ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان

دوره پنجم شمار ه  ١٥٢اسفند ١٣٩٧

 8مارس روز جھانی زن مبارک باد

نوروز برھمگان مبارک باد!
ھموطن گرامی!
فرقه دمکرات آذربايجان آغاز سال 1398
شمسی را صميمانه به ھمه خلق ھای ساکن
کشور شاد باش می گويد .ما اميد داريم سال
پيش رو ،سالی دور از ظلم وستم و استبداد و سرشار از موفقيت ،پيروزی و
شادکامی برای ملت ايران باشد .خلق ھای ايران حق دارند در محيطی آزاد،
دمکراتيک و شکوفا زندگی کنند .به اميد آن روز!
خوش به حال روزگار

در ھشتم مارس  ،١٨۵٧زنان کارگر کارگاهھای پارچهبافی و

بوی باران بوی سبزه بوی خاک

لباس دوزی در نيويورک آمريکا به خيابانھا ريختند و خواھان

شاخه ھای شسته باران خورده پاک
آسمان آبی و ابر سپيد
برگھای سبز بيد
عطر نرگس رقص باد

افزايش دستمزد ،کاھش ساعات کار و بھبود شرايط بسيار
نامناسب کار شدند .اين تظاھرات با حمله پليس و کتکزدن
زنان برھم خورد.

نغمه شوق پرستو ھای شاد

سال  ١٩٠٧در دورهای که مبارزات زنان برای تأمين حقوق

خلوت گرم کبوترھای مست

سياسی و اجتماعی اوج گرفته بود ،بمناسبت پنجاھمين سالگشت

نرم نرمک می رسد اينک بھار

تظاھرات نيويورک در ھشتم مارس ،زنان دست به تظاھرات

خوش به حال روزگار

زدند.

خوش به حال چشمه ھا و دشت ھا

ايده انتخاب روزی از سال بهعنوان »روز زن« نخستين بار در

خوش به حال دانه ھا و سبزه ھا

جريان مبارزه زنان نيويورک با شعار ”حق رای برای زنان“

خوش به حال غنچه ھای نيمه باز

مطرح شد .دو ھزار زن تظاھر کننده در  ٢٣فوريه ١٩٠٩

خوش به حال دختر ميخک که می خندد به ناز
خوش به حال جام لبريز از شراب
خوش به حال آفتاب
ای دل من گرچه در اين روزگار

پيشنھاد کردند که ھر سال در روز يکشنبه آخر فوريه ،يک
تظاھرات سراسری در آمريکا بمناسبت »روز زن« برگزار
شود.

ادامه درص٢

جامه رنگين نمی پوشی به کام
باده رنگين نمی نوشی ز جام

روز زبان مادری و بازتاب آن

ص٤

نقل و سبزه در ميان سفره نيست
جامت از آن می که می بايد تھی است
ای دريغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسيم

باکيدا ياشايان ايرانلی بير مھاجرله دانيشيق

ص٦

ای دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دريغ از ما اگر کامی نگيريم از بھار

29اسفند روز ملی شدن صنعت نفت

ص٩

گر نکويی شيشه غم را به سنگ
ھفت رنگش ميشود ھفتاد رنگ
"فريدون مشيری"

مبارزه زنان آذربايجان در بزرگداشت  ٨مارس...

جمھوری فدرال خواست ھمه ملل و اقوام ايران است!

ص١٠
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 8مارس روز جھانی زن مبارک باد ...
در سال ” ،١٩١٠دومين کنفرانس زنان سوسياليست“ که کالرا

جھانی زن« بتصويب رسيد .کنفرانس ،زنان سراسر دنيا را به

زتکين از رھبران آن بود ،به مسئله تعيين ”روز بين المللی زن“

گسترش مبارزه عليه نظم موجود و برای تحقق خواسته ھايشان فرا

پرداخت .زنان سوسياليست اتريشی قبال روز ”اول ماه مه“ را

خواند.

پيشنھاد کرده بودند .اما اول ماه مه ،جايگاه و مفھومی داشت که

از اواسط دھه  ،١٩٣٠دنيا يک بار ديگر بسوی جنگ جھانی جديد

میتوانست اھميت و جايگاه مبارزه مشخص بر سر مسئله زن را

روان شد .برگزاری تظاھرات »روز جھانی زن« در کشورھايی که

تحت الشعاع قرار دھد .زنان سوسياليست آلمان ،روز  ١٩مارس را

تحت سلطه فاشيسم بودند ،غير قانونی اعالم شد .عليرغم اين

پيشنھاد کردند .مناسبت اين روز ،مبارزات انقالبی در سال ١٨۴٨

ممنوعيت ،در ھشتم مارس  ،١٩٣۶زنان در برلين تظاھرات کردند.

عليه رژيم پادشاھی پروس بود که به عقب نشينی لفظی حکومت در

در ھمان روز ،اسپانيای فاشيست شاھد تظاھرات ھشتم مارس در

نوزدھم مارس ھمان سال ،منجمله در مورد مطالبات زنان ،انجاميد.

مادريد بود ٣٠ .ھزار زن کمونيست و جمھوريخواه ،شعار ”آزادی و

”دومين کنفرانس زنان سوسياليست“ تاريخ برگزاری نخستين مراسم

صلح“ سر دادند.

»روز زن« را  ١٩مارس  ١٩١١تعيين کرد .تصميم گيری قطعی

در پی جنگ جھانی دوم ،انقالبات و جنبشھای رھايیبخش در

برای تعيين »روز جھانی زن« به بعد موکول شد.

کشورھای چندی درگرفت .چين با شمار عظيم زنان و مردانش در

بعد از انتشار قطعنامه کنفرانس در مورد تعيين »روز جھانی زن«،

زمانی کوتاه گامھای بزرگی در جھت رھايی زنان به پيش برداشت.

انترناسيونال دوم از اين تصميم حمايت کرد ،و نخستين تشکيالتی بود

در آن سالھا ،عمدتا ً دولتھا و تشکيالت مترقی و انقالبی در بر

که اين روز را برسميت شناخت.

پايی »روز جھانی زن« میکوشيدند.

 ١٩مارس  ١٩١١خيابانھای آلمان ،اتريش ،سوئيس و دانمارک با

در دھه  ،١٩۶٠در کشورھای آسيا و افريقا و آمريکای التين

مارش زنان به لرزه در آمد .شمار زنان تظاھر کننده در اتريش به

جنبشھای رھايیبخش بپا خاسته بود .در کشورھای سرمايهداری

 ٣٠ھزار نفر میرسيد .نيروھای پليس به تظاھرات حمله بردند و به

پيشرفته نيز جنبشھا و مبارزات انقالبی و ترقيخواھانه باال گرفته بود

زدن زنان پرداختند و گروھی را دستگير کردند.

و جنبش رھايی زن نيز اوج و گسترشی چشمگير يافت.

سال ” ١٩١٣دبيرخانه بين المللی زنان“ )يکی از نھادھای

در آمريکا و اروپا ،زنان عليه سنن و قيود و قوانين مردساالرانه و

انترناسيونال سوسياليستی دوم( ،ھشتم مارس را با خاطره مبارزه

احکام اسارت بار کليسايی بپا خواستند .در جنبش زنان موضوعاتی

زنان کارگر در آمريکا ،بهعنوان »روز جھانی زن« انتخاب کرد.

نظير حق طالق ،حق سقط جنين ،تامين شغلی ،منع آزار جنسی،

در ھمان سال ،زنان زحمتکش و زنان روشنفکر انقالبی در روسيه

ضديت با ھرزهنگاری ،کاھش ساعات کار روزانه و غيره مطرح

تزاری و در سراسر اروپا ،مراسم » ٨مارس« را بشکل تظاھرات و

شد .اين جنبش موفق شد در برخی از اين زمينهھا پيشروی کند .در

ميتينگ برگزار کردند.

تظاھرات ھشتم مارس  ١٩۶٩زنان دردانشگاه برکلی در آمريکا گرد

در سال  ١٩١۴جنگ جھانی اول درگرفت .در اروپا که مرکز جنگ

آمدند و عليه جنگ در ويتنام تظاھرات کردند.

بود ،زنان انقالبی تالش کردند تظاھرات  ٨مارس  ١٩١۵و١٩١۶

در سال  ١٩٧۵سازمان ملل ھشتم مارس را بهعنوان »روز جھانی

را تحت شعار مرکزی ”عليه جنگ امپرياليستی“ برگزار کنند .در

زن« برسميت شناخت.

کشورھای درگير جنگ ،طبقات مختلف به موافقان و مخالفان جنگ

بعد از خاتمه جنگ جھانی دوم و باالخص از اواخر دھه  ،١٩٧٠با

تقسيم شده بودند و انشعاب در صفوف جنبش زنان ،مانع از

توسعه سرمايهداری به کشورھای عقب مانده ،بخشھای بزرگتری

برگزاری سراسری و گسترده »روز جھانی زن« شد.

از زنان درگير کار و تحصيل گشتند .در عين حال ،زنان ھمچنان در

در سال  ١٩١٧تظاھرات زنان کارگر در پتروگراد عليه گرسنگی و

جامعه موقعيتی درجه دوم داشته و اسير نظام مردساالر بودند .اين

جنگ و تزاريسم ،بانگ آغازين انقالب روسيه بود .کارگران شھر

تناقض ،مسئله زن را حادتر و انفجاری تر کرد.

در پشتيبانی از اين تظاھرات ،اعالم اعتصاب عمومی کردند٨ .

مبارزات زنان ايران در دوره حنبش مشروطيت شکل جدی تری

مارس  ١٩١٧به يک روز فراموش نشدنی در تاريخ انقالب روسيه

گرفت .در ميان انجمنھای سری و نيمهسری زيادی که وجود

تبديل شد.

داشت ،انجمن ھای زنان نيز شکل گرفت .انجمن ھای زنان به طور

سال ” ،١٩٢١کنفرانس زنان انترناسيونال سوم کمونيستی“ در

مخفيانه در جنبش مشروطه شرکت میکردند و بعدھا ،در سالھای

مسکو برگزار شد .در آن کنفرانس ،روز  ٨مارس بهعنوان »روز
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پس از تشکيل مجلس و جنگ جھانی دوم از ميان آنھا سازمان ھايی

سرکوب تمام نيروھای مترقی و ازاديخواه جنبش اجتماعی زنان ھم

تأسيس شدند که به حقوق زنان میپرداختند.

سرکوب شد .و در نھايت دولت پس از کودتا با ساختن تشکيالتی

از فعاليتھای حقوقی زنان در سالھای مشروطيت بدليل مخفيانه

تحت عنوان سازمان زنان ايران ،تمام فعاليت ھای حقوقی زنان را

عمل کردن اطالعات زيادی در دست نيست  .اما آزادی ھای نسبی

در کنترل دولت و ارگانھای امنيتی قرار داد.

در سالھای پس از جنگ و تغييرات بينالمللی در حقوق زنان )

در انقالب بھمن سال  1357يک بار ديگر زنان کشورمان امکان

جنبش ھای حق رای زنان در آمريکا و انگلستان و پيروزی انقالب

يافتند تا دوشادوش مردان برای پيروزی انقالب و حفظ دستاوردھای

اکتبر و تشکيل اتحاد جماھير شوروی که برای اولين بار در جھان

آن به ميدان مبارزه بيايند .نقش زنان در پيروزی انقالب و مبارزه با

برابری حقوق زن و مرد به رسميت شناخته شد و جنبش ھای ترقی

جريان ھای ضد انقالبی و حتی در دفاع از مرزھای کشور در جنگ

خواھنه در خاورميانه بخصوص در مصر( را میتوان از عوامل

تحميلی ،برجسته و غير قابل انکار است .جنبش برابر طلبی زنان که

مھم رشد جنبش زنان در سال ھای بعد دانست.

ھمراه با ديگر نيروھای ترقيخواه در جھت پيشبرد اھداف انقالب و

در سالھای بعد از انقالب مشروطيت و پايان جنگ جھانی اول

ترقی و پيشرفت کشور بود به مذاق نيروھای ارتجاعی داخلی و

انجمنھايی که با ھدف حقوق زنان به طور مستقل تأسيس شدند،

حاميان خارجی آنھا خوش نيامد .با سرکوب نيروھای سياسی حامی

بيشتر به تأسيس مدرسهھای دخترانه و انتشار نشريهھای زنان

انقالب ،ھزاران زن مبارز نيز دستگير راھی شکنجه گاھھای

میپرداختند .در سال  1289نخستين نشريه زنان منتشر شد و در

حاکميتی شدند که به انقالب و اھداف آن پشت کرده است .اين زنان

آخرين سازمان مستقل زنان غير قانونی شد .اين

آزاديخواه با شيوه ھای حيوانی زير فشار و شکنجه قرار دادند و

سازمانھا و انجمنھا بيشتر توسط فعاالن حقوق زنان که از طبقه

صدھا نفر از آنان اعدام شدند .به اين ترتيب رژيم جمھوری اسالمی

متوسط به باالی تھران و شھرھای بزرگ )مانند اصفھان ،رشت و

مانند رضا شاه و محمدرضا شاه تشکيالت و سازمان ھای زنانی که

شيراز( که اغلب تحصيل کرده بودند ،تأسيس شدند .ھمه اين

پس از انقالب تشکيل شده بود ،منحل و رھبران و اعضای موثر آنھا

سازمانھا در دھه  1300توسط حکومت رضا شاه بسته شدند .

را دستگير و راھی زندان ھای قرون وسطايی کرد.

از ميان سازمانھای زنان میتوان به انجمن حريت نسوان ،مجمع

جنبش اجتماعی و ترقی خواھانه زنان پايان نگرفت .مبارزات زنان

انقالبی نسوان ،جمعيت پيک سعادت نسوان و جمعيت نسوان

پس از سرکوب ھا بويژه در دو دھه اخير از درخشانترين صحنه

وطنخواه اشاره کرد .از ميان نشريات اين دوره میتوان به دانش،

ھای مبارزات اجتماعی کشورمان به حساب می آيد .در اين سالھا

شکوفه زبان زنان ،پيک سعادت نسوان ،نامه بانوان ،عالم نسوان،

پيکار زنان ايران بر ضد ستم مضاعف طبقاتی ،جنسيتی و ملی در

دختران ايران و جھان زنان اشاره کرد .اين نشريهھا نيز ھمزمان با

کنار

فرھنگيان،

بسته شدن نشريات مستقل و منتقد در سلطنت رضا شاه تعطيل شدند.

روشنفکران و خلق ھای ساکن کشور ،بسيار موثر و تحسين بر انگيز

درسالھای  1320تا  1331را میتوان سالھای تجديد حيات دوباره

بوده است.

جنبش زنان دانست که سازمانھای مستقلتر و ھدفمند تری را تشکيل

شرکت پر شور زنان کشورمان در جنبش اعتراضی دی ماه سال

دادند .تشکيالت زنان حزب توده ايران با ھدف تامين حقوق سياسی،

گذشته ،مبارزات قھرمانانه آنھا در حرکت اعتراضی معلمان،

اقتصادی و فرھنگی زنان در اين سالھا نقش برجسته ای داشت .برای

فرھنگيان ،دانشجويان ،کارگران و  ...توجه جھانيان را به خود جلب

اولين بار در ايران و خاورميانه دولت خود مختار آذربايجان به

کرده است .زنان دلير ميھن ما در اين سالھا نشان دادند که نه تنھا

رھبری سيد جعفر پيشه وری برابری حقوق زنان با مردان را

تحت ھيچ عنوانی حاضر به عقب نشينی از خواست ھای برحق خود

برسميت شناخت و روز جھانی زن در ھشتم مارس ) 17اسفند(

نيستند .بلکه مصصم ھستند تا پيروزی نھايی به مبارزه ادامه دھند.

سال 1311

مبارزات

کارگران،

دانشجويان،

معلمان،

 1324رسما برگزارشد .با کودتای خونين  28مرداد  1332و

از مبارزات کارگران و زحمتکشان کشور حمايت کنيم!
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روز زبان مادری و بازتاب آن
بيانيه کميسيون حقوق بشر و حقوق شھروندی کانون وکالی
دادگستری آذربايجان شرقی؛
لزوم تدريس زبان مادری در مدارس
کميسيون حقوق بشر و حقوق شھروندی کانون وکالی دادگستری
آذربايجان شرقی به مناسبت روز جھانی زبان مادری با انتشار
بيانيهای به لزوم اجرای اصل  15قانون اساسی و تدريس زبان
مادری در مدارس تاکيد کرد.

در آستانه روز جھانی زبان مادری)٢اسفند( ،بيش از  ٩٠٠نفر از

متن اين بيانيه به شرح زير است:

دانشجويان دانشگاه مراغه ،با امضای طوماری خواستار ارائه رشته

حق تحصيل زبان مادری يک حق اساسی بشريست که در ميثاق بين

زبان و ادبيات تورکی آذربايجانی در اين دانشگاه شدند.

المللی حقوق مدنی و سياسی ،کنوانسيون حقوق کودک ،اعالميه

اين درخواست به ھمراه امضاھای دانشجويان روز چھارشنبه مورخه

حقوق افراد متعلق به اقليتھای قومی ،ملی ،مذھبی و زبانی ،اعالميه

 ٩٧/١٢/١تحويل دفتر رياست دانشگاه تحويل گرديد و مقرر شد ،اين

جھانی حقوق زبانی و منشور زبان مادری مورد شناسايی ،تاکيد و

درخواست از طريق رياست دانشگاه به شورای دانشکده انسانی

تاييد جامعه بينالمللی قرار گرفته و کشورھا در قانون اساسی خويش

ارجاع داده شود تا بعد از طرح در شورا نسبت به ارائه اين کد رشته

نيز خود را ملزم به رعايت و احترام به اين حق دانستهاند .در واقع،

از طريق وزارت علوم اقدام شود.

جامعه جھانی به اين يقين و باور رسيده است که يکی از شاخصهھای

الزم به ذکر است ،درس زبان و ادبيات تورکی آذربايجانی از بدو

توسعه پايدار توجه به فرھنگھا و زبانھای مختلف و حفظ تنوع

ارائه در دانشگاهھای آذربايجان ،با استقبال گرم دانشجويان مواجه

زبانی و تقويت چند زبانگی میباشد.

شده است که اين موضوع ياری ھرچه بيشتر مسئوالن دانشگاهھا را
در امر ارائه رشته زبان و ادبيات تورکی آذربايجانی میطلبد.

کميسيون حقوق بشر و حقوق شھروندی کانون وکالی دادگستری

فايل پی دی اف متن نامه و  ٩٢۶امضای دانشجويان دانشگاه

آذربايجانشرقی با تاکيد بر لزوم حفظ زبانھای مادری در ايران و با

سراسری مراغه به ھمراه اسم و شماره دانشجويی امضا کنندگان

مدنظر قرار دادن اصل متعالی پانزدھم قانون اساسی بر خود وظيفه

برای ارائه کد رشته زبان و ادبيات ترکی آذربايجانی را در )اينجا(

میداند در راستای رعايت حقوق شھروندان اين سرزمين ،ضمن

مشاھده کنيد.

تبريک روز جھانی زبان مادری ،بر رعايت اين اصل و حق تحصيل

حراست دانشگاه مراغه در پی انتقامجويی از دانشجويانی است که

و تدريس زبان مادری شھروندان در مدارس کشور تاکيد ورزد.

در جمع آوری امضاء برای افزودن رشته زبان تورکی آذربايجانی

اين يک وظيفه و تعھد است که مسئولين اجرای قانون اساسی ،علی

فعال بوده اند.

الخصوص رياست محترم جمھور به عنوان مجری قانون اساسی،

در پی جمعآوری امضا برای افزودن رشته زبان تورکی آذربايجانی

لوازم و شرايط اجرای اين اصل مغفول مانده را فراھم نموده و با

در دانشگاه مراغه ،حراست اين دانشگاه از دانشجوی متولی اين اقدام

رفع ممنوعيت تدريس زبانھای مادری در مدارس ،به تعھدات

خواسته است در عرض  48ساعت ،تسويه کرده و دانشگاه را ترک

بينالمللی و داخلی خويش عمل نموده و با احترام به اين حق مسلم

کند.

بشری در راستای توسعه متوازن و پايدار کشور قدم بردارد.

به دنبال جمعآوری امضا از سوی کانون اذربايجانشناسی دانشگاه

طومار دانشجويان دانشگاه مراغه:

سراسری مراغه که با  ٩۵٠امضا از سوی دانشجويان ،مورد

ھمزمان با روز جھانی زبان مادری؛ امضای طومار مطالبه رشته

استقبال قرار گرفت ،مسئوالن حراست اين دانشگاه اقدام به اعمال

زبان تورکی در دانشگاه مراغه

فشار به دانشجويان به دليل اين اقدام کردهاند.

بيش از  900نفر از دانشجويان دانشگاه مراغه با امضای طوماری،

ساالر سرکشی ،عضو کانون آذربايجانشناسی و يکی از متوليان اين

خواستار ارائه رشته زبان و ادبيات تورکی آذربايجانی در اين

اقدام در خصوص جزئيات آن می گويد :با توجه حمايت دانشجويان

دانشگاه شدند

از ارائه درس  ٢واحدی زبان تورکی در دانشگاه مراغه ،بطوريکه
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برای اين ترم  ٩٠دانشجو اين درس را اخذ کردهاند ،ما به فکر

اسالمی پازلی است که ھر بخش آن از قوميتی تشکيل شده و به آن

درخواست رشته زبان و ادبيات تورکی آذربايجان برای دانشگاه

روح يکدستی داده است.

افتاديم و بصورت قانونی ،اقدام به جمعآوری  ٩۵٠امضا کرده و به

عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بيان اينکه نظام

رياست دانشگاه تحويل داديم.

اسالمی ما از مترقی ترين نظام ھای جھان در پرداختن به نقش

سرکشی ادامه داد :به دنبال اين اقدام ،حراست دانشگاه ،روز شنبه

قوميت ھا است ،افزود :بر اساس اصل  ١۵قانون اساسی زبان و خ ِط

کارت دانشجويی من را گرفته و اعالم کردند بعدا کارت خود را از

رسمی و مشترک مردم ايران فارسی است و اسناد ،مکاتبات و متون

حراست تحويل بگيريد که ھمان روز کارت بنده را تحويل نداده و

و کتب درسی بايد با اين زبان و خط باشد اما استفاده از زبانھای

روز دوشنبه نيز از ورود من به دانشگاه ممانعت کردند و با اعالم

محلی و قومی در مطبوعات و رسانهھای گروھی و تدريس ادبيات

اينکه تنھا يک روز برای تسويه و ترک دانشگاه وقت داری.

آنھا در مدارس ،در کنار زبان فارسی آزاد است.

وی در ادامه ،اظھار کرد :با پيگيری من ،منشی حراست دانشگاه

وی ادامه داد :از سوی ديگر در شرايط کنونی از اولويت ھا و

اعالم کردند تنھا  ۴٨ساعت فرصت تسويه و ترک دانشگاه به شما

ضرورت ھای حوزه گويش ھا و زبان ھای محلی پرداختن به زبان

داده میشود و بايد در اين مدت دانشگاه را ترک کنی .و اين در حالی

ھای در خطر است.

است که من درگير کارھای پاياننامه خود ھستم و به ھيچ وجه قادر

اين نماينده مردم در مجلس دھم يادآور شد :اتفاقا مناسبت ھايی مانند

به اتمام و تسويه در مدت  ۴٨ساعت نيستم و متاسفانه کسی پاسخگو

روز جھانی زبان مادری فرصتی است تا ما به جايگاه زبان مادری

نيست.

در نظام آموزشی و حوزه عمومی توجه ويژه ای داشته باشيم.

اما دکتر محمد علی لطف اللھی يقين رئيس دانشگاه با انکار سخنان

نماينده مردم تبريز ،آذرشھر و اسکو در مجلس شورای اسالمی ،در

اين دانشجو ،روز گذشته ،گفت :اين موضوع صحت نداشته و رئيس

رابطه با رابطه زبان مادری با پاسداشت و احيای فرھنگ ھا ،گفت:

حراست دانشگاه ،خود جزو ھئيت علمی دانشگاه است و چنين اقدامی

حمايت از تنوع زبانی ،چند زبانی ،ترويج ،شناخت و نگھداشت زبان

از سوی وی نمیتواند صحت داشته باشد و بنده نيز با وی در اين

ھا و گويش ھا و به ويژه زبان ھايی که در معرض خطر ھستند و

مورد صحبت خواھم کرد.

پيشگيری از بحران نابودی زبان ھا و معاقب آن ناپديد شدن فرھنگ
ھا يک مسئله ملی و حتی جھانی است.

سخنان رئيس دانشگاه در حالی است که امروز ،دانشجوی مذکور از

ساعی با تاکيد بر اينکه زبان رابطه مستقيم با فرھنگ دارد و احيای

سوی حراست دانشگاه به مشکل برخورده است .رئيس دانشگاه با

زبان ھا و پاسداشت آنھا پاسداشت فرھنگ و سنت ھا است ،ادامه

بيان اينکه ”من وقتی برای مالقات ندارم“ از پذيرش بنده خوداری

داد :به عنوان مثال برای ما آذربايجانیھا ،زبان مادری تنھا زبان

کرده است و مسئوالن حراست نيز به بنده اعالم کردهاند بعد از ٢٢

نيست بلکه مھمترين نمود فرھنگ مان بوده و پاسداشت آن به منزله

اسفند به دانشگاه مراجعه کنيد و اين در حالی است که اگر من تا ١٠

ابقا و احيای ھويت و فرھنگ آذربايجان است.

روز پاياننامه خود را تحويل ندھم ،اضافه خدمت شامل من خواھد

عضو فراکسيون اميد مجلس در مورد استدالل مخالفان ترويج زبان

شد.

ھای محلی مبنی بر اينکه آموزش و ترويج زبان ھای محلی به کم

اين دانشجو ادامه داد :الزم به ذکر است ديشب مسئوالن حراست

رنگ شدن زبان فارسی و وحدت ملی منجر می شود ،گفت :در

خيلی از دختران دانشجو و متولی در جمعآوری امضا را تحت فشار

قانون اساسی به روشنی و صراحت بيان شده آموزش و ترويج زبان

قرار داده است و برخی نھادھا در دانشگاه نيز اقدام به جمعآوری

ھای محلی و قومی در کنار زبان رسمی کشور که فارسی است

امضا برای محکوميت اقدام ما کردهاند.

بالمانع است و من طرفدار اين روش و منش ھستم.

زھرا ساعی :زبان مادری مھمترين نمود فرھنگ قوميتھا

عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی تصريح کرد :افراط

عضو کميسيون اجتماعی مجلس با بيان اينکه زبان رابطه مستقيم با

گرايی در اين حوزه را قبول ندارم اما بايد در نظر داشت که زبان

فرھنگ دارد احيای زبانھا و پاسداشت آنھا را پاسداشت فرھنگ و

مادری در شکل گيری ھويت و شخصيت افراد موثر است و فراگيری

سنت ھا دانست.

زبان مادری بر تداوم پيوند فرد با گذشته و ريشه خود خواھد افزود از

زھرا ساعی با يادآوری دوم اسفند ،روز جھانی زبان مادری در

سوی ديگر با نابودی يک زبان در اصل فرھنگارزشمند يک قوم

مورد جايگاه آن در نظام جمھوری اسالمی ،گفت :ايران بزرگ

ھمراه با پيشينه تاريخی ،اجتماعی و ھنری آن از بين میرود.
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باکيدا ياشايان ايرانلی بير مھاجرله دانيشيق
ھله ده اينام ياشادير
دانيشيغی آپاران :ايبيش
کئچميش يوزايلليک ده آذرباليجاندان معين اجتماعی و سياسی
سببلر اؤزره ،مھاجرت آخينی اؤلکه دن خارجه باش
وئرميشدير .ھر مھاجرت دؤورونؤن اؤزونه مخصوص
سببلری ،مھاجرت ترکيبی و مھاجر طالعی اولموشدور .بو
گؤن ده آذربايجان جمھوری سينده ياشايان قديم مھاجرلردن
بيری دکتر »عادله خانيم چرنيک بلند«دير ١۵ .ياشيندا اردبيل
شھريندن اجتماعی مبارزه يه قوشوالن عادله خانيم ،بوگون ٩٠
ياشينا چاتماق اؤزره دير .عادله خانيمين مھاجرت دؤوروندن
خاطره لرينی ائشيتمک اؤچون ،اونونال

باکی شھرينده

آپارديغيميز اطرافلی دانيشيغيميزين خالصه سينی تقديم
ائديريک.
عادله خانم ،سيز يئنی يئتمه ياشالرينيزدا سياسی مھاجرته
مجبور اولدونوز .اؤنجه بو ياشدا سياسته قاتيلماغينيزين

گتيريردی آدامی .حتی بئله ائشيتميشديم زنگاندا بير خانيمی

سببلريندن دانيشين.

دمکرات قيز ايدی دئيه ،اينينده پالتار اولمادان کوچه نين

- ١٣٢٤جی ايلده آذربايجاندا  ٢١آذر نھضتی نين نتيجه سينده

اورتاسيندا گزديرميشديلر .بو ظلملر ،بو جنايتلر ،ايستر ايسته

ملی حؤکومت ياراندی .او ملی حکومت دؤورونده بوتون او

مز بيزلری ده واھمه يه سالميشدی.

زامانکی جوان الر کيمی ،من ده بوحرکاتا قوشومدوم .اردبيلده

آذر آييندا قشون گلدی آذربايجانا .منيم آنام دا باشقا آدامالرال بير

جوانالر تشکيالتينين فعال عضوی اولدوم و قيزالر شعبه سينده

يئرده ،منی گؤتوردو کئچدی شوروی يه .البته بيزيم بو تايا

چوخ ياخشی ايشلر او جمله دن تئاتر و کنسرت پروگرامالری

کئچمه ييميزی ده شخصآ نه من نه آنام بيلميرديک .بيز ائله

گوردوک .او زامان منيم  ١۵ياشيم وار ايدی .آتام و آنام دا

بيليرديک کی داغالرا چکيليريک ،داغالردا محاربه ائله مک

سياسی فعاليتلری وار ايدی و ملی حؤکومت ياراناندان سونرا

ايسته ييريک .اوال بيلر او جمعيتده نئچه نفر بيليرديلر .اما بيز

اونالردا گلديلر دمکرات فرقه سينين عضوی اولدوالر.

بيلميرديک .حتی بيز گئتديگيميز ماشينين ايچينده بوللوجا

»آرازين او تاييندا« کی فيليمده ،آذربايجان فيالرمونياسی نين

تورباالردا سالح و فشنگ وار ايدی .جوانالريميز

شکيللری وار .بيزيم ده شکيللريميز وار.

آروادالرينی ،اوشاقالرينی ،ائوينی ،ائشيگينی ،قويوب آنجاق

نه عامللر سيزی بو ياشدا مھاجرته مجبور ائله دی؟

سالح گوتورموشدولر .بيز ائله بيليرديک ،اما گوردؤک

آذربايجان ملی مختاريت ايسته ييردی ،ايراندان آيريلماق ايسته

کئچميشيک بو يانا.

ميردی .آنجاق خارجی دولتلر و ايران شاھليق رژيمی نين

سيز آنانيزال برابر کئچديز بو تايا؟

قشون الری قورخدوالر کی بو ملی ايستک ياييلسين ايرانين

آنام زنجان حادثه سيندن نئجه قورخموشدوسا ،منی شھردن

باشقا ملتلری نين آراسيندا .دؤنيادا سياستلر دييشدی .خارجی

چيخارتدی کئچدی بو تايا .کؤچدی کی زنجان حادثه سی بيزيم

قوه لر خصوصيله آمريکا و انگليسين کؤمگی ايله ،شاھليق

باشيميزا گلمه سين .ھر حالدا  ١۵ياشيندا قيزيديم .آذرين ٢٠

رژيمی نين قشونالری بو نھضتی و مختاريتيميزی يئرينده

سينده گئجه ساعت  ١٢ده بيز اردبيلدن چيخديق بيله سوارا.

بوغماق ايسته ديلر .طبيعی کی ظلملر اولوندو .باشالندی

ايران بيله سواريندان کئچديک او بيری بيله سوارا .بيزی اول

بيرينجی زنگاندان .زنگاندا ائله حادثه لر تورتديلر کی دھشته

سرحددن قايتارديالر گئريه ،ايران بيله سوارينا .آخشام بيزه
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تزه دن امر گلدی کی مينين ماشين الرا گئديريک .او زامانکی

نھاريميزی يئيه ندن سونرا گليرديک فرقه يه .اتاقيميز واريدی.

پوشکين اداره سينده بير يئر واريدی .اورادا اوتاق الر

حتی کامبخش بورا گلنده تعجب ائله دی کی سيز نئجه

آييرديالر بيزه.

ييغجامسيز بوردا ،او گلنده بيزيم اوشاق ُکريميز وار ايدی،

او گؤن لرده سيزين ان مھم پرابلئملرينيز نه ايدی؟ نئجه

تئاتر تشکيل ائله ميشديک بو تايدا .سونراداکی اوچ ايل

کئچيرتديز او گؤنلری؟

قورتاراندان سونرا بير باشا بيزی وئرديلر اينيستوتا.

او ايللر چتين و آجليق ايللری ايدی .جماعت اوندا ياريم کيلو

سونراالر سيز ايرانا قاييديبسيز .نه سببدن قايتديز؟

چؤرکله ياشايردی .ھر نه محاربه اوچون ايدی .ھر نه محاربه

اينيستوتو قورتاراندان سونرا ،بير ايرانلی يولداش ايله

يه گؤره يدی .بيزی و نئچه نفر بيزلری اوردا وئرديلر بير

ائولنديک .بير زامانالردان سونرا ،منيم حيات يولداشيم حسين

انترناتا )شبانه روزی مدرسه( .اوردا محاربه ده اونالرين

بھمنی دئدی من گئديرم ايرانا .او زامان اجازه وئريرديلر کيم

قيزالری قاليردی .بيزی ده آپارديالر اورا کی آجليق چکمه

ايسته يير گئتسين اؤز وطنينه .بو خروشچفين واختيندا ايدی.

يک .انترناتدا من ايديم ،پناھی نين قيزالری ايدی ،مدينه ايدی،

آنام ،بو سوادسيز قادين ،منه دئدی قيزيم سن دونيانين ھاراسينا

اعظمی ايدی ،سروان مرادی نين باجيسی نسرين ايدی و بير

دئسن گئدرم .اما ايرانا سنله گئتمه رم .من ژاندارمين قاباغيندا

باشقا نئچه نفر .بھزادی نين کيچيک باجيسی ھما بھزادی ،او دا

دای دورماغا حاليم يوخدو .گئتميرم .او زامان من مرکزی

 ١۵-١٤ياشيندا ايدی .بيزی وئرديلر اورا کی ھئچ اولماسا

کميته ده ايديم و فرقه نين مھاجرت ده اوالن فعال بير عضوی

يئمکدن تآمين اوالق .پالتار دا وئريرديلر بيز گئييرديک .سونرا

کيمی ايشله ييرديم .گؤز قاباغيندا ايديم .منه او بيری يولداشالر

بيزی قويدوالر ھمان  ١٣٢نومره لی مکتبه .مکتبده اوشاق الر

دئديلر کی عادله ،سن گئتسن توتوالجاقسان ،سن گئتسن حبس

بيزی چوخ گؤزل قارشيالديالر ،معلملر بيزی عزيزله ديلر.

اوالجاقسان ،اوشاقالرين اينجييه جک ،گئتمه .دئديلر ھانسی

سونرا -٤٧جی ايلين اولينده ،ياش حسابی ايله بؤلدولر .ياشی

باشقا بير اؤلکه نی ايستيرسن گئت اگر بورانی بيه نميرسن.

آزاوانالری وئرديلر تئکنيکوما .چوخلو قيزالری و منی ده

دئديم آی باال من بورانی بينيرم ،اما ايستيرم گئدم يولداشيمين

وئرديلر بير نومره لی طب تئکنيکومونا .بيزی قويدوالر اوردا

يانينا ،من ايستيرم گئدم ايرانا ،من ايستيرم گئدم اوردا خالقيما

ماماليق تئکنيکومونا .اوغالن الريميزی پارماتکس چمبره کند

خدمت ائله ييم .او منيم اوشاقليغيمدان قانيمدا وار ايدی .اونا

دئييرديلر ،اورا قويدوالر اوخوماغا .بير آز بؤيوکلريميزی ،بير

گؤره گئتديم ايرانا.

آز سوادلی الريميزی اينستيتوتالرا پايالديالر .طب اونيورسيته

ايراندا سيزی نئجه قارشيالديالر و سيز نه پرابلئم لرله

سينه.

اوزلشديز؟

بئله چيخير کی سيز او گؤن لرده بير جدی پرابلئم له اوزلشمه

گئتديک ايرانا .يولداشيمی ]قاباقجا گئتميشدی[ سالديالر حبسه.

ديز؟

او قدر وورموشدوالر کی گؤز قوالغيندان قان گلميشدی.

اوزلشمديک کی ھئچ ،بيز چوخ ياخشيليق گؤردوک .ائله بير

يولداشيما دئييرديلر سنين آرواد اوشاغينی شوروی ده ضامن

مثل وار »عاشيق گؤردويون چاالر« ،من ده گؤردويومو

ساخالييبالر و سنی بورا جاسوس گؤندريبلر .ايرانا گئدنده منله

دئييرم .بلکه باشقاسيندا پرابلئم اولوب .من اونو دئيه بيلمرم .او

»ميرفخرايی« آدينا پروفسور دا وار ايدی .او مسکودا

چتين ايللرده جماعت چؤللرده آجيندان اؤلوردؤ .اما بيزيم

اوخوموشدو و وطنينه گئتمک ايسته ييردی.

يئمکخانا وار ايدی .مشھور خواننده »فرنگيز احمدووا« نين

مير فخرايی نين اوردا قوھوم الری وار ايدی .اما اونالری

آناسينی گتيريب قويموشدوالر بيزيم يئمکخانانين مديری ،او

بيزه ياخين قويماديالر .ھئچ کسين بيزدن گؤروشمه يه حقی

بيزه صبحانه ،نھار ،شام وئريردی.

يوخ ايدی .قارا عينکلی کيشی سيويل پالتاردا بيزی قارشيالدی.

سحر -سحر گئديرديک صبحانه ميزی يئييرديک ،درسه

سونراالر من بيلديم او پالتاری آنجاق ساواکی لر گئييرديلر .بيز

گئديرديک ،درسدن قاييديرديق نھاريميزی يئيرديک،

چاتاندا تاسوعا عاشورا گونلری ايدی و ترانسپورت ايشله
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ميردی .اونا گؤره بيزی تھرانا آپارا بيلمه ديلر .آپارديالر

کی منده دييشيکليک عمله گلدی .فکرلشديم کی يوخ ،دای من

»پھلوی«يه ،ايندی کی »انزلی«يه .شھربانی ده ايکی اوتاق

بو دؤولت له باريشا بيلمه رم .گؤر بونو نه گونه قويوبالر.

آييرميشديالر ،بوشالتديالر .اوتاق الری وئرديلر بيزه .مير

ويريبالر باشينا اونو بو گونه قويوب الر .چؤله چيخانالر

فخرايی نين قوھومالری ھاميسی بؤيوک آدام ايديالر ،شھربانی

گئديب مجله لره ،قزئت لره شکايت ائله ميشديلر کی بس بيزيم

نين حيطينده بيزه يورقان دؤشک و چلوکباب وئرديلر .سھو

قيزيميز گئديب شوروی ده تحصيل آليب ،حکيم اولوب ،اؤز

ائله ميشديلر ،ائله بيلميشديلر من مير فخرايی نين آرواديام ،اودا

وطنينه گليب اما سيز اونو حبس ائله ميسيز ،ارينی ده او گونه

اوشاقالری دير .بير آز کئچدی .بير شھربانی افسر گيردی

قويوبسوز .نھايت »سپيد و سياه« آدلی بير ژورنالدان گلديلر

ايچری ،او صحنه نی گؤزوز گؤرمه سين ،بير -بير بو

مندن مصاحبه آلديالر ،شکيل چکديلر و نھايت بيز اوردان

اشياالری اوتاغين يئکه پنجره سيندن آتدی شھربانی نين

چيحديق.

حيطينه .ھاميسين آتدی چؤله و »ھيچکس با اينا نبايد حرف

نه سببدن شورويه قاييتديز؟

بزند .ھيچکس اينارو نبايد ببينه .اين امر خود شاھه« دئدی.

چيخاندان سونرا بيزه ايش وئرمه ديلر .ھارا گئتديم قاپی

باخ بو سؤز ايندی يه کيمی ده قوالغيمدادير.

باغلی ،ھارا گئتديم ديديم ساواکين قاپيسينا .آخيرده ياخشی بير

اوشاقالريم اوستونده اوالن تخت سفری اؤزومون ايدی .بير

يولداش دئدی بوردا شوروی بيمارستانی وار ،گئت اوردا

ملحفه چکميشديم اوستونه .شھربانی افسری او شئيلری چؤله

ايشله .من گئتديم گؤتوردولر .ايشه گؤتورندن سونرا ،اصلی

آتاندان سونرا گلدی منيم اوشاغيمين اوستوندن ملحفه نی

مصيبت باشالدی .ساواک دئدی بيمارستان شوروينين

گؤتورسون آتسين .بيردن ائله بيل او انقالبی روحوم بيردن

جاسوسی شبکه سی دير ،سن ده اوردان گلميسن بوردا بونا

بيره اوياندی فارسجا دئديم» :دست نزنيد اونا ھمه ش مال

گؤره ايشله ييرسن .تھراندا اوالندا بلکه بير اون دفعه ائو

خودمه« .بو افسر چکيلدی دالی .بيلميرم منيم فارس ديلين بئله

دييشمه يه مجبور اولدوم .ھارا گئتسه ايديک داليميزجا ايديالر.

گؤزل بيلمه ييمدن ،سسيمين چوخ گوجلو اولماغيندان ،ايکی

دنيزه گئتميشديک انزلی يه .دنيزه گئدنده ده داليميزجاق

گول کيمی باالنين تخت سفرينين اوستونده ياتماغيندان ،منيم

گزيرديلر .منده گئتديم دئديم من ايستيرم چيخام گله م .قالميرام

دوققوز آيليق حامله اولماغيمدان يا ...آخير کی بو چکيلدی دالی

بو مملکتده و بئله ليکله چيخديم گلديم بورا.

و منه و اوشاقالريما ديمه دی گئتدی .يازيق مير فخرايی گلدی

مھاجرته گلمه سه يديز ،ايراندا قالسايديز ،اوردا داھا چوخ

اوردا منه دئدی» :عادله ،دئيه سن بيز تلسميشيک گلک اؤلکه

خئير وئررديز يوخسا بوردا؟

يه».

بيرينجيسی باالالريمی نظره آلديم گلديم .اگر اوغالنالريمی

بيزی عاشورا گونونون سحريسی آپارديالر تھراندا » باغ

نظره آلماسايديم منجه گلمزديم .ھر نه اولسايدی اولموشدو .من

مھران« دئييلن بير يئره .اوردا باغين دؤوره سينه تيکانلی سيم

فکرله شيرم بو يوال دوشمه ييمده ،ھئچ بير شئی ائله مه ميشم.

لردن چکميشديلر ،زندان ايدی .نئچه اوتاق وار ايدی .کيشی لر

منجه ھئچ نه ائله مه ميشم .من اؤزوم اؤزومدن او قدر ده

او اوتاقالريين ايچينده زندانی ايديلر .يئره کيليم سالميشديالر

راضی دئييلم .اما فکرله شيرديم کی انسانی گلير گئدير بو

اونون اؤستونده يئرده ياتيرديالر .يای ايدی .ايستی ايدی.

دونيادان ،اما آدام بير ايش گؤرسون گئتسين .ايندی من نه بيليم

گؤردولر من اوشاغا حامله يم .بير چادير قوردوالر سيم لرين

چوخ جزئی نه باجارميشام اونو ائله ميشم .آرتيق باجارميرام.

بو طرفينده اوردا منی يئرلشديرديلر .سيم لرين ايچينده حبس

ايندی ده کی ھله ايشله ييرم ،درس وئريرم .منيم طلبه لريم

اوالن کيشی لره گونده بير ايکی دفعه گزمگه اجازه وئريرديلر.

مندن چوخ راضی دير .چاليشيرام بورداکی جوانالرا تجربه

گزيب قاييداندا بيردن حيات يولداشيمی گؤردوم .گؤردوم او

مده نه وار اؤيره ديم .نه قدر موفقم بيلميرم.

گؤزل بدنی اوالن انسان دان بير دری قالميشدی بير سوموک

بو سئچديگينيزدن راضيسيزمی؟

اوستونده .فيلمده گؤستريلن مجنون دان دا پيس ايدی .باشينين

ھله ده او اينام ياشادير .

سوموکلری ده کيچيلميشدی .کله ده کيچيلميشدی .اوندا ائله بيل
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29اسفند روز ملی شدن صنعت نفت
روز  29اسفند سالروز تصويب قانون ملی شدن صنعت نفت
در سال  1329ھجری شمسی ،بزرگترين پيروزی مردم ايران
طی يك قرن مبارزه ضداستعماری است .ريشه ھای اين
پيروزی اما به سال  1872بر ميگردد .در آن سال فردی به نام
ژوليس رويتر با پرداخت  40ھزار پوند وام به ناصرالدين شاه
امتياز بيشترين اراضی كشور اعم از معادن و جنگلھا را
گرفت .ھرچند اين قرارداد براثر مخالفت روسھا و افكار
عمومی لغو شد اما در سالھای بعد با قرارداد دارسی داستان
تراژدی – سياسی نفت ايران ورق خورد .صنعت نفت ايران
در ماه مه سال  1901ميالدی تاسيس گرديد .يعنی تاريخی كه
به جز پنج ايالت شمالی امتياز بھره برداری از منابع نفتی
سراسر ايران به ويليام ناكس دارسی واگذار گرديد .به موجب

صنعت نفت و استقالل سياسی کشور مشکل داشتند ،مذبوحانه

اين امتياز ،دارسی به مدت  ٦٠سال حق انحصاری اكتشاف و

استدالل می کردند که اگر قانون ملی شدن صنعت نفت مکتوم

استخراج و بھره برداری از نفت و گاز و قير و موم طبيعی

می ماند ،اميد آن می رفت که صنعت نفت را انگليس رايگان

بعالوه حق انحصاری احداث خط لوله و استفاده از زمينھای

در اختيار دولت ايران قراردھد .آنھا به حساب نمی آوردند که

باير را بدست آورد .اولين چاه نفت در مسجد سليمان در سال

آنھمه غارت ثروت ملی ايران و ارسال نفت از راه لوله ھای

 1908به بھره برداری رسيد )ناگفته نماند که اين اولين چاه

جداگانه که شمارشی بر آنھا نبود ،اين دولت انگليس بود که

نفتی بود که با بازده اقتصادی در خاورميانه و منطقه حفر

مسؤل پرداخت غرامت به ايران بود نه دولت و مردم ايران.

شد( .دو سال بعد در سال  1909شرکت نفت ايران و انگليس

ايشان ھم صدا با دولت انگليس با کارشکنی در برابر دولت

پايه گذاری شد و اولين محموله نفت کشور در سال  1912به

ملی به رھبری دکتر محمد مصدق ،كه برای اولين بار در

خارج صادر گرديد .از سال مذکور تا سال  1933که قرارداد

تاريخ ايران بشيوه دمكراتيك و با رای نمايندگان انتخاب شده

دارسی لغو شد ،درآمد متوسط خالص ايران از ھر بشكه نفتی

بود ،بمخالفت آشکار پرداختند و دولت ملی را با چالش ھای

كه در آن زمان صادر ميشد بسيار نازل بود .در اين قرارداد

جدی سياسی ،اقتصادی و اجتماعی روبرو ساختند.

شرکت نفت ايران – انگليس ) وابسته به انگليس ( متعھد به

دولت انگليس بعد از تصويب قانون ملی کردن صنعت نفت

پرداخت ساليانه  ٢٠ھزار تومان به دولت ايران گرديد .مضافا

تصور ميكرد که با خروج كارشناسان انگليسی صنعت نفت

پيش بينی شده بود كه فقط كارگران ساده از افراد ايرانی باشند

ايران فلج خواھد شد و متخصصين ايرانی قادر نخواھند بود تا

و بقيه كاركنان به ميل صاحب امتياز استخدام شوند...

تاسيسات صنعت نفت را راه اندازی کنند .باين دليل با وجود

پس از تصويب قانون ملی شدن صنعت نفت در  ٢٩اسفند

قبول دولت ملی به باز ماندن متخصصين انگليسی ايشان را از

 ١٣٢٩توسط مجلس شورای ملی ،اداره صنعت نفت يعنی

ايران فرا خواند .غافل از اينکه بعد از مدت کوتاھی ،كارگران

اكتشاف ،استخراج ،توليد ،بھره برداری و تصفيه نفت و نظاير

و كارمندان ايرانی با كمك تعداد معدودی از كارشناسان غير

آن در اختيار دولت ايران قرار گرفت .وخامت اوضاع

انگليسی با پشتيبانی از دل و جان مردم و بدنبال پيروزی ايران

اقتصادی و اصرار انگليس برای دريافت غرامت و عدم تجربه

در دادگاه بين المللی الھه ،تاسيسات نفتی را در حد مطلوب به

کافی دولت در اداره تشكيالت عظيم نفت ،صنعت نفت ايران

كار اندازند بطوری كه ايران توانست عالوه بر تامين مصرف

را به حالت ركود درآورد .دشمنان نھضت ملی که با ملی شدن

داخل مقداری نفت نيز به خارج صادر كند.
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اين اوضاع و احوال حساس كه دولت ملی با يك قدرت جھانی

دکتر محمد مصدق نخست وزير وقت استقالل سياسی ايران

دست و پنجه نرم ميكرد و اقتصاد كشور در آستانه سقوط كامل

تضمين شد ،اما اين مايه فسيلی حياتی که می توانست در

قرار گرفته بود ،شاه و دربار به جای حمايت از سياستھای

سرنوشت سياسی و اقتصادی مردم و آبادانی و رفاه کشور مفيد

نخست وزير وقت دکتر محمد مصدق و کابينه وی ،كانون

و مثبت باشد ،بعد از کودتای  28مرداد و سرنگون کردن

توطئه بر عليه دولت ملی گرديدند .نيروھای ارتجاعی و

حکومت ملی ،سرکوب خونين نيروھای انقالبی ،در راس ھمه

روحانيت مرتجع ھم آواز با ھمپالگان انگيسی خود از ھيچ

حزب توده ايران و اتحاديه ھای کارگری و دھقانی يک بار

كوششی برای ضربه زدن به نھضت ملی ،نيروھای انقالبی و

ديگر به کمک دولت دست نشانده شاه ،سرنوشت مملکت در

شخص دكتر مصدق كوتاھی نكردند و با حادثه آفرينی ھا و

اختيار غارتگران جھانی به رھبری امپرياليسم تازه نفس

پراکندن اخبار و اطالعات جعلی در جامعه عليه دولت ملی به

آمريکا قرار گرفت.

تضعيف حکومتی پرداختند که در برابر غول امپرياليسم آن

انقالب بھمن  1357يک بارديگر اداره نفت و گاز و

زمان ايستاده بود.

فرآوردھای ھای کانی در ايران در اختيار مديران ايرانی قرار

اکنون بيش از شصت و ھشت سال از تصويب قانون ملی شدن

داد .اما دولتھای مختلف پس از انقالب عمال ثروت ملی را

صنعت نفت در ايران ميگذرد .ايران در اين مدت دوران

وسيله ای برای پيشبرد اھداف جناحی بکار گرفتند .در عمل

سخت و پر پيچ و خمی را پشت سرگذاشته است .گرچه با

اين ثروت عمومی که بايد در راه رفاه و آبادانی کشور ھزينه

تصويب اين قانون توسط مبارزات پيگير ملت ايران به رھبری

شود ،مورد سوءاستفاده ھای کالن باند مافيائی قرار گرفته
است.

مبارزه زنان آذربايجان در بزرگداشت  ٨مارس ھمچنان ادامه دارد
دکتر محمد حسين يحيايی
 ٨مارس يا  ١٧اسفند يادآور روزی است که زنان جھان
مبارزه پيگير و خستگی ناپذير خود را برای بدست آوردن
آزادی و حقوق مساوی در ھر شرايطی ادامه دادند .زنان
بويژه زنان چپگرا با انديشه ھای سوسياليستی در اروپا و
آمريکا خسته از جنگ و گرسنگی و کار طوالنی در مزارع و
کارخانه و خانه به فکر رھايی افتادند و نخستين تظاھرات خود
را در نيويورک )  ( ١٩٠٩برگزار کردند که مورد حمايت
زنان اروپا قرار گرفت و سال ھای بعد اين تظاھرات ادامه
يافت .و نقش مھمی در انقالب اکتبر ايفا کرد ،از آن رو ،بعد
از پيروزی انقالب اکتبر در شوروی  ٨مارس به روز ملی و
عيد ھمگانی تبديل شد .از آن پس کشور ھای سوسياليستی و
مجامعی که زنان در آن فعاليت گسترده و موثری داشتند ،اين
روز را جشن گرفته پيرامون حقوق زن کنفرانس ھايی برگزار
کردند تا سال  ١٩٧٧که سازمان ملل در نشست خود آن را
»روز حقوق زن و صلح جھانی« ناميد .پس می توان گفت که
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جنبش زنان محصول دنيای صنعتی و مدرن است که زنان با

ادامه می يابد که با رژيم واليت به امروز می رسد .ولی در

آگاھی و شناخت جوامع و تضاد ھا آن را دنبال کردند و در

ھر فرصتی زن تورک آذربايجانی برای رھايی و آزادی

برخی جوامع مدرن با مبارزه طوالنی و پيگير به حقوق خود

مبارزه کرده است ،با آغاز روشنگری و جنبش زنان

دست يافتند ،ولی در جوامع کھن مانند آذربايجان اين مبارزه به

زحمتکش در اروپا که نسيم آن به ايران و منطقه ھم رسيد،

شيوه ھای گوناگون ادامه يافته ،با حاکم شدن اديان ابراھيمی

زنان بويژه تورکان آذربايجان بار ديگر وارد صحنه سياسی و

بويژه اسالم و باورھای مذھبی و دور کردن زنان از جامعه،

اجتماعی کشور شدند ،در سال ھای آخر دوران صفوی بويژه

آنان در سايه قرار گرفته اند.

در دوران قاجار زنان مبارز ،ھمدوش با مردان به مبارزه

زن در اساطير آذربايجان جايگاه ويژه ای داشته که بخشی از

برخاستند» ،زينب پاشا ،زينب باجی« استبداد و خرافات را

آن در کتاب حماسی »دده قورقود« بازتاب يافته است .در آن

شکافت ،چادر بر کمر بست و وارد صحنه شد و در مدت

احترام و بزرگداشت زن احترام به آفرينش است )دده قورقود

کوتاھی نامش در سراسر آذربايجان طنين افکند .رھبری ١٠٠

يک مقدمه و  ١٢داستان دارد ،دو نسخه خطی از آن يکی در

ھا زن آذربايجانی را در دست گرفت ،نخست در تحريم توتون

»درسدن« آلمان و ديگری در »واتيکان« نگھداری می شود،

و تنباکو شرکت کرد سپس به معضل کمبود نان پرداخت که با

ھر دو به زبان ھای روسی ،آلمانی ،انگليسی و ايتاليايی ترجمه

ھمکاری فئودال ھا و دالالن سودجو احتکار می شد .زينب

شده است ،استاد محمد علی فرزانه ،حسين محمد خانی و

پاشا زنان مبارز و عدالتخواه را سازماندھی می کرد و به انبار

ديگران تفاسيری بر آن نوشته اند( يونسکو نھاد فرھنگی

محتکران در زمان ھای قحطی و گرسنگی حمله می کرد،

سازمان ملل متحد برای قدر دانی و بزرگداشت کتاب دده

مردم محروم از شجاعت و جسارت زينب باجی سخن می

قورقود سال  ١٩٩٩را سال »دده قورقود« نامگذاری کرد .در

گفتند و داستان ھا می ساختند .ھنگامی که زينب پاشا با خشم

کتاب حماسی تورکان تفاوتی بين فرزند دختر و پسر نيست و

بسوی بازار روانه می شد مردم فرياد می زدند »زينب پاشا

با تولد ھر فرزندی شادمانی و جشن بر پا می شود .در نزد

الده زويا قويدی بازار اوستونه« مبارزه زنان در مشروطه

تورکان دختر ھم مانند پسر سوارکار ،جسور و مبارز است،

خواھی ھم ادامه يافت ،تعدادی از زنان مبارز با پوشيدن لباس

زن آزاد است تا خود ھمسر خود را انتخاب کند ،زن مسئوليت

مردانه در صفوف مبارزين قرار گرفتند که در مواردی با

و تحرک اجتماعی دارد تا از منافع جامعه خود دفاع کند ،در

شھادت آنان شجاعت ،جسارت و از خود گذشتگی آنان برمال

انتخاب شوھر گاھی با او مسابقه سوارکاری ،تيراندازی و

می شد.

جسارت انجام می دھد )چيچک ،بامسی بيئرک را که خواستار

مبارزه زنان در حوزه ھای گوناگون ادامه داشت ،ميرزا حسن

اوست به مبارزه برای آزمايش زور ،جسارت و توانايی در

رشديه پدر معارف ايران و بنيانگذار آموزش نوين برای

سوارکاری و تيراندازی می طلبد( در داستان ھای ديگر دده

فرستادن دختران خود به مدارس دست به ھرگونه ابتکاری می

قورقود اين روش در ھمسرگزينی ادامه دارد.

زد و گاھی مو ھای آنان را می تراشيد که بتوانند در کالس

ملکه »توموروس« نشانگر قدرت و جايگاه زنان در حماسه

ھای درس شرکت کنند .پروين اعتصامی بانوی ادبيات در

ھای ترکی است ،توموروس نماد شجاعت و قدرت در اداره

مبارزه با تبعيض ،بی خردی و قوانين زن ستيزانه از ضرافت

جامعه است ،سرزمين وسيع و گسترده ای را رھبری می کند

ادبيات استفاده می کرد که خوشآيند استبداد نبود و استبداد با

که عدالت و امنيت در آن حکمفرماست ،شايسته ساالری زن

قوانين تبعيض آلود خود نيمی از جمعيت را از نيم ديگر جدا

را در حماسه ھای ترکی به نمايش می گذارد .با گسترش

می کرد ولی ھرگاه روزنه ای باز می شد زنان آذربايجان از

اديان ،بويژه اديان ابراھيمی )اسالم( زن از جايگاه اجتماعی

آن بھره می جستند تا توانايی ھای خود را نشان دھند.

خود دور می شود و با تبليغ خرافات در کنج خانه ھا قرار می

جنبش  ٢١آذر زمينه مشارکت زنان را در فعاليت ھای

گيرد تا در خدمت شوھر باشد و اين روش و رفتار قرن ھا

اجتماعی و ھنری فراھم کرد ،پيشه وری و ديگر سران فرقه
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دمکرات آذربايجان به تساوی حقوق زن و مرد باور داشتند،

ای را بر عليه اين جنبش مردمی براه انداختند که با گذشت

پيشه وری سال ھا پيش ) ١٩٢٠و  (١٩٢۴مقاالت متعددی

بيش از چند دھه ھمچنان ادامه دارد.

پيرامون حقوق زنان و راه رھايی آنان از قيد و بندھای خود

در سال ھای نخست انقالب سال  ١٣۵٧بار ديگر زنان تورک

ساخته و خرافات نوشته بود )نشريه يولداش( در اين راستا

آذربايجان ھمراه با مردان وارد صحنه شدند که اين بار با

فرقه دمکرات آذربايجان در مرامنامه خود به حقوق زنان

فريب و خدعه ارتجاع روبرو شده مجبور به ترک صحنه شدند

پرداخت و در ماده  ٧از مرامنامه آورد که :بدون تبعيض حق

ولی ھرگز به مبارزه خود پايان ندادند ،آنان تالش می ورزند

انتخاب کردن نمايندگان مجلس برای کليه زنان و مردانی که

در حوزه ھای علمی ،ھنری و ورزشی فعاليت خود را ادامه

به سن  ٢٠سالگی رسيده و حق انتخاب شدن مردان و زنان از

دھند و خود را آماده نگھدارند تا جايگاه خود را در جامعه

 ٢٧تا  ٨٠سالگی فراھم شود )قيزيل صحيفلر ص  (١١٧در

بدست آورند .رژيم ارتجاع از ھمان روز ھای نخست دشمنی

تبصره ماده  ٨آمده است :در انتخابات انجمن ھا تمامی زنان و

و کينه خود را به زنان نشان داد )در ھمان روز ھای نخست

مردانی که به سن  ٢٠سالگی رسيده اند ،حق رای و انتخاب

خمينی قانون حمايت خانواده را مخالف و مغاير با شرع اعالم

شدن دارند.

کرد ،دستور منع ورود بانوان بی حجاب به ادارات و اخراج

فعاليت فرقه دمکرات آذربايجان جنب و جوش وسيع و گسترده

آنان از ارتش ،بيمارستان ھا و مراکز ديگر صادر شد ،سقط

ای در بين زنان ايجاد کرد ،از يک سو مشارکت سياسی و

جنين ممنوع ،سن ازدواج به  ١٣سال کشيده شد و ھمزمان

نظامی و از ديگر سو سواد آموزی در کارخانه ھا ،مراکز

قانون قصاص و سنگسار به اجرا درآمد ،تحصيل در برخی از

اداری و روستاھا اميد به آينده را بيشتر و شوق و ذوق

رشته ھا و حضور در ميادين ورزشی ممنوع شد( در پی

يادگيری را به سرعت در بين آنان گسترش داد .اولين کنگره

سرکوب نيرو ھای مترقی و پيشرو در سال  ١٣۶٢قانون

زنان تشکيل شد که در آن »معصومه ستاری« دختر ستارخان

تعزيزات را به تصويب رساند که در ماده  ٢آن آمده است:

به رياست آن انتخاب شد و در پی آن کانون زنان در شھر ھای

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاھر

اورميه ،خوی ،اردبيل ،زنجان ،ميانه ،سراب ،آستارا ،مراغه

شوند به تعزيز تا  ٧۴ضربه شالق محکوم خواھند شد و اين

و خياو تشکيل شد ،انجمن زنان شاعر ،اديب و ھنرمند برنامه

کينه ورزی و ترس از زنان ھمچنان ادامه دارد.

ھای خود را به اجرا درآوردند .در دوره يکساله حکومت ملی

حال يکی از چالش ھای بزرگ رژيم واليت جنبش زنان و

آذربايجان  ۴کنفرانس وسيع زنان تشکيل و برگزار شد که در

خيزش آنان در ھمه زمينه ھای فرھنگی ،سياسی و اجتماعی

آن بر اجرای حقوق مساوی با مردان تاکيد شد .در روز ھايی

است .سياست رژيم در برخورد با زنان که نيمی از جامعه را

که ثبت نام برای قشون ملی آغاز شده بود در اولين فرصت

تشکيل می دھند شکست خورده است و مبارزه زنان ھر روز

بيش از  ١٠٠زن ثبت نام کردند که برخی از آنھا با گذراندن

ابعاد وسيعتری بخود می گيرد و رژيم واليت در نھايت مجبور

دوره آموزشی )مانند سريه شاھسون ،راضيه شعبانی و…( به

به عقب نشينی است ٨ ،مارس فرصتی است تا زنان آذربايجان

دريافت مدال  ٢١آذر مفتخر شدند .استبداد ،ارتجاع ،امپرياليسم

و ديگر واحد ھای ملی در گستره ايران با زنان جھان اعالم

و کارگزاران داخلی و خارجی آنان از اين تحرک و استقبال

ھمبستگی کنند و با ارتجاع حاکم در منطقه و جھان به مبارزه

زنان در آذربايجان به وحشت افتادند و تبليغات وسيع و گسترده

خود ادامه دھند….

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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گوشه ھايی از تاريخ معاصر ايران
رسول مھربان
»نتايج شکست جنبش دموکراتيک آذربايجان«
-3ترويج عصبيت ھاي مذھبي به منظور انحراف افكار سياسي
با چنين دسيسه ھاي علني و اتحاد جناح ھاي استعماري در
ايران و حمايت دربار پھلوي و محافل ملي  ،قرارداد ھمكاري
ايران و شوروي براي استخراج و بھره برداري از نفت شمال
از طريق ايجاد يك شركت مختلط رد شد .موضوع مھمي كه
بعد از لغو قرارداد به وقوع پيوست و موجب اختالف آمريكا و
انگليس و جناح بندي ھايي درھيئت حاكمه ي ايران گرديد ،
يكه تازي شركت نفت ايران و انگليس در بھره برداري از
منابع نفتي جنوب بود  .از طرفي قرارداد ھمكاري ايران و
شوروي با آن ھمه مزايا و سودمندي نمي توانست در جامعه ي
ايران و جناح ھاي مختلف ھيئت حاكمه بي تأثير باشد  ،زيرا
شركت نفت جنوب از اوضاع و شرايط ايجاد شده پس از
سركوب جنبش دموكراتيك آذربايجان و رد قرارداد ھمكاري

زدوخوردھايي بين مسلمان ھا و بھايي ھا در كارخانه ي

ايران و شوروي به اين خيال بود كه با تغيير در بعضي مواد

بھشھر ايجاد مي شود ،كه دنباله ي آن به ُكشت و كشتار چند

قرارداد 1933و تصويب يك قرارداد متمم و تكميلي  ،ضمن

خانواده ي بھايي در بھشھر مي انجامد  1 .و در تھران نيز

تثبيت و تأييد مجدد اصل قرارداد  ، 1933با عوايد مختصري

بحث ھاي تند و داغ صرفا مذھبي و حمله به طرفداران

كه به درآمد كشور اضافه مي شد ،سروته قضيه را به ھم

كسروي و پاسخ ھاي تند و تيز طرفداران كسروي به

بياورد.

متشرعين ،اوج بي سابقه اي مي گيرد و ھمه ي اين عوامل به

توطئه ي انشعاب در حزب تودة ايران و استفاده ي تبليغاتي كه

كمك امپرياليسم مي آيد تا از طرح مسايل اساسي جامعه و

عوامل امپرياليسم از اين ماجرا بردند ،موجب مسكوت ماندن

ت شركت نفت جنوب جلوگيري شو د.
بررسي و افشاي غار ِ

مبارزات ضد امپرياليستي ملت ايران شد  .و در ھمان زمان به

جامعه ي ايران از ھر جھت گرفتار ترفندھا و توطئه ھايي شد

منظور انحراف افكارعمومي از مسايل حاد اجتماعي دست

كه امپرياليسم به قصد بھره برداري بي دردسر از منابع نفتي

ھايي به كار افتاد تا با ترويج عصبيت ھاي مذھبي و قشري

به راه انداخت و در ھمين حال ھيئت ھاي مستشاري آمريكايي

گري و توجه به ظواھر مسايل اسالمي وضع متشنج و

در زمينه ھاي نظامي  -فرھنگي  -اقتصادي به ارتش و

منحرفي ايجاد كنند و توجه جامعه از مسايل سياسي و مبارزات

سازمان برنامه و وزارت فرھنگ مسلط مي شدند ،و تبليغات

ضد امپرياليستي به يك سري ظواھر حاد مذھبي منحرف شود

ضد شوروي مھم ترين برنامه ي راديو شد  .و روزنامه ھاي

 .به ھمين جھت از مھرماه  1326برابر اخبار رو زنامه ھا

ارتجاعي تھران به سردمداري اطالعات و با قلم و ھدايت علي

جلوي زنھاي بي حجاب در سر بازار گرفته مي شود و با

مسعودي ھر روزمقاالت تند و گستاخانه اي عليه شوروي

نصب اعالميه ھاي تھديدكننده و توھين آميز ،به بازاريان

منتشر مي كرد و ھيستري ضد شوروي به شدت رواج مي

تھران تأكيد و امر مي شود كه از معامله و خريد وفروش با

يافت.

زنھاي بي حجاب خودداري شود و چند مرتبه حمله و ھجوم به

حسن صدر مدير روزنامه ي قيام ايران از جمله روشنفكراني

زنھاي بي حجاب و اسيدپاشي مشاھده مي شود .عالوه بر آن

بود كه نمي توانست بلوك بندي ضد شوروي را تحمل كند و با
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ھمه ي احترام و عالقه اي كه به روابط دوستانه ي ايران با

نابودي اسبتداد و استقرار دموكراسي كوشش مي كرد  .انسان

آمريكا داشت در صفحه ي اول روزنامه در كادر و با حروف

وقتي با وجدان جستجوگر و دور از تعصب در سير و مطالعه

درشت نوشت» :آقاي سفير كبير  -ملت ايران قريب يك صد

ي آن ھمه اسناد و مدارك كه در آرشيو مجالت و روزنامه

سال يعني از آن روزي كه نخستين قافله ي مبلغين آمريكايي به

ھاي كتابخانه ي ملي ايران مضبوط است  ،فرو مي رود و به

ايران آمد  ،تا اين اواخر در برابر نيات پاك و خدمات صادقانه

غور و بررسي مي نشيند ،به اين واقعيت انكارناپذير پي مي

ي شما سر تعظيم فرود آورده ،تا جايي كه در دارالشوراي

برد .نگارنده خود بارھا و بارھا ضمن مطالعه ي آن اسناد و

ايران حساب شما را از بيگانگان جدا ساخت  .امروز نيز اگر

مدارك به ھمه ي آن رھبران و شخصيت ھا و نويسندگان

عالقه داريد دولت متبوع شما بر قلب ملت ايران فرمانروايي

بورژوازي ليبرال كه بغض و عداوات و كينه را عليه حزب

كند ادامه ي راھي را كه سرانجام به تيرگي سياست خارجي

تودة ايران در مغز و دماغ بسياري از جوانان عالقمند به ترقي

ايران منتھي خواھد شد ترك گوييد« 2.مسلم بود كه اين و ضع

و سعادت ايران جايگزين كردند و از اين راه به تفرقه و تشتت

نمي توانست ادامه يابد زيرا حزب تودة ايران كه از زير

دامن زدند ،لعنت فرستاد.

ضربه ي ھجوم ارتجاع به آذربايجان و دسيسه و توطئه ھاي

از فرداي حمله و ھجوم ارتش مستعمراتي به رھبري شاه و

انشعاب ملكي به ھرحال توانست به درآيد و كمر راست كند ،

قوام به جنبش آذربايجان و شكست و عقب نشيني آن  ،برنامه و

بالفاصله خطر امپرياليسم آمريكا را با ذكرھمه ي خصوصيات

ھدف عمده ي بعدي امپرياليسم اضمحالل و نابودي حزب تودة

و نشاني ھا و عوارض زيان بار آن بر حيات سياسي و

ايران بود  .زيرا با حضور فعال اين حزب نقشه ھاي

اقتصادي ايران مطرح كرد و ضمن مبارزه با استعمار مسلط

امپرياليستي سريعا ً فاش و افشاء مي شد .از اولين روزھاي

بريتانيا و شركت نفت جنوب  ،خطر تسلط امپرياليسم آمريكا را

سال  1327كه نقشه ھاي دربار شاه درباره ي استقرار خفقان

كه بدون سروصدا و به طور خزنده ،مستمر و بي وقفه ،به

و استبداد عمومي  ،توسط حزب تودة ايران فاش شد ،ملي

ھمه ي شرايين حياتي ملت ايران مسلط مي شد ،اعالم كرد  .و

گرايان آن دوره كه عمدتا ً در حزب ايران جمع شده بودند ،بي

بار ديگر تشكيل يك جبھه ي متحد ضد امپرياليستي را در

اعتنا به اين خطرھا به گرفتن پست و شغل در سازمان برنامه

برنامه ي خود قرارداد  .چنين ھدفي مي توانست از طريق

كه توسط ھيئت ھاي اقتصادي و فني آمريكايي پي ريزي و

ايجاد يك جبھه ي متحد ضد ديكتاتوري برآورده شود  ،و اين

تجديد بنا مي شد ،مشغول شدند  .و از آن تاريخ كمتر به مسايل

بزرگترين و مبرم ترين نياز جبھه ي دموكراسي ايران بود .

تند و حساس سياسي پرداختند و در الك يك سري بحث ھاي

زيرا ھيئت حاكمه به دنبال تسلط بر جنبش دموكراتيك

مجرد و انتزاعي از مفاھيم دموكراسي و استقالل و فلسفه بافي

آذربايجان و كشتار دسته جمعي كارگران و كشاورزان و

ھاي برتراندراسل فرورفتند  .مي توان گفت كه ارواح اصحاب

استقرار حكومت نظامي در آذربايجان و تھران و برپايي

اسكوالستيك در قالب تكنوكرات ھاي حزب ايران حلول و

سيستم پليسي بر سرتاسر كشور به توقيف روزنامه نگاران

ظھور كرد و ھمه ي بحث ھا و مقاله ھاي روزنامه ي جبھه ،

دموكرات و ملي دست زد  .و دربار پھلوي درصدد استقرار آن

ارگان حزب ايران در سال  1327مملو از چنين مسايلي است.

چنان نظم و نسقي بود كه بتواند از تكرار وقايع سال ھاي 24

و گاھي چند ترجمه از روزنامه ھا و مجالت خارجي درباره

و 25جلوگيري كند و اجراي چنين ھد في را از راه بستن و

ي نفت و مذاكرات سفرا و نمايندگان آمريكا و انگليس به چشم

تعطيل و تحديد روزنامه ھاي مستقل و ملي و منع و محدوديت

مي خورد .دكتر محمد مصدق نيز به سكوت و گوشه نشيني در

فعاليت ھاي حزبي تعقيب مي كرد .حتي شايعه و زمزمه ي

احمدآباد ادامه مي داد و گاھگاھي در بعضي محافل و جلسات

تبعيد دسته جمعي گروه ھاي سياسي مخالف دولت شنيده شد و

رجال و شخصيت ھاي سياسي كه ھمگي از مشاھير بازار

در ھمه ي اين مقاومتھاي ضد استبدادي ،حزب تودة ايران به

سياست بودند ،شركت مي کرد.

موجب اسناد و شواھد كتبي موجود ،پيشقراول بود و با ھدف

1روزنامه ي داد 26 ،مھر ماه  ، 1326شماره ي 10742-قيام ايران ،يكشنبه  8آذر 1326
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گام به گام مردان و زنان با ھم
دوازده سالم بود که خواھرم کتاب ھای فمنيسم و رزا
لوکزامبورگ را داد تا بخوانم .خواھرم ھميشه در حال
مبارزه بود ،برای گرفتن حقش ھميشه در جدال بود ،جدال
با دورانی که در آن متولد شده بود ،جدال با پدری ديکتاتور،
با برادری غيرتی و ...
او واقعا يک فمنيست خوب بود و بعد از ازدواجش ھم
فمنيست ماند ،او مبارزه را از مادرم آموخته بود.
من اما ھرگز نتوانستم با مردھا بجنگم ،من عاشق پدرم بود
 ،عاشق برادرم و ھمينطور ھمسرم.
من ھم سرسختی مادرم را به ارث بردەام و ھميشه در حال
جنگم ولی نه با مردان .من ايمان دارم حقم را بايد اول از
نان بگيرم.

عجيب و غير معقول است که به تن کردن ھمزمان چند پيراھن
مجلسی.
زنانی که فريب سرمايهداری را خوردند و اجازە دادند ملکه

حقم را زنانی زير پاگذاشتهاند که تمام دغدغهھايشان ست

ھای زيبايی انتخاب شوند و مثل يک شیء روی اندامشان

کردن رنگ رژ و الکشان است ،زنانی که جاری و

قضاوت شود و ليدی گاگاھا بشوند برند!!!

مادرشوھر و خواھرشوھر را ھيوال می دانند.

زنانی که نفھميدند ھنگام ازدواج قرار نيست مثل کاال فروخته

حقم را از زنانی می خواھم بگيرم که دغدغهی

شوند و در باور مردان گنجاندند تمام خواسته زن از آنھا پول و

روزمرەشان فشن شوھا و مدھای جديد لباس است ،زنانی

طالست و جنگ مقدس زن يعنی ھمين!

که ھرگز به باشگاە نرفتند ،ھرگز پا به کتابفروشی ھا

زنانی که از مدرن بودن ھمين را آموختند که نبايد بوی

نگذاشتند ،زنانی که روانشناسی سرمايهداری در باورشان

قورمهسبزی بدھند در حالی که بوی غذا دادن حق خوری

گنجاندە برای خوب شدن حالشان بايد به پاساژھا و مراکز

نيست عشق است ،کانون مھر خانواده بودن حق خوری نيست

خريد بروند.

زندگيست.

حقم را از مادرانی بايد بگيرم که قبل از بچه دارشدن حتی

مادرم مبارز خوبی بود ،معنی فمنيسم را نمی دانست ،رزا را

يک کتاب ھم نخواندند و بی شعوری را بازتوليد کردند،

نمی شناخت ولی آرين ميرکان ھا را الگويمان کرد.

زنانی که بعداز دورھمی ھايشان می گفتند :پذيراييشان

خواھرم ھر روز برای برابری می جنگد و من ستايشش می

مجلل نبود ،گوشه مبلشان خاک نشسته بود ،فالنی بچه دار

کنم ،من ھم در کنار شان می جنگم برای شعور ،برای آگاھی.

نمی شود و ...و اجازه دادند واژه ی تحقيرآميز" خاله
زنک" زاده شود.
حقم را آن زنانی زير پايشان له کردند که معيار با ارزش
بودنشان را در وزن طاليشان می دانند و ھرگز نفھميدند که
طال فقط يک عنصر از جدول مندليف است که ما به آن
بھاداده ايم و برعکسش يعنی فاجعه .زنانی که ھنوز
نفھميدەاند انداختن چند گردنبند ھمزمان در مراسم ھا ھمانقدر

می خواھم دخترم از زن بودنش لذت ببرد ،بخندد ،برقصد،
شعر بخواند ،به تئاتر برود ،آشپزی کند ،به باشگاه برود ،کتاب
بخواند ،شوپنھاور و نيچه را بشناسد ،به نبوغ ادبی بختيار علی
و شيرزاد حسن ايمان بياورد و از زنانگی فقط دلبری کردن را
نياموزد.

من ھم می خواھم به جنگ مردان کج فھم جامعه ام بروم
ولی ايمان دارم با سالح آگاھی می شود مبارزه کرد.

١٦
دوره پنجم شماره  ١٥٢اسفند ١٣٩٧
ملکه آنا دونياسينی دييشدی
ﷲ رحمت ائله سين ،روحو شاد اولسون!

ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان
تاريئل اوميد
آنامين خاطرهسينه
دوشدو گؤز ياشالريم ،داش پارچاالندی
دوشدو گؤز ياشالريم ،داش پارچاالندی،
توک باسميش ساققاليم ،اوزوم آغالدی.
يومروق بويدا اورک ،پارچا-پارچادی،
تابوت آرخاسينجا ايزيم آغالدی.
بير آنا شام کيمی ياندی قورتاردی،

مارتين  -١١ده گنجه شھرينده ايرانلی سياسی مھاجر معليکه

دونيايا سئوگیسين ييغدی آپاردی.

محمدکريم قيزی پرده شوناس  ٩٠ياشيندا دونياسينی دييشدی .بو

من کی ،اؤلمميشم ،اؤلن آنامدی،

آغبيرچک نه اينکی منسوب اولدوغو عائله نين ،نصلين

ديری ايکن منی قيزيم آغالدی.

افتخاری ،يول گؤسترنی ساييليردی ،مصلحتلريندن يوزلرله
انسان فايداالنيردی .او ،جمله دن اؤوالدالری شاعر تاريئل

دؤزدو قوربته ده ،کؤچکونلويه ده.

اوميد ،آفتانديل معلم ،پئداقوق پری خانيم ،بايرام و تيناتين حکيم،

ايناندی ھميشه يئره ،گؤيه ده.

ھمچينين مختلف ساحه لرده چاليشان علی اسگر و علی اکبر.
محض بو توصيه لره عمل ائتديکلرينه گؤره اونالر
ياشاديقالری يئرلرده ،ايشلديکلری کوللئکتيولرده يوکسک نفوذ
صاحبی کيمی فورماالشماقالرينا گؤره قايغيکئش آنايا اؤزلرينی
دايم بورجلو ساييرالر.
معليکه خانيم ترترده تورپاغا تاپشيريلدی .روحو دايم جانلی،
خاطره سی ايسه قلبلرده دير.
ﷲ رحمت ائله سين ،روحو شاد اولسون!

بؤيوتدو منی ده بو تربييهده،
من آنا دئينده سؤزوم آغالدی.
اوميد يئتيم قالدين خوشبختليک بيتدی،
علينده توتدوغون ميروارين ايتدی.
اؤپدوم گؤزلريندن ،آيريلدی گئتدی،
توک باسميش ساققاليم ،گؤزوم آغالدی.

درين حرمتله،
”ايرانلی مھاجرلر جمعيتی“ اجتماعی بيرليگينين

گنجه شھری 11 ،مارت -2019جو ايل

ايداره ھئيتينين عضولری

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