
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                      ١٣٩٠بهمن  ٨٧شماره  دوره پنجم 

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است         

 در آستانه انتخابات مجلس شورای اسالمی

اين انتخابات در حالی بر . برگزاری نهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی اسفند ماه سال جاری مصادف است با 12
وضعيت اسفبارمعيشتی مردم .  سياسی ـ اقتصادی و اجتماعی همه جانبه ای کشور را فرا گرفته است  بحران گزار می شود که

اليستی، از يک سو و خطر جنگ از به دليل اوضاع نا بهنجار اقتصادی کشور و تحريم های اقتصادی ازسوی کشورهای امپري
همين مسئله تضاد و چالش ميان تودهای مردم و حاکميتی را که . سوی ديگر فضای روانی جامعه را به شدت ملتهب کرده است

در چنين شرايطی سردمداران رژيم به . نا هنجاريهای جامعه است، عميق تر کرده است با سياست های نا بخردانه، مسبب تمام 
يرفتن اشتباهات گذشته و با تحليل درست از وضعيت پيش آمده، راه سرکوب، اختناق و انسداد سياسی بيشتر را پيش  پذ جای

 جنبش اعتراضی مردم که در  برای حاکمانی که به هر شکل خواهان حفظ وضع موجود هستند، تکرار حماسه. گرفته اند
حاکمان مسلط برکشور ميدانند با توجه به .  و ترسناک است روی داد، غير قابل تصور88انتخابات رياست جمهموری سال 

  ٢ صادامه در .سطح گسترده نارضايتی مردم از حاکميت، کوچکترين غفلت آنها ممکن است، انفجار اجتماعی در پی داشته باشد

   بهمن 22به مناسبت سالگرد پيروزی انقالب 
 را که يکی از مهمترين رخدادهای 1357 سالگرد پيروزی انقالب  بهمن مردم ميهن ما ايران22هر سال با فرارسيدن روز 

امسال مردم ايران در شرايطی به استقبال بر گذاری سالگرد . سياسی و اجتماعی تاريخ معاصر ايران است را گرامی ميدارند
در ماهها و هفته های بخصوص . انقالب می روند  که بحران همه جانبه اقتصادی و اجتماعی جامعه ايران را فرا گرفته است

اخير اخبار نگران کننده ای از اوج گيری هرچه بيشتر تنش ها و اختالف ها در ارتباط با فعاليت های هسته ای ايران ميان 
سياست گذاران اياالت متحده آمريکا، اسراييل، اتحاديه اروپا و کشورهای عربی خليج فارس از يک سو و دولت جمهوری 

ديگر اوضاع نگران کننده ای را به وجود آورده است که در نتيجه می تواند تهديدی جدی برای به اسالمی ايران از سوی 
و همچنين خطر جدی شدن تهديدات کشورهای خارجی مبنی بر حمله  .خطر انداختن صلح و ثبات  جهانی ومنطقه ای باشد

 داليل بنا به اين. گر را به همراه داشته باشدتنبيهی دي نظامی به ايران و تشديد انواع و اقسام محاصره های اقتصادی و
مهمترين و ضرورتی که ميتواند و بايد در دستور کار فعاليت احزاب و سازمانهای مترقی در لحظه حساس کنونی قرار 
گيرد، عبارت است از تالش هماهنگ و متحدانه همه نيروهای آزاديخواه و مترقی برای افشاگری و بسيج افکار عمومی در 

  ٣ادامه در ص                                                                          . مقابله با اين وضعيت بوجود آمده می باشدجهت

  
  در اين شماره

   ٦  ص                    در آذربايجان چه می کذارد

   ٩                            ص....        دليل تيرگی  

  ١٠ص ....                 به مناسبت سالروز تاسيس

  ١٢ص....                                      روزانه

  به مناسبت روز جهانی زبان مادری

اما . می آيد زبان گوناگون گفتگو می کنند که هرکدام بعنوان نماد فرهنگی هر ملتی به حساب 6000مردم جهان تقريبا به 
 .بداليل تاريخی و يا محروميت های سياسی و اجتماعی مختلف، بسياری از اين زبان ها در معرض نابودی قرار گرفته اند

 فوريه 21 به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی، روز1999از اين رو در کنفرانس عمومی سازمان يونسکو در سال 
   ام گذاری کرد و همه دولت ها و مردم جهان را فرا خواند که اهميت بيشتری بهن" روز جهانی زبان مادری" را به نام 

مجمع عمومی سازمان ملل . تدريس زبان مادری در مدارس بدهند
سال جهانی زبان  " را2008متحد نيز به دليل اهميت زياد آن، سال 

به هميين دليل در طی اين سال ها در تعدادی از .م کرداعال" ها
کشور های جهان در گراميداشت اين روز مراسم های ويژه ای بر 

در کشورهای اروپايی ساالنه بودجه کالنی به  .گزار می شود
منظور بوجود آوردن امکانات تحصيل به زبان مادری برای 

 اين ايران  یدر تقويم جمهوری اسالم .دهند مهاجرين اختصاص می
  . روز قيد هم نشده است

  ٤ادامه در ص



 
 
 
 

  ...در آستانه انتخابات
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                  ١٣٩٠ بهمن ٨٧شمارهدوره پنجم

 و سرکوب وحشيانه هزاران 88کودتای انتخاباتی سال 
که نسبت به پايمال شدن رای و نظرشان به خيابان انسانی 

ها آمده بودند، تجربه تلخی است که هرگز از ذهن جامعه 
 مردم با   آرام چندين ميليونی تظاهرات . پاک نخواهد شد

.  مواجه شد سرکوب وحشيانه نيروهای انتظامی ـ امنيتی
در اين يورش دهها نفرکشته و صدها زخمی و زندانی 

ين درجه اول حاکميت، مردم را به خس و مسئول. شدند
آقای خامنه ای پشت سر کودتاگران . خاشاک تشبيه کردند
زندانبانان رژيم قربانيان خود را به . انتخابات قرار گرفت

مرين آ.مسلخ شکنجه بردند تا به جرم ناکرده اعتراف کنند
وعاملين تقلب انتخابات به جای توجه به خواست ميليونی 

. کشتار و دستگيری معترضين را دادندمردم، دستور 
دستگير شدگان را در بازداشتگاههای آشکار و پنهان 

افشای گوشه ای از . مورد شکنجه، اذيت وآزار قرار دادند
شکنجه های وحشيانه وشنيع زندانبانان رژيم، انزجار 

اين . شديد توده های مردم ايران و جهان را بر انگيخت
را که شخصا رهبری اين دست خامنه ای  افشاگری ها 

جريان کودتايی و ضد مردمی را به عهده داشت، برای 
  .مردم رو کرد

با گذشت . بيش از دو سال است که از اين فاجعه می گذرد
زمان ابعاد غير انسانی متجاوزين به حقوق مردم بيشتر 

اما آقای خامنه ای به جای پذيرفتن . آشکار شده است
ذر خواهی از مردم، حقايق جناياتی که رخ داده است و ع

را وارونه جلوه ميدهد و مانند هميشه نا رضايتی های 
: مردم را به حساب دشمن موهوم می گذارد ومی گويد

جبهه کفر و استبداد در صددند تا حضور مردم در "
 می  و در عين حال مدعی." انتخابات را کم رنگ کنند

هد حضور مردم در انتخابات دشمن شکن خوا: " شود که
 نماينده او در سپاه پاسداران از  درعين حال ." بود

 درصد از واجدين شرايط در انتخابات 65 تا 60حضور 
اين پيش بينی ها و . مجلس شورای اسالمی خبر می دهد

بهتراست گفته شود، پيشگويی ها از زبان کسانی جاری 
 و رای آنها  می شود که نه تنها هيچ باوری به مردم

  از اوضاع نا به سامان جامعه و نارضائی که ندارند، بلکه 
اکثريت باالی مردم از حکومت دارند، از همه بيشتر با 

 .خبرند

اين آمار سازی ها و پيشگويی ها همه نشان از آن دارد، که 
برگزار کنندگان انتخابات مجلس شورای اسالمی، قصد 

 انجام داده و به  دارند از باالی سر مردم انتخابات فرمايشی
مردم در پای صندوق های رای " پر شکوه" حساب حضور

به ديگر معنی اين بارمهندسی کودتای انتخاباتی قبل . ذارندبگ
  .از انتخابات انجام گرفته است

برکسی پوشيده نيست که گرانی، بيکاری و بيخانمانی فشار 
روز افزونی به مردم، و بخصوص به زحمتکشان کشور 

اقتصاد کشور براساس سياست های غلط و . وارد می کند
ر حال نابودی و فساد تمام  گروههای حکومتی د سودجويانه

اختالس سه هزار . ارگانهای دولتی را در برگرفته است
ملياردی و اختالس های مشابه ديگر در ارگانهای دولتی و 
زير مجموعه های دولت، پرده از عمق فساد در کشور را 

توطئه های غرب و تحريم های اقتصادی و بلبشوی . باال زد
 ـ نظامی و سياستمداران، به چاب به چاب ارگانهای امنيتی

دست به دست هم داده و کشور را در لبه پرتگاه نا بودی 
نظام پولی کشور به يک باره با سقوط صد . قرار داده است

در چنين شرايطی رهبران کشور . درصدی روبرو می شود
 و زير پا گذاشتن  با دور زدن کامل مردم تصميم دارند 

گانه از جمله مجلس اصول مردمی قانون اساسی قوای سه 
اين مسئله بحران . شورای اسالمی را مطيع و تکصدايی کنند

های همه جانبه کشور را تشديد و پايگاه اجتماعی حکومت 
با اين وجود سرنوشت . را نسبت به گذشته محدودتر می کند

جنگ ويرانگر و يا سازش خائنانه  کشور با دو خطر بزرگ 
  ..مواجه خواهد شد
ذربايجان هميشه بر اين باور بوده است که فرقه دموکرات آ

در نبود آلترناتيوی قوی و مردمی، نيروهای سياسی و 
آزاديخواه کشور بايد تمام تالش خود را بکار گيرند و اجازه 
ندهند تا نيروهای انحصار طلب و تمامی خواه، تمام 
سکانهای حکومتی را در دست بگيرند و کشور را به راهی 

کودتای  اما . ع مردم در تضاد کامل استببرند که با مناف
انتخاباتی رياست جمهوری و پيامدهای بعدی آن، نشان داد 
که بخش مسلط حاکميت تصميم گرفته است تمام راه هايی که 
امکان دارد صدای منتقد و معترضی در آن رسوخ کند، 

در چنين شرايطی شرکت در انتخابات کمک به اهدافی . ببندد
  .دنبال آن استاست که حاکميت ب

 

فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های منطقه ای و جهانی را مد نظر 
داشته، با بيش از نيم قرن تجربه فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن 
مبارزه ملی مردم آذربايجان را جهت  از ناکامی و پيروزی های گذشته

داده، فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه می دهد
ریپيشه و
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                  ١٣٩٠ بهمن ٨٧شمارهدوره پنجم

 بهمن ماه 22  موضوع و درس های انقالب ايران در 
هنوز هم يکی از موضوعات مهمی است که در مرکز 
دقت و توجه تحليلگران سياسی  و جامعه شناسان قرار 

نيد وقوع انقالبات اجتماعی در هم چنانکه می دا. دارد
جوامع مختلف ناشی از ضرورت بوجود آمدن تغييرات 
اساسی و همه جانبه در ساختار اقتصادی و اجتماعی در 
آن جوامع می باشد که در نتيجه اين انقالبات، نظام های 
سياسی و ارتجاعی که عملکردشان مغاير با رشد و ترقی 

می شوند و نمايندگان همه جانبه جامعه می باشد، سرنگون 
سياسی اقشار و طبقاتی که دارای گرايشات دمکراتيک و 

اگر به تاريخ سياسی . مترقی هستند، جای آنها را ميگيرند
دويست سال گذشته جهان نگاه کنيم به اين نتيجه خواهيم 
رسيد که هيچ کشوری را نمی توان يافت که بر حسب 

ی خود، در ويژگيهای خاص ناشی از مرحله تکامل تاريخ
معرض انقالبات و تکان های شديد و پر فراز و نشيب 

کشور ما ايران نيز از اين . اجتماعی قرار نگرفته باشد
قاعده کلی و اساسی يعنی ضرورت تغييردر جامعه 

در تاريخ معاصر ايران انقالب مشروطيت . مستثنی نيست
از آن نقطه عطف های مهم و اساسی است که تالش مردم 

 برای بوجود آوردن تغيير بر اساس نيازهای ايران را
تاريخ و زمان  به نمايش گذاشت و يک حادثه مترقی ـ 

اگر چه آن انقالب بداليل مختلف بويژه . اجتماعی بود
بدليل عدم تناسب قوا ميان نيروهای ارتجاعی و مترقی در 
جامعه و مداخله بيگانگان نا تمام ماند و به پيروزی کامل 

انست به شکل ترميم نا پذيری اساس و بنياد نرسيد، ولی تو
استبداد سلطنتی و مناسبات  فئودالی را در ايران تضعيف 
نمايد و زمينه را برای رشد جامعه و فعاليت توده های 
مردم در تعيين سرنوشت اجتماعی خويش تا حدودی فراهم 

هر چند فاصله زمانی موجود ميان دو انقالب . نمايد
 بيش از هفت دهه بطول 1357 بهمن 22مشروطه و 

انجاميد ولی هم چنان مهمترين مسائل و وظايفی که در 
دستور کار اين دو انقالب قرار گرفته بود و می توانست با 
حل آنها جامعه ايران را در مسير رشد وترقی همه جانبه 

از جمله آن . قرار دهد نا تمام مانده وبه انجام نرسيده است
ل و زمينه سازی برای پيشرفت مسائل مبرم تامين استقال

اقتصادی کشور که در آن صورت ايران می تواند به يکی 
از پيشرفته ترين کشور ها و جامعه ايران به يکی از مرفه 

انجام اصالحات ارضی . ترين جوامع در جهان تبديل گردد
واقعی و عادالنه به سود دهقانان کم زمين و بی زمين، 

 و اجتماعی و سياسی دمکراتيک ساختن حيات فرهنگی
جامعه، حل مسئله ملی خلقهای ساکن در ايران بر اساس 
يک نظام عادالنه و برابر حقوق در ساختار سياسی 
جامعه، تامين عدالت اجتماعی و اقتصادی و تامين حق 
حاکميت مردم در تمامی شئونات زندگی اجتماعی آنها می 

  . باشد

انقالبی در بهمن زمينه تاريخی پيدايش و اوج گيری جنبش 
 در ايران مانند ساير انقالبات کالسيک جهان ريشه 57ماه 

در دهه های . در واقعيت های عينی جامعه ايران داشت
 جامعه ايران شاهد رشد و گسترش شتابان 50 و 40

باال رفتن قيمت نفت در اوايل . مناسبات سرمايه داری بود
 ميليارد 40غ  در آمد ساليانه ايران را تا مبل1350سالهای 

بخش مهمی از اين در آمد صرف خريد .دالر افزايش داد
تسليحات نظامی می شد ولی بخش ديگری از آن در بخش 
های مولده و صنعتی اقتصاد ايران سرمايه گذاری گرديد 
که باعث گسترش کمی و کيفی اقشار متوسط  و طبقه 

اما اين نوسازی و توسعه در . کارگر در جامعه ايران شد
صه ها و حوزه های اقتصادی و اجتماعی با نوسازی عر

سياسی بخصوص در زمينه آزاديها که بتواند تامين کننده 
شرکت اقشار و طبقات مختلف در فعاليتهای سياسی و 

 با 1353رژيم ايران در سال . اجتماعی باشد، همراه نبود
. تشکيل حزب رستاخيز نظام تک حزبی را به وجود آورد

با ضرورت تاسيس چنين حزبی در شاه در ارتباط 
در هيچ جای : "مصاحبه با روز نامه نگار انگليسی گفت

دنيا چنين پيوند نزديکی ميان رهبر و مردم وجود نداشته 
اين اقدام باعث نا رضايتی نزديکترين رجال سياسی ".است

 دهها تن از 1354در اواخر . در خدمت رژيم نيز شد
هنرمندان باز داشت و روشنفکران، اساتيد دانشگاهها و 

تعدادی از آنها مجبور به اعترافات . زندانی شدند
 تاريخ و تقويم اسالمی را 55در سال . تلويزيونی  گرديدند

لغو و تاريخ شاهنشاهی را جايگزين آن کرد و به تقليد از 
سپاه دانش، سپاه دين را به وجود آورد و موقفه های 

ی قشر بااليی مذهبی را که منبع در آمدهای کالن برا
. روحانيت در ايران بود را تحت نظارت دولتی قرار داد

در نتيجه انجام اين اقدامات شکاف و تضادهای همه جانبه 
ميان گروههای رژيم حاکم در ايران و نيروهای اجتماعی 
ناراضی اعم از مدرن و سنتی را به اوج خود رسانيد که 

ده خود  با شتاب فزلين1357در نتيجه نيمه دوم سيال 
در پی . موجب سرنگونی رژيم پهلوی در ايران شد

سرنگونی رژيم سابق و ادامه و تعميق انقالب و فرا رويی 
آن به انقالبی که بتواند خواسته های دمکراتيک و انسانی 
جامعه را تحقق بخشد، تنها در گرو اتحا وسيعی از 

که اين امر مهم و . نيروهای آزاديخواه در کشور می شد
 تاريخی بدليل تفرقه و چند دستگی ميان ضرورت

در نتيجه زمينه را برای . نيروهای آزاديخواه ايجاد نگرديد
مصادره انقالب از سوی نيروهای انحصار طلب مذهبی 

  .يعنی خمينی و اطرافيان او فراهم آمد
  
  
  
 



  
  
  
  
  

  ...به مناسبت روز
ری را به همه انسانها و روز جهانی زبان ماد

بخصوص به فعاالن و کوشندگانی که دل در گرو 
مبارزه و تالش خالقانه در اين عرصه مهم از فعاليت 

  .انسانی داشته و دارند تبريک می گوييم

بطور عام زبان در جريان يک پروسه طوالنی و 
تاريخی تکامل زندگی اجتماعی به وجود آمده و بيان 

 است که او را در مقايسه با مادی شعور نوع انسان
جانداران ديگر در موقعيت و مقام متمايز و برتری 

زبان نقش مهمی در تکامل شعور . قرار داده است
فردی و اجتماعی زندگی بشری ايفا نموده و می 

انسان تنها با استفاده از کلمات و زبان است که . نمايد
 می تواند تاثرات خود را که ناشی از انعکاس روانی

واقعيت های خارجی است را بيان نمايد و هم چنين 
در زمينه های هنری که فرهنگ هر ملتی را می 
سازند، بيانهای عاطفی و احساسی خود را در قالب 
های مختلف هنری به نمايش گذاشته و افاده کند و با 
هم نوعان خود ارتباط بر قرار نموده و به کار خالق 

و . ها بپردازدفردی و اجتماعی در همه زمينه 
همچنين تجربيات و يافته های علمی و عمومی خود 

زبان مادری . را به نسل های آينده انتقال دهد
محصول و نتيجه آفرينش جمعی و ابزار شاخص مهم 
همبستگی و تعيين هويت هر ملتی است که عشق به 
  .آن ريشه عميقی در غرايز فردی و جمعی آنها دارد

حاظ تاريخی و شکل تجمع جوامع مختلف انسانی به ل
قومی و اتنيکی و ملی در محيط ها و مکان های 
مختلف جغرافيايی و سر زمينی  زندگی کرده و 
سکنی گزيده اند و زبان مادری مشترک آنها، گروه 
. های مختلف زبانی را از همديگر متمايز نموده است

در نتيجه تنوع و کثرت گروه های مختلف زبانهای 
ايی انسانی به يک واقعيت غير قابل مادری در جغرافي

شکل گيری پروسه زبان . انکار مبدل گرديده است
مادری يک پروسه طبيعی بوده و حق استفاده کردن 
از زبان مادری ريشه در حقوق طبيعی و انکار نا 

عليرغم درجه و جايگاه . پذير انسان ها دارد
گروههای زبانی در حاکميت سياسی و موقعيت 

موجود آن از لحاظ اقتصادی و تعريف شده و 
اجتماعی در کشور های مختلف و همچنين استاندارد 
و مدرنيزه بودن هر زبانی را نمی توان معيار و 

چراکه ضعف . مالک تبعيض و نا برابری قرار داد
کمی و کيفی هر زبان مقوله ای خصلتی نيست، زيرا 
بدليل عدم امکانات رشد که ريشه در تبعيضات 

 يا فرهنگی داشته، دارای رشد برابر با مختلف سياسی
  . زبانهای ديگر نبوده است

دفاع از برابری حقوقی گروههای مختلف زبانی و 
فرهنگی همواره در مر کز توجه مجامع مختلف 

اعالميه جهانی حقوق . حقوق بشری قرار داشته است
 در ماده دوم خود اعالم ميدارد 1948بشر مصوب 

رفتن نژاد، رنگ، جنسيت، افراد بدون در نظر گ"که 
زبان، دين، باورهای سياسی، منشاء ملی و يا 
اجتماعی، مالکيت، محل تولد و خصوصيات ديگر، 

همچنين ". دارای همه حقوق و آزاديها می باشند
 16عهدنامه بين المللی حقوق سياسی و مدنی مصوب 

"  در مقدمه خود بيان می نمايد که 1966دسامبر 
وانند آزاد باشند مگر آنکه آحاد نوع بشر نمی ت

شرايطی را بوجود آورند که در آن تمام انسانها قادر 
باشند از حقوق مدنی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی 

دربخشهای ديگر اين عهد نامه ". خود بهره مند شوند
هر کسی حق دارد زبان مادری و "قيد گرديده که 

حق استفاده گروهای ". "سرزمينی خود را بياموزد
نی برای دست يابی به امکانات و خدمات در زبا

حق گروهای زبانی "ـ " جهت رشد فرهنگ خود
برای اظهار وجود در رسانه های گروهی و جمعی و 
نام گذاری اماکن و محل ها به زبان خاص ملی 

همچنين آمده است که حقوق تمامی جمعيتهای ." خود
زبانی مساوی و مستقل از موقعيت آن زبانها به 

همه . رسمی ـ محلی و يا اقليتی بودن می باشدعنوان 
جمعيت های زبانی حق دارند که ميراث ملی و 
فرهنگی خويش را شامل نمود های مادی آن يعنی 
مجموعه های اسناد، آثار هنری و معماری، بناهای 
تاريخی و متن های نوشتاری زبان خود را حفظ و 

  . نگهداری نمايند

سال اخير عليرغم در جامعه ايران در طول يکصد 
فعاليتها و تالشهای احزاب و سازمانهای سياسی و 
مبارزات فعالين در راه احيای حقوق مدنی هنوز 
معضل اجتماعی و فرهنگی تحصيل و آموزش به 

و تا زمانی که . زبان مادری الينحل باقی مانده است
مسائل عام مربوط به تامين حقوق دمکراتيک در 

ل کماکان باقی خواهد ايران حل نگردد، اين مشک
ساخت و بافت جغرافيای فرهنگی زبانی ايران . ماند

مبتی بر کثرت زبانی و فرهنگی خلقها ی ساکن در 
آن می باشد و به همين دليل جامعه ايران می بايست 
با تکيه بر ذات فرهنگی ـ زبانی متنوع خود عرصه 
ورود به تعليم و تربيت و آموزشی در سيستم 

 با تکيه بر زبان مادری بنا می تحصيلی جديد را
چراکه هم رابطه عاطفی ميان مادر و بچه که . نمود

  ريشه در ياد گيری زبان مادری در دوران کودکی را 

  ٥ در صادامه 

۴ 

   آذربايجانکراتناشر افکارفرقه دم                  ١٣٩٠بهمن ٨٧شمارهدوره پنجم



  

  

  

  ...به مناسبت روز

  ...به مناسبت روز

خارج ن ديگر تامين می نمود و هم فاصله محيط زبانی را ميان سيستم آموزشی به يک زبان و تکلم به زبا
عدم تحصيل به زبان مادری موجب رئاليزه نشدن . از محيط آموزشی در مناطق ملی را بوجود نمی آورد

توانايی های بالقوه تکامل و پيشرفت زبان است و در نتيجه قشر روشنفکر در مناطق ملی که به زبان 
ليس و روان با مشکل مواجه می ديگری تحصيل کرده اند در زمينه تفهيم و تفاهم زبانی و ارتباط گيری س

سراسری اين خالء را به گردند چرا که به وجود آمدن تفاوتهای در زمينه رشد کمی و کيفی زبان ملی و 
  .وجود آورده است
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                   ١٣٩٠بهمن ٨٧شمارهدوره پنجم 

   فرقه دموکرات آذربايجان بخش هايی از مرامنامه
  ١٣٢٤ مصوب نخستين کنگره در  دهم مهر ماه 

 در ارتباط با زبان مادری
  

به همين خاطر فرزندانمان بايد .  رشد فرهنگ ملی می باشد زبان مادری وسيله ای پر قدرتی برای-٧٢
بدون معطلی خواه در مدارس دولتی و خواه در مدارس خصوصی بزبان مادريمان آموزش ببينند، و در 

فرقه دموکرات . اين راستا الزم است که بدون تاخير کتب درسی و ساير امکانات تحصيلی مهيا گردد
س برای ساير اقليتهای قومی نظير کردها و غيره بزبان مادريشان را آذربايجان، حق باز نمودن مدار

 .محترم می شمارد

 جهت تامين رشد و تکامل آموزش و پرورش عمومی آذربايجان بايد در تبريز دانشگاه ملی تاسيس -٢٨
  .گردد

 حرفه -نی برای باسواد نمودن بزرگساالن بايد در شهرها و روستاها بطور جداگانه مدارس و اماکن ف-٩٢
  .همچنين جهت ايجاد سهولت مادی و شرايط تحصيلی بايد تدابير ويژه ای اتخاذ شود. ای گشايش يابد

 بايد کليه کتب و برنامه های درسی از مدارس ابتدائی گرفته تا آموزشگاههای عالی، از نو مورد -٠٣
يج می دهند بطور کامل تميز شده بررسی قرار گيرد و از کلمات و جمالتی که ظلم و استبداد را تبليغ و ترو

و جهت تربيت نسل جديد مطابق با اصول دموکراسی و روحيه آزاديخواهانه بايد کتب و برنامه های درسی 
  .جديد آماده گردد

 بايد به تعداد مراکز آموزشی و علمی در شهرها و روستاها افزوده شده و کتابخانه ها و سالنهای -٣١
. ن برای عموم مردم بايد بصورت منتظم کنفرانسهای مختلفی برگزار گرددهمچني. مطالعاتی ايجاد شود

برای رفع نقصان و کاستيهای مردم با استفاده از علم و فرهنگ، بايد آنها را در اين راه به مبارزه دعوت و 
ز بين تشويق نموده و ترياکخانه ها و خانه های فساد و قمارخانه های که نابود کننده نسل جوان می باشد، ا

هدف از انجام اين امور آگاه نمودن مردم و ارتقاء اخالق و معنويات آنها و آماده نمودن آن برای . برود
  .مبارزه جدی جهت نگهداری و حفظ استقالل و آزادی ميهن می باشد

. خود تحصيل کننداين حق کودکان آذربايجانی است که به زبان مادری  



  
  
  

  

  
  

  در آذربايجان چه می گذرد
  اکمه چهار تن به جرم خواندن سرود دستگيری و مح

گزارشگر حقوق بشری هرنا از دستگيری و محاکمه  
چهارنفر از شهروندان تبريزی در دادگاه انقالب 
تبريز به جرم خواندن سرود در رثای درياچه اروميه 

بنا به اطالع اين خبرگزاری استاد . خبر می دهد
حسن دميرچی از فعالين فرهنگی، عليرضا حسين 

)  داماد" (قايا"ه مدير گروه رقص آذربايجانی زاد
علی لطفی پورفيلم بردار و جواد شعبان مالک تاالر 
چهارشنبه يازدهم بهمن ماه در شعبه اول دادگاه 
انقالب به اتهام مشارکت در تبليغ عليه نظام جمهوری 
اسالمی به دليل شرکت در مجلس عروسی و خواندن 

اتهام . محاکمه شدندسرود در دفاع از درياچه اروميه 
وارده به استاد حسن دميرچی اجرای سرود درياچه 

 از تاروميه، به عليرضا حسين زاده به خاطر دعو
استاد حسن به مجلس عروسی اش، فيلم بردار به 
خاطر فيلم برداری و مالک تاالر به دليل به علت 

  . اجاره محل

 استاد حسن دميرچی در دفاع از خود و ديگر متهمان 
ای آهنگ دفاع از درياچه اروميه، از رفتار نا اجر

شايست و غير انسانی نيروهای امنيتی و قضايی 
وی ساخت آهنگ برای درياچه . ابراز تاسف نمود

: اروميه را افتخاری برای خود خواند و اظهار داشت
اين آهنگ هيچ بار سياسی ندارد و آگاه سازی مردم و 

اچه مسئوالن از خطر ناشی از خشک شدن دري
وی با اشاره .  اروميه را وظيفه هر هنرمندی می دانم

به عملکرد نا درست نيروهای امنيتی از بازداشت 
جوانی به اتهام واهی آن هم در روز ازدواجش  که 
باعث نا راحتی روحی برای وی و همسرش شده 

وی به قاضی . است، خالف شان يک حکومت دانست
از ما تقدير می گفت شما به جای محاکمه ما بهتر بود 

  .کرديد

 گزارش نقی محمودی وکيل دادگستری از وضعيت 
زندان ها و دادگاههای آذربايجان در روزهای اول 

  بهمن ماه

  برگزاری دادگاه چهار نفر به لحاظ اجرای -يک
سرودی در رثای خشکيدن درياچه ی اروميه در 

 علی رضا -استاد حسن دميرچی: مجلس عروسی
فيلم بردار و ( و دو نفر ديگر )داماد (حسين زاده 

امروز چارشنبه يازدهم بهمن ) مالک تاالر عروسی

ماه ساعت ده صبح در شعبه اول دادگاه انقالب تبريز 
اين افراد به اتهام مشارکت در تبليغ . محاکمه شدند

عليه نظام جمهوری اسالمی از طريق شرکت در 
مجلس عروسی علی رضا حسين زاده که در آن استاد 

 دميرچی سرودی در رثای درياچه ی اروميه حسن
اساس اتهام .ايفاء کرده مورد محاکمه قرار گرفتند

وارده به استاد حسن دميرچی ايفاء سرود مذکور وبه 
علی رضا حسين زاده به خاطر دعوت از استاد 
دميرچی به مجلس عروسی اش و به فيلم بردار به 
ه جهت ثبت و ضبط اجرای سرود و به مالک تاالر ب

   .لحاظ اجاره ی محل عنوان شده است

  
 آزادی مهدی حميدی شفق و تقی سلحشور از -دو

نامبردگان به همراه بيست و هفت تن : زندان تبريز
ديگر روز دوم شهريور ماه سال جاری در محله ی 
قوم تپه ی تبريز دستگير و از تاريخ مذکور تا به حال 

 همراه اين دو به. دربازداشت موقت به سر می بردند
ده نفر ديگر ديروز در شعبه ی اول دادگاه انقالب 
تبريز محاکمه و در همان جلسه حملبر رييس دادگاه با 
فک قرار بازداشت نامبردگان آن را به يکصد ميليون 

اتهامات وارده به تقی . تومان وثيقه تبديل کرد
سلحشور اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه 

ر گروه غير قانونی امنيت کشور و عضويت د
" و مشارکت در تشکيل گروه رقص " قورتولوش"

برای کودکان و تبليغ عليه نظام جمهوری " الچين 
اسالمی و اتهامات وارده به مهدی حميدی شفق تبليغ 
عليه نظام جمهوری اسالمی از طريق مصاحبه و 
اطالع رسانی با راديو های بيگانه دردوران بازداشت 

   . شفق اعالم شده استبرادرش هادی حميدی

  
 محکوميت سعيد نعيمی به دو سال حبس تعزيری -سه

سعيد نعيمی که پيش تر در : و تبرئه ی سعيد موغانلی
شعبه ی اول دادگاه انقالب تبريز محاکمه شده بود به 
يک سال حبس تعزبری از بابت اتهام جاسوسی به 
نفع سرويس اطالعاتی جمهوری آذربايجان و يک 

زيری از بابت اتهام تبليغ عليه نظام سال حبس تع
وکالت سعيد . جمهوری اسالمی محکوم شده است

. نعيمی را محمد رضا فقيهی نيا به عهده داشته است
همچنين بيت اهللا محمدی معروف به سعيد موغانلی از 
اتهام تحصيل مال ار طريق نامشروع تبرئه شده 

  نج دادگاه بيت اهللا محمدی در شعبه ی يکصد و پ. است
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دادگاه عمومی جزايی تبريز و به رياست پودراتچی 
محاکمه و موسی برزين خليفه لی از محمدی دفاع 

   .کرده بود

  
عدم انتفال محمد جراحی و شاهرخ زمانی به  -چهار

مسئول بند قرنطينه ی : بند عمومی زندان تبريز 
زندان تبريز به نام الهوتی از انتقال اين دو فعال 

د عمومی زندان تبريز خودداری و دليل کارگری به بن
آن را اطالع رسانی گسترده ی دستگيری اين دو و 
انتشار اعالميه و انجام مصاحبه های متعدد در 
محکوميت دستگيری شان و ناراحتی مامورين امنيتی 

بديهی است که اين اقدام . از اين امر عنوان شده است
ه و در راستای اذيت مضاعف اين افراد صورت گرفت

طبق رويه ی معمول، زندانی تازه وارد صرفا به 
مدت دو يا سه روز در بند قرنطينه نگهداری و سپس 

الزم به ذکر . به بند مخصوص خود منتقل می شود
است که وضعيت بند قرنطينه بسيار نامساعد و کامال 

   .غير بهداشتی است

 در گزارشی ديگر آقای محمودی از محکوميت 
ربايجان در دادگاه انقالب تبريز هشت فعال مدنی آذ

بنا براين گزارش هشت نفراز فعاالن . خبر می دهد
مدنی آذربايجان در شعبه اول  دادگاه تبريز هر کدام 
به يک سال حبس تعزيری محکوم شده اند که هشت 

اين . ماه از حبس مذکور به حالت تعليق در آمده است
ی افراد به اسامی اکبر مهاجری ـ محمد رضا بخش

خواجه ـ رحيم علی رضايی ـ شهرام داداشی ـ مسعود 
بايرامی ـ امير بابايی ـ ولی برقدار و عسگر آقايی 
الوندی به همراه دو نفر ديگر که تبرئه شده اند در 
شعبه اول دادگاه انقالب تبريز و در هفدهم دی ماه 

اتهام وارده به اين افراد  طبق کيفر . محاکمه شده اند
 ارسالی از شعبه چهارم بازرسی خواست تنظيمی و

دادسرای عمومی و انقالب تبريز اجتماع و تبانی 
برای ارتکاب جرم عليه امنيت کشور اعالم شده 

در حاليکه اين افراد به هنگام چسباندن اعالميه . است
با مضمون حمايت از دستگير شدگان دوم شهريور 
ماه در محله قوم تپه تبريز ودر خواست آزادی آنها، 

وسط بسيجيان دستگير شده و هيچگونه عملی که ت
متضمن اجتماع و تبانی و يا هر اقدام ديگر عليه 

الزم به ذکر است .امنيت کشور باشد مرتکب نشده اند
که عالوه بر اتهام مذکور، اتهام تبليغ عليه نظام 
جمهوری اسالمی نيز در شعبه چهارم بازرسی 

فهيم شده بود دادسرای عمومی و انقالب به اين افراد ت
که قبل از صدور کيفر خواست، در خصوص اين 

  وکالت چهار . اتهام قرار منع تعقيب صادر شده است

  

  

  

نفر از نامبردگان را آقای جعفر افشارنيا بر عهده 
  . داشته است

گزارش از نقض حقوق اقليت های قومی ـ ملی در 
  :ماه گذشته

 طبق جمع بندی گزارشگران حقوق بشری خط صلح 
در ماه گذشته از مجموع هشت گزارش ثبت شده، 

 مورد نقض حقوق اقليتهای قومی در ايران 153تعداد 
توسط واحد آمار، نشر وآثار فعاالن حقوق بشری در 

از اين تعداد می توان به . ايران استخراج شد
 تن از سوی 74 شهروند و محکوميت 79بازداشت 

اه  م6 ماه حبس تعزيری، 639دستگاه قضايی به 
  . ضربه شالق اشاره کرد1070حبس تعليقی و 

باد های نمکی کشاورزی آذربايجان را تهديد می 
  . کند

 به گزارش ايسنا محمديان رئيس سازمان جهاد 
کشاورزی آذربايجان شرقی از فاجعه پسروی درياچه 

محمديان . اروميه برای کشاورزی استان خبر داد
 گفت پسروی درياچه اروميه موجب شور شدن
چاههای اراضی کشاورزی اطراف و تهديدی برای 

وی با . فعاليت کشاوورزی در آن اراضی شده است
اشاره به اينکه بخش بزرگی از اراضی استان در 
حاشيه درياچه واقع شده اند و شهرستان های ملکان، 
بناب، عجبشير، آذرشهر و شبستر در اين محدوده 

 باز مانده قرار دارند، زارعان اين منطقه از فعاليت
او افزود بادهای نمکی حاصل از اين پسروی، .  اند

  .خطر جديبرای کشاورزی استان است

استفاده بهينه از آب، رها :  محمديان تصريح کرد
کردن مابقی آب به درياچه و جلوگيری از کشاورزی 

ر حاشيه درياچه از سوی کارشناسان و مسئوالن د
  . سازمان، به کشاورزان توصيه شده است

قابل ذکر است که خشک شدن درياچه اروميه و 
پيامدهای منفی محيط زيستی آن برای استان های 
آذربايجان شرقی و غربی و کل کشور از کسی 

اينکه جوانان آذربايجانی به خاطر . پوشيده نيست
اعتراض به بی توجهی مقامات و مسئولين استانی و 
کشوری به خشک شدن درياچه اروميه مورد پيگرد، 
زندان و محروميت های اجتماعی واقع می شوند نيز 

اينکه مقامات و مسئولين ذی . از کسی پوشيده نيست
  ربط چرا نمی خواهند برای رفع اين معضل بزرگ  
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زيست محيطی چاره ای بيانديشند، سئوالی است که 
  .تا به حال پاسخ قانع کننده داده نشده است

   تبريز کارگر ايران خودروی1300بالتکليفی 

 جرايد و نشريات محلی در استان آذربايجان شرقی 
در پی تالش برای حذف خط توليد وانت پيکان ايران 
خود روی تبريز به دليل غير استاندارد بودن آن، می 
نويسند درحاليکه توليد برخی خودروهای بی کيفيت 
داخل ادمه دارد و مجوز خودروهای غير استاندارد و 

شود، چرا تنها توليد کننده وانت حادثه ساز داده می 
 کارگر در تبريز در ابهام 1300پيکان در کشور با 
اين امر در حالی صورت می گيرد . قرار گرفته است

. که توليد خودروهای بی کيفيت در مرکز ادامه دارد
چندی پيش پليس راهنمايی و رانندگی ناجا شماره 

شتن گذاری وانت پيکان توليد تبريز را به دليل ندا
تجهيزات ايمنی الزم متوقف کرد و بدين ترتيب، بيش 

 هزار دستگاه وانت پيکان روی دست ايران 40از 
گروهی از مقامات بر اين عقيده . خوروی تبريز ماند

اند که دوران توليد خود روهای با کيفيت پايين به سر 
گروهی ديگر که سخت منتقد اين نظر . آمده است

 که بايد در ارتقاع هستند می گويند درست است
استانداردهای الزم و افزايش ضريب ايمنی 

اما سخت گيری برای . خودروهای توليد داخل کوشيد
يک خودرو آنهم در شهرستان با وجود توليد 
خودروهای بی کيفيت در مرکز، سئوال بر انگيز شده 

آنهم در اين وانفسای معضالت اشتغالزايی و . است
  .يد کنندگانمشکالت حاشيه ای برای تول

تجمع کارگران شهرداری تبريز در مقابل ساختمان 
  فرمانداری

 جمعی کارگران از کارگران شهرداری تبريز در 
اعتراض به اجرايی نشدن حذف شرکت های 

 بهمن در مقابل 23پيمانکاری روز يک شنبه 
خبرگزاری . ساختمان فرمانداری تبريز تجمع کردند

پوشش خبری داده ايلنا که اين تجمع اعتراضی را 
در اين تجمع کارگران خواستار : است می نويسد

تعيين تکليف وضعيت استخدامی خود و پاسخ قاطع 
يکی از کارگران به . مسئوالن در اين زمينه هستند

 با وجود تصويب هئيت وزيران: خبرنگاران گفت
  مبنی بر آنکه دستگاههای اجرايی مکلفند قراردادهای

  

  

  

  

  

کت های پيمانکاری برای نيروی منعقد شده با شر
 روز پس از ابالغ مصوبه 15انسانی را ظرف 

  فسخ کرده و يا کارکنان شرکتی )  شانزدهم بهمن ماه(

شهرداری تبريز از . به طور مستقيم قرار داد ببندند
مسئوالن : وی اضافه کرد. اين اقدام خودداری می کند

شهرداری تبريز با اين بهانه که اين مصوبه فقط 
و ) 5(مشمول دستگاه های اجرايی موضوع مواد 

قانون خدمات کشوری می شود از اجرای آن ) 117(
  .سر باز می زنند

 يکی ديگر از کارگران شهرداری تبريز به 
ما از مسئوالن می خواهيم : گزارشگر ايلنا می گويد

اجرای قانون را مبنی بر حذف شرکت های 
با . نندپيمانکاری در شهرداری ها هم اجرايی ک

اجرای اين قانون حق و حقوق کارگران شهرداری 
  .  بدون هيچ اجحافی پرداخت خواهد شد

   روستای شهرستان اهر آب لوله کشی ندارند40

 می گذارد و 57 سال از انقالب بهمن 33 در حاليکه 
مسئولين حکومتی مدعی هستند که بيشترين دقت را 

 داشته اند، به اقشار پايينی جامعه بويژه به روستاها
خبر گزاری فارس از شهرستان اهر گزارش ميدهد 

.   روستای اين شهر فاقد آب لوله کشی می باشد40که 
آقای رضا صديقی رئيس کميته برنامه ريزی 

روستاهای شهرستان اهر به : شهرستان اهر می گويد
دليل استعدادهای بالقوه در بخش کشاورزی و 

د که اميدواريم با دامداری نيازمند توجه بيشتر هستن
همکاری اداره آب روستايی شاهد اختصاص 
اعتبارات الزم برای حل مشکل آبرسانی به اين 

وی همچنين به اصالح شبکه توزيع . روستاها باشيم
آب شهر اهر اشاره کرد که با عمر بيش از نيم قرن 

صديقی . به اصالح کامل و باز سازی نياز دارد
رستان اهر و بخش همچنين با اشاره به اينکه شه

هوراند به دليل واقع شدن در منطقه کوهستانی همت 
مسئوالن شرکت گاز را می طلبد که گازرسانی به 
روستاهای فاقد گاز در برنامه کاری سال آتی شرکت 

وی همچنين . گاز استان آذربايجان شرقی قرار گيرد
خواستار همکاری ادارات گاز، فاضالب، برق، 

ات خدماتی برای تسريع در مخابرات و ساير ادار
   .اجرای اين پروژه ها شد
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  دليل تيرگی روابط ايران و آذربايجان
امسال آذربايجان بيستمين سال استقالل 

جمهوری آذربايجان در . خود را جشن گرفت

قفقاز جنوبی واقع است و تقريبأ دويست سال در 

استقالل . ترکيب روسيه قرار داشته است

جان با فروپاشی اتحاد شوروی جمهوری آذرباي

دولت نوبنياد آذربايجان پس از .  صورت گرفت

استقالل  کوشيد روابط ديپلوماتيک خود را با تمام 

کشورهای همسايه به جز کشور ارمنستان که در 

حال جنگ با او بود، بر اساس قوانين بين المللی 

تنظيم و بخصوص با همسايگان خود مانند 

ران روابط دوستانه تری گرجستان، روسيه و اي

ذربايجان و در اين ميان مناسبات آ. بر قرار نمايد

در . ی بر خورداراستترکيه از ويژگی  خواص

اين سالها روابط سياسی ـ اقتصادی و فرهنگی 

دولت آذربايجان با ديگر کشورهای جهان 

همين بس که صد و چهل و پنج . گسترش پيدا کرد

ذربايجان در کشورجهان به عضويت غير دايمی آ

شورای امنيت سازمان ملل متحد رای مثبت 

اما دليل تيرگی روابط آذربايجان با . دادند

بيش از بيست سال پيش جمهوری . ارمنستان

ارمنستان با حمايت دولت گارباچف و با ادعای 

واهی به خاک آذربايجان تازه به استقالل رسيده  

فاقد نيروهای مسلح  تجاوز کرد و بيست در صد 

عيلرغم . ازخاک اين کشور را اشغال نمود

قطعنامه های سازمان ملل ومحکوميت 

اشغالگران ارمنی دولت متجاوز ارمنستان مناطق 

  .اشغالی را تا به حال تخليه نکرده است

       رابطه سياسی ـ اقتصادی و فرهنگی 

جمهوری آذربايجان با جمهوری اسالمی ايران 

دو ملت ايران و طی سالهای گذشته عليرغم تمايل 

بزرگترين دليل . آذربايجان در نوسان بوده است

آن دخالت های نا بجايی است که گاه و بيگاه 

سران جمهوری اسالمی در امور داخلی 

تلويزيون و راديوهای ترک . آذربايجان داشته اند

زبان ايران منظم ومرتب عليه دولت آذربايجان 

بعضی از . تبليغات منفی پخش می کنند

انيون درجه اول جمهوری اسالمی با روح

تبليغات وسيع خود می خواهند بنيادگرايان 

اسالمی در آذربايجان را تقويت کنند و از اين 

طريق سيستم سياسی آذربايجان را از مسير خود 

خارج  و يک نظام اسالمی مانند ايران در اين 

دستگاه امنيت ايران برای . کشور بوجود بياورند

 خود از ترور اشخاص نيز رسيدن به اهداف

چندی پيش يکی از نويسندگان . ابايی ندارد

اخيرا رسانه . آذربايجانی قربانی همين مقاصد شد

های آذربايجان فاش کردند که باال قارداش 

داداشوف شهروند جمهوری آذربايجان که در 

اردبيل مقيم است ماموريت ترور يکی ديگر از 

  ...و . شهروندان آذربايجان را داشته است

       سالها سران جمهوری اسالمی برشيپور 

ادامه . صدور انقالب به ديگر کشور ها می دمند

جنگ، "جنگ ويرانگر ايران و عراق با شعار 

راه  قدس از کربال می " و " جنگ تا پيروزی

  عالوه بر ويرانی های بيشمار و صدها " گذرد
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  ...دليل تيرگی

  

  دليل تيرگی

ی که در پی داشت، نيروی تدافعی ايران را از بين برد و کشور را در حال شکست جنگی قرار هزار کشته و زخم

چرا سران جمهوری .  آيت اهللا خمينی  برای رهايی کشگراز ورطه سقوط، مجبور به نوشيدن جام زهر شد. داد

ربايجان، بذر کينه و و به جای دست دوستی دراز کردن به طرف مردم آذ. اسالمی از گذشته درس عبرت نمی گيرند

مردم آذربايجان بدرستی سئوال می کنند، که چرا جمهوری اسالمی روابط دوستانه و صميمانه . نفرت را می پراکنند

 در صد خاک  کشور مسلمان نشين آذربايجان را 20سياسی و اقتصادی با کشور ارمنستان که بر اثر جنگ خونينی 

   دولت و مردم جمهوری آذربايجان روابط خصمانه دارد؟در اشغال دارد بر قرار می کند، ولی با

        سياست ضد آذربايجانی دولت جمهوری اسالمی با منافع دوکشور و تمايل قلبی دو ملت کامال در تضاد قرار 

مردم ايران و بويژه آذربايجانی های ايران خواهان رابطه ای کامال احترام آميز نسبت به مردم آذربايجان . دارد

تند و بدون ترديد دراين رابطه با هر نيرويی که قصد تفرقه و تنش بين دو کشور همسايه را داشته باشد، بشدت بر هس

سرنوشتی که سران جمهوری ".  هر کس باد بکارد، توفان درو می کند"از قديم گفته اند .     خورد خواهند کرد

ساکنان کشور پهناور ايران هميشه خواهان روابط . نيستاسالمی برای خلقهای ايران رغم زده اند هرگز شايسته آنها 

  . گسترده اقتصادی ـ سياسی و فرهنگی با ديگر خلق های جهان بوده وهستند

  جنگ ونفرت، ويرانی و . دوستی ملت ها به صلح و آرامش و پيشرفت و ترقی کمک می کند

  .مردم خواهان صلح، دوستی و پيشرفت هستند. عقب ماندگی ببار می آورد

  
 بمناسبت سالروز تاسيس جمهوری خودمختار کردستان

  
  
  
  

ما اين مناسبت .  است1324دوم بهمن ماه شصت وششمين سالگرد تاسيس جمهوری خودمختار کردستان در سال 
تاريخی و ارزشمند را به مردم کردستان و احزاب و سازمان های کرد که ادامه دهنده راه وآرمانهای آن می باشند، 

الزم است قبل از هر چيز نگاه کوتاهی به وضعيت سياسی و اجتماعی جامعه ايران در آن زمان . ک می گوييمتبري
  .بياندازيم

در آستانه قرن بيستم و با پيروزی انقالب مشروطيت، تالش برای مدرنيزه و دمکراتيزه کردن جامعه با توجه به 
اين مبارزه، در وهله اول عقب ماندگی جامعه از   کستاز جمله داليل ش.  نا موفق ماند1285قانون اساسی سال 

نظر اقتصادی ـ سياسی و اجتماعی و همچنين تسلط ساختار عقب مانده مناسبات فئودالی ـ عشيرتی بر کشور بود که 
دومين عامل، اهميت و موقعيت سياسی ـ . پايگاه اصلی و اجتماعی استبداد و ارتجاع را در کشور تشکيل می داد

در چنين . يی ايران بود که موجب رقابت و مداخله شديد قدرت های بزرگ در امور داخلی ايران می شدجغرافيا
او با توجه به .  به حاکميت رسيد1304شرايط و زمينه های عينی و ذهنی نا همواری بود که رضا شاه در سال 

بطور .  ايران را به اجرا گذاشتعاليق و نگرانيهای خاص خودسياست مدرنيزه کردن آمرانه و زورمدارانه جامعه
مشخص در ارتباط با کردستان به جای اصالحات ارضی که می توانست پايگاه اجتماعی حاکميت او را تقويت 
نمايد، به سرکوب فيزيکی سران عشاير و خوانين پرداخت و با استفاده کردن از زور و نظاميگری هزاران نفر از 

 ـ يزد ـ کرمان و قزوين تبعيد نمود و به جای خوانين و يا سران عشايری که اهالی کردستان را به شهرهای اصفهان
هم . کشته ويا تبعيد شده بودند، فرماندهان نظامی مستقر در کردستان را مسئول حل و فصل مشکالت مردم کرد

 تاريخ بر اساس فرهنگ و زبان مشترک برای تمام ايرانی ها، در" ملت واحد" چنين در چارچوب اجرای سياست 
 سخن گفتن به زبان 1313در سال   و.  استفاده از پوشيدن لباس محلی کردی ممنوع اعالم شد1308اسفند ماه 

 دولت طی بيانيه ای تکلم و سخن گفتن به زبان کردی 1314در سال . در مدارس نيز جرم محسوب می شد  کردی
  .در مالء عام و اماکن عمومی را رسما قدغن و ممنوع اعالم کرد
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  رات آذربايجانکناشر افکارفرقه دم                    ١٣٩٠بهمن ٨٧شمارهدوره پنجم 
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   آذربايجانناشر افکارفرقه دمکرات                     ١٣٩٠بهمن ٨٧شمارهدوره پنجم

به خاک ايران رضا شاه مجبور به کناره گيری ) اتحاد شوروی و انگلستان(بعد از شروع جنگ جهانی دوم با ورود نيروهای متفقين 
و .  سيستم سياسی ـ اداری و دولتی را که او بوجود آورده بود از هم پاشيدهمزمان با خروج وتبعيد رضا شاه از کشور،.از سلطنت شد

در نتيجه اين تغيير و تحوالت، زمينه نسبی و مساعدی برای فعاليت های سياسی و . فرزندش محمد رضا شاه به حاکميت رسيد
سی در شرايط نوين، اقدام به تشکيل حزبی مردم کرد در اولين اقدام سيا. اجتماعی در کشور و از آن جمله در کردستان بوجود آمد

که شخصيت تحصيل کرده و " ماموستا ذبيحی. " کردند1942در سپتامبر ) کومله ژ ـ ک" (کومله ژيانه وه يکوردستان" سياسی با نام 
 انتخاب شده ديگر اعضای رهبری حزب از خانواده های روشنفکری ـ اعيانی و روحانی.معلم بود به دبير اولی اين حزب انتخاب شد

بعد ها با توجه به تحوالت و .  در شهر تبريز منتشر شد1322ارگان رسمی کوموله در تيرماه " نيشتمان"اولين شماره نشريه . بودند
" حزب دمکرات کردستان"ضرورتهای تازه ای که بوجود آمده بود، روشنفکران و سياسيون کرد با هدف توسعه سياسی در کردستان، 

تشکيل حزب دمکرات کردستان را می توتن نقطه عطفی در تاريخ . د و قاضی محمد را به رهبری آن بر گزيدندرا تاسيس نمودن
چونکه توانست زمينه را برای گذار اشکال سنتی تشکيالت و رهبری . فعاليت های سياسی و تشکيالتی در کردستان ايران دانست
شعار استراتژيکحزب دمکرات کردستان، دمکراسی برای ايران و خود . مبارزات کردها به يک ساختاری مدرن و معاصر تبديل کند

اهميت اين شعار در اين بود که مبارزات مردم کردستان را با مبارزات آزاديخواهی در سراسر ايران . مختاری برای کردستان بود
مبارزات صرفا در زير پرچم ها و شعارهای چونکه در گذشته نه تنها در کردستان ايران بلکه در بقيه مناطق کردنشين . پيوند ميداد

همچنين در برنامه حزب با توجه به ويژگيهای اقتصادی و اجتماعی . ملی انجام می گرفت بدون پيوند با جنبش عمومی آن کشورها
 و متوسط جامعه کردستان ضرورت انجام اصالحات عميق و همه جانبه ای در نظر گرفته شده بود با هدف تامين منافع اقشار پايين

  .جامعه بخصوص دهقانان و انجام اصالحات ارضی
  :از جمله مهمترين اهدافی که حزب پس از اعالم جمهوری خودمختار کردستان انجام داد، عبارت بود از

  خود مختاری کردستان در چارچوب تماميت ارضی کشور      -1
  کاربست زبان کردی برای مقاصد آموزشی و اداری      -2
  نتخاب شورای اداری استان يا انجمن ايالتیا      -3
  انتخاب بومی تمام ماموران دولتی      -4
  انتشار روزنامه کردستان ارگان مرکزی حزب دمکرات کردستان       اعالم وحدت و برادری با جنبش ملی مردم آذربايجان      -5
8-        
  رزان و اعيانتدوين قانونی واحد برای تنظيم وضعيت حقوقی کشاو      -6
  تدريس به زبان کردی در مدارس-7
  تاسيس چاپخانه برای چاپ و نشر کتاب و نشريات به زبان کردی      -9

  تاسيس تئاتر کردی  -10
نيز منتشر می ) بچه های کرد(گروگال و منداالنی کرد ) آرزوهای وطن(به غير از موارد فوق چاپ مجالت ادبی مانند هيوای نيشتمان

نه اجتماعی تشکيل اتحاديه زنان کرد از اقدامات قابل توجهی بود که بانوان را تشويق و ترغيب به فعاليت در عرصه های در زمي. شد
  .اجتماعی ـ سياسی و فرهنگی می نمود که با استقبال خوبی نيز مواجه گرديد

برای اين کار دو دليل می توان . رفتاصالحات ارضی که مسئله مهم و مرکزی جامعه و اقتصاد کردستان بود با موفقيت صورت نگ
دليل اول آن بود که در ساختار اجتماعی آن زمان کردستان، جنبش ملی به همکاری سران عشاير و خوانين که مالکان . ذکر کرد

  .دليل دوم عمر کوتاه جمهوری کردستان بود که به يک سال هم نکشيد. اصلی زمين بودند، حد اقل برای مدتی نياز داشت
ومناسبات جمهوری خود مختار کردستان و جمهوری خود مختار آذربايجان که اهداف مشترکی را پيگيری   مينه اتحاد ها روابطدر ز

طرفين   وجود داشت،  گرچه در ابتدای کار دشواريهايی بر سر مسائل ارضی بين دو. می کردند از اهميت ويژه ای برخوردار بود
. انعقاد کردند که در متن آن همکاريهای همه جانبه ای به نفع هر دو خلق در نظر گرفته شده بود 1325قراردادی را در ارديبهشت ماه 

يکی ديگر از اقدامات جالب توجهی که در آن برهه از تاريخ رخ داد، شرکت حزب دمکرات کردستان در جبهه ای متحد با حزب توده 
تا بتوانند با استفاده از پتانسيل مشترک به .  حزب سوسياليست ايران بودايران ـ فرقه دمکرات آذربايجان ـ حزب ايران ـ حزب جنگل و

  .اصالحات مترقی در کشور ياری رسانند
  علت شکست جنبش ملی کردستان

  . سياسی و اجتماعیفعاليتهای هر چه بيشتر تبليغاتدر اختيار نداشتن زمان کافی و الزم برای انجام       -1
و موقعيت آنها می   بويژه که منافع. ستان توسط نيروهای انگليسی که مخاف جنبش ملی کردستان بودنداشغال بخش جنوبی کرد      -2

  .توانست در کردستان عراق به خطر بيافتد
  تاثير منفی ساختار قبيله ای بر جنبش عمومی      -3
  از طرف دولت مرکزی  محاصره اقتصادی کردستان      -4
  . جنبش ملی کردستان با جنبش ملی آذربايجان تحت تاثير عوامل مختلف عينی و ذهنیعدم هماهنگی الزم بين      -5
  .مخالفت شديد دول آمريکا و انگليس با جنبش های ملی و حمايت همه جانبه آنها از دولت مرکزی      -6
  .سری ايران به داليل عينیو کردستان و جنبش سرا  نا توانی اتحاد شوروی برای کمک به ادامه جنبش ملی آذربايجان      -7

جنبش در کردستان و آذربايجان و از همه مهمتر جنبش ملی در ايران بخش جدا نشدنی از مقوله عام آزادی و دمکراسی است که 
بطور مستقيم و عينی از تضادهای مادی و طبقاتی و توان نيروهای انقالبی در مبارزه با عوامل ترمز کننده تکامل اجتماعی تاثير می 

  .خواهد رسيد  پذيرد که در جريان يک پروسه تاريخی و تغيير تناسب نيروها به نتيجه
 
 
 



  
  

 
 

  

   نو جوان وارد چرخه اعتياد می شوند٣٠٠روزانه 

اين رقم در همايش مددکاری اجتماعی در حوزه 

ساد آفرينان مردم ايران هميشه عليه فساد و ف. کودکان اعالم شد

در اين مبارزه خونها ريخته می شود، حکومتها . مبارزه ميکنند

فساد و . اما تغيير اساسی در جامعه رخ نمی دهد. تغيير می يابد

بی عدالتی ها، زورگوييها و تجاوز به حقوق انسانها همچنان 

در اين . رژيم فاسد سلطنتی سرنگون گرديد. ادامه دارد

 فاسد هزاران انسان جان خود را درگيری ميان مردم و رژيم

اين خون ها به اين خاطر ريخته می شد که يک . از دست دادند

جامعه عدالتخواه برقرار گردد و يک حکومت عدالت پناه 

از پيروزی مردم بر عليه حکومت فاسد شاه پيش . سرکار آيد

در اين مدت هيچ تغيير اساسی در . از سی سال می گذرد

.  در روی پاشينه هميشگی می چرخد.جامعه رخ نداده است

فساد مالی، فساد معنوی مانند هميشه گريبانگير جامعه شده 

اعتياد به يکی از عمده ترين  فساد معنوی تبديل گرديده . است

کار بجائی رسيده است که سازمانهای اجتماعی درباره . است

استاد . گسترش اعتياد طبل هيجان را به صدا در می آورند

لوم بهزيستی و توانبخشی با اشاره به آمار رسمی دانشگاه ع

طبق «: سال هزار سيصد هشتاد هشت در اين مورد چنين گفت

اين آمار سن شروع اعتياد، پانزده تا هيجده سالگی است و 

کار . »روزانه سيصد نو جوان وارد چرخه اعتياد می شوند

ی رسيده است که نه تنها نو جوانان بلکه بنابه اعتراف بجائ

در همايش مددکاری اجتماعی در حوزه (هادی معتمدی 

در حوزه کاری مان بارها با کودکان «: ، که می گويد)کودکان

هفت ساله و پنج ساله معتاد و حتی کودکانی که معتاد بدنيا آمده 

عنوی سراسر بنابه اين اعتراف فساد م.  »اند روبرو شده ايم

طبق . جامعه را بويژه کودکان و نوجوانان را فرا گرفته است

آمار رسمی در سال هزار سيصد هشتاد هشت، چهل و نه 

عالوه بر اين . درصد دانشجويان به مواد دخانی اعتياد داشتند

اعتياد مرز فردی را شکسته شکل جمعی و خانوادگی به خود 

  خانواده ها . ايمال ميکنداعتياد زندگی انسان را پ. گرفته است

  

  

  

جامعه ای . علت بروز چنين بيماری در بطن جامعه نهفته است

  که نمی تواند فرزندان خود را بعنوان انسان کارساز و مفيد 

پرورش دهد طبيعی است که چنين جامعه ای نمی تواند آينده  

در جوامعی که قدرت و ثروت در دست . روشنی داشته باشد

ند درصدی متمرکز است، اکثريت مطلق از عده ای محدود چ

در چنين شرايطی نيروی . زندگی انسانی محروم خواهند شد

فعال، بعبارت ديگر ثروت آفرينان نمی توانند به حد کافی از 

اين بی عدالتی ها . حاصل دست رنج خود بهره مند شود

بعبارت دقيقتر اين ستمگريها عامل عمده فساد در جامعه را 

اعتياد يکی از مهمترين عواملی است که فساد . تشکيل ميدهد

فساد آفرينی از ماهيت . می آفريند و آن را گسترش ميدهد

هيچ حکومتی که . جامعه سرمايه داری سرچشمه ميگيرد

حقوق اکثريت مردم را نا ديده می گيرد، خواه ايدئولوژيکی و 

خواه غير ايدئولوژيکی نمی تواند سدی در جلوی فساد بوجود 

حکومت ايدئولوژيکی ايران بنا به ماهيت خود که يک . ردبياو

دولت سرمايه داری و مافيايی استت  نمی تواند با حفظ وضع 

زيرا خود عامل توليد . موجود فساد را از جامعه بيرون کند

سرمايه وطن ندارد و بهيچ ملت و . فساد و گسترش آن است

جا که او دنبال سودکالن می گردد وهر . قومی تعلق ندارد

دولت ها ی کشور . سودکالن او را تامين کند وطن او است

و بر ضد . های سرمايه داری موظف به دفاع از سرمايه هستند

بعبارت . توده های مردم که صاحبان اصلی ثروت هستند

ثروت آفرينان محروم »  شورش«دقيقتر موظف هستند، جلو 

 راه هايی يکی از. از ثروت را يعنی کارگر و دهقان را بگيرند

که می تواند  مردم را از مبارزه عليه زور وستم دور 

  .نگهدارد، اشاعه انواع فساد از جمله اعتياد می باشد

 
 

١٢ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                   ١٣٩٠بهمن ٨٧شمارهدوره پنجم 

نيروی فعال جامعه را از گردونه . را متالشی می نمايد

بعبارت . فعاليت اجتماعی و اقتصادی خارج می سازد

به بار .  تبديل می گردددقيقتر فرد معتاد به انگل جامعه

  .سنگين خانواده ها مبدل می شود

 
 اميرعلی الهرودی: باش رداکتور

  قزئت تحريريه هئيتی طرفيندن نشر اولونور
  قزئتين آرتيريب، ياييمی آزاددير
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