

وسيله به آن عده از نمايندگان مجلس  ،ارباب مطبوعات،

فعاليت ھاي خطرناك است  .به روزنامه نويس ھاي مبتذل و

رجال اجتماعي و ھموطناني كه ما يلند حق آزادي بيان براي

جيره خوار دستور مي دھند از چنتاي خيال بافي خود افسانه

آنھا محفوظ بماند و زنجير غالمي بر گردن آنھا گذاشته نشود،

ھاي عجيب وغريبي راجع به حزب» نقشه ھاي خطرناك»

اعالم مي كنيم كه در اين ھدف مشترك تمام عناصر شرافتمند

ما بيرون بياورند و در اين زمينه دروغ ھاي مضحك و

با افراد حزب تودة ايران ھم آواز باشند1 .

رسوايي بسازند  .ملت ايران را از خطر موھوم مي ترسانند.

از اين ھشدارھا گروھي از روزنامه نگاران و تني چند از

مثل آنكه حادثه اي در شرف وفوع است و فقط اقدامات پدرانه

نمايندگا ن اقليت مجلس پانزدھم مانند رحيميان و عبدالقدير آزاد

ي اين آقايان از وقوع آن جلوگيري مي كند .در گردباد اين

و حائري زاده و حسين مكي واكنش نشان دادند و در قدم ھاي

تبليغات گيج كننده از طرفي اسناد اسارت بار ملت را در

نخستين مبارزه عليه ديكتاتوري شركت كردند  ،اما دولت و

خدمت بيگانه امضاء مي كنند و لوايح خريد اسلحه را با عجله

دربار به فوريت با وعده ووعيدھايي  ،ناراضي ھاي مجلس

از مجلس مي گذرانند و از طرفي فشار خود را بر ملت صد

پانزدھم و روزنامه نگاراني مانند عباس خليلي مدير روزنامه

چندان مي نمايند .آنھا به بھانه ي برقراري امنيت  ،امنيتي كه

ي»اقدام« و جھانگير تفضلي مدير روزنامه ي»ايران ما« و

ھيچ كس جز خودشان برھم زننده ي آن نيست  ،راحت و

سيد محمدباقر حجازي مدير روزنامه ی »وظيفه« را نه تنھا

آسودگي را از ھزارھا تن سلب مي كنند و به عذر ايجاد نظم و

از ھمكاري با گروه روزنامه نگاران طرفدار حزب تودة ايران

امنيت ھرگونه نظم و ترتيبي را از ميان مي برند .كوشش مي

و نويسندگان راديكال مانند حسن صدر مانع شد  ،بلكه با وعده

كنند حزب تودة ايران را خطرنا ك و مرموز جلوه گرسازند.

ھايي كه دريافت داشتند ،در مدت كوتاھي به جبھه ي دشمن

تعجب است  ،با اين ھمه دستگاھھاي مفصل و سرنيزه ھاي

پيوستند و حمالت منافقانه اي را عليه حزب تودة ايران و باقي

صيقل زده و حاميان خنجركش  ،چه بيمي از كارگران و

مانده ي گروه روزنامه نگاران ضد ديكتاتوري به راه انداختند.

روشنفكران دارند كه ھمه جا در زير فشار حيواني مأمورين

اين روزنامه نگاران كالش مانند خليلي و سيدمحمدباقر

غالظ و شداد قرار

حجازي و جھانگير تفضلي به قصد باج گيري از دولت و

گرفته اند .افسانه ھايي سراپا تزوير براي توجيه جنايت .آنچه

دربار خود را به جبھه ي مخالفين بسته بودند و پس از مدتي

كه درباره ي حزب تودة ايران مي بافند ،افسانه ھايي سراپا

كوتاه جھانگير تفضلي به سمت معاونت سياسي نخست وزير

تزوير است .حزب ما حزبي است قانوني  ،كه درعرض شش

گمارده شد 2 .و شريك دزد شد و قافله را رھا كرد*.

سال فعاليت خود جز در راه بيداري ملت نكوشيده و منبع كينه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي شديد امپرياليسم و دست نشاندگان ايراني امپرياليسم درست

1-روزنامه مردم 25 ،فروردين ماه 1327

در ھمين است  .اسيركنندگان ملت و بيدادگران جامعه نمي

2-رزم ،مرداد ماه  1327ص 75

خواھند در ايران قوه اي باشد كه ملت را بيداركند  .حزب ما
حزبي است به تمام معني ميھن پرست و ملت خواه ،زيرا

*اين جريان مقارن با انشعاب خليل ملكي از حزب تودة ايران بود
كه به تدريج گسترده شد و به صورت ائتالف دكتر مظفر بقائي در
راستاي مبارزه با حزب تودة ايران به اتحاد و ائتالف با خليل ملكي
انجاميد ،كه به آن خواھيم پرداخت.
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اصالح دست و پا شکستهی يک قانون ناعادالنه
مھرنوش نجفی

کليات اليحه اصالح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ايرانی با مردان خارجی در
مجلس مصوب شد؛ اين اليحه اما ابھاماتی دارد که بر
چگونگی اجرای آن تاثيرگذار خواھد بود.
کليات اليحه اصالح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ايرانی با مردان خارجی در
مجلس مصوب شد .اما برخالف تصور بسياری که از آن
با عنوان موفقيت در انتقال تابعيت مادر ايرانی به فرزند

زنان ايرانی زيادی در حاشيه شھرھای بزرگ و

ياد میشود ،بايد گفت اين اليحه دارای ابھاماتیست که

استانھای مرزی شرقی و غربی با اتباع خارجی ازدواج

نگارنده پيش از اين نيز ،طی يادداشتی در شماره  ٨بھمن

کرده که عمده اين ازدواجھا صرفا شرعی بوده ،ثبت

 ١٣٩٧روزنامه اعتماد ،به آنھا اشاره کرده بود.

نشده و طبق روال قانون مدنی صورت نگرفته است.

) ١برخالف تصورھا و درصورت تصويب نھايی اين

اگرچه در اين اليحه عنوان کلی »ازدواج« ذکر شده و

اليحه ،فرزند مادر ايرانی و پدر خارجی به محض تولد

میتوان با تفسير موسع ،آن را به ازدواج ھای غيررسمی

ايرانی محسوب نمیشود ،بلکه مادر بايد درخواست اخذ

نيز تعميم داد ولی احتمال برداشتھای سليقهای در مراجع

تابعيت بدھد .پروسه اين درخواست مشخص نيست؛ اگر

اداری و بعضا قضايی در مراحل بعدی روند درخواست

طبق روال اوايل دھه  ١٣۶٠باشد که مادران ايرانی بر

تابعيت ،قطعا سردرگمی اين مادران و فرزندان و احتمال

اساس تفسير موسع از بند  ۴ماده  ٩٧۶قانون مدنی برای

راکد ماندن پروندهھا را موجب خواھد شد.

فرزندانشان درخواست تابعيت و شناسنامه میکردند )و

در پايان اينکه اگرچه تصويب نھايی اين اليحه گام مثبتی

جلوی اين روند در سالھای بعد گرفته شد( ،پروسهای

تلقی میشود ولی درحقيقت صرفا اصالح دست و پا

طوالنی و پُرزحمت خواھد بود.

شکسته يک قانون ناعادالنه است و با اين اصالح ناقص،

) ٢ارائه تابعيت توسط دولتھا نيز امری اختياریست و

ھمچنان تبعيض اصلی به جای خود باقی میماند و فرزند

میتوانند درخواست تابعيت را رد کنند يا بپذيرند.

مادر ايرانی به محض تولد )ھمانند فرزند پدر ايرانی(

بنابراين چنانچه مادری درخواست تابعيت فرزند را بدھد،

»ايرانی« محسوب نمیشود مگر پس از طی پروسهھايی

دولت میتواند بپذيرد يا رد کند و ممکن است در برخی

ديگر؛ و به دليل ابھامات موجود ،مشخص نيست در عمل

موارد و برخی مقتضيات زمانی و يا به دليل تغيير

و اجرا تا چه حد اين مصوبه موفق خواھد بود.

سياست دولتھای بعدی ،درخواستھا رد شود يا

ضمن اينکه به نظر میرسد نگاه قانون گذار در اين

پروندهھا راکد بماند.

اليحه با اجازه دادن انتقال تابعيت مادر ايرانی به فرزند،

) ٣در اين اليحه مشخص نيست آيا فرزندان حاصل از

اعطای لطفی در حق زنان ايرانی ست! در حالیکه

ازدواجھای رسمی و قانونی مدنظر است يا ازدواجھای

بهجای لطف و کسب اجازه و بهجای کلنجار رفتن با

غير رسمی و ثبت نشده را نيز شامل میشود .میدانيم که

اصالحيهھای مختلف در قانون »تعيين تکليف تابعيت

٢٠
دوره پنجم شماره  ١٥٤ارديبھشت ١٣٩٨

ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانی با مردان

محسوب میشوند … :بند  (١کسانی که پدر آنھا

خارجی« )که در سال  ١٣٨۵با پيشنھاد دولت نھم در

ايرانیست اعم از اينکه در ايران يا خارج متولد شده

مجلس مصوب شد و مشکالت فرزندان دارای پدر

باشند« .که میتوان آنرا اينگونه اصالح کرد :اشخاص

خارجی را جھت صدور شناسنامه و اخذ تابعيت دوچندان

ذيل تبعه ايران محسوب میشوند …:بند  (٢کسانی که

کرد( ،بھتر بود صرفا بند دو ماده  ٩٧۶قانون مدنی

پدر يا مادر آنھا ايرانیست اعم از اينکه در ايران يا

اصالح میشد.

خارج متولد شده باشند.

ماده  ٩٧۶قانون مدنی» :اشخاص ذيل تبعه ايران
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بو حياتدان دويماميشام

يورا بيلمز يولالر منی.

سفردهيم سحر ،آخشام

نغمه دولو بير اورهيم

يورا بيلمز يولالر منی.

گاه جوشغونام ،گاه کؤورهيم

گاه آناالر آنام اوالر

بير اوميدلی گلهجهيم

گاه بوالقالر اليالم اوالر

يورا بيلمز يولالر منی.

او اليالالر دونيام اوالر

بابام قورقودون سازیيام

يورا بيلمز يولالر منی.

ننهم تومروسون قيزیيام

گاه اوميديم چيچکلهنر

زامان -زامان ياناسیيام

گاه بير گونوم ايله دؤنر

يورا بيلمز يولالر منی.

حيات دنيز ،قالخار  ،ائنر

ائل آرخامدير دار آياقدا

يورا بيلمز يولالر منی.

بير معنا وار ياشاماقدا

گاه بولود تک دوالر کؤنلوم

دوغولدوغوم بو تورپاقدا

گاه تک -تنھا قاالر کؤنلوم

يورا بيلمز يولالر منی.

گاه بلدچی اوالر کؤنلوم

گاه دؤنهرم سؤنمز اودا

يورا بيلمز يولالر منی.

آرزوم دنيز ،من بير آدا

گاه قوشالرال ياريشارام

آند ايچيرم بو حياتا

يورا بيلمز يولالر منی.

يورا بيلمز يولالر منی.

دره ائنيب داغ آشارام

1977

Azərbaycan qəzeti
5- ci dövr 154-ci nömrə May2019
Qəzet təhriyə heyəti tərəfinfən nəşr olunur.

www.adfmk.com

