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اون ايکی شھريور بيانيه سی

کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان
جمعيت مھاجرين "ايرانيان مقيم جمھوری آذربايجان"
اطالعيه
مسابقه علمی ـ پژوھشی

ادامه ٮرص٦

مراسم بزرگداشت انتشار بيانيه  12شھريور
ويژه صدمين زادروز شھيد فريدون ابراھيمی
به مناسب صدمين زادروز )تولد  (٢١/١١/١٩١٨شھيد فريدون
ابراھيمی ،مبارز ،سياستمدار ،حقوقدان ،روزنامه نگار،
ديپلمات ،،شاعر ،محقق و دادستان کل حکومت ملی آذربايجان
و يکی از برجسته ترين رھبران فرقه دمکرات آذربايجان در
دوران دولت خود مختار آذربايجان ھمايشی برگزار می شود.
ھدف از اين ھمايش که توسط کميته مرکزی فرقه دمکرات
آذربايجان و جمعيت مھاجرين "ايرانيان مقيم جمھوری

ادامه ٮرص٨

آذربايجان"برگزاری می شود .پرداختن به شخصيت ويژه و
جاودانه اين انقالبی و مبارز بزرگ کشورمان است .بدين وسيله

سرزمين اولين ھا

از ھمه مبارزين و آزايخواھان ،محققين ،مورخين ،روزنامه

نگاھی به مدارس آذربايجان

نگاران و ارباب رسانه را دعوت می کنيم تا در اين راه ما را

فرزانه ابراھيم زاده )پژوھشگر تاريخ بخش نخست

ياری رسانند.

ادامه ٮرص٥
گوشه ھايی از تاريخ معاصر ايران

ص٩

ادامه ٮرص
جمھوری اسالمی سه زندانی سياسی را اعدام کرد

شعرلر
ادامه ٮرص٢
اٮامه ٮرص

جمھوری فدرال خواست ھمه ملل و اقوام ايران است!

ص١١

ص١٢
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سرزمين اولين ھا...
اين که کتاب ھای تاريخی روز 5دی  ١٢٣٠خورشيدی –
افتتاح دارالفنون تھران را  -مبدا تاريخ آموزش و پرورش
مدرن ايران می دانند ،اشتباھی ناخواسته شايد ھم خواسته است
و نزديک به سی سال از تاريخ را بال تکليف می گذارند.
تاريخی که نه در تھران پايتخت که در شمال غرب کشور و
سرزمين آذربايجان ايران و با ورود اولين مسيونرھای مذھبی
فرھنگی آغاز شده است و دامنه ھايش به تھران رسيده است.
دانش آموزان يک مدرسه ابتدايی دوران قاجاريه .عکس از
آرشيو موسسه مطالعات تاريخ معاصر
آن چه در ادامه می خوانيد از ھمين نقطه آغاز می شود .از

معلمان و شاگردان مدرسه تمدن تبريز رد دوره قاجار.
عکس از آرشيو موسسه مطالعات تاريخ معاصر

نخستين مدارس مدرن ايران که در تبريز و بعدتر اروميه راه

شد و برای اولين بار در ھمين شھر بود که يکی از پاسخ ھای

اندازی شد .فضايی را به وجود اورد که بعد ھا که بعدھا

آن مطرح شد و آن ھم ساخت مدرسه بود.

مدارس بيشتری در ايران راه اندازی شود .مدارسی که بخش

راھبان عيسوی معلمان اول

مھمی از آن ھا در چھار استان آذربايجان شرقی و غربی و

«نميدانم اين قدرتی که شما اروپايی ھا رابرما مسلط کرده

اردبيل و قزوين و ھمچنين در زنجان و ساير شھرھای آذری

چيست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ شما در قشون

نشين قرار دارد .نقطه شروعی که بخشی از داستان شکل

جنگيدن و فتح کردن و بکار بردن تمام قوای عقليه متبحريد و

گيری مدارس مدرن در ايران ھم ھست.

حال آن که ما در جھل و شغب غوطه ور و به ندرت آتيه را

طلوع از غرب

در نظر می گيريم .مگر جمعيت و حاصلخيزی و ثروت

تاريخ آموزش و پرورش مدرن ايران بدون ھيچ ترديدی از

مشرق زمين از اروپا کمتر است؟ يا آفتاب که قبل از رسيدن

غرب کشور و از آذربايجان ايران آغاز شد .اين اصل کلی

به شما به ما می تابد ،تاثيرات مفيدش در سرما کمتر از سر

است که پيش از مرور مدارس اين منطقه بايد آن را به ياد

شماست؟ يا خدايی که مراحمش بر جميع ذرات عالم يکسان

داشته باشيم .اين منطقه با قدرت گرفتن حکومت شيعی صفويه

است خواسته شما را از ما بر تری دھد؟ گمان نمی کنم .اجنبی

در قرن نھم ھجری اھميت تازه ای پيدا کرد .آذربايجان ايران

حرف بزن بگو من چه بايد بکنم که ايرانيان را ھشيار نمايم؟»

محلی برای رويارويی دولت شيعی صفوی با خالفت سنی

شايد وقتی عباس ميرزا در دارالحکومه تبريز و روبه روی

عثمانی بود و ھمين دليلی که اولين پايتخت صفويان ھم در

مسيو ژوبر فرانسوی نشسته بود و با حسرت اين سئوال را می

ھمين منطقه انتخاب شد .با چنين اھميتی بود که آذربايجان

پرسيد ،نمی دانست که دارد پاسخ خودش را می دھد؛ پاسخ،

ھميشه ايالت مھمی به شمار می رفت .منطقه ای که از جنگ

آموختن علوم جديد بود که ھنوز از مرزھای ايران به داليل

ھای بزرگی آسيب ھای زيادی خورد ،اما مقاومت کرد .ھرچند

زيادی نگذشته بود و ورودش می توانست اتفاق مھمی باشد.

بعد از جنگ ھای ايران و روس بخش شمالی اين منطقه به

البته عباس ميرزا در کتاب ھای تاريخی آن قدر درگير

روسيه واگذار شد .اما ھمچنان آذربايجان اھميت خود را حفظ

مرزھای غرب و شرق بود که نمی توانست به راه حل ھای

کرد و به وليعدنشين پادشاھی سپرده شد .با آمدن ثبات نسبی به

جدی تری فکر کند و از او روايت کرده اند که ھفت دانش

ايران بعد از جنگ ھای ايران و روس بود که ايرانی ھا به

آموز را به فرنگستان بفرستد تا درس بخوانند و بر گردند .اما

فکر جبران شکست ھای اين دو جنگ بر آمدند و از ھمين جا

اين تنھا کاری نبود که او انجام داد .عباس ميرزا که از

بود که بار ديگر آذربايجان اھميت پيدا کرد .چرا که نخستين

مشورت وزير بزرگی چون ميرزا عيسی قائم مقام غافل نبود

بار در تبريز بود که سئوال از علت عقب ماندگی ايران مطرح

به اين نتيجه رسيد که فرزندان خودش ھم بايد دانش فرنگی و
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زبان ھای اجنبی را بياموزند .به ھمين دليل ھم از مسيوگاردن

به نوشته منابع تاريخی اوژن بوره نخستين مسيونری بود که با

که از سوی ناپلئون به ايران آمده بود خواست تا معلمی را

خرج شخص خود در اوايل ژانويه  -١٨٣٩برابر با دی ١٢١٧

برای فرزندانش به ايران بفرستند .معلمی که نامش در منابع

شمسی با کمک ھايی که قھرمان ميرزا حاکم آذربايجان و ملک

فرانسوی زبان و نامه ای آمده که محمدشاه به فرانسه نوشته

قاسم ميرزا به او کرد ،مرکزی به اسم دارالعلم شناسايی ملل

بود اورا بانوی نجيبه ناميد و نام اصلی اش اين بود »مادام

در تبريز افتتاح کرد که ھدفش اشاعه فرھنگ اروپايی در

اليينير»

ايران و به تصور بوره ،زدودن عقايد پوچ و خرافات و بر

اين مادام فرنگی بيست سال در ايران ماند و به فرزندان عباس

طرف کردن اشتباھات و عيوب عيسويان بود ،اما اين مرکز

ميرزا و بخصوص محمد شاه که وليعھد بعدی بود فرانسه و

دوام چندانی نداشت و خيلی زود تعطيل شد .بعد از اين مرکز

تاريخ و جغرافيا آموخت .ھرچند که ھيچ کتاب تاريخی اين را

بود که فکر راه اندازی يک مدرسه در تبريز افتاد .مدرسه ای

تاييد نکرده .اما به نظر می رسد اين خانم نخستين آموزگاری

که در روز يکشنبه  ٢٦خرداد  ١٢١٨برابر با سوم ربيع الثانی

است که برای تدريس علوم جديد به ايران آمد و به دنبال

– ١٢٥٥شانزاده ژوئن  -١٨٣٩با پنج دانش آموز شروع به

خودش موجی از معلمين فرھنگی را به ايران آورد .خانم

کار کرد .اين نخستين مدرسه مدرن در ايران بود که در شھر

اليينير در ھمه بيست سالی که در ايران بود در شھر تبريز

تبريز فعاليت خود را آغاز کرد .در باره اين که محل اين

دارالحکومه ساکن بود .او نه فقط به فرزندان وليعھد ،که به

مدرسه دقيقا در کدام محله تبريز قرار داشته ،اطالع چندانی

براداران او ھم زبان فرانسه را آموخته بود .چرا که يکی ديگر

در دست نيست اما از آن جايی که محله ماراالن تبريز از

از شاھزادگان فتحعلی شاه که مقيم اروميه بود نيز فرانسه را

گذشته دور محل اقامت ارامنه و مسيحيان اين شھر بود ،به

پيش او آموخته بود» :ملک قاسم ميرزا« .کسی که البته به

نظر می رسد که مدرسه بوره در اين محله افتتاح شد .خيلی

نخستين مسيونرھای فرانسوی که به فرقه الزاريست ھا معتقد

زودتر از آن چه ملک قاسم ميرزا و بوره تصور کنند تعداد

بودند اجازه داد تا بتوانند در تبريز بعد تر در اروميه مدارس

دانش آموزان به دوازده نفر افزايش يافت .نکته جالب اين بود

خود را داشته باشند.

که ھر چند اين مدرسه تحت آيين ھای مسيون ژوئيت فعاليت

نخستين مبلغان مذھبی يا مسيونرھای فرانسوی ،بعد از

می کرد ،تنھا تعداد کمی را نوجوانان مسيحی تشکيل می دادند

عھدنامه فين کن اشتاين و بعد از جنگ ھای ايران و روس به

و باقی از فرزندان خانواده ھای مسلمان مقيم تبريز بودند .به

ايران آمدند .از آن جا که می دانستند که می توانند از نايب

طور دقيق تر  ٩نفر از نخستين دانش آموزان مدرسه بوره

السلطنه حمايت بگيرند ،به منطقه آذربايجان غربی آمدند .آن ھا

مسلمان و سه نفر ارمنی بودند .اين نسبت با وجود برخی

به ويژه اروميه را به عنوان مرکز فعاليتشان انتخاب کردند .در

سخت گيری ھايی که خانواده ھای سنتی در ايران عصر قاجار

آن زمان بخشی از ارامنه و آشوريان ايران در منطقه اروميه

وجود داشت ،بسيار در خور توجه است .برخی پژوھشگران

زندگی می کردند و اين کار آن ھا را برای تثبيت خود راحت

مانند ھما ناطق معتقدند که علت استقبال حانواده ھای مسلمان و

تر می کرد.

غير کاتوليک ھا از مدارس مسيونرھای الزاری يادگيری

ورود اين مسيونرھا به ايران اما ھمزمان شد با بستن قرار داد

رايگان زبان فرانسه بود .اين استقبال به حدی بود که چندی

تيلست ميان فرانسه و روسيه که در آن زمان مھمترين دشمن

بعد از بازگشايی مدارس بوره ،نخستين واژه نامه فرانسه –

ايران بود .اين قرارداد پايانی برای حضور ژنرال گاردان بود.

فارسی را برای اين دانش آموزان چاپ کرد و نسخه زرکوب

اما فرانسوی ھايی که بعد از قرارداد فين کن اشتاين به ايران

آن را برای محمد شاه فرستاد .البته در اين مدرسه عالوه بر

آمده بودند در اين جا ماندند و به جای تمرکز در بخش سياسی

فرانسه ،زبان ھای ترکی و ارمنی را در کنار درس ھای

به سوی فعاليت ھای فرھنگی رفتند و از اين طريق توانستند

رياضيات ،جغرافی ،فقيه اسالمی و فقيه مسيحی تدريس می

حضور موفقتی داشته باشند.

کردند .مدرسه چھار معلم مسلمان ايرانی ھم داشت و خود
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بوره زبان فرانسه و رياضيات در اين مدرسه تدريس می کرد.

کوه سير اروميه آموزشگاھی را باز کنند که در نخستين روز

آوازه مدرسه بوره آن چنان در ھمه تبريز پيچيده که به گوش

ھفت دانش آموز داشت و در روز دوم ھفده نفر به آن ھا

مادر وليعھد ھم رسيد و مھد عليا او را احضار کرد و وعده داد

اضافه شد .اين ھيئت دو سال بعد از آن مدرسه دخترانه ای را

پسرش ناصرالدين ميرزا خرد سال را برای آموختن زبان

در اين شھر راه انداختند که به نوعی می توان آن را نخستين

فرانسه به او بسپرد .ھرچند اين وعده ھيچ ذقت علمی نشد اما

مدرسه دخترانه ايران دانست که نامش در ھيچ يک از منابع

بوره توانست از اين طريق نظر شاه را نيز به خودش جلب کند

نيامده است .عده شاگردان اين مدرسه ھا در  ١٨٤٢به ٢٦٢

و اين اجازه را به او داد تا در ھر جايی که بخواھد مدرسه باز

نفر رسيد که در  ١٨٤٥چھل دانش آموز دختر در ميانشان

کند.

بود.

بوره در ازای دريافت مکانی برای تاسيس مدرسه حاضر شد

اين مدارس توسط مسيونرھا در اطراف اروميه به سرعت

بيست جوان برگزيده را آموزش دھد .با اين ھمه نظر مثبت،

گسترش پيدا کرد ،به طوری که تا پايان سلطنت ناصرالدين

اما در نھايت مدرسه بوره در حالی که  ٤٠دانش آموز داشت

شاه که نخستين مدارس ابتدايی از تبريز کارشان را آغاز

تعطيل شد .البته بعدھا اين مدرسه توسط مسيون آمريکايی

کردند به بيش از  ١٠مدرسه در ھمين منطقه آذربايجان رسيده

ممو﷼ بار ديگر راه اندازی شد و يکی از مھمترين مدارس

بودند.

تبريز تا زمان مشروطه به شمار می آمد .مدرسه ممو﷼ در

فارسی ،انگليسی ،تاريخ ،جغرافيا و حتی فقه اسالمی از درس

محل کليسای پروستانی انجيلی در محدوده خيابان شريعتی

ھايی بود که در اين مدارس تدريس می شد .در اين مدارس نه

جنوبی تبريز قررا داشت .اين مدرسه خيلی زود در ميان

تنھا از بچه ھا شھريه در يافت نمی شد که کمک ھزينه

خانواده ھای مسلمان نيز طرفدارانی پيدا کرد .ھمزمان با

تحصيلی ھم به دانش آموزان داده می شد .اين در مقايسه با تنھا

مشروطه معلمی جوان از آمريکا به اسم ھوارد باسکرويل به

مدرسه دولتی و رسمی کشور در پايتخت يعنی دارافنون يک

ايران آمد که خيلی زود به مجاھدان پيوست و با آموزش

اتفاق مھم بود.

نظامی به دانش آموزش توانست در ميان آن ھا جا باز کند.

بر اساس سالنامه ھايی که از اين مدرسه بدست آمده ،سال

باسکرويل در جريان مبارزات مردم تبريز برای بازگرداندن

تحصيلی از اول پاييز آغاز می شد تا عيد ادامه پيدا می کرد.

مشروطه در  ٣١فروردين  ١٢٨٨در محله شنب غازان تبريز

اين مدارس در ابتدای سال تا آخر تابستان تعطيل بودند .اما

درگذشت.

تعطيلی مدرسه معنای تعطيلی تعليم و ترتيب نبود و در اين

بوره اما بعد از تعطيل مدرسه از تبريز به سمت اروميه و

شش ماه معلمان در خانه ھای خودشان به دانش آموزان تدريس

سلماس و خسروآباد رفت که ملک قاسم ميرزا در آن جا حاکم

می کردند .ھر شاگردی که به درجه ی علمی رسيده بود ،بعد

بود و زمينه تاسيس مدارس را در آن جا فراھم کرده بود.

از مدتی به مدرسه کوه سير می رفت .در مدارس اين منطقه

البته بعد از رفتن بوره از تبريز ھيئت ديگری به ايران آمد که

بيشتر شاگردان آشوری بودند اما شاگرد مسلمان ھم در

ھيئت دوسرسی به رياست فليکس ادوارد دوسرسی معروف

ميانشان بود .با افزايش تعداد مدارس مسيونری در ميان

بود و در ژانويه  ١٨٤٠وارد تبريز شد و بعد از مالقات با

سالھای  ١٨٣٦تا  ١٨٤٠و نياز به کتاب ھای درسی و تبليغی،

قھرمان ميرزا و ملک قاسم ميرزا ناصرالدين شاه به سمت

در  ١٨٤٠به در خواست پرکينز از ھيئت مسيونری آمريکايی

تھران رفتند .ھرچند اين سفر در آستانه نزديک شدن به تھران

چاپخانه سبک و قابل حملی به اروميه منتقل شد .بعد از دستگاه

به سمت اصفھان تغيير مسير داد.

چاپی که به تبريز آمده بود اين دومين دستگاه چاپ کتاب در

ھمزمان با تالش اين گروه برای راه اندازی مدارس در تھران

ايران بود.

و اصفھان که با شکست روبه رو شد ،در اروميه ھيئت

در کنار ھيئت تبليغاتی الزيست ھا ،ھيئتی تبليغی از زنان

پروتستان ھای آمريکايی سرپرستش پرکينز توانستند در منطقه

راھبه از فرانسه به ايران رسيد .ھيئتی که در گسترش مدارس
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ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

دخترانه کمک زيادی کردند .اين ھيئت به اسم ھيئت »دختران

اين مدارس بر خالف تصور بسياری از مورخان در منطقه

سن و نسان دوپل« معروف بود که به »خواھاران نيکوکار«

آذربايجان گسترش پيدا کرد .به طوری که در زمان ترور

آن ھا را می شناختند .ھيئت خواھران نيکوکار ھم برای اولين

ناصرالدين شاه مدارس اروميه عبارت بودند از» :شبانه

بار در اروميه کار خود را آغاز کردند و مدرسه شان را افتتاح

روزی پسران  ٦٠شاگرد ،مدرسه پسرانه خسروآباد ١٩٠

کردند و بعد از آن به شھرھای ديگری رفتند و آموزشگاه ھای

شاگرد ،مدرسه پتاور  60شاگرد ،مدرسه گلزان  11شاگرد،

شبانه روزی را برای دختران راه اندازی کردند .نکته قابل

مدرسه اوال  11شاگرد ،مدرسه کوالن  40شاگرد،مدرسه

توجه در مدارسی که خواھران نيکوکار راه انداختند اين بود

جمال آباد  ١١شاگرد ،مدرسه جوالق  ٢٠شاگرد ،شبانه روزی

که در اين مدارس تنھا دختران مسيحی آموزش نمی ديدند و

دخترانه اروميه  ٣٣شاگرد ،مدرسه دخترانه اروميه ٨٠

مسلمانان ھم دخترانشان را به اين مدارس می سپردند تا

شاگرد ،دومين مدرسه دختران  ٧٠شاگرد ،دخترانه پتاور ٤٨

خواندن و نوشتن ،زبان فرانسه ،اندکی تاريخ جغرافيا ،خياطی،

شاگرد ،دخترانه گلزان  ١٢شاگرد ،دخترانه اوال  ١١شاگرد،

اتوکشی و غيره بياموزند.

دخترانه کوالن  ٣٥شاگرد ،دخترانه جمال آباد  ١٤شاگرد.
ادامه دارد

کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان...
ارزش گذاری به شخصيت و خدمات شھيد فريدون ابراھيمی

. ۵فريدون ابراھيمی بعنوان ديپلمات

به عنوان سنبل يک نسل از مبارزان ،ارزش گذاری به ھمه

اولويتھای مقاالت ارائه شده در مسابقه

مبارزانی است که برای سعادت و خوشبختی مردم جنگيدند و

•

جان خود را در اين راه دادند .پرداختن به زوايای زندگی

ديدگاھھای شخصی

ھمه جانبه نگری در موضوع تھيه مطلب و

کوتاه ،اما پر بار شھيد فريدون ابراھمی بدون شک نسل جوان

•

و انقالبی کشورمان را با تجربه ای مھم و موثر مواجه خواھد

زنده.

کرد.

•

از ھمه رفقا ،دوستان و يارانی که مايلند در اين مسابقه علمی ـ

استفاده نشده باشد.

تحقيقی

شرکت کنند ،که مقاالت خود را از تاريخ

•

استفاده از وقايع و منابع تاريخی و خاطرات شاھدان
از تحقيق و رساله اشخاص ديگر ،بدون ذکر منبع
سليس نوشتن و روان بودن مطلب.

 ٠١/٠٩/٢٠١٨الی  ٢٠/١٠/٢٠١٨برای شرکت در مسابقه

مقاالت می توانند به زبانھای فارسی ،ترکی آذربايجانی،

ارسال کنند .در ھمين موضوع مقاله ھايی که قبال در رسانه

روسی و انگليسی باشند.محدوديتی در اين مورد نيست ..حجم

ھا و مطبوعات نشر پيدا کرده اند .در صورتيکه چارچوب

مقاله نبايد بيشتر از  ٩الی  ١١ھزار اشاره يا حرف باشد.

ھای الزم را دارا باشند ،حق شرکت در مسابقه را دارند.

مقاله بايد عنوان "شرکت در بزرگداشت صدمين زادروز

موضوعات پيشنھادی:

فريدون ابراھيمی" داشته باشد.

. ١فريدون ابراھيمی بعنوان يکی از برجسته ترين روشنفکران

مطلب و مقاله بايد توسط نويسنده در پاکتی دربسته ،به آدرس

سياسی ـاجتماعی سده بيستم.

باکو – خيابان علی بيگ حسين زاده – پالک (Bakı ۶۶

. ٢نقش و خدمات فريدون ابراھيمی در تھيه مصوبه ھای

)şəhəri, Əlibəy Hüseynzadə 66تحويل و يا از طريق

حقوقی ،حکومت ملی آذربايجان و نقش وی در اصالحات

آدرس اينترنتی نويسنده به آدرس info@adfmk.com

حقوقی.

ارسال گردد.

. ٣فريدون ابراھيمی بعنوان يک روزنامه نگار.

نويسنده مقاله بايد مدارک ذيل را ارائه نمايد:

. ۴نقش ويژه فريدون ابراھيمی در حقوق بين الملل

•

٦
دوره پنجم شماره ١٤٦شھريور ١٣٩٧
•

راھھای تماس با مولف :شماره تلفن محل کار و

ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان
جوايز ھمايش به شرح ذيل می باشد:

موبايل )اگر ارائه مقاله با ارسال از طريق آدرس اينترنتی

.١به سه مقاله برتر مولفين در جمھوری آذربايجان جايزه

انجام گرفته باشد بايد در برنامه  Wordو با حروف Times

داده خواھد شد.

New Romanتحرير شده باشد)

.٢به سه مقاله برتری که از ديگر نقاط رسيده است ،جوايز

•

اگر مقاله و مطلب ارسالی قبال چاپ شده است.يک

ويژه ای تعلق خواھد گرفت.

نسخه از روزنامه و يا مجله ای که مقاله در آن نشر شده است،

. ٣از سوی ھيئت داوران مسابقه برای مولفينی که در مقاله

به ھمراه آن تحويل داده شود) .اگر ارائه مقاله از طريق آدرس

خود به نکات ويژه ای توجه کرده اند ،جوايزی در نظر گرفته

اينترنتی صورت می گيرد .نسخه چاپ شده در فرمت پی دی

شده است.

اف ارائه شود).

. ۴ھيئت داوران مقاالتی برگزيده را ،بصورت يک مجموعه

•

اگر مطلب مورد نظر در رسانه الکترونيکی درج

Firidun İbrahimi - 100منتشر خواھد کرد.

شده باشد .لينک آن ارسال شود.
•

مقاله در فرمت  A4در يک طرف صحفه تايپ شده

باشد) .در صورت ارسال از طريق آدرس اينترنتی در فايل
Wordباشد (.در صورت لزوم نام و مشخصات مولف
محفوظ خواھد بود.
•

آدرس اينترنتی

در کتابی بنام "صدمين زادروز شھيد فريدون ابراھيمی "
توجه :به کليه افرادی که مايل به شرکت درھمايش ھستند،
توصيه می شود ،در صورت لزوم از منابع در سايت
www.adfmk.comواز روزنامه ھای مھاجر و
آذربايجان استفاده کنند

 info@adfmk.comبرای

ارسال مقاالت و احيانا پرسش ھای شما.
مقاالت و نوشته ھای خود را می توانيد ازتاريخ

اسامی برندگان مسابقه در ھمايش بين المللی که تا تاريخ
 ٢١/١١/٢٠١٨در مرکز ھمايشھای بين المللی Beynəlxalq
Mətbuat Mərkəziشھر باکو برگزار می شود ،اعالم

 ، ٠٣/٠٩/٢٠١٨در روزھای دوشنبه تا شنبه از ساعت

خواھد شد.

 ١١:٠٠الی  ١٧:٠٠به آدرس باکو – خيابان علی بيگ حسين

در صورت توضيحات بيشتر و سئوال ھای شما ،می توانيد به

زاده – پالک  ۶۶تحويل دھيد.

تلفن ھای زير مراجعه نماييد.

در صورت عدم رعايت شرايط ذکر شده ،مطلب ارسالی برای
شرکت در مسابقه پذيرفته نمی شود.
اون ايکی شھريور بيانيه سی...
اصل  -١ايرانين استقالل و تماميتينی ساخالماقال برابر

اصل  -٣آذربايجانين ابتدايی مکتبلرينده اوچ کالسا قدر درسلر

آذربايجان خالقينا داخلی آزادليق و مدنی مختاريت وئريلمه

فقط آذربايجان ديلينده آپاريلماليدير و اوچ کالسدان يوخاری

ليدير کی ،ائده بيلسين اوزونون فرھنگی يولوندا و آذربايجانين

دولت ديلی اولماق اوزره فارس ديليده آذربايجان ديلی ايله

آبادالشماسی و ترقی سی اوچون عموم مملکتين عادالنه

ياناشی تدريس ائديلمه ليدير .آذربايجاندا ملی دارالفنون تشکيلی

قانونالرينی گوزله مکله برابر اوز سرنوشتينی تعيين ائتسين٠

دموکـرات فرقه سينين اساس مقصدلريندن بيری دير٠

اصل  -٢بو منظوری حياتا کئچيرمک اوچون چوخ تئزليکله

اصل  -٤آذربايجـان دموکرات فرقه سی صنايع و فابريکاالرين

ايالت و واليت انجمنلرينی انتخاب ائديب ايشه باشالماليدير .بو

گئنيشلنمه سينه جدی چاليشاجاق و سعی ائده جک کی ،موجود

انجمنلر فرھنگی ،بھداشتی و اقتصادی ساحه سينده فعاليت

فابريکاالری تکميل ائتمکله برابر ايشسيزليگی رفع ائتمک

گوسترمکله برابر قانون اساسی موجبينجه تمام دولت

اوچون ال و ماشين صنايعينی گئنيشلنديرمک اوچون وسيله لر

ايشچيلرينين عملياتينی تفتيش ائديب اونالرين تغيير و تبديلينده

ياراديب تازه فابريکاالر وجوده گتيرسين٠

اظھار نظر ائده جکدير٠
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ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

اصل  – ۵تجارتين گئنيشلنمه سينی ،آذربايجان دموکرات فرقه

دموکـرات فـرقـه سينين اساسنامه سينه موافق اوالراق

سی چوخ الزم و جدی مسئله لردن حساب ائدير .بو گونه قدر

کندليلرين اختيارينا وئريلمه ليدير .بيز اوزلرينين عيش و

تجارت يولالرينين باغلی قالماسی چوخلو کندليلرين،

نوشيندان اوتری آذربايجانين ثروتينی خارجه آپارانالری

مخصوصا باغدارالرين و خرده مالکلرين ثروتلرينين اللريندن

آذربايجانلی حساب ائتميريک .اگر اونالر آذربايجانا قايتماقدان

چيخماسينا و اونالرين ديلنچی حالينا دوشمه سينه سبب

امتناع ائتسه لر ،اونالر اوچون آذربايجاندا بير حاق قائل

اولموشدور .بونون قاباغينی آلماق مقصدی ايله دموکـرات

دييليک .بوندان عالوه فـرقـه چاليشاجاق کی ،چوخ سھل و

فـرقـه سی بازار تاپماق و آذربايجان امتعه لرينين خارجه

ساده بير صورتده آذربايجان کندليلرينين اکثريتی تورپاق و

چيخاريلماسی اوچون ترانزيت يولالری آختارماق ايشينه جدی

اکين آلتلری جھتدن تامين ائتسين٠

اقدام ائتمه گی و بو وسيله ايله عمومی ثروتين نقصانينين

اصل  – ٨دموکرات فرقه سينين مھم وظيفه لريندن بيری ده

قاباغينی آلماسی نظرده توتموشدور٠

ايشسيزليک له مبارزه ائتمکدير .اينديدن بو خطر چوخ جدی

اصل  – ۶دموکرات فرقه سينين اساس مقصدلريندن بيرده

بير صورتده اوزونو گوسترمکده دير .گلجکده بو سئل گوندن

آذربايجان شھرلرينين آبادالشماسيدير .بو مقصودا چاتماق

– گونه قوتله نه جکدير .مرکزی دولت و محلی مامورالر

اوچون فـرقـه سعی ائده جک کی ،چوخ تئزليکله شھر

طرفيندن بو خصوصدا ھچ بير ايش گورولمه ميشدير .اگر ايش

انجمنلرينين قانونو تغيير تاپيب شھر اھاليسينه مستقل بير

بو منوال ايله داوام ائدرسه ،آذربايجان خالقينين اکثريتی فنا بير

صورتده شھرين آبادليغينا چاليشيب اونالری آبرومند و معاصر

حاال دوشمه يه محکوم دور .فـرقـه چاليشير بو خطرين

حاال سالماق امکان وئريلسين .مخصوصا تبريز شھرينين سو

قاباغينی آلماق اوچون جدی تدبيرلر گورولسون .ھله ليک

ايله تامين ائديلمه سی آذربايجـان دموکرات فرقه سينين چوخ

فابريکاالرين تاسيسی ،تجارتين گئنيشلنمه سی ،اکينچی

فوری جاری مسئله لريندندير٠

تشکيالتالرين تاسيس ائديلمه سی ،دمير و شوسه يولالرين

اصل  – ٧آذربايجـان دموکـرات فـرقـه سينين موسسلری گوزل

چکيلمه سی کيمی تدبيرلر ،ممکندور بير قدر فايدالی اولسون٠

بيليرلر کی ،مملکتين ثروت توليد ائدنی و اقتصادی قوه سی

اصل  -٩انتخابات قانونوندا آزربايجانين حقينده بويوک ظلم

کندليلرين قوتلی قولودور .اونا گوره بو فـرقـه ائده بيلمز کی،

ائديلميشدير .دقيق اطالعاتا گوره بو اولکه ده دورت ميليوندان

کندچيلر آراسيندا وجوده گلن حرکتی نظره آلماسين .بونا گوره

يوخاری آذربايجانلی ياشاماقدادير .بو غير عادالنه قانون

ده فـرقـه سعی ائده جکدير کی ،کندليلرين احتياجالرينی تامين

موجبينجه آذربايجانا مجلس شورای ملی ده٢٠ ،وکيل يئری

ائتمک اوچون اساسلی قدملر گوتورولسون .مخصوصا کندلی

وئريلميشدير .بو قطعيا متناسب بير بولگو دييلدير .آذربايجـان

ايله اربابالرين آراسيندا معين بير حدود تعيين ائتمک و بعضی

دموکـرات فـرقـه سی سعی ائده جک آذربايجان نفوسونا نسبت

اربابالر طرفيندن اختراع ائديلميش غير قانونی وئرگيلرين

وکيل انتخاب ائتمه حاقی اولسون .بو تقريبا مجلس نماينده

قاباغين آلماق دموکـرات فـرقـه سينين فوری وظيفه لريندندير.

لرينين اوچده بيرينی تشکيل ائده بيلر .آذربايجان دموکرات

فـرقـه سعی ائده جک بو مسئله ائله بير صورتده حل ائديلسين

فرقه سی مجلس انتخاباتينين مطلقا آزاد اولماسی طرفداريدير.

کی ،ھم کندليلر راضی قالسين و ھمده مالکلر اوزلرينين

او ،دولت ايشچيلرينين داخلی و خارجی ھمچنين پوللوالرين

گلجگيندن اطمينان حاصل ائديب ،رغبتله کندلرينين و اوز

قورخوتماق و آلداتماق يولو ايله انتخابات ايشينه قاريشماالرينا

مملکتلرينين آبادليغينا چاليشسينالر .خالصه تورپاقالری و

جدا مخالفت ائده جکدير .انتخابات گرک تمام ايراندا آن واحده

آذربايجانی ترک ائديب قاچان و آذربايجان خالقنين زحمتينين

باشالنيب ،چوخ سريع بير صورتده قورتارسين٠

محصولونو تھراندا و ساير شھرلرده مصرف ائدن اربابالرين

اصل  -١٠آذربايجان دموکرات فرقه سی فاسد ،مختلس و

تورپاقالری ،اگر تئزليک ايله آذربايجانا مراجعت ائتمه سه لر،

رشوه آالن شخصلر ايله کی دولت اداره لرينه سوخولموشالر،
جدی مبارزه ائده جک و دولت مامورالری آراسيندا صالح و
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درستکار شخصلردن قدردانليق ائده جک .مخصوصا فـرقـه

بودور دموکـرات فـرقـه سينی يارادانالرين اصل مقصدلری٠

چاليشاجاق اونالرين معاشالری و زندگانليق شرايطلری ائله

بيز اميدواريق کی ،ھر بير وطن پرست آذربايجانلی ايستر

اصالح اولسون کی ،اونالر اوچون اوغورلوق و خيانت ائتمه

آذربايجانين داخلينده و يا آذربايجاندان خارجده بو مقدس

گه بھانه قالماسين .اونالر ائليه بيلسينلر کی ،اوزلری اوچون

مقصده چاتماق اوچون بيزيمله ھمصدا و ال بير اوالجاقدير.

آبرولی حيات وجوده گتيرسينلر٠

طبيعی دير کی ،انسان اول اگر اوز ائوينی اصالح ائتمه سه

اصل  -١١دموکرات فرقه سی سعی ائده جک آذربايجاندا

محله ،شھر و يا مملکت اوچون ايشله يه بيلمز .بيز اول اوز

آلينان وئرگيلرين ياريسيندان يوخاريسی آذربايجانين اوز

ائويميز اوالن آذربايجاندان باشالييرق و اينانيريق کی،

احتياجالرينا صرف ائديلسين و غير مستقيم وئرگيلر جدی

آذربايجانين اصالح و ترقی سی ايرانين ترقی سينه سبب

صورتده آزالسين٠

اوالجاقدير و وطنيميز بو واسطه ايله قولدورالرين و

اصل  -١٢آذربايـان دموکرات فرقه سی بوتون دموکراتيک

مرتجعلرين چنگاليندان نجات تاپاجاقدير٠

دولتلر ،مخصوصا متفقلرله دوستلوق ساخالماق طرفداريدير و

ياشاسين دموکرات آذربايجان؛

بو دوستلوغو داوام ائتديرمک اوچون چاليشاجاق مرکزده و

ياشاسين مستقل و آزاد ايران؛

شھرلرده ايران ايله متفق دموکراتيک دولتلر آراسيندا

ياشاسين ايران و آذربايجان آزادليغينين حقيقی مشعلداری اوالن

دوستلوغو پوزماق ايسته ين خائن عنصرلرين اللرينی

آذربايجان دموکرات فرقه سی٠

اجتماعی ،سياسی و دولتی ايشلردن کنار ائتسين٠

اون ايکی شھريور  -١٣٢٤جی ايل

مراسم بزرگداشت انتشار بيانيه  12شھريور...
سال پيش سيد جعفر پيشه وری و تعدادی از انقالبيون ،روشنفکران،

عنوان يک روز تاريخی و پايه گذار يک حرکت مدرن برای رھايی

روزنامه نگاران و معتمدين مردم ،تصميم گرفتند حزبی را تاسيس

کشوراز عقب ماندگی و استبداد ھر سال گرامی داشته می شود.

کنند که نه تنھا ادامه دھنده راه حيدر عمواوغلی ،ستارخان ،باقرخان

مردم ايران بخصوص آذربايجانی ھای مترقی و آزاديخواه ،اين روز

و شيخ محمد خيابانی باشد ،بلکه به نياز ھای مبرم روز نيز پاسخ

را به اشکال ممکن پاس می دارند.

دھد .به ھمين خاطر روز  12شھريور  1324پيشه وری و يارانش

به ھمين خاطر و به پاس گراميداشت انتشار بيانيه  12شھريور،

با انتشار بيانيه  12ماده ای به اين مھم تحقق بخشيدند .بدين ترتيب

آذربايجانی ھای مقيم جمھوری آذربايجان بويژه اعضاء و ھوادران

فرقه دمکرات آذربايجان تاسيس شد .انتشار بيانيه شور و شوق غير

فرقه دمکرات آذربايجان ،روز دھم ارديبھشت در شھر باکو گرد ھم

قابل تصوری در شھر و روستا بوجود آورد .سيل عظيمی از برای

آمدند .در اين گردھمايی که تعدادی از نمايندگان رسانه ھای محلی

پيوستن به تشکيالت فرقه براه افتاد .جريانات سياسی از جمله

نيز شرکت داشتند .در اين نشست پيرامون شرايط عينی و ذھنی

تشکيالت حزب توده ايران در آذربايجان و جمعيت آذربايجان در

تشکيل فرقه دمکرات آذربايجان ،بيانيه  12ماده ای  12شھريور و

حمايت از اھداف فرقه که در بيانيه بازتاب پيدا کرده بود ،به

انطباق آن با خواست مبرم مردم در آن زمان و حتی امروز ،اوضاع

تشکيالت فرقه پيوستند .چندی نگذشته بود که اعضای فرقه دمکرات

سياسی ـ اقتصادی روز کشور و  ...سخنانی گفته شد .دو تن از

آذربايجان از مرز دويست ھزار نفر گذشت .اين روند سرانجام به

شرکت کنندگان به عنوان شاھدان زنده خاطراتی از شور و حال و

تشکيل دولت خودمختار آذربايجان در  21آذر  1324انجاميد.

مبارزات مردم پس از انتشار بيانيه  12شھريور به اطالع جمع

از آن تاريخ  73سال می گذرد .حکومت ملی آذربايجان پس از يک

رساندند که به شدت مرد تشويق قرار گرفت.

سال توسط عوامل انگليس و آمريکا و ارتجاع داخلی به شکل

در پايان به اطالع رسيد که به خاطر  100سالگی تولد شھيد فريدون

وحشيانه ای سرکوب شد .اھداف و آرمان ھای مردم آذربايجان که

ابراھمی در اواخر آبان ماه سال جاری بزرگداشتی بر گزار می

در بيانيه  12شھريور  1324تبلور يافته بود ،پاسخ نگرفت 73 .سال

شود .در مورد کم و کيف اين بزرگداشت ،بزودی اطالع رسانی

است که مبارزه برای تحقق برحق خلق آذربايجان که خواست ھمه

خواھد شد.

خلق ھای ايران است ،ادامه دارد .به ھمين خاطر  12شھريور به
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گوشه ھايی از تاريخ معاصر ايران
رسول مھربان
جنبش دموکراتيک آذربايجان و دولت انقالبی پيشه وری /بخش ھشتم
5تشكيل کابينه سياه قوام و مقدمات حمله و ھجوم به آذربايجانناصرخان قشقايي در اين روزھاي حمله ي ارتجاع به
دموكراسي ،يار شايسته و قدرتمندي براي دربار پھلوي شد ،و
توانست نقش خود را به خوبي بازي كند و به قوام السلطنه
اولتيماتوم دھد كه اگر »تا غروب اول مھـر تكليـف فـارس
معلوم نشود ،و كابينه ترميم نشود و عمال ناصالح محاكمه
نشوند ،ھر اتفاقي روي دھد ما مسئول نيسـتيم«  .1و بـاالخره
در مقابل ھجوم علني ايل قشقايي و بختياري به مؤسسات
اجتماعي فارس و غارت اموال مردم و آتش زدن كلوپ ھـاي

7-اعزاز نيك پي  -وزير پست وتلگراف و تلفن با حفظ مقام

حزب تودة ايران در فارس و اصفھان ،قوام السلطنه و باند

معاونت نخست وزيري

ارتجاعي او در كابينه حمايت و تاييد خود را به شورشيان

 8 -صادقي -وزير راه

فارس توسط سرلشگر زاھدي اعالم داشتند ،و شورش

 9 -دكتر سيد علي شايگان -وزير فرھنگ

خرابكارانه و غارتگرانه ي فارس تحت عنـوان فريبنـده ي

–  10موسوي زاده  -وزير دادگستري

»نھضت فارس« که بنا بر نوشته روزنامه ی داد »جز خرابی

 11 -محمد ولي ميرزا فرمانفرماييان -وزير كار و تبليغات 3

و غارت اموال کشاورزان حاصلی نداشت«  2مورد تائيد قوام

و از اين تاريخ حمله و ھجوم علني به جنبش دموكراتيك

قرار گرفت و به سرعت ابعاد توطئه ھای باند ارتجاعی قوام

آذربايجان و كردستان علني شد و كشورھاي امپرياليسـتي

به رھبری و فرماندھی عوامل بيگانه و مامورين سفارت

آمريكا و انگليس به دربار و دولت قوام براي شروع حمله به

آمريکا و سرلشکر زاھدی مشخص شد .وزرای احزاب موتلفه

آذربايجان ھمه گونه وعده و اطمينان دادنـد ،و حملـه به

به عنوان اعتراض از کابينه قوام بيرون رفتند و دست قوام

آذربايجان و زيرپا گذاشتن آن ھمه تعھدات صريح درباره ي

برای اجرای نقشه ھای خود کامال باز و آزاد شد و ھمه

جنبش دموكراتيك آذربايجـان توسـط دولـت قـوام ،فقط به

نيروھای مرتجع متمرکز دربار و باند سيد ضياء الدين

منظور سركوبي جنبش ملي و دموكراتيك سرتاسر ايـران

طباطبايی مجددا به دور قوام السلطنه جمع شدند و به فاصله ی

اجـراء شـد .زيـرا وجـود و دوام و بقـاي جنـبش دموكراتيك و

دو روز کابينه ی جديدی که مامور اجرای نقشه ھای

ملي آذربايجان حتي در قالب و چھارچوب انجمن ايالتي و

تجاوزکارانه ی قوام به نھضت آذربايجان شده بود ،با ھمکاری

واليتي ميتوانست ،سرتاسـر ايـران را بـه پايگاه محكمي عليه

و عضويت افراد زير به شاه معدوم معرفی شد:

استعمار و استبداد تبديل كند و اين با منافع گسترده ي

– 1قوام السلطنه – نخست وزير و وزير كشور و وزير

امپرياليستي در كل منطقه و ھيئت حاكمه در ايران معارض و

خارجه

منافي بود .براي حفظ چنين منافع عظيمي ،امپرياليسم حاضـر

2-سپھبد امير احمدي  -وزير جنگ

بـه ھمـه گونـه جنايـت و جنـگ گسترده و تجزيه ي مناطق

 3 -حميد سياح  -وزير بازرگاني و پيشه و ھنر

نفتي و حساس ايران و ايجاد سرپل ھايي براي حمله به

 4 -عبدالحسين ھژير  -وزير دارايي

اتحادجماھير شوروي بـود ،و بـه ھرصورت توانايي انجام آن

 5 -دكتر اقبال  -وزير بھداري

را داشت .جرج آلن ،سفير آمريكا در ايران با بيشرمانه تـرين

 6 -شمسالدين اميرعاليي -وزير كشاورزي

وجه ـي نھضـت  21آذر را تھديد كرد و از دست نشاندگان
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خود در ايران خواست كه آن را در نطفه خفـه كننـد.

به غارت بردند ،دام ھا را دزديدند .ارتش از زير ھرگونه

امپرياليسـم انگلـيس در بنـدر بصره نيرو پياده كرد .خطر

كنترل دررفت .رسالتش نجات دادن بود ،ولي به غارت مردم

اشغال مناطق جنوبي ايران ،خاصـه منـاطق نفـت خيـز ايـران

غيرنظامي پرداخت و كشته ھا و ويراني ھا پشت سر نھاد.

از طـرف نيروھـاي مسـلح بريتانياي كبير بيشتر شد .مسئله ي

زندان ھا مملو از آذربايجـاني ھـاي بـيگنـاه اسـت ،چوب ھاي

آذربايجان كه صد درصد يك امر داخلي ايران بود ،با مداخلـه،

دار و اعدام فراوان است با ناسيوناليست ھا نيز بدرفتاري مي

تحريـك و دسـتور علني امپرياليسم آمريكا به شوراي امنيت

شود .دھقانان بيچاره را كه براي دموكرات ھا ابراز عالقـه

سازمان ملل متحد كشانده شد .امپرياليسم و ارتجاع ايران بـا

كرده بودند ،در معرض توھين قرار دادند .يك دھقان پير

وارونـه جلـوه دادن خصلت دموكراتيك نھضت آذربايجان

آذربايجاني به ما چنين گفت :مال و حيثيت ما را پايمال كردند،

خواستند آن را بھانه اي براي مبارزه عليه نه تنھا آزاديخواھان

آثار اين حوادث جگرسوز ھرگز از خاطر آذربايجاني ھا

ايران ،بلكه عليه نھضت انقالبي جھاني و پيشروترين ُگردان

زدوده نخواھد شد«4.

اخبـار جرايـد تھـران بـا ھمـه ي

آن يعني اتحاد شوروي قراردھند.

سانسـوري كـه بالفاصله پس از شكست جنبش آذربايجان

ارتش ايران كه كامالً در يد قدرت مستشاران نظامي آمريكا

برقرار شد ،ارقام وحشتناكي بـه دسـت مـي دھـد .روزنامـه ي

)براسـاس قراردادھـاي دوجانبـه سـاعد -دريفـوس( و جرج آلن

داد تحـت عنوان »حكومت نظامي در تبريز -كشتار ششصد

قرارداشت ،و ژاندارمري ايران كه اين زمان تحت فرماندھي

نفر از دموكرات ھاي آذربايجان« و »اعزام ھيئت به

ژنرال شوارتسكف آمريكايي بود ،مناسبترين اھرم براي

آذربايجـان بـراي تشـكيل ادارات دولتی«  5گوشه ھايي از

اجراي چنين حركت ھاي تجاوزكارانه اي شد .حمله و ھجوم

جنايت را برشمرد .ماشين كشتار و جنايت ارتش و دولت به

نظامي به آذربايجان زير بھانه ي »فـراھم كـردن مقدمات

كار افتاد .قتل عام ھـاي دسته جمعي شروع شد .از طرف

انتخابات دوره ي پانزدھم و تأمين آزادي انتخابات« آراسته و

وزرات دادگستري آقاي عبدالعلي لطفي مدير كل بازرسـي

پيراسته شد و ھيجانات ميھن پرستانه و ناسيوناليستي و

وزرات دادگسـتري ،بـه سمت رياست دادگستري آذربايجان

ھمراھي ھاي مذھبي سلطان الواعظين ھاي درباري ،بدرقه

منصوب شد 6 ،تا احكام كامالُ قانوني براي تصرف و اعاده ي

راه تجاوزگران گرديد  .آنچه به دست آمد ،تحكيم منافع انگليس

مالكيت خان ھا و سرمايه داراني كه در پناه اوباش مسلح و

و آمريكا در ايران و لغو قراردادھاي ھمكاري ايران و

ارتش شاھنشاھي به محل آمده اند ،صادر نمايد*.

شوروي بود .در ايـن رھگـذر بـه قيمـت خـونه ـاي بيشماري

كشتار و قتل عام نيروھاي دموكراتيك جامعه فقط در آذربايجان

كه ريخته شد ،زمين ھاي تقسيم شده و اراضي خالصه تحت

محـدود نمانـد .ھمـان جنايـات در سراسـر منـاطق ُكردنشين به

تصرف كشاورزان ،و موقوفات بزرگ تحـت تصرف و

ويژه در مھاباد و كرمانشاه تكرار شد و در مازندران ھمه ي

استفاده ي كشاورزان آذربايجاني ،مجدداً به دست مالكين و

سنديكاھاي كارگري و شـعب حـزب تـودة ايران مورد حمله و

سرمايه داران و روحـاني نمايـان موقوفـه خـوار فراري كه

ھجوم ژاندارمري و افراد مسلح قاديكالھي و يمين اسفندياري

اينك به صورت قھرمانان ملي در پناه ايالت مسلح ذوالفقاري و

قرارگرفـت و خلعـت بـري ھـا و قنبرخان چھاردھي و

يمين افشار و جمشيدخـان اسـفندياري و ملك قاسمي ھا ظاھر

اكبرخان و خانواده ي پر شاخ و برگ صـوفي و امينـي

ميشدند ،افتاد .در خط سير ارتش شاھنشاھي به آذربـايجان جز

لنگـرودي و خـان ھـاي طـوالش ماننـد عزت الملوك ساساني و

جنايت و وحشـت و خرابـي چيزي به جاي نماند .به قول ويليام

باقيمانده ھاي ضرغام السلطنه و نوكرھاي حاج آقا رضا رفيع

دوگالس قاضي آمريكايي كه پس از »فتح آذربايجان!« به

در سرتاسر گـيالن بـه جنايـاتي دست زدند كه يادآور حمله ي

تبريز رفت» ،ارتش ايران ،ارتش رھايي بخش در مسير خود

مغول و چنگيز بود7 .

گفتني است ستون تحت فرمانـده ي

آثار خشونت بر جاي گذاشت .ريش دھقانان را آتش زدند .به

سرھنگ مقبلی که از گيالن و جاده ي انزلي -آستارا به طرف

نـاموس زنـان و دختـران آنـان تجاوز كردند ،اموال خانه ھا را

آذربايجان در حركت بود ،اين جنايـتكـاران و خـان ھـاي
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ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

محلـي را مـورد حمايت و تقويت قرار ميداد .اين چنين نھضت

7-حاصل كار لشكركشي به آذربايجان ،سلطه ي مجدد مالكان

دموكراتيك آذربايجان و جريان دموكراسـي سراسـري ايـران

بزرگ آذربايجاني مانند ذوالفقاري -يمين افشار -اسلحه

مـورد حمله و تجاوز گسترده ي ارتجاع داخلي و امپرياليسم

دارباشي -امير نصرت اسكندري -شاھزاده ملك قاسمي -آصف

متحده ي آمريكا و انگليس قرارگرفت.

مقدم) ورثه ي صمدخان مراغه اي( -حاج عليلو سردار

– 1روزنامه ي داد ،شماره ي  ، 843مورخه ي  2مھرماه 25

عشاير -مجتھدي ھا و امثالھم بود .دولت و دربار پھلوي دوم

2-روزنامه داد شماره  874مورخه ي 25/8/8

پس از اعدام  2500نفر در محاكم نظامي و  7000نفر كشته

 3 -روزنامه ي داد ،شماره ي ، 865مورخه ي  28مھرماه

به دست اوباش مسلح تحت فرمانده ي ابوالقاسم جوان و حميديه

1325

و بھادري )از نوه ھاي سردار بھادر وزير جنگ محمدعلي

 4-مجله ي دنيا ،آبان ، 1354ص ، 20مقاله ي حسين جودت

شاه( و  8000نفر زنداني و  70000نفر پناھنده به اتحاد

» 21آذر يك روز تاريخي در جنبش انقالبي ايران»

شوروي ،توانست آذربايجان و كردستان را به زير سلطه ي

5 -داد ،ستون اخبار ،مورخه ي  23آذر ماه 1325

خونتاي نظامي درآورد .آخرين بازمانده ي زنداني ھاي آن

6-داد ،ستون اخبار ،مورخه ي  23آذر ماه 1325

حمله ي نظامي ،زنده ياد صفر قھرمانيان بود كه پس از سي

*-آيا دكتر مصدق از اين سابقه شيخ علي لطفي و سابقه ننگين

ودو سال زندان ،در انقالب  22بھمن  1357از زندان رھايي

و جابرانه او بر رياست دادگاه  53نفر بي خبر بـود كـه چنـين

يافت و قھرمان ملي نام گرفت و يادش جاودانه است .آمار و

شخصيت سرسپرده به دربار و امپرياليسم را در كابينه ملي

ارقام اين فاجعه از صفحه ي  276كتاب »از سيد ضيا تا

خود جاي داد .آن وقـت انتظـار داشـت كـه حـزب تـوده ايـران

بختيار« نوشته ي مسعود بھنود چاپ ھفتم  1377نقل و اقتباس

و روشنفكران مبارز كابينه او را تأييد كنند؟!

شده است.

جمھوری اسالمی سه زندانی سياسی را اعدام کرد
ھم زمان مقر حزب دمکرات کردستان مورد حمله موشکی
قرار گرفت و دست کم  11نفر کشته و دھھا نفر زخمی شدند.
گرچه ھنوز کسی مسئوليت اين حمله را نپذيرفته ،اما ھمه
شواھد حاکی از آن است که سپاه پاسداران مقر حزب دمکرات
کردستان را موشک باران کرده است.
سحرگاه امروز” ،زانيار مرادی“” ،لقمان مرادی“ و ”رامين
حسين پناھی“ سه زندانی سياسی کرد در زندان رجايی شھر

زندانی سياسی را قتل عام کردند .اگر به اين خبر حمله

کرج اعدام شدند .اين در حالی است که بحران اقتصادی و

موشکی امروز سپاه پاسداران به مقر حزب دمکرات کردستان

سياسی کشور را فرا گرفته است .بسياری از اساتيد

نيز صحت داشته باشد ،تراژدی جديدی در حال اتفاق است که

دانشگاھھا ،سياست مداران و کنشگران مدنی نزديک به رژيم،

جدا نگران کننده است .اين آتش افروزی ھا و زير پا گذاشتن

برای برون رفت از شرايط دشوار کنونی ،يگانه راه را باز

ابتدايی ترين حقوق دگر انديشان ،اقليت ھای دينی ... ،و خلق

سرکوب و خفقان بيشتر و اعدام زندانيان سياسی را انتخاب

ھای ساکن کشور ،آنھم در شرايطی که منطقه در آتش جنگ

دانند .اما به نظر می آيد که حاکميت جمھوری اسالمی

می سوزد و ھر آن می تواند به کشور ما سرايت کند .اين کار

کرده است .چنانچه در سال  67پس از قبول جام زھر ھزاران

جنايتی است نا بخشودنی ،که بايد به ھر شکلی جلو آن گرفته

شدن فضای سياسی و آزادی زندانيان سياسی دگر انديش می

شود و اوامر و عوامل آن مجازات شود.
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ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان
شاخان کيمين،
ميليونالرين گؤزلرينده اود پايالدين.
گلهجگی،
ياشاماقچين،
حيات اوچون،

تاريئل اوميد
ايرانلی مھاجرلر ادبی بيرليينين

عمرون چيچک قدر اولدو
 ٨٧ياشلی ملئيکه آناما
اوره يينده اوغول داغی،
گؤزلليين ھدر اولدو.
يازيق آنام ،عزيز آنام،
«اعمرون چيچک قدر اولدو».
وطنينی ايتيرميشدين،
قريبلييه اسير دوشدون.
کولک کيمی اسيب کئچدين،
آيريليغين بئتر اولدو.
داغيلساق دا بيز ھر يانا،
خاتيرالريق يانا -يانا،
پارچا -پارچا ،شانا-شانا،
قايغين بيزه چپر اولدو.
اوريينده اوغول داغی،
گؤزلليين ھدر اولدو.
يازيق آنام ،عزيز آنام،
«عمرون چيچک قدر اولدو

يوخلوغوموزدا يانماق! ….
علی حسن اوغلو
مرضيه احمدی اسکوئی«نين خاطيرهسينه
بير دئييل کی –،ميليون اورهک–
ميليونالردا ياشاييرسان؛
ميليون – ميليون آرزوالری اؤز آدينال
داشييرسان!.
بيزيم آنا وطنيميز سنين آنا آديندادير؛
آناالرين ظولمه قارشی،
حاقسيزليغا،
بوغونتويا،
کؤلهليگه چيخيش اوالن حاق –ھارايی،
سسينده ،فرياديندادير؛
بيزيم آنا وطنيميز سنين آنا آديندادير.
يوردوموزون گؤزهل قيزی مرضيه جان!
ياشاديقجا آذربايجان،
بؤيوک ايران؛
ياشاديقجا…
–بئله دئييم–
قارانقولوق بير فضانين اوره يينده اود
قورشاغی،
او – کھکشان،
ياشايارسان زامان – زامان.
دامارالردا غيرت سويو،
کيشيليگين خولقو – خويو،
قيزيل رنگلی آخديقجا قان،
ياشايارسان مرضيهجان
مرضيهجان!
خيردا – اينجه بير آرخ کيمیزينه – زينه،
ميليونالرين حيات آدلی دنيزينه-
آخيرسان سن.
فيکيرلرين سماسيندا،
اورهکلرين ماوی – ماوی گؤيلرينده-
شاخيرسان سن.
سن–
ايلديريم حيکمتلیسن؛

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

يئنیليگه،
«وارليغيميز چاليشماقدير« دئيه – دئيه
سنھايالدين.
«يوخلوغوموز دايانماقدير ،دايانمايين،
آخين»!
دئدين نسيللره.
ايللر کئچدی،
ميليون – ميليون انسانالری اوردوموزا
چکدين بيزيم.
قلبيميزده دوستلوق آدين،
صلح سئورليک ايدياالرين اکدين بيزيم.
گلهجگين موشتولوغون
اؤز قانينال پايالدين سن بو ائللره؛
«دايانمايين ،آخين!« دئدين نسيللره.
سن »نوبار«ين حياتيندان
وارليغينين معناسينی نوبار ائتدين.
اورهگينده دوشونجهلر دالغاسيندان
نوبارالندين.
سن »نوبار«ين قيش عؤمرونو،
چيچک – چيچک دالغاالنان دوشونجنله
باھار ائتدين.
سن ياشاتدين
نيسگيل بويلو مين حسرتلی دالغاالری
اورهگينين دنيزينده.
سن حياتا،
اوميد – اوميد گولدون آنجاق؛
گزنمهدی قارانليغين آفت قوردو
ديشلرينين صاف ريزينده…!
گلهجگی ياشاماقچين،
حيات اوچون،
يئنیليگه،
«وارليغيميز چاليشماقدير« دئيه – دئيه
ھارايالدين مرضيهجان!
اورهگيميزه اود پايالدين مرضيه جان!
ميليون – ميليون انسانالری اوردوموزا
چکدين بيزيم؛
قلبيميزده دوستلوق آدين،
صلح سئورليک ايدياالرين اکدين بيزيم.
«دايانمايين ،آخين!« دئدين نسيللره؛
گلهجگين موشتولوغون
اؤز قانينال پايالدين سن بو ائللره.
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