
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                           ١٣٩٠داسفن  ٨٨شماره  دوره پنجم 

  ! ل خواست همه ملل و اقوام ايران استجمهوری فدرا          

 در اين شماره
  ٧                                     ص!در آذربايجان چه می گذرد

 ١١ص                    انتخابات نهمين دوره مجلس

  ١٢ص         ايران و آذربايجان دو کشور همسايه 
  ١٣ص                                  هيمیخانواده شهيد پرور ابرا

  ١٦ص                  به مناسبت صدمين سال تولد يکی از 

  ١٩ص                                   پوتين به پيروزی دست يافت

  ٢٠ص                                                   جهان يک قطبی

  ٢١ص                                   ايران منزوی و پشتيبانان آن

     ٢٢  ص                                     ميالدی٢١ جهان در قرن

      ٢۵    ص                                          در آستانه انتخابات 

     ٢۶                                        ص        دليل تيرگی روابط 

 ٢٨                                                             ص   شعرلر

 پيام شاد باش نوروزی؛
  !هم ميهنان گرامی

پيشينيان ما . نوروز جشن رستاخيز طبيعت و نوسازی زندگانی است

نوروز را سر آغاز کار وفعاليت، زايش و رويش طبيعت، پايان 

  . و نو شدن  ميدانستندکرختی و خاموشی و نويد دهنده شگفتن

نوروز پيام آور همدلی و همبستگی  و نشانه ای از تاريخ مشترک 

به همين خاطر می توان جشن . حوزه تمدن آسيا ـ اروپايی است

نوروز را نماد همسويی و همگرايی فرهنگی دانست که در بسياری 

آيين نوروزی در همه گستره های آن . از اين کشور ها متداول است

 قدرت نيرومند وحدت آفرينی است، که باورها و رفتارهای آن دارای

سر شار از عناصر مهرورزی و آشتی جويانه و اميد به آينده بهتر و 

نوروز با خود درفش همبستگی، نيک انديشی و رفع . شکوفاتر است

می توان نوروز را روز شگفتن . کدورتها و دشمنی ها را درپی دارد

 . و شادکامی همگانی دانستلبخند بر چهره ها و شادی
  ٢                     ادامه در ص                                                 

  »ايران در سالی که گذشت«
 هم چنان بر بستر شکل گيری ١٣٩٠جامعه ايران در سال 

بحرانهای اجتماعی و اقتصادی سالهای اخير که بخصوص 
 ١٣٨٨ست جمهوری در سال پس از انجام انتخابات ريا

حادتر و عميق تر شده است، شرايط سخت و دشواری را در 
نتايج اين تحوالت . همه زمينه ها تجربه نموده ومی نمايد

موجوديت نظام جمهوری اسالمی و هم چنين منافع ملی 
کشور را در تمام زمينه های اقتصادی و اجتماعی تحت تأثير 

 نمود بارز اين بحران، مرکز ثقل و. خود  قرار داده است
تشديد تضاد و اختالف نظرها ميان جناحها در درون حاکميت 
جمهوری اسالمی می باشد که عليرغم سعی و تالش آنها 
برای دست يافتن به نوعی اجماع و راه حلهای قابل قبول 
. برای هر دو جناح، هم چنان بدون نتيجه باقی مانده است

 ناپذير ميان آنها بر آمده چرا که اين تضادهای عميق و آشتی
از تقابل جدی ميان منافع عظيم و غير قابل گذشت سرمايه 
داری تجاری سنتی، بازار و حاميان سياسی آنها به رهبری 
نهاد واليت فقيه از يک سو و سرمايه داری نوين 
بوروکراتيک نظامی ـ امنيتی به رهبری احمدی نژاد رئيس 

 نتيجه امکان به تعادل که در. جمهور از سوی ديگر ميباشد
رساندن قدرت در درون ساختار سياسی کشور را غير ممکن 

و حتی اتحاد آنها را در مقابله با جريان اصالح . نموده است
طلبی و نيروهای اپوزسيون ايرانی که از پايگاه وسيع 

  .اجتماعی بر خوردار می باشد را متزلزل نموده است
 ٢       ادامه در ص                                                

هشت مارس روز جهانی زن گرامی 
  باد

فرقه دموکرات آذربايجان فرارسيدن روزجهانی زن را به 
همه شير زنان کشور بويژه زنان غيورآذربايجانی تبريک 

  .وتهنيت می گويد
 مارس روز جهانی هشت اسفند مصادف است با روزهفدهم

يک  ر نيويورک در يکصد وپيکار قهرمانه زنان شه. زن
 .همراه بود نفر١۵٠ جان باختن نزديک به قبل که باسال 

سرآغاز مبارزه متحدانه زنان جهان برای رهايی از يوغ 
مبارزه الگويی شد برای اين . تبعض و نابرابری جنسيتی شد

 همه ساله در بسياری از کشورهای .زنان ديگر کشورها
 به  و واپسگرازجهان عليرغم سرکوب حاکمان زن ستي

 سر انجام تحت تاثير  و.گرديداشکال مختلفی بر گزار
ساعدت و م، نيروهای مترقی مبارزات زنان همه کشورها

 توسط سازمان ملل ١٩٧۵ کشورهای سوسياليستی در سال
" روز ارج نهادن به مقام زن" متحد هشت مارس به عنوان 
  .نام گذاری و به تصويب رسيد

  ٦ادامه در ص                                   



 
 
 
 
 

  پيام شاد باش نوروزی؛   
راز ماندگاری اين آيين ديرين را بايد درهمگانی  و مردمی 

و گر نه سير حوادث ناگوار تاريخی   و . بودن آن جستجو کرد

هجمه دشمنان خارجی  از عرب ها و مغوالن و نا اهالن 

گرفته و هجوم فرهنگ های غير بومی می توانست، اين داخلی 

پيشينه کين توزی با نوروز به . آيين گرانقدر را از ياد ها ببرد

آنها نوروز . نخستين حمله عرب ها به کشور ما بر می گردد

عجب نيست . را حرام و برگزاری جشن نوروز را منع کردند

دگان که امروز با گذشت صدها سال از آن واقعه، بازمان

تاريک انديش آن دوران به آيين کهن مردم ايران می تازند و 

  .برگزاری آيين نوروزی را حرام می دانند

برغم همه اينها مردم سرزمين ما، در زنده نگهداشتن اين آيين 

کهن پايداری و استقامت ورزيدند و از فراز و فرود و پيچ و 

و دست خم تاريخ اين سنت ملی و فرهنگی را سينه به سينه 

  . بدست پاسداری کردند و به نسل بعدی تحويل دادند

امسال در حالی به استقبال آيين های نوروزی می رويم که 

غارتگران بين المللی از يک سو و دولتمردان نا بخرد داخلی 

.  از سوی ديگر غباری از بيم وهراس بر کشور ما پراکنده اند

ر بخواهند ملتی را دشمنان خلقهای ايران بخوبی می دانند که اگ

ابتدا بايد تمام سنن و آيين های .  به تعظيم و تکريم وادارند

امری که . مردمی آن ملت را  نابود کنند تا بر آن چيره شوند

تاريخ پر فراز ونشيب ايران زمين نشان داده است، شدنی 

نيست و هرگز اين فرصت به بد خواهان داده نشده  و داده 

  .نخواهد شد

توان هر چه بيشتر به آيين های نوروزی ارج نهيم  و  امسال با 

و . با همدلی و يگانگی بيشتر بر عليه تمام پليدی ها به پا خيزيم

شکفتن زندگی بهاری را با تمام زيبايهايش به خانه هايمان 

  .نوروزتان مبارک.  ببريم

  

  

   کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان                     

  ١٣٩١نوروز 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                  ١٣٩٠اسفند ٨٨شمارهدوره پنجم

  »ايران در سالی که گذشت«
نتيجه وضيعت موجود هر کدام از اين دو جناح را به اتخاذ 
تدابيری با هدف تقويت مواضع و موقعيت خود در مقابله با 

ح ديگر وادار نموده است که به يکی از نمونه های بارز و جنا
سيد علی خامنه ای رهبر جمهوری . مهم آن اشاره ميشود

اسالمی در جريان سفر امسال خود به استان کرمانشاهان در 
جريان يکی از سخنرانی های خود که در ارتباط با تجزيه و 

انجام به ضرورت و لزوم . تحليل کردن مسائل مهم جامعه بود
تغييراتی در ساختار سياسی حکومت اشاره کرد و بر احتمال 
لغو و حذف نمودن نهاد رياست جمهوری از ترکيب ساختار 
سياسی و اداری حکومت تاکيد نمود و جايگزين کردن پست 
نخست وزيری را که از طريق انتخاب توسط مجلس شورای 

جه که در نتي. اسالمی منصوب خواهد گرديد را توصيه نمود
عملی کردن چنين تغييری کنترل و نظارت بر عملکردهای قوه 
مجريه که رهبری و سازمانده عملی فعاليت های اجتماعی ـ 

از .  سياسی و اقتصادی کشور می باشد را آسان تر خواهد کرد
 خرداد سال ٢٢سوی ديگر تجربه برگزاری انتخابات 

ت رياست نشاندهنده اين واقعيت بود که بر گزاری انتخابا١٣٨٨
جمهوری در کشور که اجبارأ توام با به وجود آمدن فضای 
نسبتأ باز سياسی و افشاء گری ها و وعده و وعيدها توسط 
کانديد های شرکت کننده در انتخابات خواهد بود ميتواند به يک 
عرصه مهم مبارزات اجتماعی و سياسی برای توده های مردم 

. ات جدی مواجه نمايدتبديل گردد و موجوديت نظام را با خطر
به همين دليل در حال حاضر تالشهای همه جانبه ای ازسوی 
جناح طرفدار تمرکز قدرت سياسی در دست نهاد رهبری به 
سرکردگی کسانی مانند مصاج يزدی، برای کنار گذاشتن اصل 
جمهوريت  نظام سياسی ايران و جايگزين نمودن حکومت 

اين . ان استاسالمی به جای جمهوری اسالمی در جري
تالشهای انحصارگرانه برای کنترل کامل بر قدرت سياسی از 
سوی يک جناح خاص در حاکميت پيش از اينکه به تحکيم ثبات 
و موقعيت آنها در درون جامعه بينجامد به تشديد هرچه بيشتر و 
افزايش تضاد و روياروئی ميان نيروهای سياسی و اقشار و 

کميت انحصار طلب از سوی طبقات اجتماعی از يک سو  و حا
ديگر خواهد شد، نمونه بارز و برجسته آنها تظاهرات ميليونی 
مردم ايران بود که در جريان اعتراض به تقلب انتخاباتی در 

 به روياروئی و تقابل عظيم و تاثير گذاری، با ١٣٨٨سال 
چرا که بايد اين حقيقت را پذيرفت که در . حاکميت منجر گرديد

ده های مردم و نمايندگان سياسی آنها صحنه هيچ شرايطی تو
سياسی جامعه را که مرکز اصلی تصميم گيری در مورد منافع 
و سرنوشت و موقعيت  آنها در جامعه است را ترک نخواهند 

يکی ديگر از عرصه های مهم مبارزه ميان جناحهای . کرد
سياسی و هم چنين توده های مردم شرکت در انتخابات برای 

مردم ايران در طول سی . مجلس شورای اسالمی باشدنمايندگی 
 دارای تجربيات گرانبهائی در زمينه بر - ا–و سه سال کميت ج 

ماهيت و نتيجه .  به مسئله انتخابات می باشد- ا-خورد رژيم ج
 -  ا-اين تجربيات نشان ميدهد که در طی اين سالها حاکميت ج

ردم را  برای گام بگام راههای استفاده و مشارکت ثمر بخش م
بهره گيری از حقوق قانونی خود با استفاده از انواع و اقسام 
اهرمها مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان در مراحل 
مختلف مانند تائيد صالحيت کردن و يا رد کانديداهای نمايندگی 
 و مداخله در مراحل ديگر انتخابات و هم چنين مداخله نيروهای 



  
  
  
  
  
  »ايران در سالی که گذشت«
  

امنيتی ـ سياسی و اعمال نفوذهای مختلف آنها محدوديتهای 
در نتيجه همين عملکردهای . جدی را به وجود آورده است

بوده است که تمامی نيروهای اصالح طلب و اپوزسيون داخل 
اعالم تحريم و شرکت نکردن در و خارج کشور مجبور به 

هاشمی .  اسفند امسال شدند١٢انتخابات نهمين دوره مجلس در 
رفسنجانی که شخصيت سياسی ساختار شکنی هم نيست 

نقل . پيرامون برگزاری انتخابات اسفند ماه چنين گفته است
می توان با فراهم کردن شرايط مد نظر فعاالن سياسی : قول

گروههای مختلف را در اين دلسوز نظام زمينه حضور 
انتخابات فراهم کرد و يا آقای محمد خاتمی رئيس جمهور سابق 
در ديداری با جوانان اصالح طلب درباره مسئله انتخابات از 

کشور متعلق  به همه است و انقالب در انحصار : جمله گفت
يک گروه و جريان نيست ما انتخابات درست و خوبی  می 

شرکت کنند و فراهم آورنده زمينه خواهيم که همه در آن 
حضور فراگير مردم، امنيت واقعی را تأمين می کند و حاصل 
آن هم مجلس نيرومندی است که هم جلوميل به بی قانونی و 
ديکتاتوری را می گيرد و هم بهترين تضمين برای جلوگيری 

پايان نقل . از فسادهای بزرگ و جلوگيری از وقوع آن است
 نشان داد که حتی ١٣٨٨ خرداد ٢٢ابات  تجربه انتخ–قول 

 تحت تأثير فشار عمومی و توده های مردم - ا-اگر حاکميت ج
به تعدادی از نمايندگان اصالح طلب اجازه شرکت در انتخابات 
را هم بدهد، آماده نيست به نتيجه چنين انتخابی که به ضرر او 

 -اگر در شرايط کنونی نيز مسئوالن رژيم ج. باشد تن در دهد
 اجازه شرکت تنی چند از اصالح طلبان را هم در انتخابات -ا

بدهند نمی تواند سود و ثمری برای بهبودی وضع عمومی 
چرا که تجربه فعاليت مجلس در دوره های . جامعه داشته باشد

قبل نشان دهدنده اين حقيقت است که هرگاه انحصار طلبان 
انند حکم احساس خطر نموده اند با استفاده از اهرمهای م

حکومتی که از جمله اختيارات مقام رهبری می باشد و هم 
چنين بهره گرفتن از صالحيتهای شورای نگهبان و مجمع 
تشخيص مصلحت نظام از تبديل شدن خواسته ها و طرح های 
پيشنهادی اصالح طلبان به لوليح قانونی جلوگيری کرده اند که 

انند تامين کننده در نتيجه فعاليت مجلس شورای اسالمی نمی تو
و مدافع خواستها و منافع اقشار و طبقات مختلف اجتماعی از 

  . طريق حضور نمايندگان خود در مجلس باشد
 هم ١٣٩٠ در سال - ا-در عرصه سياست خارجی دولت ج

چنان شاهد باال گرفتن تنش و روياروئی ميان دولتهای آمريکا 
 از يک  اتحاديه اروپا و برخی کشورهای همسايه ايران–

با توجه به در .  از سوی ديگر بوده ايم- ا-طرف و حاکميت ج
نطر گرفتن اوضاع حساس کنونی منطقه و جهان، ادامه اين 
  روياروئی ها موجب به وجود آمدن نگراينهای عميق مجامع و 

هرچند که . محافل صلح دوست در ايران و جهان گرديده است
ی جهان بدنبال  جغرافيائ–دولتهای بزرگ در صحنه سياسی 

دست يابی و تثبيت منافع اقتصادی و سياسی خود در مناطق 
مهم جهان هستند، ولی در عين حال اين درايت سياسی و 
احساس مسئوليت در رهبری کشورها است که ميتواند در 
  چارچوب داشتن درک درستی از تناسب نيروها در همه زمينه 

ه از منافع ملی ها و با تدوين يک سياست عملی و واقع بينان
  .کشور در عرصه بين المللی دفاع نمايد

  

  
  
  
  
  
  
  

ها و با تدوين يک سياست عملی و واقع بينانه از منافع ملی 
  .کشور در عرصه بين المللی دفاع نمايد

موضع گيری ها و فعاليت های تحريک آميز رهبری جمهوری 
اسالمی از جمله آن اقداماتی است که زمينه را برای بوجود 

برای مثال حمله به سفارت . دن اين تنش ها فراهم نموده استآم
سخنان رحيم صفوی . انگلستان و اشغال موقت آن در تهران

 مبنی بر اينکه اگر الزم باشد ما - ا–مشاور نظامی رهبر ج 
قادر به مداخله در امور داخلی عربستان سعودی هستيم و يا 

 ترور سفير متهم کردن ايران به دست داشتن در طرح توطئه
عربستان سعودی در آمريکا که در نتيجه موجب محکوميت 
کشور ايران ازسوی سازمان ملل متحد گرديد و هم چنين 
ادعای مقامات اسرائيل مبنی بر دخالت ايران در اجرای تالش 
برای طرح ترور ديپلماتهای اسرائيل در هندوستان، گرجستان 

اريها و مذاکرات و تايلند و هم چنين به بن بست رسيدن همک
ميان ايران و سازمان انرژی اتمی که منجر به صدور و 
تصويب قطعنامه های متعددی از سوی شورای حکام آژانس 
انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد بر عليه ايران شده 
است، از جمله آن موارد از اقداماتی است که موجب تقابل و 

جهان به رهبری روياروئی ايران و بخشی از کشورهای 
اين کشورها در چارچوب اعمال . آمريکا گرديده است

سياستهای تثبيهی و پيشگيرانه بر عليه ايران تحريم هايی را 
بخصوص در عرصه های مختلف اقتصادی اعمال نموده اند 

بانک و عمليات مالی ـ : که همه زمينه های اقتصادی مانند
مايه گذاری پولی  تجارت، صادرات و واردات، صنعت و سر

و دست يابی به تکنولوژی نوين بخصوص برای استفاده در 
صنعت نفت و پتروشيمی و تحريم خريدهای نفتی از سوی 

مجموعه اين اقدامات .  برخی از کشورها را در بر گرفته است
و سياست ها اقتصاد ايران را در همه عرصه ها دروضعيت 

جوب از مثال عليرضا مح. سخت و دشواری قرار داده است
مسئوالن خانه کارگر در مصاحبه با خبرگزاری ايرنا چنين 

که از تعداد هزار کارخانه صنعتی موجود در : گفته است
 کارخانه بنابه داليل ٨۶٠خيابان فدائيان اسالم در تهران تعداد 

ناشی از مشکالت مختلف اقتصادی تعطيل گرديده است و اين 
در زمينه . ده استخيابان به گورستان کارخانجات تبديل ش

 مهمترين ١٣٩٠وضعيت اقتصادی جامعه ايران در سال 
حادثه مهمی که بال واسطه زندگی و معيشت مردم را تحت 
. تاثير قرار داده است اجرای طرح هدفمندی يارانه ها می باشد

اجرای اين طرح هيچ گونه تاثيری مثبتی بر رشد شاخصهای 
ال رفتن ميزان تورم تا از جمله با. اقتصادی کشور نداشته است

 درصد، نابودی زير ٥٠ درصد و در بعضی موارد ٣٠حدود 
ساختهای اقتصادی کشور بدليل آزاد سازی قيمت سوخت و 
انرژی مورد احتياج کارخانه جات صنعتی و عدم حمايت الزم 
دولتی از آنها و پيوستن ميليونها نفر از اهالی کشور به صفوف 

 برابر کسری ٩صادی، رشد کاهش نرخ رشد اقت. بيکاران
 ميليارد دالر و ٤٠٠بودجه و رشد نقدينگی پولی تا حدود 

کاهش سرمايه گزاريها و همه اين معضالت اقتصادی در 
 سال گذشته که ٦شرايطی است که در آمدهای دولتی در طی 

در آمدهای حاصله از فروش نفت و خصوصی سازی شرکت 
ت و در آمدهای های دولتی و هم چنين فروش اوراق مشارک

   ميليارد دالر بوده ٧٤٠مالياتی و ديگر در آمدها معادل با 

٣ 
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الزم به توضيح است که چنين در آمدی در هيچ مقطعی . است
از تاريخ در آمدهای دولتی چه بعد و چه قبل از انقالب سابقه 

دفتر بنابه گفته سيد رضا عظيمی مدير کل . نداشته است
تحقيقات سياستهای پولی وزارت اقتصاد و دارائی در آمد حدود 

 ٣ ميليون نفر از خانوارهای ايرانی در ماه تا حدود ١٥ده تا 
از طرف ديگر بنابه گزارش مرکز آمار . ميليون تومان است

 ميليون نفرمی باشد و تعداد ٧٤ايران تعداد جمعيت در ايران 
 ميليون نفر است که ٣٠ود خانواده های کارگری در ايران حد

اين در .  هزار تومان مقرر گرديده است٣٣٠حقوق پايه آنها 
 رقم - ا-حالی است که بنا به اعتراف مقامات رسمی دولت ج

در آمدی  خط فقر در ايران معادل يک ميليون تومان در ماه 
 ٣٠و اين يک حقيقت انکار ناشدنی است که جمعيت . می باشد

های کارگری به اضافه جمعيت ميليون نفری خانوار
خانوارهای دهقانی کم زمين و بی زمين و قشرهای کم در آمد 
شهری اکثريت شکننده جمعيت ايران را تشکيل ميدهد، که در 

 برای - ا-دولت ج. شرايط سخت و دشواری به سر می برند
پرداخت يارانه ها و تامين منابع مالی آن مجبور به برداشت 

رحهای عمرانی کشور شده است و هم  درصد از بودجه ط٤٥
چنين برداشتهای ديگر پولی از بودجه های اختصاص داده شده 
برای وزارت خانه های مختلف ديگر به دليل وجود همين 

 ١٥نارسائی مالی است که دولت تصميم گرفته است که تعداد 
در . ميليون نفر را از پروژه در يافت يارانه ها حذف نمايد

ن جامعه مهمترين دليل عدم رشد اقتصادی سطح اقتصاد کال
ايران عبارت است از اجرای برنامه ها و سياست های مربوط 
به آزاد سازی و خصوصی سازی موسسات مهم اقتصادی در 

با توجه به تجربيات اخير ناشی از بحران . ايران است
اقتصادی در کشورهای بزرگ سرمايه داری جهان در سال 

 اين کشورها مانند برزيل، هندوستان  به بعد تعدادی از٢٠٠٨
و حتی بعضی از کشورهای بزرگ صنعتی در اروپا مجبور 
به تجديد نظر و کنار گذاشتن برخی از الگوهای اقتصاد نو 
ليبرال که عبارت بود از به حداقل رساندن نقش دولت در 
فعاليتها و سياست گزاری های اقتصادی جامعه را کنار گذاشته 

اين در .  عال دولت در امور اقتصادی شده اندو خواهان نقش ف
 سياست خصوصی سازی صنعت - ا-حالی است که رژيم ج

ملی نفت ايران را در چارچوب يک سياست گذاری چند مرحله 
معاون وزير نفت در مصاحبه ای با . ای به اجراء گذاشته است

 اعالم کرد که حجم و ١٣٩٠ مرداد ٢٩خبر گزاری ايسنا در 
اری بخش هايی از صنايع نفت به بخش خصوصی مقدار واگذ

 ٤٠ ميليارد دالر رسيده است و در سال جاری ٣٩به مبلغ 
شرکت  و طرح ديگر که وابسته به شرکت نفت است، به بخش 
خصوصی واگذار خواهد شد در همين رابطه قاسمی وزير نفت 
در ديدار با پيمامانکاران تجهيزات صنعت نفت اظهار داشت 

تارهای دولتی از موانع اساسی و مهم در راستای که وجود ساخ
جلوگيری از توسعه صنعت نفت در ايران می باشد و الزم 
است که با اصالح قانون نفت و گاز در چارچوب دولت 
ومجلس موانع موجود در راه توسعه و پيشرفت اين صنايع 

الزم به تذاکرات که مسئله نفت در . استراتژيک برداشته شود
  ه مهم و حساسی می باشد که بال واسطله با مسائل ايران مسئل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مهمی چون استقالل ملی و حاکميت مردم ايران بر اساسی 
   درصد از در آمد ملی و دولتی ٨٠ترين ثروت ملی خود که 

مسئله مبارزه به خاطر . کشور را تشکيل ميدهد ارتباط دارد
ر منابع و ملی کردن يعنی تامين مالکيت عموم مردم ايران ب

  صنايع نفت کشور دارای يک ريشه عميق در تاريخ معاصر 
ايران می باشد و خصوصی سازی صنايع نفت با منافع ملی 
خلقهای ساکن در ايران و سمت گيری درست اقتصادی مبتنی 
بر منافع همه اقشار و طبقات جامعه ايران مغايرت تام و تمام 

ای اجتماعی در يکی ديگر از عرصه های مهم فعاليته. دارد
 در ايران مقاومت جنبش دانشجوئی و مبارزه آنها ١٣٩٠سال 

برای دست يابی به خواستهای خود ميباشد که از جمله آنها 
ميتوان به مبارزه آنان بر عليه سياست غلط و نادرست تفکيک 
جنسی دانشجويان در دانشگاهها و هم چنين تغيير و اصالح 

ردن محتوی آنها و ادغام کتاب های درسی با هدف اسالمی ک
کردن بعضی از دانشگاهها و مراکز علمی در موسسه ها و 
بنيادهای مذهبی می باشد که موجب اوج گيری هرچه بيشتر 

از جمله . نارضايتی در مراکز مختلف دانشگاهی شده است
 –ميتوان به برگزاری اعتراضات در دانشگاه امير کبير

 دانشگاه –مانشاه دانشگاه مازندران، دانشگاه رازی کر
دولت جمهوری اسالمی کماکان ... کردستان، دانشگاه زنجان و

مانند گذشته به جای توجه نمودن در راستای اقدامات علمی 
برای پذيرفتن خواستهای بحق دانشجويان به سرکوب و تشديد 
کنترل و نظارت انضباطی و امنيتی بر فعاليت دانشگاها ادامه 

  .ميدهد
 از مهمترين اقدامها و حادثه ای که بال در سال گذشته يکی

واسطه وضعيت معيشتی و اقتصادی مردم را و بخصوص 
کارگران و کارمندان و ديگر اقشار زحمت کش جامعه ايران 
را تحت تاثير قرار خواهد داد ارائه طرح پيش نويس قانون 
کار برای تصويب در مجلس شورای اسالمی و جايگزين 

انتشار اين پيش . ار فعلی می باشدکردن آن به جای قانون ک
نويس موجب اعتراض و نا رضايتی مراکز کارگری در نقاط 

چراکه زحمتکشان ميدانند که اين طرح جديد . مختلف ايران شد
قانون کار در چارچوب طرح آزادسازی اقتصادی که بنا به 
توصيه بانک جهانی و صندوق بين المللی پول که در اکثر 

جراء در آمده است، می باشد و در اصل کشورهای جهان به ا
در راستای تامين منافع و خواستهای صاحب کاران و سرمايه 

که در عين حال ميتواند موجب از ميان رفتن . داران می باشد
کامل دست آوردهايی باشد که کارگران و حمتکشان ايران در 

وزارت تعاون کار و . طی دهها سال مبارزه بدست آورده اند
 ماده از قانون کار کنونی را ٧۶تماعی ج ـ ا حدود رفاه اج

تغيير داده است، که از جمله مهمترين اين ماده ها که با منافع 
  :مردم در تضاد قرار دارد عبارتند از

ـ  تعيين حد اقل دستمزد توسط وزير کار و بدون مشارکت 
  .نمايندگان کارگران

  .ـ حذف پرداخت عيدی به کارگران
  .دهای کاری به کميته های انضباطیـ حق لغو قراردا

  .ـ طرح پرداخت دستمزد دوگانه به کارگران
  ـ در نظر نگرفتن حق تشکل سنديکايی برای کارگران،

۴ 
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ـ جايگزين قراردادهای سفيد امضاء و موقت به جای 
  .قراردادهای دائمی

برای ـ غير قانونی کردن حق اعتصاب، تحصن و تظاهرات 
  .دادخواهی در مقابل ظلم وستم

  ...ـ و 
متقابال نقش و موقعيت دولت و انجمن های کارفرمايی در 
ارتباط با تصميم گيريها در مورد سرنوشت زحمتکشان را در 

  . موقعيت باال و تقويت شده ای قرار داده است
بنا به همين داليل زحمتکشان با اين طرح پيشنهادی قانون کار 

در . امل با منافع آنها دارد، مخالفت خواهند نمودکه مغايرت ک
ا با هدف جلوگيری و مقابله با . همين رابطه مقامات ج 

اعتراضات و مبارزات زحمتکشان با طرح پيشنهادی قانون 
کار و ديگر مشکالت دور جديدی از فشار و سرکوب فعاالن 
کارگری را سازماندهی و افرادی را هم که در بند وزندان 

از آن جمله . ، مورد اذيت و آزار بيشتری قرار داده استهستند
علی نجاتی عضو هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت 

منصور و افشين ). نام برده عمل جراحی قلب انجام داده( تپه 
اسانلو و رضا شهابی از اعضای هيئت مديره کارگران شرکت 

د و در سالها در زندان به سر می برن( واحد اتوبوسرانی 
شاهرخ زمانی عضو بازگشايی هيئت ). شرايط اسفناکی هستند
و بهنام ابراهيم ) در تبريز زندانی است( مديره کارگران نقاش

و هم چنين ).  سال حبس تعزيری محکوم شده است۵به ( زاده 
دادگاه انقالب تبريز برای عده ای از فعالين کارگری و 

. ادر کرده استدانشجويی بيست ودو سال و شش ماه حکم ص
  ...  

همچنين در طول سال کذشته در زمينهسياست حاکميت 
جمهوری اسالمی در قبال برخورد با مسئله بسيار مهم و 
اساسی آزاديها و امکان بهره مندی حقوق طبيعی و انسانی 
خود نه تنها گشايش و بهبودی مشاهده نگرديد، بلکه سياست 

يت اجتماعی و سياسی ادامه فشار و سرکوب در ارتباط با فعال
ب . اقشار و طبقات مختلف جامعه کماکان ادامه داشته و دارد

وجود آوردن محدويت های هر چه بيشتر در عرصه فعاليت 
های مطبوعاتی و روزنامه نگاری و بستن تعدادی از سايت 
های مختلف و دستگيری فعالين در اين عرصه ها هم چنان 

ی سردبير خبرنگاران دستگيری مزدک علی نظر. ادامه دارد
. صلح که در زندان حتی به او اجازه دفاع از خود را ندادند

کيوان صميمی روزنامه نگار ـ احمد زيدآبادی از فعالين ملی 
مذهبی و روزنامه نگار که در زندان با اوضاع بد جسمی و 
روحی مواجه هستند نمونه بارزی از اين سرکوب و فشارها به 

ويسنده و خبرنگار است که در دهها روزنامه نگار و ن
  .زندانهای سراسرکشور تحت اذيت و آزار قرار گرفته اند

دستگيری های مکرر فعالين در عرصه دفاع از حقوق خلقها و 
مليت های ساکن ايران و تشکلهای حقوق بشری، محيط زيست 
و مدنی در مناطق ملی بخصوص در استانهای آذربايجان ـ 

چستان هم چنان بخش مهمی از کردستان ـ خوزستان و بلو
. سياست و فعاليتهای جمهوری اسالمی را در برگرفته است

ادامه باز داشت محمد صادق کبودوند مسئول سازمان دفاع از 
حقوق بشر در کردستان و عبدالفتاح سلطانی از وکالی مدافع 
آزاده و مبارزی که سازمان جهانی عفو بين الملل خواستار 

.  از نمونه های مهم در اين عرصه هستندآزادی آنها شده است

 سال زندان برای خانم نرگس محمدی از فعالين 6صدور حکم 
  حقوق بشر و همچنين مبارزان راه دفاع از حقوق زنان کسانی 

  
  
  
  
  

مانند محبوبه کرمی ـ بهاره هدايت ـ عاليه اقدام دوست و عهديه 
 سر گلرو که همچنان در شرايط سخت و دشواری در زندان به

نمونه هايی از صدها زندانی سياسی در ايران هستند . می برند
که بخاطر مبارزه در راه احقاق حقوق سياسی و اجتماعی 

  .مردم اسير ودر بند زندانهای حاکميت ج ـ ا می باشند
در سال گذشته بدنبال طرح دو فوريتی نجات درياچه اروميه 

ی همگان در مجلس شورای اسالمی و رد آن در عين نا باور
از طرف اکثريت نمايندگان مجلس، مردم و مخصوصا 

فعالين مدنی و محيط . طرفداران محيط زيست را بهت زده کرد
زيست آذربايجان روز دوازده شهريور را به عنوان روز 
اعتراض همگانی به بی توجهی مقامات دولتی به پيامدهای 
خشک شدن درياچه اروميه و تاثير مخرب زيست محيطی آن 

ر زندگی ميليونها اهالی آذربايجان و ديگر استانهای همجوار، ب
روز مقرر هزاران نفر . روز اعتراض عمومی اعالم کردند

نيروی انتظامی و امنيتی که از نقاط ديگر نيز آورده شده 
بودند، شهرهای آذربايجان بخصوص تبريز و اروميه را به 

رداختند و به سرکوب هزاران نفری پ. کنترل خود در آوردند
صدها . که برای نجات درياچه اروميه به خيابان ها آمده بودند

نفر مورد ضرب وشتم شديد قرار گرفتند و دهها نفر دستگير و 
دادگاههای انقالب و دادگاههای عمومی شهرهای . زندانی شدند

استانهای آذربايجان بويژه در تبريز و اروميه احکام سنگينی 
عليرغم اعتراضات . ادرنمودندبرعليه افراد دستگير شده ص

مردم ايران و سازمانهای بين المللی نسبت به اين دستگيری ها 
هنوز بخش مهمی از دستگيرشدگان يا به زندانهای طويل 
المدت محکوم شده اند در زندان در شرايط نا مساعد زندانها 
بسر می برند و يا هنوز بال تکليف زير شديدترين فشارها از 

  .دان ها هستندطرف مقامات زن
مبارزه برای احقاق حقوق مردم و برای دفاع از حقوق و جان 
زندانيان سياسی ـ عقيدتی و مدنی از وظايف اصلی و عاجل 

 .همه نيروهای سياسی و مردم آزاديخواه ايران می باشد
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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 از 

مبارزه  ناکامی و پيروزی های گذشته
ملی مردم آذربايجان را جهت داده، 

فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه 
 می دهد

پيشه وری



  
  
  

  
  
  

  
  هشت مارس روز جهانی زن گرامی باد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زنان ايران همگام با زنان جهان در مبارزه ای سخت  و توان 
فرسا با نيروهای ارتجاعی و زن ستيز، برای بدست آوردن 

مبارزه کرده حقوق برابر با مردان، آزادی و عدالت اجتماعی 
 زنان رشت به ١٣٠٠اسفند ١٧برای اولين بار در روز . اند

به رهبری خانم روشنک » جمعيت پيک نسوان«دعوت 
نوعدوست در يک راهپيماعی با شکوه اين روز را گرامی 

  .داشتند
جنبش های اجتماعی ايران مشحون است از فداکاری و خود 

دی، گذشتگی زنان کشور که دوشادوش مردان برای آزا
انقالب . استقالل و عدالت اجتماعی و برابری جنگيده اند

 آذر، جنبش ملی کردن نفت و ٢١مشروطيت، جنبش 
 همه گواه آنست که زنان کشور ١٣۵٧بخصوص انقالب بهمن 

دوشادوش مردان به مبارزه بر خاسته و نقش بسزايی در به 
  .نتيجه رساندن آن داشته اند

ز جهانی زن می رويم که امسال در شرايطی به استقبال رو
بحران سرمايه داری جهانی بخش عظيمی از زنان جهان 
بويژه زنان خاورميانه را به ميدان مبارزه عليه امپرياليستها و 

 درصدی ٩٩جنبش . حاکمان مرتجع و مستبد کشانده است
مردم کشورهای سرمايه داری بزرگ آمريکا و اروپا برعليه 

بهار (ردم خاورميانه نظام های غارتگر خود و جنبش م
بر عليه حاکمان استبدادی و مرتجع، نويد بخش رهايی ) عربی

  . مردم جهان از وضعيت نا هنجار جهان کنونی است
در ايران اوضاع سياسی ـ اجتماعی و اقتصادی کشور در 
سايه سياست های نادرست و ماجراجويانه حاکميت و 

. تقلدرمنشی کشورهای امپرياليستی بشدت بحرانی اس
گسترش دامنه تحريم های اقتصادی بسياری از رشته های 

تعطيلی، . توليدی  وخدماتی را با رکود روبرو کرده است
ورشکستگی و نيمه تعطيل شدن بنگاههای توليدی و صنعتی 

گسترش بيکاری از سويی و . به ارتش بيکاران افزوده است
سير صعودی قيمت مايحتاج روزانه زندگی از سوی ديگر 

ع ناگواری را برای بخش بزرگی از مردم بخصوص اوضا
تاثيرات و پيامدهای . برای زحمتکشان کشور ايجاد کرده است

منفی چنين بحرانی بر کار و زندگی زنان، بويژه زنان کارگر 
نرخ بيکاری زنان طبق آمار های . و زحمتکش دو چندان است

اين بخش .  در صد ارزيابی می شود۵٠ تا ۴۵خود رژيم بين 
  . ز زنان در معرض انواع آسيب های اجتماعی قرار دارندا

علی رغم اين زنان کشورمان دوشادوش مردان برای ترقی و 
پيشرفت کشور و برابری حقوق بين زنان و مردان و برون 

جنبش . رفت از بحران دامنگيرميهنمان مبارزه می کنند
اعتراضی سالهای اخير و مبارزه بر عليه سياست های ضد 

 حاکميت را به نحو چشمگيری زنان به دوش گرفته و مردمی
  . به پيش می برند

تاريخ معاصر ايران سرشار است از قهرمانی ها و 
جانبازيهای زنانی که يا در ميدان مبارزه  جان باختند و يا در 
زندان های رژيم های حاکم  زير شديدترين شکنجه ها قرار 

د تا از ميدان فشار های مضاعف بر زنان باعث نش. گرفتند
امروز زنان  کشور ما پيشاپيش مبارزه . مبارزه پا پس بکشند

بر عليه حاکميتی قرار دارند که ابتدايی ترين حقوق مردم  از 
آن جمله حقوق زنان را زير پا می گذارد و کشور را در 

  .پرتگاه نابودی قرار داده است
 زنان کشور مان  يک بار ديگر  روز جهانی زن را به همه

  شاد باش می گوييم
  
  

                     کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان
 ١٣٩٠ مارس ٨
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  !در آذربايجان چه می گذرد
  

صدورحکم برای يازده تن از فعالين سياسی و مدنی 
  آذربايجان

  
شعبه اول دادگاه انقالب تبريز در اوايل اسفند ماه، يازده تن 

ا به اتهام واهی اجتماع و تبانی ديگر از فعالين آذربايجانی ر
برای ارتکاب جرم عليه امنيت کشور و تبليغ عليه نظام  به 

  .بيست دو سال و نه ماه زندان محکوم کرد
دادگاه انقالب تبريز »  خانه حقوق بشر ايران« به گزارش 

آقايان مصطفی عوض پور، وحيد شيخ بيگلو، علی حاج ابول 
يز پورولی، احمد ، جمشيد زارعی، عز)حسن ارک(لو 

رياضی مبارکی، محمود فضلی، مهدی توری، مهدی حميدی 
وکيل ( شفق، تقی سلحشور و موسی برزين خلفه لی 

را در مجموع به بيست و دو سال و نه ماه و سه ) دادگستری
نامبردگان به همراه هيجده نفر ديگر . روز  زندان محکوم کرد

 تپه تبريز و روز دوم شهريور ماه سال جاری در محله قوم
  .  منزل پدری مصطفی عوض پور دستگير شدند

  
  . زندان اوين٣۵٠خودکشی نافرجام پزشک تبريزی در بند 

 
 کلمه، اسداهللا اسدی دغدغان، زندانی سياسی سايت به گزارش

صورت بالتکليف در حبس به سر  ماه را به ٢٠که افزون بر 
 دست به خودکشی زد، ١٣٩٠ اسفند ٢١می برد، روز يکشنبه 

 موجب شد تا اين ٣۵٠اما هشياری و سرعت عمل زندانيان بند 
اسداهللا اسدی که در . ساله از مرگ نجات پيدا کند۴٩پزشک 

 در اين شهر ٨٩ تيرماه ٢١تبريز به طبابت مشغول بوده، در 
اه را در بازداشتگاه اداره اطالعات تبريز  م۵بازداشت شده و 

وی متهم به ارتباط با دول .به صورت انفرادی در حبس گذراند
 ماه را نيز در ۴متخاصم است و پس از انتقال از تبريز 

.  زندان اوين در حبس به سر برد٢٠٩ و ٢۴٠انفرادی بندهای 
 جلسه بازجويی در بازداشتگاه اطالعات ١٨٠در طول بيش از 

يز، دکتر اسدی مورد انواع شکنجه ها قرار گرفت، به گونه تبر
ای که به دليل ضربات پوتين به ناحيه سر و شکم دچار 
مشکالت شديد کليوی و در اثر نگهداری طوالنی مدت در 
انفرادی های تاريک تقريبا بينايی خود را از دست داده و 
ضربات شديد موجب خونريزی در سيستم دفع ادرار وی شده 

بر اساس اين گزارش، تهديد به اعدام، انداختن در چاه .تاس
فاضالب، زنده به گور کردن و فرو کردن سر اين زندانی در 
توالت موجب ناراحتی های شديد روحی و افسردگی اين 

شبانه روز به صورت سرپا نگه  پنج.زندانی آذری شده است
داشتن بدون اجازه برای تکيه به ديوار و نشستن، از ديگر 
فشار های جسمی ای است که روح و جسم اين زندانی را به 

 بار به ۵اسداهللا اسدی تا کنون .شدت مورد آسيب قرار داد
 دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی احضار شده ١۵شعبه 

و از وی خواسته شده است اعترافات تحت فشار را در مقابل 
ات تحت قاضی مورد تاييد قرار دهد که تاکنون اسدی اعتراف

اجبار و شکنجه را رد کرده و به دليل نبود مستندات کافی 
اين .دادگاه هنوز نتوانسته اند در اين پرونده تصميم گيری کنند
  پزشک بيمار چند بار تا کنون چند بار نيز تحت تست پلی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قرار گرفته که هر بار نتايج تست مويد ) دروغ سنج(گراف 
دکتر اسدی در حال حاضر . وده استادعاهای کيفر خواست نب

از ناحيه دو چشم تقريبا نابينا شده است و خونريزی معده 
سرانجام اين پزشک تحت فشار های حبس و بالتکليفی .دارد
 قرص ٢٠ ماهه در روز يکشنبه از طريق خوردن ٢٠

 ميلی گرم و زدن رگ راديال سعی بر پايان ٢لورازپام 
م اتاقی هايش فورا به مصائب خود کرد که با هوشياری ه

بالتکليفی .بيمارستان منتقل شده و از مرگ حتمی نجات يافت
شهيد  طوالنی پرونده زندانيان سياسی از جمله استنادات احمد

کميسر حقوق بشر سازمان ملل است که توسط مقامات قضايی 
 ١٢رد شده است و پرونده دکتر اسدی فقط يک مورد از 

 ١۶وی در مورخ . است٣۵٠ر بند پرونده زندانيان بالتکليف د
 به بازداشتگاهی مخفی متعلق به نيروهای امنيتی ١٣٩٠بهمن 

در شهر تهران منتقل و مجددا مورد بازجويی های مکرر زير 
دستگاه پلی گراف و فشار های شديد روحی و روانی قرار 

 زندان اوين بازگردانده ٣۵٠ روز به بند ١١گرفت و پس از 
ه اين است که وی در اين مدت تحت نکته ی قابل توج.شد

عنوان انتقال به دادسرا از زندان تحويل گرفته شده و هيچ 
اطالعی نيز به خانواده و بستگان و حتی مسئولين زندان و هم 

  .بنديان نيز داده نشده بود
  

  !  به اميد روزی که هيچ زندانی وجود نداشته باشد
  
ی تبريز ضمن ما جمعی از زندانيان محبوس در زندان مرکز 

اعتراض و محکوم کردن عملکرد قوه قضائيه ، سازمان 
زندانها و ضابطين قضايی در رابطه با حقوق قانونی داخلی و 
بين المللی زندانيان اعالم می داريم، از جهات مختلف به لحاظ 
فضا،بهداشت و درمان، رسيدگی به شکايات، حفظ امنيت جانی 

،بار ها طی  ه سر می بريمدر بی حقوقی کامل ب... و روانی و
نامه های فردی و زمانهای نيز طی نامه های جمعی و 
اعتراضات از مسئولين در خواست رسيدگی ، رعايت قوانين 

لذا در .و نظارت بر اجرای آنها شده ايم اما هرگز توجه نکردند
اين راستا به نمايندگی از کل زندانيان خواسته های قانونی و 

تراض به اين اوضاع به اطالع مسئولين انسانی خود را در اع
  .و کليه جهانيان می رسانيم

 داشتن جا و فضای مناسب طبق استاندارد تعريف شده در -١
در زندان تبريز راهروهای " آيين نامه ی داخلی زندان ، فعال

   نفر٣٠٠زندان تا کنار توالتها پر بوده و بند سه گانه به جای 
 نفر ،و در ٧۵٠ نفر ٢۵٠به جای  نفر ، و در بند معتادين ٨٠٠

 نفربه سر می برند ، زندانيان ٢٠٠ نفر ١٠٠بند مالی به جای 
  . نفر با يک پتو می خوابند ۴روی هم رفته هر 

 ما خواهان برخورداری از بهداشت و درمان مناسب هستيم -٢
، اکنون کليه ی بندها در کثيف ترين وجه ممکن به لحاظ 

 و شپش ،پتوهای بشدت کثيف موش ،سوسک: حيوانات موذی 
نفر يک توالت و يک حمام ١۵٠تا ١٠٠برای هر . هستند... 

  هر ماه يک بار مريض های رو به مرگ به بهداری .می باشد 
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  !در آذربايجان چه می گذرد
برده شده و بدون مداوای مؤثر به امان خدا ول می شوند به 

ماری می طوری که هر ماه به طور متوسط يک نفر بر اثر بي
  .ميرد 

 خواستار داشتن تغذيه و هواخوری مناسب طبق آيين نامه -٣
غذای زندان با بدترين کيفيت و کمترين . داخلی زندان هستيم

مقدار بقدری کثيف و غير قابل خوردن می باشد که اغلب 
زندانيان نيمه گرسنه اند و يا خودشان اقدام به تهيه غذا و پخت 

 برخی از مسئولين رده پايين و پز می کنند ،به اعتراف
امکانات ارائه شده به اندازه يک بيستم اندازه تعيين شده در 

  .آيين نامه زندان می باشد
ما خواهان عدم وارد کردن مواد مخدر به زندان و قطع  -۴

در تمامی بندهای زندان . کشتار معتادين با متادون هستيم
اد مخدر آزادانه مو ٩بند . بند معتادين ،بندسه گانه " مخصوصا

و علنی خريد و فروش و استعمال می شود، به طوری که در 
موارد زياد افراد سالم پس از ورود، معتاد شده و برای تهيه 

  .مواد حتی تن به خود فروشی می دهند 
ما خواستار نقض قانون ضدانسانی ديه بوده و خواهان  -۵

يان ديه پرداخت پولهای افراد انسان دوست برای آزادی زندان
درحال حاضر اغلب پولهای جمع آوری شده برای . هستيم

آزادی زندانيان ديه توسط مسئولين خورده شده در نتيجه 
  .هستند  زندانيان فوق نجات نيافته همچنان بالتکليف 

.  ما خواهان نقض حکم ضد بشری قصاص و اعدام هستيم-٦
گين هم اينک در زندان مرکزی تبريز بيش از صد نفر با ميان

  .سال در انتظار حکم اعدام می باشند ٢۵تا ١٧سنی 
 ما خواستار نقض قانون برده داری مهريه در خريد و -۵

% ٦٠. فروش زنان و آزادی کليه زندانيان در اين مورد هستيم
مالی مربوط به مهريه بوده و بنا ٨افراد محکوم زندانی در بند 

نفر می ٧٦٠٠ به به گفته مسئولين در کل استان تعداد اين افراد
  .رسد 
 ما خواهان تفکيک زندانيان سياسی و عادی بر اساس نوع -٧

جرمشان و پايان دادن به شکنجه روحی زندانيان سياسی 
شرايط برای زندانيان سياسی زندان مضاعف است در . هستيم

واقع برای آنها زندان در زندان است، که به طور آگاهانه و 
اطالعات، سازمان زندانها ، سازمان يافته از طرف وزارت 

  .اعمال می گردد... قوه قضائيه، مسئولين بندها و
ما خواستار پايان دادن به کالسهای احکام اجباری ،نماز   -٨

مسئولين به بهانه جمع آوری .جماعت و مراسمات دينی هستيم
امتياز برای زندانيان جهت استفاده از عفو مشروط، مرخصی 

وق را به زندانيان تحميل می و مالقات حضوری موارد ف
کنند،تا بتوانند اراده ی زندانيان را خرد کرده آنان را به آلت 

  .دست مسئولين زندان تبديل کنند
اجرای عادالنه عفوهای عمومی ،موردی  ما خواهان  -٩

در اين . ،مشروط و مرخصی مطرح شده در قانون هستيم
می باشد رابطه در اين زندان خودسری و قانون شکنی رايج 

که زندانيان حتی ساکن تبريز تقاضای انتقال به جاهای ديگر 
  .را می نمايند ... مانند مرند ، اهر و

ما خواستار لغو جرايم در رابطه با مشروبات ، اعتياد و  -١٠
 پرداخت دستمزد -.آزادی زندانيان مربوط به موارد فوق هستيم

ای خياطی ، و حقوق کامل به زندانيان کارگر که در کارگاه ه
هم . در داخل زندان کار می کنند... کفاشی ، کيف دوزی و

اکنون مسئولين زندان و سازمان زندانها از کار اجباری 
  زندانيان سود های سر سام اوری می برند بطوری که بسياری 

  
  
  
  
  

از زندانيان نا چار به کار کردن در کارگاه های داخل زندان 
تا ۶٠٠ل کار شديد به آنها فقط هستند و در ازای يک روز کام

تومان دستمزد می دهند يعنی يک استاد کار خياط ،کفاش ٧٠٠
هزار توان و شاگرد و وردست در کارهای فوق 21ماهی ... ، 

هزار تومان در يافت می کند رساندن اين نامه به ١٢ماهی 
مراکز ذی صالح از عهده ما خارج است، بنابراين از تمامی 

اديخواه می خواهيم اين نامه را به مراکز دوستان و مردم آز
 عفو بين الملل ، دفاتر مختلف حقوق بشر ،  فوق از جمله

   برسانند... مراکز دفاع و حمايت از زندانيان و 

  جمعی از زندانيان سياسی و عادی زندان مرکزی               

 

١١/١٢/١٣٩٠  
  
 

متن کامل گزارش احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل 
  ايران اقليت های قومی دردرباره وضعيت حقوق

 
گزارشگرويژه همچنان گزارش هايی را درباره نقض  -۶٢

ليت های قومی هم در قانون هم در عمل حقوق بشر اق
، ٢٠١١ اکتبر ٣١براساس گزارش ها تا . دريافت می کند

 جرائمی همچون اقدام عليه امنيت   فعال کرد به خاطر١۵
ملی يا فساداالرض و يا جاسوسی با حکم اعدام مواجه 

اقليت ها همچنين همچنان مورد تبيعض شديد . هستند
له توقيف زمين يا مايملک، اقتصادی و فشار، زجم-اجتماعی

ندادن شغل، و محدوديت های اجتماعی فرهنگی و حقوق 
زبانی مواجه هستند که نقض ميثاق نامه بين المللی از بين 
بردن همه اشکال تبيعض نژادی و ميثاق نامه بين المللی 

  .حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است
د کرد در فرزادکمانگر، معلم کرد، همراه باسه شهرون -۶٣

اعضای .  در زندان اوين اعدام شد٢٠١٠ ماه مه ٩تاريخ 
نزديک به خانواده گزارش دادند که آقای کمانگر از يک 
دادگاه عادالنه محروم بود و اينکه اعدام او به صورت 

آقای کمانگر توسط وزارت . مخفيانه صورت گرفت
 دستگيری شد و به به اتهامهای ٢٠٠۶اطالعات در سال 

و برای ادعای ) ٢٢نگاه کنيد به پاراگراف (محاربه 
عضويت و فعاليت با حزب کارگران کردستان به اعدام 

در يک مصاحبه، اين موضوع مطرح شد که . محکوم شد
آقای کمانگر ابتدا بدون تماس با محيط خارج در زندان 

 از جمله  نگهداری می شد و مورد انواع مختلفی از شکنجه
آقای .  اعضای خانواده قرار گرفتتهديد به تجاوز و تهديد

 به اعدام ٢٠٠٨کمانگر براساس گزارش ها در اوائل سال 
محکوم شد، بعد دادگاهی که براساس گزارش ها تنها هفت 

او از دسترسی به وکيل و اعضای . دقيقه به طول انجاميد
بر خالف درخواست های متعدد . خانواده اش محروم بود
ر او را به آنها تحويل نداده اند  پيک اعضای خانواده، مقامات

  .و جای قبر او را مشخص نکرده اند
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گزارشگرويژه همچنين از کشتار سيستماتيک کولبران  -۶۴
کردی هستند که در مناطق ) شهروندان(و کاسبکاران که 

کولبران که محموله . مرزی زندگی می کنند مطلع شده است
اسی همچون چای، تنباکو و سوخت را برای هايی از اجن
 را در حدود مرزی بر پشت خود حمل يا  معاش زندگی

 قانون ايران  .قاچاق می کنند، از اين رفتار متاثر هستند
فعاليتهای قاچاق کولبران را به عنوان جرمی که قابل 
مجازات با چند ماه زندان يا جريمه ای معادل کاالهايی 

اما گزارشگر ويژه گزارش هايی . ضبط شده است می داند
دريافت کرده است که نگاهبانان مرزی به اين افراد شليک 
می کنند، و به ين وسيله دهها کولبر و همچنين اسب های 

  .آنان را ساالنه زخمی ويا به قتل می رسانند
برخی از بلوچی ها، جامعه سنی مذهب و اقليت قومی،  -۶۵

اليه، آزار واذيت، بر اساس گزارش هامورد تبعيض چند
. بدرفتاری، بازداشت خودسرانه وحتی اعدام قرار می گيرند

براساس گزارش هايی که گزارشگر ويژه دريافت کرده 
است، مناطقی که اکثريت آن بلوچ هستند توسعه نيافته 
هستند و کرارا با مشکالتی مواجه هستند که به خاطر 
ال دسترسی محدود به مسکن، آموزش، بهداشت و اشتغ

آزادی بيان و مذهب شان همچنين محدود . ايجاد شده است
همچنين در خصوص سطح پايين مشارکت بلوچی ها . است

 با توجه به تعداد کم آنها در مشاغل بلند پايه دولتی  درجامعه
 به خاطر استفاده  به عالوه،. نگرانی هايی ابراز شده است

ان دولتی از معيارهای گزينش، رويه ای که مقامات و کارکن
را ملزم می کند که وفاداری خود را به جمهوری اسالمی و 
مذهب شيعه اسالم نشان دهند، بلوچی ها را هر چه بيشتر 
منزوی کرده و به شدت آنها در خصوص فرصت های 

  .شغلی و همچنين مشارکت سياسی محدود کرده است
 تن در ۵٧گزارشگر ويژه درجريان قرار گرفته که  -۶۶

ضاتی که برای نجات درياچه درحال خشک جريان اعترا
 دستگير شده بودند اخيرا به ٢٠١١شدن اروميه در سال 

 ضربه شالق محکوم ١٣٩٠ سال زندان و ٢۶مجموع 
 نفر ۵۵ نفر از آنها محاکمه شدند که ١١٢مجموع . شدند

.  نفر به زندان، شالق و يا هر دو محکوم شدند۵٧تبرئه و 
 زن ۵د بر اساس گزارش ها از ميان افرادی که محکوم شدن

 گزارشگر ويژه گزارش  . سال بودند١٨ نفر افراد زير ٩و 
هايی دريافت کرده مبنی براينکه بسياری از دستگيرشدگان 

 در زمان  و محکوم شدگان مورد رفتارهای غيرانسانی
ديگر گزارش ها از . بازجويی شان قرار گرفته اند

عرب دراستان  تن از شهروندان ۶۵دستگيری و بازداشت 
 خبرداده اند که ادعا شده در ٢٠١١خوزستان از اواخر سال 

پاسخ به اعالم آنها برای بايکوت کردن انتخابات مجلس و 
  .شعارهای ضدحکومت بوده است

   زدر تبري" روز جهانی زن"گزارشی از بزرگداشت 
  

نيز ) ١٣٩٠ اسفند ١٨(مارس، روز جهانی زن، امسال هشت 
 با برگزاری مراسم گوناگون در تبريز همچون سالهای گذشته

  اگرچه فضای متصلب حاکم بر جامعه و نيز . گرامی داشته شد
  

  
  
  
  
  
  
  

تهديد زنان فعال جهت برگزار نکردن مراسم روز جهانی زن 
  ، محدوديت های فراوانی برای فعالين جنبش زنان آذربايجان 

ايجاد کرده بود با اين حال طبق روال سالهای گذشته، 
همايی ها، کارگاه های آموزشی، ايجاد فضاهای گفتگو، و گرد

توزيع کاالهای فرهنگی در سطح شهر تبريز، برگزار 
کارگاه های «به مناسبت روز جهانی زن : کارگاه آموزشی.شد

و » شروط ضمن عقد«با موضوع ضرورت » آموزش حقوقی
اين کالس . راهکارهای ثبت آن در سند ازدواج ، برگزار شد

زشی با استقبال شرکت کنندگان و برخورد فعال آنان واره آمو
مواجه شد به طوری که مقرر گرديد چنين کارگاه هايی در 

کوهنوردی .دانشگاه ها و برای دانشجويان نيز برگزار شود
انگار که سنت کوهنوردی دسته جمعی در ايام : دسته جمعی

روز جهانی زن، يکی از سنت های ريشه دار زنان آذربايجان 
حرکت «ه است زيرا همه ساله به مناسبت هشتم مارس، اين شد

. با مديريت زنان صورت می گيرد» سياِل فرهنگی،ورزشی
امسال نيز اين مراسم دسته جمعی، از جمله برنامه های از 
پيش تدارک شده توسط زنان فعال تبريزی بود که همراه با 

.  شدبرگزار) از جمله بحث و گفتگوی آزاد(برنامه های جانبی 
محوريت بحث های ارائه شده در اين مراسم عمدتَا بر 

برخی . موضوع استقالل جنبش زنان آذربايجان تمرکز داشت
از شرکت کنندگان معتقد بودند که جنبش زنان آذربايجان می 
بايست از گفتمان غالب در آذربايجان مستقل باشد و در چنين 

تقالل اين منظورشان اس. گفتمان های کالن نگر، منحل نشود
جنبش از حرکت ملی و هويت طلبانه بود که البته موافقان و 

طبعَا . مخالفان در اين مورد به کنکاش و تبادل نظر پرداختند
چنين بحث دامنه داری نمی توانست در يک روز، به نتيجه 
برسد بنابراين قرار شد که باب گفتگوی اين مبحث مهم، 

ينده نيز پيگيری همچنان گشوده بماند و در فرصت های آ
برگزاری جلسه ی ادبی با محوريت شعر زنان به زبان .شود
سابقه شعرخوانی زنان در هشتم مارس و برگزاری : ترکی

امسال . جلسات شعر به زبان ترکی، به سالهای گذشته می رسد
نيز در اين مراسم که با شرکت شعرای جوان تبريزی برگزار 

ارتباط با زنان و به شد شرکت کنندگان شعرهايی را که در 
رويکرد . سروده بودند خواندند) ترکی(زبان مادری شان 

اغلب سروده های اين گردهمايی، بر وضعيت زنان در اجتماع 
تمرکز داشت و نيز انعکاس ستم ها و تبعيض هايی بود که 

از .زنان آذربايجان به دليل زن بودن شان، متحمل می شوند
زنانه، ديدارهای صميمانه با جمله فعاليت های ديگر اين روز 

خانواده های زندانيان سياسی اعم از زندانيان حرکت ملی 
آذربايجان ، جنبش سبز و ساير فعاالن و کنشگران مدنی و 

فعال پيشکسوت : »فرانک فريد«ديدار با خانم .سياسی بود
جنبش زنان آذربايجان و قدردانی از خدمات فرهنگی، ادبی و 

 سالها تالش خستگی ناپذيرش با اجتماعی ايشان به پاس
فرانک فريد نخستين زن . نابرابری و تبعيض جنسيتی

آذربايجانی است که از زمان پس از انقالب به دليل 
 ١٣٩٠ اسفند ٢هايش در رابطه با مسائل زنان در  فعاليت

او همچنين چندی پيش در دادگاه عمومی ـ جزايی . محاکمه شد
مومی از طريق شرکت در تبريز به اتهام اخالل در نظم ع

تجمعات محاکمه شد که هنوز رأی اين دادگاه به وی ابالغ نشده 
  از مدتها پيش، ضرورت تهيه ی گزارش : گزارش ساليانه.است
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و ثبت اجحافات و ظلم هايی که بر زنان آذربايجان روا 

ا زير. می شود، بين زنان فعال آذربايجان، مطرح بود
تهيه و ثبت چنين ناروايی هايی، و بازتاب آن به افکار 

  عمومی جامعه، به 
خودی خود سبب می شود که جامعه نسبت به چنين 
تبعيض هايی واکنش نشان دهد و اين امر، می تواند به 
. طور نسبی از گسترش بی رويه اين فجايع، ممانعت کند
 خوشبختانه امسال در روز جهانی زن، توانستيم چنين
گزارشی را البته به طور موجز و مختصر، تهيه و تنظيم 
. کنيم و پس از تکثير در اختيار عالقمندان قرار دهيم

خالصه «تعدادی از اين گزارش مختصر با عنوان 
در » گزارش ساالنه از نقض حقوق زنان در آذربايجان

 ٨در : اهدای کارت پستال.سطح شهر نيز توزيع شد
متنوع و بسيار انرژی بخش بود مارس امسال، فعاليت ها 

کارت پستال هايی بين مردم توزيع شد که اين : از جمله
طراحی اين . است» شروط ضمن عقد«کارت ها حاوی 

کارت پستال ها بسيار زيبا، همراه با نقاشی چشم نواز از 
به نشانی همدلی و همبستگی زوج های (دو قلب عاشق 

 ها با عنوان متن داخلی اين کارت پستال. ، است)جوان
راهی برای تشکيل : درج شروط ضمن عقد در عقدنامه«

به تشريح ضرورت درج اين شروط در » خانواده مدنی
اين کارت ها جهت آشنايی عموم . عقدنامه می پردازد

ی برقراری ضمانت بيشتر و شرايط  مردم از نحوه
مردم . عادالنه تر عقد فرزندان شان، به آنها هديه می شد

توزيع کتابچه .ت ها به شدت استقبال می کردندهم از کار
از ديگر فعاليت های : آموزش مقابله با خشونت خانگی

آموزش «فرهنگی و آگاه گرانه، می توان به کتابچه های 
خانه «: با عنوان روی جلد(» مقابله با خشونت خانگی

اشاره کرد که توسط کنشگران زن بين ) »بايد امن باشد
يکی از ابتکارها اين بود که پيش . خانواده ها توزيع شد

که حاوی (از توزيع جزوه های آموزش مقابله با خشونت 
آدرس مکانهايی که زنان خشونت ديده می توانند در 

به همت زنان فعال تبريز، ) تهران به آنها مراجعه کنند
آدرس سازمانها و اماکن حمايتی در شهر تبريز به اين 

خشونت ديده در اين شهر دفترچه ها افزوده شد که زنان 
نيز در صورت مواجهه با خشونت و ضرب و شتم، 
بتوانند به اين اماکن و سازمانها در خود تبريز مراجعه 

اميدواريم که فعاليت هايی از اين دست صرفَا به ايام .کنند
روز جهانی زن، محدود و منحصر نشود و در همه ايام 

نه تنها در سال، اين حرکت های فرهنگی و جمعی زنانه، 
                  :گزارش.آذربايجان که در سراسر ايران، تداوم يابد

  مدرسه فمينيستی سارا آذری
   استکارخانجات توليدی کبريت تبريز در شرف تعطيلی

: خبرگزاری ايلنا از تبريزطی  گزارشی  می نويسد
  ١٣٠٠کارخانجات توليدی کبريت تبريز با بيش از

  
  
  

  
  
  
  
  

چنگيز قاسمی، .اند ف تعطيلی قرار گرفتهکارگر، در شر
 عالی شوراهای اسالمی کشور  عضو هيئت مديره کانون

با اعالم اينکه کارخانجات توليدی کبريت تبريز در شرف 
شرقی  استان آذربايجان: "تعطيلی قرار دارند، اظهار کرد

سازی از جمله ممتاز، تبريز،  دارای چندين واحد کبريت
 در حال حاضر به جهت افزايش است که...  بهمن و٢٩

های غيراستاندارد  قيمت حاملهای انرژی و قاچاق کبريت
قاسمی در گفتگو با ".در شرف تعطيلی قرار دارند

   کارگر در اين ١٣٠٠خبرنگار ايلنا با بيان اينکه 
های کبريت سازی  کارخانه: "کارخانجات فعالند، افزود

ند که اگر اين ک هم اکنون با حداقل ظرفيت خود فعاليت می
وضعيت ادامه داشته باشد زمانی نخواهد گذشت که 

به گفته ".رود صنعت توليد کبريت در ايران کًال از بين می
  اين فعال 

 صاحبان صنعت کبريت سازی، اين  کارگری متوليان و
دانند، اما آنچه در شرايط  صنعت را در حال نابودی می

  فعلی 
کند،  ی میعلت پرداختن به اين موضوع را ضرور

مشکالتی است که اين صنعت در حال دست و پنجه نرم 
توجهی به آن ضمن تعطيلی يک  کردن با آن است و بی

های  صنعت ديگر، بيکاری تعداد زيادی کارگر در بخش
مختلف آن را فراهم خواهد کرد و به مجموع بيکاران 

وی همچنين تصريح  .افزايد کشور رقمی قابل مالحظه می
های غيراستاندارد و قاچاق چينی  زگی کبريتبه تا: "کرد

با آرم کارخانجات ايرانی توليد و به بازار ايران وارد 
های  در حال حاضر انبار کارخانه: "او ادامه داد".اند شده

های توليد شده انباشته است و  کبريت سازی از کبريت
فروش کاالهای  مسئولين اين واحدهای توليدی با مشکالت

رئيس کانون هماهنگی شوراهای کار ".تندخود مواجه هس
دولت تهسيالتی : "استان آذربايجان شرقی در ادامه افزود

های انرژی در نظر گرفته بود  برای افزايش قيمت حامل
ولی اين عوامل از ريشه دارای مشکل هستند وکمبود 
نقدينيگی وعدم وجود مواد اوليه با کيفيت سبب شده 

 شدن بسيار مواد اوليه مشکالت بسياری از جمله وارد
کشورچين برای قشر توليد کننده کشور  غير استاندارد از
وی با اشاره به اينکه ارائه نکردن اين ".ايجاد شده است

افزايد،  تسهيالت بر مشکالت موجود توليدکنندگان می
کمبود نقدينگی در اختيار توليد کنندگان و به : "ادامه داد

 ها توسط آنان موج  وامتبع عدم پرداخت به موقع اقساط
ها شده  ای برای بسياری از کارخانه ايجاد مشکالت عديده

های برق و گاز  با حذف يارانه: "قاسمی تاکيد کرد".است
 ١٠های انرژی  از واحدهای صنعتی، بهای اين حامل

ها به  برابر افزايش يافته است و اين افزايش قيمت
  .کند توليدکنندگان فشار وارد می

  
 

  

١٠ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                   ١٣٩٠ اسفند ٨٨شمارهدوره پنجم



    

  
انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسالمی 

  . پايان يافت
انتخابات نهمين دوره مجلس  شورای اسالمی در شرايط بغرنج 

احزاب ملی و مترقی و بسياری . سياسی کشوربرگزار گرديد
اصالح (از نمايندگان اصالح طلب هوادار حکومت اسالمی 

لف طلبان بر خالف محافظه کاران، استقرار دمکراسی را مخا
به دليل غير دمکراتيک بودن .) حکومت اسالمی نمی دانند

حتی کسانی که  به . انتخابات، از شرکت در آن سر باز زدند
پای صندوق های رای  رفتند، می دانستند که سياست داخلی 

و با تکيه به زور کشور . دولت بر اعمال خشونت متکی است
ستهای و بخوبی درک می کردند که سيا. را اداره می کند

ماجراجويانه در عرصه جهانی، ايران را در انزوای کامل 
مردم ميدانند نه تنها حاکميت کنونی مورد . قرار داده است

بلکه جناحهای حاکم نيز بر سر منافع . اعتماد ملت نيست
اين . اختالف دارند و ميکوشند تا يکديگر را حذف کنند

حکومت انتخابات بوضوح  اختالفات جدی در سطوح فوقانی 
  . اصولگرا را نشان داد

با اعالم نهائی نتايج . روزنامه کيهان می نويسد
انتخابات در تهران، پرونده انتخابات مجلس نهم بسته شد و بر 
مبنای ارزيابی های موجود مردم در سراسر ايران بار ديگر 
اصولگرايان را شايسته ترين گروه برای تصدی پارلمان 

سخن گوی هيئت حاکمه، اصولگرايان کيهان به مثابه . دانستند
را شايسته ترين گروه برای اداره امور مملکتی معرفی می 

کيهان به کتمان واقعيت می پردازد و نمی نويسد چرا از . کند
نفری ) به گفته خودشان( تهران پنج ميليون و چهار صد هزار 

) به ادعای خودشان(واجد شرايط رای دادن، تنها دو ميليون 
باز هم به ادعای ( باال ترين رای . ق های رای رفتندپای صندو
را حداد عادل با يک ميليون و يکصد هزار نفر  و ) خودشان

کمتر ( بيژن نوباوه در رده پنجم، با چهار صد هشتاد هزار نفر
اگر ادعای . بدست آوردند) از يک دهم واجدين شرايط رای

ها يک روزنامه کيهان و آمار سازی حکومت را بپذيريم، تن
پنجم افراد واجد شرايط رای دادن در تهران به اولين نفر ليست 

  در اين رأی گيری پنج . نامزدهای اصولگرايان رأی داده اند
بيست و پنج  . نفر اصولگرا در دوره اول به مجلس راه يافتند

نفر ديگر نتوانستند حد نصاب را به دست آورند و به دور دوم 
بات مجلس شورای اسالمی در دور دوم انتخا. کشيده شدند

در دور دوم پنجاه نفر . ارديبهشت سال جار برگزار می شود
برای کسب بيست و پنج کرسی مجلس در تهران به رقابت بر 

احمد توکلی، علی مطهری، روح اهللا حسينيان . خواهند خواست
و ديگر اصولگرايان به اصطالح منتقد، جزء افرادی هستند که 

  ته اند به دور دوم راه ياف
 کرسی ٢٢٥وزير کشور اعالم کرد که تکليف 

مجلس نهم در دوره اول مشخص شده و شصت و پنج کرسی 
  . باقی مانده نيز در اوايل ارديبهشت ماه مشخص خواهد شد

روزنامه کيهان می نويسد ارزيابی های اوليه انجام 
شده حکايت از آن دارد که اکثريت قاطع نمايندگان مجلس نهم 

  بنابه نوشته همين روزنامه از . رايان تشکيل می دهندرا اصولگ
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

شصت و پنج کانديدای راه يافته دور دوم حدود پنجاه کانديدای 
اصولگرا حدود ده کانديدای اصالح طلب و بقيه مربوط به 

عالوه بر اين از ميان صد و شصت  . گروههای ديگر هستند
 بيش از صد کانديدا کانديدای راه يافته به مجلس در دور اول

متعلق به فهرست اختصاصی جبهه متحد اصولگرايان بوده 
  . است

جريان انتخابات مجلس به وضوح نشان داد که 
حکومت کنونی هم از طريق شورای نگهبان و هم با اعمال 
شيوه های متعدد ديگر تصميم گرفته است افراد دلخواه خود را 

و از اين .  کنددر مجلس، دستگاه اجرائی و قضائی تحميل
طريق اداره کشور را بيش از پيش در دست گروه خود 

در چنين شرايطی، نقش مردم در اداره کشور  . متمرکز نمايد
معنای واقعی خود را بطور کل از دست داده و گروه کوچکی  

طبيعی است حکومتی . اهرم های قدرت را در دست می گيرند
 و غير دمکراتيک به که با استفاده از اين شيوه های نا سالم

قدرت رسيده است  نمی تواند در خدمت منافع اکثريت مطلق 
چونکه در کشورهای سرمايه داری . مردم  قرار بگيرد

استبدادی از جمله ايران گروه کوچک چند درصدی هم ثروت 
در . کالن کشور و هم قدرت سياسی را از آن خود ساخته اند

 اقل مردم اين حق کشورهای سرمايه داری کالسيک غرب  حد
را دارند که عليه اليگارشيای چند درصدی مبارزه مسالمت 

  . آميز در پيش گيرند
را اشغال کنيم شعار طبقات متعدد » وال استريت«

ساکنين آمريکای ثروتمند، نشان داد که سرمايه داری حتی در 
سطح رشد باالی خود نميتواند خواسته های اوليه مردم را 

در » خودی«تراضات عليه سرمايه داران اع.  برآورده کند
يونان، اسپانيا، پرتقال در . اروپا نيز به اوج خود رسيده است
وضع در اروپای شرقی از . آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند

هم در اروپای . جمله در روسيه بدتر از اروپای غربی است
غربی و هم در اروپای شرقی ميليونها انسان از کار بيکار شده 

در . يعنی زندگی اکثريت مردم اروپا مختل گرديده است. اند
ايران نيز مردم هم از لحاظ فقدان آزادی و هم از لحاظ 
مشکالت زندگی از حکومت کنونی به مراتب از مردم آمريکا 

اما نميتوانند اعتراضات خود را . و اروپا ناراضی تر هستند
 همه بشکل دست جمعی و يا بشکل تظاهرات خيابانی بگوش

زيرا سرمايه داری عقب مانده ايرانی به جزء . گان برسانند
  . اعمال قهر نميتواند حاکميت خود را حفظ نمايد

طبقه حاکمه ايران با برگزاری انتخابات از جمله 
انتخابات مجلس ميخواهد وضع ناهنجار کنونی را در اذهان 

و گر نه هيچ نيازی . عمومی ايران و جهان وارونه جلوه دهد
  .ه چنين انتخاباتی نمی ديدب

 استقرار آزادی و دمکراسی تنها راهی است که 
ميتواند به وضع کنونی پايان دهد و مردم از طريق انتخابات 

و در تعيين سرنوشت . آزاد  در اداره امور کشور شرکت کنند
  .  خود شريک باشند
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  ايران و آذربايجان دو کشور همسايه 
  

ان بيست سال است به استقالل ملی دست جمهوری آذربايج

اين کشور جديد التاسيس صد و نود سال جزئی از . يافته است

در تمام اين مدت مردم آذربايجان . امپراطوری روسيه بود

بعنوان يک ملت موجوديت خود را حفظ نمودند و عادات و 

در عين حال با . سنن ملی خود را به بوته فراموشی نسپردند

در اين مدت . ولوژی اروپا آشنائی پيدا کردندفرهنگ و تکن

شخصيتهای بر جسته ای در صحنه سياست و فرهنگ جامعه 

حضور پيدا کردند و به رشد فرهنگ ملت آذربايجان خدمت 

در سالهای حکومت اتحاد شوروی فرهنگ، زبان، علم . کردند

با فروپاشی . و تکنولوژی در آذربايجان رشد چشمگيری داشت

 آذربايجان بعنوان يک کشور صنعتی و با  اتحاد شوروی

در عرض اين بيست . فرهنگی رشد يافته به استقالل نائل آمد

داشته " قره باغ"سال عليرغم افت وخيز هايی که بدليل جنگ 

است، به لحاظ اقتصادی و به لحاظ فرهنگی در راستای ترقی 

آذربايجان اکنون در نوع خود کشوری است . قرار گرفته است

اتيک که در آن  آزادی بيان، آزادی تجمع، آزادی احزاب دمکر

  .و آزادی اديان وجود دارد

  آذربايجان با کشورهای همجوارخود به غير از 

از جمله با گرجستان . ارمنستان روابط ديپلوماتيک خوبی دارد

. و روسيه همکاريهای فرهنگی و اقتصادی گسترده ای دارد

 است  بسيار صمييمی و روابط آذربايجان و ترکيه روابطی

ترکيه اولين کشوری است که استقالل  آذربايجان را .  برادرانه

به رسميت شناخت و سرحدات خود را با کشور تجاوزگر 

دولت ايران درست يک روز پس از استعفای . ارمنستان بست

ميخاييل گارباچف رئيس جمهور وقت اتحاد شوروی، 

 و روابط جمهوری  آذربايجان را به رسميت شناخت

  . ديپلوماتيک بين دو کشور برقرار گرديد

کشورهای ايران و آذربايجان از سوابق تاريخی و 

اين سابقه تاريخی در ميان ملت .  فرهنگی کهنی برخوردارند

های ايران و آذربايجان پيوند های عميقی بوجود آورده که نا 

  بنابراين، رابطه ايران و آذربايجان رابطه ای . گسستنی است

  

  

  

  

  

  

  

اما در سالهای اخير نيروهايی در . است تاريخی و برادرانه

  ايران تالش می ورزند تا از اين رابطه تاريخی سوء استفاده 

نمومده و  استقالل جمهوری آذربايجان را زير سئوال ببرند و 

. يا مدل حکومت دينی در ايران را به اين کشور تحميل نمايند

ليغاتی رژيم در ايران، سياست در همين راستا دستگاههای تب

خارجی  جمهوری آذربايجان را شديدا مورد انتقاد قرار 

اين نيروها  گويا نمی خواهند بپذيرند که آذربايجان . ميدهند

و بنا براين سياست اين کشور نيز بشکل . کشوری است مستقل

  .مستقالنه تدوين و اجرا می گردد

تان  جمهوری اسالمی ايران در حالی با ارمنس

روابط تنگاتنگ سياسی ـ اقتصادی دارد که اين کشور 

مسيحی  بيست درصد اراضی خاک آذربايجان را تحت 

آذربايجان نيز با اسرائيل . اشغال خود در آورده است

مانند تمام کشورهای ديگر روابط ديپلوماتيک بر قرار 

در حاليکه برقراری رابطه ديپلوماتيک . کرده است

عنوان يک کشور مستقل با اسرائيل جمهوری آذربايجان ب

به هيچ وجه با تحکيم روابط دوستانه ايران و آذربايجان 

و نبايد به روابط دوکشور و دوستی بين . منافاتی ندارند

در همين رابطه ديدار وزيران . دو ملت  لطمه وارد کند

خارجه ايران،  آذربايجان و ترکيه در نخچوان فرصتی 

بوط به روابط فی ما بين را بود که سه کشور مسائل مر

. بررسی وسوء تفاهم های پيش آمده را از ميان بردارند

بيانيه نهايی اين مذاکرات نشان می دهد که اين سه کشور 

اين تفاهم در تحکيم آتی . به توافق و تفاهم  رسيده اند

روابط اين کشورها نقش مثبت ايفا خواهد نمود  رسانه 

د از طرح مسائل تفرقه های گروهی در هر دو کشور باي

افکنانه دوری جويند و برای تحکيم روابط دوستانه ميان 

  .دو کشور تالش ورزند
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  خانواده شهيد پرور ابراهيمی
بمناسبت سالروز در گذشت 
  ايراندخت ابراهيمی

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
و در . ايراندخت ابراهيمی در يک خانواده آزاديخواه بدنيا آمد

قالبی پرورش يافت و به يک شيرزن انقالبی محيط خانواده  ان

از شخصيت " غنی ابراهيمی"پدر ايران خانم . مبدل گرديد

اين شهر . های سياسی بود و در شهر آستارا زندگی می کرد

هم از لحاظ رشد فرهنگی و از لحاظ آگاهی سياسی،انقالبيون 

در اين . از خود گذشته ای را در آغوش خود پرورانده است

ت های سرشناس، آگاه و روشنفکران مبارز در شهر شخصي

شرايط سخت فشار پليس رضا شاه در راه آزادی و دمکراسی، 

و تحت پوشش . در راه عدالت اجتماعی دور هم جمع می شدند

. هيئت تئاترال نظريات خود را در ميان جمع پخش می نمودند

غنی ابراهيمی پدر ايران خانم يکی از اين مبارزينی بود که 

 پوشش هيئت تئاترال فعاليت می کرد و اسناد حزب زير

او . کمونيست آستارا را بشکل مخفييانه نگاهداری می کرد

  . آماده بود او با از خود گذشتگی اين اسرار را حفظ نمود

غنی ابراهيمی اهميت زيادی به آموزش و تحصيل فرزندانش 

او . غنی روشنفکری آزاده و کمونيستی معتقد بود. می داد

بری تشکيالت حزب کمونيست را در آستارا به عهده ره

  . داشت

 تک اين افراد را زير –  پليس اطالعاتی رضا شاه فعاليت تک 

و در نهايت تعدادی از آنها را که شناسايی کرده . نظر داشت

خانواده ابراهيمی و صادق زمانی و ديگر . بود دستگير نمود

 ايران تعبيد شخصتهای دستگير شده به نقاط دور دست جنوب

مير ايوب شکيبا، فرضی و معمی دهقان و عده ای ديگر . شدند

جنگ دوم جهانی . نيز دستگير و در زندان قصر زندانی شدند

و ورود ارتشهای متفقين به ايران دستگاه استبدادی رضا شاه 

نه تنها زندانيان و تعبيد شدگان به محل زندگی  . را  فرو پاشيد

فل سنگين آهنين زندان بزرگی بنام ايران بلکه ق. خود باز گشتند

. را شکست و ايرانيان را از اين زندان مخوف آزاد نمود

حزب توده "زندانيان آزاد شده  حزب نوبنياد مترقی  به نام 

  خانواده های آزاد شده شهر آستارا . را پايه ريزی کردند" ايران

  

 از جمله غنی ابراهيمی جزئی از نخستين اشخاصی بودند که

و درگسترش و . عضويت حزب توده ايران را پذيرا شدند

تحکيم اين حزب در منطقه آستارا و طوالش فعاليت گسترده 

  . انجام دادند

اما ما در اين نوشته درباره خانواده ابراهيمی سخن خواهيم 

بايد به آگاهی خوانندگان برسانيم که چهار  فرزند غنی . گفت

يرج خانم و ايران خانم فريدون، انوشيروان، ا(ابراهيمی 

در تحکيم و تقويت حزب توده ايران جانفشانهايی از ) ابراهيمی

فريدون ابراهيمی تحصيل کرده حقوق در . خود نشان دادند

دانشگاه تهران با روزنامه اطالعات همکاری می کرد و 

عضويت در حزب توده ايران را بعنوان عقيده سياسی برای 

 حکومت ملی در آذربايجان  بعد از تشکيل. هميشه برگزيد

او به تبريز آمد و دادستان کل آذربايجان ) ١٣٢٥ -١٣٢٤(

فريدون ابراهيمی هم با قلم خود و هم با . منصوب گرديد

کارهای عملی خود شناساندن تاريخ آذربايجان و تحکيم 

بعد از يورش ارتش . حکومت ملی خدمات بسزائی انجام  داد

دستگير شد در برابر دژخيمان شاهنشاهی دست نشانده آمريکا 

خانواده ابراهيمی ها، از . شاه جانانه مقاومت کرد و جان باخت

جمله ايرج، ايران  و انوشيروان مانند صدها مبارزين 

و در آذربايجان شوروی پناه . آذربايجانی ترک وطن کردند

از سالهای اوايل مهاجرت فرقه دمکرات آذربايجان . گرفتند

نو احيا نمود و هزاران مهاجر ايرانی، سازمان خود را از 

. مبارزه سياسی خود را عليه استبداد سلطنتی ادامه دادند

مسئوليت کميته شهر باکو فرقه دمکرات آذربايجان به ايرج 

هم ايرج خانم، هم ايران خانم و هم . خانم واگذار گرديد

انوشيروان مانند صدها مهاجرين فرقه و کار زندگی تامين 

بدين طريق . واندند و به مدارج علمی دست يافتندشدند درس خ

. آنها بعنوان يک انسان کامل به کشور خود خدمت نمودند

  ايران خانم رساله دکترای خود را به مبارزه زنان آزاديخواه 
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  .......خانواده شهيد پرور ابراهيمی

هم ايران خانم و هم انوشيروان ابراهيمی . ايران اختصاص داد

و برادر خود را ادامه دادند و بعد از پيروزی انقالب راه پدر 

 –سرپرستی فرقه دمکرات آذربايجان . به ايران برگشتند

تشکيالت ايالتی حزب توده ايران در آذربايجان به انوشيروان 

ايران خانم نيز در سازمان زنان آذربايجان . واگذار گرديد

 ارتجاع به اين دو مبارز بعد از يورش ددمنشانه. فعاليت نمود

.  حزب توده ايران در ميان صفوف مبارزين مخفی قرار گرفتند

انوشيروان ابراهيمی مانند صدها کادرهای حزب دستگير شد و 

در سال هزار سيصد و شصت و هفت در قتل عام زندانيان 

ايران خانم ابراهيمی با هزاران  مشکل توانست . کشته شد

 اين خانم مبارز چند سال .ايران را ترک کند و به  باکو برگردد

در جمع مهاجرين توده ای زندگی کرد و در راهنمائی به  آنها  

او هميشه با کميته مرکزی فرقه . نقش بسزائی ايفا نمود

دمکرات آذربايجان در تماس بود و در فعاليت های سياسی آن 

او با آرزوی بازگشت به ميهن آزاد شده چشم . شرکت می کرد

 آذربايجانی راه اجداد خود -وانان  ايرانی ج. از جهان فروبست

را در پيش گرفته اند و برای رسيدن به آزادی و دست يابی به 

حقوق ملی صفوف اين جوانان گسترده تر و مستحکم تر می 

ترديدی وجود ندارد که نسل جديد آرزوهای اجداد خود . شود

  . را عملی خواهند نمود

  ! بارزنگاهی مختصر به زندگی اين خانواده م

از مبارزين ضد استبداد و آزاديخواه به نام غنی ابراهيمی 

 در دوران جنگ دوم جهانی، زمانی که  .دوران خود بود

مبارزات ملی در ايران قوت گرفت، او نيز به مبارزات خود 

  . ادامه داد

 که راه مبارزه با بی عدالتی را از پدرش فريدون ابراهيمی

. بارزی آگاه و سرسخت مبدل شدآموخته بود، در نوجوانی به م

هنگامی که دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه ١٣٢٠در سال 

در سال . تهران بود به نوشتن مقاالت سياسی مبادرت می کرد

با روزنامه آزير که توسط جعفر پيشه وری منتشر می ١٣٢٢

وی پس از فارغ التحصيل شدن از . شد به همکاری پرداخت

  شهريور ١٢بريز رفت و از بيانيه به ت١٣٢۴دانشگاه در سال 

  

  

  

  

  

  

پس از آن با انتشار . فرقه دمکرات آذربايجان حمايت کرد

  اولين شماره روزنامه آذربايجان ارگان رسمی فرقه دمکرات 

بعنوان عضو هيئت ، ١٣٢٤شهريور ١۴آذربايجان در 

تحريريه و يکی از نويسندگان روزنامه، انتخاب و کار خود را 

الت سياسی، اجتماعی، حقوقی و تاريخی او در مقا. آغاز کرد

روزنامه آذربايجان، در ارتقا دانش مردم، غرور ملی  و بيان 

واقعيت های تاريخی، نقش بسزايی داشت و هنوز هم از 

در جريان تشکيل دولت ملی . اهميت خاصی بر خوردار است

آذربايجان فريدون ابراهيمی بعنوان يکی از بنيانگذاران دولت 

وی .  به دادستانی  حکومت ملی آذربايجان بر گزيده شدمحلی

در اين راستا خدمات بزرگی در راه آرامش و امنيت اجتماعی، 

. دفاع از منافع دهقانان، کارگران و ديگر ستمديدگان انجام داد

فريدون عالوه بر زبانهای ترکی به زبانهای فارسی، فرانسه و 

بيش نداشت سال ٢٨در حاليکه . عربی نيز تسلط داشت

روزنامه نگاری برجسته، سياستمداری توانا و ديپلماتی تيزبين 

او بعنوان نماينده مطبوعات آذربايجان در کنفرانس صلح . بود

پاريس شرکت و به شکل ارزنده ای از اهداف صلح آميز 

وی همچنين عضوی از . حکومت ملی آذربايجان دفاع کرد

ان برای مذاکره اعضای هيئت نمايندگی حکومت ملی آذربايج

  .انتخاب شد) قوام السلطنه(با دولت مرکزی 

فريدون پس از يورش ددمنشانه ارتش شاهنشاهی پهلوی که با 

حمايت دولتهای آمريکا و انگليس و نيروهای ارتجاعی محلی 

به آذربايجان صورت گرفت، همراه تعدادی از نيروهای مسلح 

حاصره دشمن و فدايی که در ساختمان دفتر مرکزی فرقه به م

وی و يارانش عليرغم خستگی . در آمده بودند به  دفاع پرداخت

و بی خوابی دو شبانه روز تا آخرين گلوله به مقاومت و 

  .و نهايت به اسارت دشمن در آمدند. مبارزه ادامه دادند

فريدون ابراهيمی در زندان نيز عليرغم فشارهای جسمی و 

ا حفظ و از روحی همچنان روحيه مبارزه جويی خود ر

در دادگاه با . آرمانهای بزرگ و انسانی اش به دفاع پرداخت

او . شجاعت تمام از حقوق ستمديدگان و زحمتکشان دفاع کرد

آينده از آن کسانی : " در بيدادگاه رژيم چنين داد سخن سر داد

  کسانی که دستهايشان . خواهد بود که عرق ريزان کار می کنند
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اين دستهای پينه بسته درهای تمام . از شدت کار پينه بسته است

تمام جالدان و . زندانها و شکنجه گاهها را خواهند گشود

روزی خواهد رسيد تمامی . استثمارگران را نا بود خواهند کرد

کسانی که ملتها را از حقوق ملی خود محروم نموده و فرهنگ 

را لگد مال کرده اند و برای پر کردن و افتخارات ملی آنها 

جيبها و کيسه های خود از طال، انسانهای زحمتکش را تحت 

استثمار قرار داده اند مجبور به جوابگويی جنايات و خيانتهای 

  ".خود در مقابل مردم خواهند شد

فريدون ابراهيمی پس از شش ماه تحمل شکنجه زمانی که در 

. رد حکم اعدامش صادر شدمقابل شکنجه گران سر فرود نياو

او در تمام طول شب اعدامش با رفقا و زندانيان در باره مسائل 

سياسی، آينده آذربايجان و وظايف انقالبيون آذربايجانی به 

سحرگاه با خون سردی صورتش را اصالح . گفتگو نشست

. کرد، پيراهن سفيد، کت وشلوار مشکی و کراوات قرمز پوشيد

ما : "گفت.  تعجب به او نگاه می کردندو به زندانيانی که با

تمام زندگی خود را با پاکی و شرافت گذرانده ايم، چرا بايد 

  ؟"زير چوبه دار با حالتی پريشان ظاهر شويم

جلوی باغ ١٣٢٦او با گامهايی استوار در سحرگاه اول خرداد 

با نگاهی پر از . گلستان تبريز به پای چوبه دار آورده شد

رژيم و نگاهی پر از اميد به آينده آذربايجان نفرت به جالدان 

  . باالی دار رفت

شهادت دالورانه فريدون ابراهيمی موجی از تحسين و تاثر در 

. روزنامه ها و  ديگر نشريات دمکراتيک وقت به جای گذاشت

فرزند با ذکاوت آذربايجان : از آن زمره روزنامه مردم نوشت

 همچون ستاره می فريدون ابراهيمی در ميان شهدای ديگر

او پس از شش ماه شکنجه همچنان خود را شجاع و . درخشد

. شکنجه در برابر وی  زانو زد. تسليم نشد. مغرور نشان داد

جالدان با بردن وی به پای چوبه دار عجز و ناتوانی خود را 

  .نشان دادند

 يکی ديگر از فرزندان غنی ابراهيمی در انوشيروان ابراهيمی

  انوشيروان در نوجوانی تحت تاثير .  شدمتولد١٣٠۵سال 

  

  

  

  

  

  

  

 به سازمان ١٣٢٢در سال. خانواده به مبارزه روی آورد

  پس از تشکيل فرقه دمکرات . جوانان حزب توده ايران پيوست

بعد از شکست حکومت . آذربايجان به تشکيالت فرقه ملحق شد

  در مهاجرت ابتدا رشته زبان . ملی ناچار تن به مهاجرت داد

انگليسی را در دانشگاه گذراند و بعد در آکادمی علوم اجتماعی 

به عضويت کميته ١٣۴٨در سال . دکترای تاريخ گرفت

پس از پيروزی انقالب بهمن .  مرکزی فرقه انتخاب شد

همراه تنی چند از اعضای کميته مرکزی فرقه از جمله ١٣۵٧

 تقی ايراندخت ابراهيمی، سيد آقا عون اللهی، فتحی خشکنابی،

به ايران بر ... موسوی، مير وهاب افخم، محمد علی مجيری و 

گشت و به همراه فعالين آذربايجانی دفتر فرقه دمکرات 

آذربايجان، تشکيالت ايالتی حزب توده ايران را باز گشايی و 

روزنامه آذربايجان را در تبريز به زبان ترکی راه اندازی 

 مرکزی حزب توده انوشيروان ابراهيمی از طرف کميته. کرد

به . ايران به عنوان نماينده حزب در آذربايجان انتخاب شد

همت انوشيروان ابراهيمی تشکيالت حزب توده ايران در 

آذربايجان عليرغم تمام مشکالتی که از سوی عناصر ارتجاعی 

و بازماندگان رژيم پهلوی به وجود می آوردند، به سرعت 

مام شهرها وروستاها در نشريه آذربايجان در ت. گسترش يافت

دسترس مردم قرار گرفت و تشکلهای توده ای ـ زنان، جوانان، 

تشکيل و ... دانش آموزی، کارگری، دهقانی و فرهنگی  و 

طيف وسيعی از آذربايجانی ها را زير پوشش قرار داد و 

  .خدمات بزرگی به مردم آذربايجان ارائه داد

براهيمی به تهران با يورش به حزب توده ايران انوشيروان ا

پس از مدتی محل اقامت او و رحمان هاتفی، فرج اهللا . رفت

. ميزانی شناسايی و به محاصره پليس در آمد و دستگير شدند

او در زندان جمهوری اسالمی همانند برادرش فريدون به سنبل 

نهايت . مبارزه عليه شکنجه گران و جالدان رژيم تبديل شد

ان مبارز ديگر را نياوردند و آنها جالدان تاب تحمل او وهزار

  .را به شهادت رساندند

 در آذربايجان به او خاله می گفتند و اغلب ايراندخت ابراهيمی 

  ايران خانم  يکی . نيز با احترام اورا ايران خانم می خواندند
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  .......خانواده شهيد پرور ابراهيمی

  

ان يکی از او را می تو. ديگر از فرزندان غنی ابراهيمی بود

برجسته ترين زنان مبارز ايران در عرصه مبارزه برای 

ايران خانم در اول مهر . تساوی حقوق زن و مرد دانست

در سنين کودکی  توسط . در  شهر آستارا متولد شد١٣٠۴

پدرش با ظلم و ستم ديکتاتوری رژيم پهلوی و وضعيت اسفبار 

 ديگر دهمانن جوانی سنين در .زحمتکشان آشنايی پيدا کرد

 ستمشاهی رژيم با مبارزه عرصه به پا اش خانوده اعضای

 دمکرات فرقه و ايران توده حزب در فعاليت .گذاشت

 راه يگانه را ستم و ظلم از مردم رهايی برای آذربايجان

 مردم دمکراتيک جنبش سرکوب از پس .ميدانست ممکن

 به خانم ايران ٢۵١٣ سال در مرکزی دولت توسط آذربايجان

 به ناگزير انوشيروان برادرش و خانم ايرج خواهرش ههمرا

 .کردند مهاجرت شوروی اتحاد به و شدند وطن ترک

 متوسطه دوره تحصيالت اتمام از بعد ابراهيمی ايراندخت

 نائل دکترا درجه به تاريخ رشته در و شد باکو دانشگاه وارد

 تحقيقی و علمی کار به سياسی فعاليت بر عالوه وی .گرديد

 چاپ به نشريات در ايشان از متعددی مقاالت و پرداخت نيز

   .است رسيده

 برادرش همراه به خانم ايران ،۵٧١٣ بهمن انقالب پيروزی با

 خانم ايران دوران اين در .بازگشت ايران به انوشيروان

 را آذربايجان در ايران زنان دموکراتيک تشکيالت مسئوليت

 آذربايجان زنان تتشکيال مسئول عنوان به و گرفت عهده به

 با او .داد ادامه خود اجتماعی و تشکيالتی سياسی، فعاليت به

 خود تشکيالتی تجربيات اجتماعی، و سياسی دانش بردباری

 و زن جوان، و پير .داد می قرار جوانتر نسل اختيار در را

 قائل خاصی احترام برايش و داشتند دوست را او همه مرد

  .بودند

 در آزاديخواهان به »پاسداران سپاه« خائنانه يورش از بعد

 برادرش دستگيری و٢١٣٦ و١٣٦١ های سال

 شرايط در ايران در ها مدت خانم ايران ابراهيمی،انوشيروان

  مهاجرت به تن ناچار به ديگر بار و کرد زندگی مخفی سخت

  

  

  

  

  

  

  

 ضمن سالها اين در .کرد زندگی باکو در عمر آخر تا و داد

 برای روحی پناهگاهی باکو انشگاهد در تحقيق و تدريس

   ديگران

 از هم .شد وطن از دور و پناهنده و مهاجر زنان بخصوص

 می خانم ايران احترام و محبت با را او همه که روست اين

  ..کرد خواهند ياد و کردند می ياد او از نام اين با و ناميدند

  .بست فرو جهان بر چشم ...بهمن٣٠  خانم نايرا سرانجام

 گرامی را ها ابراهيمی انقالبی و پرشور خانوده خاطره و ياد

 آذربايجانی راه -بدون ترديد جوانان  ايرانی .  .ميداريم

پيشينيان  خود را در پيش خواهند گرفت و برای رسيدن به 

آزادی و دست يابی به حقوق ملی صفوف خود را گسترده تر و 

سل جديد ترديدی وجود ندارد که ن. مستحکم تر خواهند نمود

آرزوهای مبارزينی مانند خانواده ابراهيمی ها را عملی 

  . خواهند نمود

                                                                                            

  دبير خانه کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان

                                                                                                             

  ١٣٩٠بهمن ٣٠

*************************************  
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به مناسبت صدمين سال تولد يکی از پر آوازه 

 ترين نويسندگان ملی آذربايجان

   ميرزا ابراهيم اوف
بر طبق فرمان رئيس جمهوری آذربايجان صدمين سال    

ير آذربايجان، از دولتمردان بر ز نويسندگان شهتولد يکی ا

جسته جمهوری، شخصيت ادبی، اجتماعی، سياسی اتحاد 

جماهير شوروی سابق، زنده ياد ميرزا ابراهيموف طی 

  . مراسمی در کشور ياد می گردد

 در قريه اون منطقه ١٩١١ميرزا ابراهيم اوف در سال 

 خانم چشم سراب ايران در خانواده بی بضاعت اژدر و زهرا

  .به جهان گشود



  

  

  

  ....به مناسبت صدمين سال تولد يکی

اين دوره ای بود که ايران يکی از تاريکترين دوره زندگی 

 تحت نفوذ دولت کشور در واقع. تاريخی خود را طی می نمود

. استعماری انگليس و امپراطوری تزاری روسيه قرار داشت

گرسنگی، بدبختی، فقدان هر نوع آزادی، دمکراسی در کشور 

زندگی را برای اکثريت به اتفاق ساکنين بخصوص دهاتيان 

ميرزا ابراهيم اوف در دوره ای چشم به . کشور تيره کرده بود

، خرافات و بی سوادی، جهان گشود که کشور در باتالق جهل

اين دوره ای بود که . فقدان بهداشت سيستم فئودالی غرق بود

 –مالکين، زمينداران بخصوص در آذربايجان سيستم ارباب 

رعيتی که فرق زيادی با برده داری نداشت ايجاد نموده بود و 

دهقانان را در جهل بيسوادی مورد استثمار سبعانه قرار 

  . ميدادند

کی مزه زندگی همراه با محروميت  و بدبختی را ميرزا از کود

چشيده و برای نجات خود در تالش بود و باالخره تصميم 

گرفت که زادگاه خود را ترک کرده بسوی آذربايجان که تازه 

به يک زندگی آزاد و مدنی روی آورده بود، رفته زندگی 

اين دوره ای بود که آذربايجان شروع . جديدی را از سر گيرد

ستثمار مخازن نفتی خود پرداخته و بسوی يک زندگی به ا

سيستم نو پای سوسياليستی با تکيه به . نسبتا مرفهی می رفت

مخازن عظيم نفتی برای استثمار آنها به کارگران جوان احتياج 

داشت و اکثر کارگران نفت جمهوری را دهقانان بی بضاعت 

 در کشور. مهاجر که از ايران می آمدند تشکيل می دادند

آستانه يک رنسانس مدنی و علمی در حرکت بود و در درجه 

اول مدارس با سيستم اصول جديد تشکيل می گرديد و مبارزه 

با بيسوادی و تأمين شرايط تحصيلی جوانان محروم و 

ميرزا ابراهيم اوف . کارگران  در درجه اول اهميت دولت بود

 زندگی در چنين شرايطی وارد جمهوری گرديد و از آن تاريخ

او در معادن نفت به . اش وارد يک مرحله جديدی می گردد

کار مشغول می گردد و دوره تحصيالت اوليه خود را در 

مدرسه مخصوص کارگران شروع کرده دوره تحصيلی را به 

  . اتمام می رساند و بدين ترتيب به آرزوی ديرينه خود می رسد

با گروه او در دوره تحصيلی بعدی خود در مدرسه اختصاصی 

های ادبی همکاری می کند و در جلسات اختصاصی ادبی 

  شرکت می نمايد و شروع به نوشتن  حکايات کم حجم شعر و 

  

  

  

  

مقاالت ادبی می نمايد و بدين ترتيب وارد عرصه ادبی 

در مطبوعات جمهوری آثار اوليه ادبی او . جمهوری می گردد

شان تثبيت به چاپ می رسد و با مرور زمان شخصيت ادبی اي

در دوره تحصيل در هنرستان به نوشتن حوادثی که . می گردد

ديدار خود را . در اطراف او اتفاق می افتد مشغول می گردد

از . با شخصيت های ادبی، اجتماعی به روی کاغذ می آورد

 نقش ميرزا ابراهيم اوف بعنوان نويسنده ١٩٢٠اوايل سالهای 

ری محسوس می گردد جوان در زندگی ادبی و اجتماعی جمهو

و با گذشت اندک زمان او در رده نويسندگان پر بار و پر کار 

جامعه ادبی جمهوری قرار می گيرد و به فعاليت ادبی شبانه 

او درباره زندگی کارگران جوان معادن . روزی ادامه می دهد

نفت، صنايع سنگين در حال تشکل و کارگاه های سوسياليستی 

م می آورد و نشان ميدهد که در را طی حکايت کوچک به قل

سيستم سوسياليستی حاکم، جوانان مانند غنچه شکفته شده به 

سيستم کار سوسياليستی از جوانان . گلهای معطر تبديل ميشوند

محروم ديروزی شخصيت های ارزنده تربيت می کند و تحويل 

شخصيت ادبی اجتماعی اين نويسنده جوان نظر .جامعه می دهد

هوری را بخود جلب می نمايد و او به رياست  دقت رهبران جم

و با . اداره تمدن وزارت فرهنگ جمهوری گماشته می شود

گذشت اندک زمان به معاونت رياست شورای وزيران 

جمهوری منصوب گرديده و به فعاليت روز افزون خود ادامه 

در دوره زندگی پر بار خود ابراهيم اوف دفعات به . می دهد

عالی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی نمايندگی شورای 

در . انتخاب گرديده و به فعاليت شبانه روزی ادامه می دهد

عين حال او به رياست شورای نويسندگان آذربايجان و 

عضويت شورای مرکزی نويسندگان شوروی انتخاب می 

او سالهای زيادی عضو کميته محافظت از صلح اتحاد . گردد

عين حال در مقا م رياست کميته جماهير شوروی بوده، د ر 

همسوئی و همبستگی با کشورهای آسيايی و آفريقائی به فعاليت 

در اين سالها با فعاليت شبانه روزی و خالقه . شغول بود

ميرزا ابراهيم اوف به . موفقيت های زيادی کسب کرد

عضويت سازمانهای مختلف ادبی اجتماعی و سياسی 

و با آنها صميمانه همکاری کشورهای خارجی انتخاب شده بود 

 . می نمود که شخصيت بين المللی اورا تثبيت می کرد
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ميرزا ابراهيم اوف سالها در رديف مبارزين صلح جهانی به فعاليت 

شبانه روزی ادامه می داد، در جلسات و کنفرانسها در کشورهای 

ن الملل جهانی را تحکيم می مختلف شرکت می نمود و دوستی بي

او از مبارزان جدی عليه استعمار و استثمار ملل آسيا و آفريقا . کرد

و آمريکای التين بود و در اين راه با سازمانهای کشورهای جهان 

. همکاری نزديک داشت که احترام عميق اين ملل را کسب کرده بود

ع از فعاليت فعاليت شبانه روزی اجتماعی و سياسی ابراهيم اوف مان

روز افزون ادبی او نميشد و در چنين شرايطی هم به خلق آثار ادبی 

ميرزا ابراهيم اوف عالقه زيادی به زادگاه خود . ارزنده ادامه ميداد

 دفعات در تبريز و ساير شهرهای ١٩٤٥ -١٩٤٦داشت در سالهای 

آذربايجان با نويسندگان و شعرای جوان آذری در تماس نزديک بوده 

نها همکاری می کرد و نيروی خالقه آنها را برای خلق آثار ادبی با آ

اين روابط دوستی و همکاری با شعرا و نويسندگان . سوق ميداد

  . آذری برای مدتهای زيادی ادامه داشت

نهضت دمکراتيک آذربايجان و تشکيل حکومت ميرزا ابراهيم اوف 

بريک می ملی به رهبری مرحوم سيد جعفر پيشه وری را صميمانه ت

گفت و اين نهضت را آغازی برای آزادی ايران و اقوام ساکن در آن 

  او قلع و قم نهضت دمکراتيک در آذربايجان از طرف . ميشمرد

دژخيمان رژيم پهلوی به کمک امپرياليسم آمريکا را يک حادثه 

تراژيک برای ايران و آذربايجان می شمرد و از اين حادثه شوم 

تحت تأثير حوادث .  احساس ناراحتی می کردشديدأ و در دراز مدت

آن روز " ابراهيم اوف شاه اثر خود را بنام ١٩٤٦ناگوار آذر سال 

را به اتمام می رساند که در آن به تحليل ادبی آن " خواهد رسيد

حوادث جنايتکارانه می پردازد و اميد خود را برای مبارزات آينده 

 ارزنده به سبک رآليسم اين اثر. ملل ايران زمين ابراز می دارد

سوسياليستی به تحرير در آمده به چند زبان از جمله زبانهای روسی 

مؤلف . و فارسی ترجمه گرديده و مورد استقبال قرار گرفته است

ميرزا ابراهيم اوف به اخذ جايزه ". آن روز خواهد رسيد"کتاب 

ی آثار ادب. دولتی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی مفتخر می گردد

بی شمار اين انسان بزرگوار اورا در رديف نويسندگان درجه اول 

شوروی قرار می دهد و شورای عالی اتحاد شوروی ايشان را به اخذ 

  . مفتخر می نمايد" قهرمان کار سوسياليستی"مدال درجه اول کشور 

ميرزا ابراهيم اوف رمانها و نماشيانه های زيادی از خود بجای 

  تئاترهای آذربايجان و بعضی گذاشته که دفعات در 

يکی از شخصيت های . کشورهای خارجی به صحنه در آمده است

  " آذری"سياسی، اجتماعی و ادبی ايران مدير مجله 

  

  

  

  

  

  

مرحوم استاد بهزاد بهزادی چند نمايشنامه اين نويسنده نامدار را به 

ر ميرزا ابراهيموف به تحليل ادبی آثا. زبان فارسی ترجمه کرده است

سليمان ، جعفر جبارلی ، صمد ورقون نويسندگان شهير آذربايجانی 

 و غيره می پردازد و مسائل موجود در ادبيات ميرجالل، رحيم اوف 

او همچنين به تحليل ادبی آثار . شوروی را به تحرير در می آورد

ميرزا ابراهيم اوف . نويسندگان بزرگ روس و شوروی می پردازد

ويسندگان بزرگ جهان را به زبان آذری آثار شکسپير و بعضی ن

او نويسنده، اديب و مترجم برچسته ای بود و . ترجمه کرده است

او آثار نويسندگان . بعنوان منتقد ادبی هم کسب حرمت کرده بود

بزرگ جهان را تحليل کرده اهميت آنها را برای بشريت نشان می 

ن و فرهنگ ميرزا ابراهيم اوف مسائل در ژانرهای مختلف تمد. داد

را از جمله در موسيقی، آثار تجسمی نقاشان، تئاتر و غيره را مورد 

او آثار جاويدان . توجه قرار داده، راهکارهای حل آنها را نشان ميداد

آهنگسازان شهير آذری اوزير حاجی بگلو، مسلم ماقومايف، خواننده 

ا را شهير بلبل و غيره را ازديد فلسفی تحليل کرده، اهميت جهانی آنه

ميرزا ابراهيم اوف عشق و عالقه بخصوصی به زبان . نشان می داد

 و عامل آزادی زير بنایو ادبيات آذری داشت و زبان هر ملت را 

او زبان آذری را موجوديت معنوی و غرور .  می شمرداستقالل ملی

در اين . ملی آذريها می شمرد و در تحکيم و تجلی آن می کوشيد

او » کتاب زبان آذربايجانی«. اپ رسانده بودمورد آثار زيادی به چ

از طرف ملت بگرمی مورد استقبال قرار گرفت و شهرت بسزائی 

در دوره ای که رياست شورای عالی جمهوری . برايش به بار آورد

 جمهوری زبان رسمی ١٥در (سوسياليستی آذربايجان را      داشت 

عالم نمود، زبان آذری را زبان رسمی جمهوری ا) زبان روسی بود

که غضب مقامات مرکزی را متوجه او کرد و از سمت خود برکنار 

گرديد و اين حادثه باعث تجليل از شخصيت ابراهيم اوف در محافل 

بپاس خدمات . ملی گرديد و احترام عميق مردم را بخود جلب نمود

ارزنده به فرهنگ و تمدن کشور ميرزا ابراهيم اوف به اخذ مدالهای 

هميت شوروی و جمهوری مفتخر گرديده بود و اين عشق زياد و با ا

و عالقه  مردم به ابراهيم اوف اورا در زمره بزرگترين شخصيت 

                                  .های آذربايجان قرار داده و نام اورا جاودانی کرد

  روحش شاد

     پروفسور دکتر بهروز شکوری                                          
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  پوتين به پيروزی دست يافت
  

مردم روسيه چهار صد سال است تحت سيادت حاکمان 

طابعيت از حاکمان . توتاليتار و اوتوريتار زندگی کرده اند

سيصد سال . استمطلق  در خون و رگ آنها سرايت نموده 

امپراطوران روسيه، هفتاد سال دبيران کل حزب کمونيست، 

بيست سال نيز رئيس جمهور اوتوريتار در اين کشور حکم 

با از بين رفتن اتحاد شوروی سيستم اجتماعی . روايی کرده اند

روسيه بعنوان يک . سرمايه داری در اين کشور برقرار گرديد

است راه دمکراسی کشوری اروپايی نتوانست و يا نخو

بنابراين در انتخابات رياست . بورژوازی را انتخاب کند

جمهوری شخص مورد نظر حاکمان کنونی بر مسند رياست 

يلتسين، پوتين شخصيتهای هستند که در . جمهوری تکيه زد

احياء سرمايه داری در روسيه نقش اساسی ايفا کرده اند و 

ين بيمار نتوانست يلتس. اکنون نيز در رأس قدرت قرار دارند

دور دوم رياست جمهوری را به پايان به رساند و در آستانه 

سال  دو هزار از رياست جمهوری کنار رفت و پوتين را جای 

. پوتين هشت سال در مسند قدرت قرار گرفت. گزين خود نمود

در ظاهر امر نخواست در قانون اساسی روسيه تغييراتی انجام 

در .  بعنوان محلل بجای خود گذاشتبنا براين مدوديف را. دهد

دوران رياست جمهوری مدوديف قانونی از مجلس دوما 

که بر مبنای اين قانون دوره رياست جمهوری از . گزارنده شد

در انتخابات اخير مدوديف . چهار سال به شش سال تغيير يافت

خود را برای رياست جمهوری نامزد نکرد تا پوتين بعنوان  

سه  نفر . ت حاکمه در انتخابات شرکت کنديگانه نامزد هيئ

ديگر از نمايندگان احزاب و يک نفر غير حزبی نيز در 

پوتين در دوره اول با بدست آوردن . انتخابات شرکت نمودند

. تقريبأ شصت و چهار درصد آرا برنده انتخابات اعالم شد

جدی ترين رقيب او از حزب کمونيست  با بيش از هفده درصد 

  .ان  چهار، سه و دو درصد  آرا را بدست آوردندآرا و ديگر

در کشورهای سرمايه داری اروپا و آمريکا 

هر يک از اين دو . انتخابات با شرکت دو حزب انجام ميگيرد

حزب اکثريت آرا را بدست  آورد، حکومت را به تنهايی 

  حزب اقليت در پارلمان  در مسند اوپوزيسيون . تشکيل ميدهد

  

  

  

  

  

  

سيستم انتخاباتيش » نوپا«روسيه سرمايه داری . يردقرار می گ

در ظاهر  با سيستم انتخاباتی کشورهای اروپای غربی شباهت 

در . اما در عمل وجه مشترکی با دمکراسی غربی  ندارد. دارد

  چند حزب .  روسيه هنوز هم حکومت تک حزبی، حاکم است

ر تصويب ديگرهم هستند که تنها در پارلمان نماينده دارند اما د

دو عامل مهم در . قوانين نمی توانند نقش مؤثری ايفا کنند

چنانچه در باال . قدرت حاکمه نقش تعيين کننده دارد» تثبيت«

اشاره شد مردم روسيه از کسی که در رأس قدرت است 

در جريان انتخابات اخير اين واقعيت يک . پشتيبانی می کنند

 به خيابانها آمدند و هزاران روس. بار ديگر خود را  نشان داد

و در انتخابات به او رای . از پوتين تجليل به عمل آوردند

تقلب در انتخابات دسامبر دومای دولتی و در انتخابات . دادند

اخير رياست جمهوری بدون شک بکار گرفته شده است اما 

در انتخابات دومای دولتی . نقش عامل دوم را بازی کرده است

در . سبی موقعيت خود را حفظ نمودحزب حاکم با اکثريت ن

به قدرت » مطلق«انتخابات رياست جمهوری پوتين با اکثريت 

احزاب . در هر دو انتخابات تقلب صورت گرفته است. رسيد

حزب کمونيست . اقليت  تقلب انتخاباتی را محکوم کردند

فدراتيو روسيه انتخابات رياست جمهوری را غير قانونی اعالم 

ير حزبی قبل از انتخابات به خيابانها آمدند و مخالفين غ. نمود

همين مخالفين پس از . را  سر دادند" انتخابات پاک"شعار 

اين اعتراضات . انتخابات، تقلب در انتخابات را محکوم کردند

نشان ميدهد که نيروهايی هم در جامعه روسيه وجود دارند که 

تين برای بار بنابراين با انتخاب پو. با اوتوريتاريزم مخالف اند

زيرا ميبينند که پوتين قصد .. سوم به رياست جمهوری مخالفند

  . کناره گيری از قدرت را ندارند

مردم روسيه ميخواهند تا رئيس جمهور برای مدت 

معينی انتخاب شود، پس از پايان دوره رياست جمهوری اش 

.  کنار برود تا شخص ديگری  امور کشور را در دست گيرد

ير رياست جمهوری نشان داد که اين خواست مردم انتخابات اخ

آرزويی بيش نيست و روسيه در جهان مدرن جائی برای خود 

  . باز نکرده است
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  جهان يک قطبی
پس از فروپاشی اتحاد شوروی و احياء سرمايه 

داری در روسيه و اروپای شرقی، جهان ما به لحاظ سيستم 

در روسيه  . اجتماعی، اقتصادی و سياسی همسان گرديد

اقتصاد سوسياليستی را از ميان برداشتند و ثروت ملی اين 

در چين . کشور را ميان گروه های کوچک تقسيم کردند

سوسياليستی گزار از سوسياليسم به سرمايه داری با آرامی 

اين روند هنوز .  تحت رهبری حزب کمونيست انجام گرفت

با استفاده از و » مدبرانه«چين با اعمال سياستی . ادامه دارد

سرمايه گذاريهای کالن خارجی به يک کشور قدرتمند 

و بازار سراسر جهان را از جمله . اقتصادی تبديل گرديد

رهبران روسيه بر . آمريکا و اروپا را به تسخير در آورد

عکس چين، حزب کمونيست را منحل نمودند و امپراتوری 

وسها  ر. بزرگ چهار صد ساله خود را به نابودی کشاندند

. بعدها که به خود آمدند، در گفتار به بزرگ نمائی پرداختند

اکنون روسيه تالش می کند دراين جهان يک قطبی ايران، 

کوبا و کم و بيش چين، ونزوئال  و نيکاراگوا در کنار خود 

. ايران راديکالترين عضو اين جمع ناهمگون است. قرار دهد

ی که از جانب آمريکا کوبا به دليل فشار شديد اقتصادی و سياس

. بر آن وارد می شود، اجبارا  در صف اين گروه قرار دارد

جزء همپيمانان روسيه ) دوران حکومت قذافی(سوريه و ليبی 

چين و روسيه هم اکنون با سرسختی پشت سر . و چين بودند

اين دوکشور در مورد سوريه با ايران . بشار اسد ايستاده اند

بهارعربی ناخواسته در . يکنندضد آمريکائی نيزهمکاری م

نهضت خود جوش . چارچوب سياست های غرب قرار گرفت

مردم  کشورهای عربی بدون برنامه و رهبری مجرب ، سران 

و . مطلق العنان کشورشان را بشکلی از اشکال کنار زدند

. موفق شدند در تونس و مصر انتخابات پارلمانی برگزار کنند

 نيروهای مذهبی در اداره کشور نتيجه انتخابات نشان داد که

در ليبی نيز نهضت اسالم گرائی  به چشم . دست باال را دارند

در مراکش، الجزاير، بحرين، اردن و عمان سيستم . می خورد

در . اجتماعی و حاکمان دايم العمر سر جای خود باقی مانده اند

در سالهای . اين بازی غرب برنده، چين و روسيه بازنده شدند

 شوروی اکثر کشورهای عربی از غرب روگردان،  حکومت

  همکاری همه جماهير شوروی راه و با شرق يعنی با اتحاد

  

  

  

  

  

بيست سال پس از فروپاشی .  جانبه ای را در پيش گرفتند

اردوگاه شرق، غرب سرتاسر منطقه خاورميانه بزرگ را 

بدين ترتيب روسيه و چين در عمل . تحت تسلط خود در آورد

در چنين . قه خاورميانه بزرگ بيرون رانده شدنداز منط

اوضاع  و احوالی است که روسيه می خواهد جهان  دو قطبی 

. شود و رهبری قطب دوم را روسيه و چين در دست بگيرند

البته چين دارای امکاناتی وسيع اقتصادی است  و  ميتواند و 

شايد در آينده نه چندان دور به يک قطب قدرتمند در جهان 

اما برای روسيه از پا افتاده چنين امکانی وجود . بديل گرددت

ندارد که بتواند در آينده نزديک به يک کشور ابرقدرت تبديل 

کشوری که اقصاداش متالشی شده و ارتش اش از پای . گردد

در آمده، نميتواند با اتکابه قدرت اتمی سالهای حکومت 

.  نشاندشوروی حرف خود را در مقياس جهانی به کرسی به

در عين حال مردم روسيه حاکمان کنونی را مقصر اصلی از 

انتخابات مجلس . هم پاشاندن امپراتوری بزرگ روسيه ميدانند

روسيه نشان داد که قدرتمندان کنونی موقعيت ) دوما(نمايندگان 

تظاهرات عظيم در . سياسی خود را در جامعه از دست داده اند

يه نشان داد که جامعه شهر مسکو و در شهرهای ديگر روس

رهبران کنونی با . روسيه به دو قطب متضاد تقسيم شده است

هزار وعد و وعيد عده ای را به خيابانها می کشند تا قدرت را 

قطب ديگر از سازمانهای مختلف . در دستان خود نگهدارند

سياسی و با برنامه های گوناگون در مقابل قدرتمندان حاکم 

ا تظاهرات خيابانی می خواهند حکومت قرار دارند و بارها ب

. کنونی کنار برود و حکومت مورد اعتماد مردم سرکار آيد

جهان . ادعای دو قطبی کردن جهان ادعای پوچ و بی پايه است

مردم سراسر جهان . سرمايه داری در حال فروپاشيدن است

بخوبی در يافته اند که ريشه های همه بدبختی ها يعنی 

نی، گرسنگی در سيستم سرمايه داری نهفته بيکاری، بی خانما

بنابراين . اين واقعيت را مردم روسيه نيز درک کرده اند. است

آرزوی دو قطبی شدن جهان برای رهبران روسيه عملی 

. جهان در جهت تغييرات ريشه ای به پيش می رود. نيست

اکثريت مطلق مردم جهان می خواهند تا  در جهان يک نظام 

واه برقرار شود و بدين  سان همه  بدبختی ها اجتماعی عدالتخ

  .  از ميان برداشته شود
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  ايران منزوی و پشتيبانان آن
ايران يگانه کشوری است که بيش از سی سال است با 

سياست ضد . آمريکا در حال ستيز به سر می برد

غنی . آمريکائی به تدريج  ايران را به انزوا کشانده است

. انزوا را تنگتر کرده استسازی اورانيوم حلقه 

همپيمانان اروپائی آمريکا نيز فشار به ايران را تشديد می 

آمريکا ايران را متهم می کند که با غنی سازی . کنند

ايران گرچه . اورانيوم می خواهد به سالح آتمی دست يابد

اين ادعا را تکذيب می کند ولی آمريکا بيانات مقامات 

براين فشار اقتصادی و مالی ايران را قبول ندارد و بنا

کار بجای رسيده است که . عليه ايران را گسترش می دهد

. آمريکا می خواهد خريد نفت از ايران را  نيز تحريم کند

ايران نيز در مقابل اين تهديد خود را آماده می کند تا تنگه 

در چنين صورتی  صدور نفت از . هرمز را به بندد

مانور نيروی دريائی . دحوضه خليج فارس قطع خواهد ش

و هوايی  ايران در خليج فارس و تنگه هرمز و حرکت 

کشتيهای جنگی آمريکا به تنگه هرمز اوضاع متشنج در 

اسرائيل ايران را تهديد می کند . منطقه را متشنج تر نمود

. که مراکز آتمی ايران را از طريق هوا نابود خواهد کرد

ی کند که در چنين ايران در مقابل اسرائيل را تهديد م

  .صورتی اسرائيل را به نابودی خواهد کشاند

 رجزخانی طرفين نگرانی در کشورهای منطقه را 

آمريکا خود را آماده می کند تا در . افزايش می دهد

صورت ادامه غنی سازی اورانيوم، جنگ ديگری در اين 

طبيعی است که ايران در چنين شرايطی . منطقه آغاز کند

  در هر صورت ايران . تا از خود دفاع کندخواهد کوشيد 

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عراق نيست و قدرت نظامی آن نيز از همه کشورهای 

عالوه بر اين روسيه نيز با مداخله . همسايه  قوی تراست

موضع گيری . نظامی آمريکا در ايران موافق نيست

روسيه چنان که در سوريه شاهد آن هستيم احتمال حمله 

چين نيز بعنوان کشوری . کمتر می کندنظامی آمريکا را 

  قدرتمند با مداخله نظامی آمريکا در ايران مخالف است

اگر آمريکا مسئله حمله نظامی به ايران را در شورای 

امنيت مطرح کند با وتوی چين و روسيه روبرو خواهد 

  .شد

 بعد از حوادث ليبی روسيه و چين حاضر نيستند در 

و اين . در ايران سکوت کنندبرابر مداخله نظامی آمريکا 

بدين معنا است که هر دو کشور در پشت سر ايران 

ايستاده اند و آمريکا نمی تواند هشدار چين و روسيه را 

  . ناديده بگيرد

روسيه قرارداد وسيع فروش اسلحه به ايران را امضا 

. نموده است  و نمی خواهد اين بازار را از دست بدهد

در سوريه نيز چشم پوشی نمی چنان که از بازار اسلحه 

چين نيز قرارداد وسيع اقتصادی با ايران دارد بيست . کند

چين . درصد از نياز نفتی خود را از ايران تأمين می کند

و روسيه در هيچ يک از تحريمهای اقتصادی و بانکی 

بنابراين . آمريکا و اروپائی غربی شرکت نمی کنند

اقتصادی و بانکی آمريکا می کوشد با تشديد تحريمهای 

ايران را وادار کند از غنی سازی اورانيوم  منصرف 

در چنين شرايطی بغرنج بين المللی احتمال نمی . شود

  .   رود حمله نظامی به ايران به اين زوديها آغاز شود
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پيش شرط استقرار دمکراسی واقعی در ايران احقاق 
 . باشدحقوق ملل و اقوام تشکيل دهنده کشور می



  
  
  
  
  

  ميالدی٢١ جهان در قرن
  ايواشف. ل: نويسنده

٢٨/ ٠١/ ٢٠١٢  

کم را می توان ده ساله اميدهای به بار اولين ده ساله قرن بيست و ي

طرحهای استراتژيک و تالشهای قدرتهای بزرگ و . ننشسته ناميد

طرح آمريکا برای ايجاد جهان يک . قدرتهای منطقه ای ناکام ماندند

اميد های اتحاديه اروپا مبنی بر اينکه . قطبی به شکست انجاميد

وپا امکان آزادی از در چهره باراک اوباما، به ار» ماليم«آمريکای 

قيموميت آمريکا را خواهد داد و اروپا می تواند نقش اول را در 

چين معاصر ديگر نه . سياست جهانی بازی کند، واهی از آب در آمد

: که می گفت» دن سيائوپن«تمايل و نه امکان مراعات وصيت 

» منتظر لحظه مناسب باشيم«و » پتانسيل خود را مخفی نگه داريم«

  .اکنون فرا رسيده است» لحظه«ظاهرأ اين . را دارد

اگر در پايان قرن بيستم و اشنگتن توهماتی در مورد اداره يک تنه 

جهان را داشت، اما امروز اياالت متحده آمريکا همچون نيرومندترين 

ابرقدرت، کنترل بر پروسه های جهانی را از دست می دهد و 

 نخبگان آن بانگرانی در مورد شيوه 

در چنين وضعيتی . ه کردن جامعه آمريکا سخن می گويندهای زند

. جالب خواهد بود، که سير تکامل ديدگاههای طراح ژئوپلتيک  ز

» صفحه بزرگ شطرنج«اين او بود که در . برژينسکی را دنبال کنيم

محاسن و اجتناب ناپذيری نظم جهانی «و ديگر آثار و سخنرانيها 

. ز. را تبليغ می کرد» تحت سرپرستی اياالت متحده آمريکا

برژينسکی طرح ژئوپلتيک جهان را در چارچوب منافع آمريکا، 

به ياد آوريم سخنان او . دقيقأ همچون نخبگان آمريکا، طراحی نمود

نظم جهانی آينده بر ويرانه های روسيه، : روسيه، از قبيلدر مورد 

  آقای برژنيسکی . به حساب روسيه و عليه روسيه بنا خواهد شد

مبننی " ماکيد را. خ" آسيا دارد، و مداح تز – ويژه ای به اروپا توجه

 آسيا ممکن –بر اينکه تسلط بر جهان فقط در صورت تسلط بر اروپا 

آمريکا در «. است، و اين بدون تسلط بر روسيه غير ممکن است، بود

  حفظ و تحکيم پلوراليزم در نقشه اروپا

پيدايش ائتالف دولتهای مقابله با « برای ---. » آسيا ذينفع است–

 اين ائتالفها در آينده بايد جای خود ----دشمن که توان مقابله دارند 

  به پيدايش متحدين و همکاران استراتژيک دهند، 

که تحت رهبری آمريکا می توانند در ايجاد سيستم امنيتی اروپا ـ آسيا 

صحبت  بر ).  صفحه بزرگ شطرنج. برژينسکی. ز. ( کمک کنند

م ائتالف دشمنان آمريکا و کدام قدرتها است که می توانند سر کدا

 در –مبارزه طلبی کنند؟ فکر می کنيم برای خوانندگان روشن است 

  . درجه اول روسيه و چين

  

  

  

  

  

  

  

در » نرماندا« در ٢٠١١ اکتبر ١٤اکنون ببينيم همان برژنيسکی در 

: ويدچه می گ. توکويليا را در يافت می کرد. حالی که جايزه آ

اياالت متحده کنونی و کل دنيای غرب اصال آن چيزی نيستند که «

 دنيای غرب در حال حاضر بدليل عدم اراده برای ---. قبال بودند

در مورد اراده برای اتحاد . »اتحاد، در حالت سقوط قرار دارد

همچون دليل اصلی سقوط غرب، می توان مباحثه کرد، اما افت و 

 اين ديگر فاکتی است که صورت گرفته – سير سقوط آمريکا و غرب

اما برژنيسکی بدون اشاره به افول غرب، باز سازی طرح . است

و ماهيت اين . ژئوپلتيک نخبگان آمريکايی و اروپايی را بيان می کند

 به اطاعت در آوردن کل بشريت از –طرح همان ماهيت قبلی است 

ه حساب طريق ايجاد دولت جهانی و گسترش پيمان آتالنتيک ب

  برژنيسکی در آخرين بيانات خود . روسيه، اوکرائين و ترکيه

چنانکه بارها (نجات غرب : راز بزرگ ژئوپلتيکی را افشا می کند

و راز . بدون شرکت روسيه غير ممکن است) در تاريخ اتفاق افتاده

جهان در تالش دو قطبی شدن است، با محور غرب : دوم برژنيسکی

 توان شرق بر بنيان افول غرب در حال :مفهوم جمله او( شرق –

اما . ، و برای مقابله با شرق، غرب به روسيه نياز دارد)رشد است

اين دو تمدن ماهيتأ . خود غرب هم ديگر يک هدف متحد نيست

  . جداگانه است، که در وضعيت مقابله ژئوپلتيکی با هم قرار دارند

  موضوع اصلی  

شی مالی جهانی با هدف ايجاد و در اين مقابله نخبگان ملی، اليگار

فضای واحد جهانی با دولت جهانی تحت حاکميت پول، نقش اول را 

دولتهای ملی بتدريج اما قاطعانه کنترل بر فضای . بازی می کند

اليگارشی مالی جهانی به فاکتور . کشور خود را از دست می دهند

راد سوپر بين المللی تبديل خواهند شد که با اتکا به کلوپهای مخفی اف

ثروتمند و تشکيالتهای ويژه آنها، حاکميت واقعی را در دست خواهند 

: جامعه فرا مليتی موضوع اصلی پروسه های جهانی است. داشت

. تحميل اراده خود بر دولتهای مستقل به کمک پول و شبکه اداری

اداره پروسه های جهانی به وسيله اين ساختارهای مالی دارای 

امروز تعداد ( مراکز مالی جهانی –طح عالی س: سطوح مختلف است

 مرکز افزايش خواهد ٢٢ است و در سالهای آينده به ١٦اين مراکز 

 ١٠٠٠تعداد آنها بيش از .  بانکهای فرا مليتی–سطح متوسط ). يافت

 بانکها ملی در همکاری با مراکز فرا –و سطح آخر . بانک است

  . مليتی
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  ميالدی٢١ جهان در قرن

 – مسئله در بر پايی ساختارهای ژئوپلتيکی جهان آينده مهمترين

عملکرد اليگارشی مالی جهانی است، که بيش از دويست سال است 

. با قدرت بر شکل گيری پروسه های تاريخ جهانی تأثير می گذارد

، فلزات ) درصد٧٠بيش از (امروز بخش عمده منابع پولی جهان 

و رسانه های عمومی ) صد در٨٠تا (قيمتی، مواد خام هيدروکربون 

جهان، در کنترل ساختارهای نيرومند مالی و مجتمع های فرا مليتی 

  . قرار دارد

شبکه جهانی، آمريکا، بريتانيای کبير، روسيه و اتحاديه اروپا را 

و از طريق بانکهای جهانی با هدف برقراری کنترل . کنترل می کند

  بر اقتصاد چين به سيستم مالی آن نزديک می 

  ميالدی٢١ هان در قرنج

اين شبکه دارای ارگانهای جهانی اداره پروسه های اقتصادی و . شود

، کلوپ بيلدربرگ، بانک »گروه بيست«گروه هشت، (سياسی 

، شبکه نيروهای مسلح و ) ---جهانی، صندوق بين المللی پول 

کوپراسيونهای خصوصی نظامی، تشکيالتهای (نيروهای ويژه 

. واد مخدر با تجارت ساالنه يک تريليون دالر، مافيای م)تروريستی

عمال ناتو، شورای اروپا و بسياری ساختارهای ديگر در اختيار اين 

صندوق اصلی اليگارشی مالی همچنان ذخيره . شبکه قرار دارند

مالی سيستم اياالت متحده آمريکا، گروهای مالی روتشيلد ها، راکفلر 

  . ها و واتيکان است

اين سيستم در پروسه باز سازی بنيادی جهان، پيش بينی عملکرد 

اين سيستم مواضع خود را : اما يک چيز روشن است. مشکل است

 دولت –نقشه استراتژيک آن . بدون مبارزه تسليم نخواهد کرد

جهانی؛ نهادينه کردن زير بنای مالی در شرق آسيا؛ ايجاد قوس بی 

تحکيم فاشيسم مالی به بيان ديگر . ثباتی و بر قراری ديکتاتوری مالی

  . جهانی

. نخبگان و دولت کشورهای جداگانه موضوع اداره اين سيستم است

از طريق کنترل مالی بر اين کشورها، پروسه استعمار دولتی 

در دولتهای مستعمره نقش . شکل خواهد گرفت) استعمار مالی(

نخبگان ملی، اجرای اراده نخبگان جهانی و اجرای اهداف و وظايفی 

به کسی » نخبه ملی«امروز . که در مقابل آنها قرار داده انداست 

گفته ميشود که  پيوندی با مردم کشور خود نداشته باشد، بلکه بخشی 

مسئوليت در مقابل نخبگان جهانی . و تابعی از نخبگان جهانی باشد

اين بدان . بسيار باالتر از مسئوليت در مقابل مردم خود است

 گوييهای آنان در مورد دمکراسی، انتخابات معناست، که تمامی قلنبه

برای ساده . آزاد، استقالل سياسی کشور حرف پوچ و دانه پاشی است

زيرا که نخبگان . اين به مفهوم نفی دمکراسی از بنياد است. لوحان

  آنها اين يا آن بخش از . جهانی را هيچکس انتخاب نکرده است

  

  

  

  

و آن وقت اين . دنخبگان ملی هر کشوری را منصوب می کنن

  نخبگان نه در مقابل مردم کشور خود، بلکه در مقابل برادران «

آنها هيچ . لژنشين خود، يعنی اليگارشی جهانی جواب پس می دهند

. چيز مشترکی با مردمان کشوری که در آن زندگی می کنند، ندارند

بايد از » نخبگان ملی« . فعاليت آنها دارای منطق و اخالق خود است

ونه فعاليت توليدی و کارفرمايی در جهت رفاه دولت خود امتناع هرگ

  ورزند و دستيابی 

. آزاد نخبگان جهانی را به ثروتهای ملی کشور خود تأمين کنند

را » اليگارشی نخبگان ملی« مراکز جهانی مالی جايگاه نمايندگان 

نخبگان جهانی سود هنگفت و . در ساختار مالی جهانی تعيين می کند

مراکز . ل کامل مستقل را برای نخبگان ملی تضمين می کنندکنتر

مالی جهانی به منظور تسلط جهانی، اين وظايف و مراحل را در 

 ايجاد بحران سيستماتيک و بی –مرحله اول : مقابل خودقرار داده اند

 شکل – سازماندهی گرسنگی و فالکتهای طبيعی، سوم –ثباتی، دوم 

يل دولت جهانی و سازماندهی دولت دهی افکار عمومی به نفع تشک

برای گسترش و تعمين نفوذ مراکز جهانی مالی، . جهانی ضد بحران

ضروری است که در ديده گان جامعه جهانی سيمای دشمن شکل 

امروز اين دشمن . در گذشته چنين دشمنی اتحاد شوروی بود. گيرد

ين می تروريسم اسالمی، ليبی، سوريه، ايران و در چشم انداز آينده ا

به همين منظور بايد روحيه ضد چينی . تواند جمهوری خلق چين باشد

  . را شکل داد

  مراکز تمدن نيروهای جهانی و استراتژی آنها 

مراکز تمدنهای شرق و غرب فعال نقش دوم را در شکل گيری 

همگام با اين شکل گيری فعال . پروسه های جهانی ايفا می کنند

مراکز اولين قدرتها، . جريان استمراکز ژئوپلتيکی نيروها در 

ميان آنها رقابت شديد، نه تنها . آمريکای شمالی، اروپا و چين است

در اين . بر سر رهبری، بلکه بخاطر زنده ماندن در جريان است

» بدنه«ميان، آمريکای شمالی و در مقياس کمتری اروپا نقش 

گی اما آنهم در سطح دولتی جن. اليگارشی مالی جهانی را دارد

بخاطر استقالل از اليگارشی مالی و کميته های فراملی را » آرام«

هند . ...). »بازيگر«، نسل »وال استريت«جنبش (پيش می برند 

اما اين . بمثابه يک تمدن جهانی بسرعت در حال نيرو گرفتن است

دنيای اسالم . فعال در رده دوم است، مانند ژاپن، روسيه، برزيل

. ايستاده، و در جستجوی راه رشد خود استپراکنده، از رشد باز 

آفريقا . آمريکای التين فقط گام نخست را در راه پيشرفت گذاشته است

  .با از دست دادن معمر قذافی مدتها از رشد مستقل باز خواهد ماند

سيفکوف متخصص در علوم نظامی، معاون اول .و . دکتر ک 

  تماالت بررسی اح«آکادمی مسائل ژئوپلتيک در مقاله خود 
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  ميالدی٢١ هان در قرنج

  

هفت تضاد و عدم توازن، که زاينده بحران سيستمی »  جنگ جهانی

  :است، را اينگونه بيان می کند م٢١جهانی  قرن 

   ـ  تضاد ما بين رشد توليد ـ مصرف و منابع موجود برای پيشرفت؛

رد  ـ  عدم تعادل در تقسيم توانهای صنعتی و مواد خام، زاينده برخو

منافع مابين کشورهای رشد يافته صنعتی و کشورهای صادر کننده 

  مواد خام؛

» ثروتمندان«کشورهای در حال رشد و » فقرای«ـ  تضاد مابين 

  کشورهای رشد يافته صنعتی؛

   ـ  تضاد مابين ملبتها، نخبگان ملی، نخبگان فرا ملی؛

بخش و مقياس واقعی »  حبابهای مالی«ـ تضاد مابين حجم جهانی   

  اقتصاد جهانی؛

 ـ  تضاد مابين حاکميت عظيم جهانی مالی نخبگان مالی فرامليتی 

  وعدم وجود نهادهای سياسی آن؛

زاينده حاکميت پول و » بازار آزاد«  ـ  تضاد مابين بی اخالقيت 

دراين يا (معنويت مابقی تمدنهای مختلف موجود، زاينده حاکميت ايده 

  ).آن سطح

چگونه اين تضاد ها را ) »ملی«ه نخبگان اليگارشی بعالو(غرب 

   ؟حل خواهند کرد

سپردن مهمترين منابع طبيعی و خطوط مواصالتی استراتزيک : اول

در صورت مقاومت از . بين المللی" کنترل"بر عهده به اصطالح 

، کودتای »رنگی«طرف کشورهای مستقل در اراضی آنها انقالبات 

و اگر اينگونه اقدامات . ددآغاز می گر... ، بحران و »دمکراتيک«

آنوقت متد زور حل مشکالت وارد عمل .  عمل نکردصلح آميز

  ). يوگسالوی، عراق، ليبی(خواهد شد 

گروه «مثال چه کسی . ثبت رسمی ساختارهای جهانی رهبری: دوم

، گردهمايی داووس، را بوجود آورد؟ چه »گروه بيست«، »هشت

رای مجازاتهای بين المللی، و کسی به اياالت متحده آمريکا اختيار اج

بين المللی را داده است؟ اما تصميمات اينها و » قانون«مجری 

مشابه آن عمال برای دولتهای جامعه جهانی الزم اجرا » ارگانهای«

طبق نظريه استراتژيکی سازمان آتالنتيک شمالی که از طرف . است

يد، ناتو قبول گرد) ٢٠١٠نوامبر (سران کشورها و دولتها در ليسبون 

 :می تواند

نيروهای مسلح خود را هر جا و هر زمان که برای تأمين امنيت « 

  عمومی الزم باشد در هماهنگی با متحدين خود در سراسر جهان 

  

  

  

  

  

  

  

  

برای تأمين آزادی، صلح ، امنيت و ارزشهای عمومی . مستقر سازد 

  ابری و نهايتا امکان ندهد هيچ نيروی ديگری در سطح جهان با آن بر

اما اگر شعارها و حرفهای پوچ را در اينجا دور بريزيم، آنوقت .کند

  با . نتيجه اين می شود که ناتو حق کنترل نظامی کل جهان را دارد

استناد بر شعارهای متداول دفاع از حقوق بشر، مبارزه با تروريزم، 

اما در واقع امر، پس از . ---گسترش سالحهای هسته ای مواد مخدر 

 چنين نظريه ای، ناتو قانونأ به اهرم نظامی برای حمايت تصويب

اما . حاکميت پول، حاکميت اليگارشی فرا مليتی تبديل گرديده است

حاکميت آنها تا زمانی که دالر نيرومند است، تا زمانی که اکثر 

کشورهای جهان حاضرند که ذخاير ارزی خود را بشکل دالر حفظ 

تا آن . ن را اجرا کنند، مستحکم می ماندکنند و با دالر  مبادالت ما بي

وقت اياالت متعده آمريکا و اليگارشی مالی فربه تر می گردند و 

بطور اجتناب ناپذير » اراضی دالر«محدود شدن .  حاکميت می کنند

باعث تضعيف آن و کاهش تأثير توليد کننده آن بر پروسه های جهانی 

ويت بيشتر، پاکيزگی معن(دگرگونی فلسفه زندگی بشريت . می گردد

، مناسبات دلسوزانه با طبيعت به ) مصرف کمتر–اخالقی، شعور 

اهداف اصلی رقابتهای . الشی حاکميت پول خواهد انجاميدت

خطرط ) از لحاظ استراتژيک مهم(مناطق کليدی جهان : ژئوپلتيکی

عرصه اصلی مبارزات . مواصالتی استراتژيک و منابع جهانی است

 تمدنی و عرصه –م، عرصه مبارزه فرهنگی ٢١ ژئوپلتيکی در قرن

 –نابودی يا جذب تمدنهای جهانی، تغيير ماهيت آنها . معنويت است

برای تحت کنترل . يکی از اهداف اصلی غرب و نخبگان مالی است

در آوردن فضای جهانی، مذهب عمومی جهانی ضروريست و چنين 

سير  .است مسيحيت در حال شکل گيری –مذهبی در سيمای يهوديت 

پروسه های جهانی امکان برخی پيش بينی ها و نتيجه گيريها را 

  ناتوانی دولت يا دولتها در مقابله با –از جمله . بدست می دهد

ساختارهای مافيايی جهانی موجب آن خواهد شد که در مقام جواب 

 تمدن – سياسی نيرومندتری –در عرصه جهانی بازيگران اجتماعی 

  .    وارد ميدان شوند–يا اتحاد تمدنها 

 
 
  

  

  

  

  

  

 .زندانيان سياسی را آزاد کنيد
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در آستانه انتخابات مجلس شورای اسالمی

 اسفند ماه سال جاری مصادف است با برگزاری نهمين 12
اين انتخابات در حالی . دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی

بر گزار می شود که  بحران  سياسی ـ اقتصادی و اجتماعی 
وضعيت . را گرفته استهمه جانبه ای کشور را ف

اسفبارمعيشتی مردم به دليل اوضاع نا بهنجار اقتصادی کشور 
و تحريم های اقتصادی ازسوی کشورهای امپرياليستی، از 
يک سو و خطر جنگ از سوی ديگر فضای روانی جامعه را 

همين مسئله تضاد و چالش ميان . به شدت ملتهب کرده است
ياست های نا بخردانه، تودهای مردم و حاکميتی را که با س

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

هان حفظ وضع موجود برای حاکمانی که به هر شکل خوا
هستند، تکرار حماسه  جنبش اعتراضی مردم که در انتخابات 

روی داد، غير قابل تصور و  ٨٨رياست جمهموری سال 
حاکمان مسلط برکشور ميدانند با توجه به . ترسناک است

سطح گسترده نارضايتی مردم از حاکميت، کوچکترين غفلت 
  . ته باشدآنها ممکن است، انفجار اجتماعی در پی داش

و سرکوب وحشيانه هزاران انسانی  ٨٨کودتای انتخاباتی سال 
که نسبت به پايمال شدن رای و نظرشان به خيابان ها آمده 
بودند، تجربه تلخی است که هرگز از ذهن جامعه پاک نخواهد 

تظاهرات  آرام چندين ميليونی  مردم با سرکوب .  شد
در اين يورش . جه شدوحشيانه نيروهای انتظامی ـ امنيتی  موا

مسئولين درجه . دهها نفرکشته و صدها زخمی و زندانی شدند
آقای . اول حاکميت، مردم را به خس و خاشاک تشبيه کردند

. خامنه ای پشت سر کودتاگران انتخابات قرار گرفت
زندانبانان رژيم قربانيان خود را به مسلخ شکنجه بردند تا به 

ن وعاملين تقلب انتخابات به عامري.جرم ناکرده اعتراف کنند
جای توجه به خواست ميليونی مردم، دستور کشتار و 

دستگير شدگان را در . دستگيری معترضين را دادند
بازداشتگاههای آشکار و پنهان مورد شکنجه، اذيت وآزار 

افشای گوشه ای از شکنجه های وحشيانه وشنيع . قرار دادند
های مردم ايران و جهان زندانبانان رژيم، انزجار شديد توده 

اين افشاگری ها  دست خامنه ای را که . را بر انگيخت
شخصا رهبری اين 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 آشکار 

اما آقای خامنه ای به جای پذيرفتن جناياتی که رخ .  استشده
داده است و عذر خواهی از مردم، حقايق را وارونه جلوه 
ميدهد و مانند هميشه نا رضايتی های مردم را به حساب 

جبهه کفر و استبداد در : "دشمن موهوم می گذارد ومی گويد
 در و." صددند تا حضور مردم در انتخابات را کم رنگ کنند

حضور مردم در انتخابات : " عين حال مدعی  می شود که
درعين حال  نماينده او در سپاه ."  دشمن شکن خواهد بود

درصد از واجدين شرايط در  ٦۵ تا ٦٠پاسداران از حضور 
اين پيش بينی . انتخابات مجلس شورای اسالمی خبر می دهد

اری ها و بهتراست گفته شود، پيشگويی ها از زبان کسانی ج
می شود که نه تنها هيچ باوری به مردم  و رای آنها ندارند، 
بلکه از اوضاع نا به سامان جامعه و نارضائی که اکثريت 

اين . باالی مردم از حکومت دارند، از همه بيشتر با خبرند
آمار سازی ها و پيشگويی ها همه نشان از آن دارد، که 

ی، قصد دارند برگزار کنندگان انتخابات مجلس شورای اسالم
از باالی سر مردم انتخابات فرمايشی  انجام داده و به حساب 

. مردم در پای صندوق های رای بگذارند" پر شکوه" حضور
به ديگر معنی اين بارمهندسی کودتای انتخاباتی قبل از 

  .انتخابات انجام گرفته است

 برکسی پوشيده نيست که گرانی، بيکاری و بيخانمانی فشار 
ونی به مردم، و بخصوص به زحمتکشان کشور وارد روز افز
اقتصاد کشور براساس سياست های غلط و . می کند

سودجويانه  گروههای حکومتی در حال نابودی و فساد تمام 
اختالس سه هزار . ارگانهای دولتی را در برگرفته است

ملياردی و اختالس های مشابه ديگر در ارگانهای دولتی و 
لت، پرده از عمق فساد در کشور را باال زير مجموعه های دو

توطئه های غرب و تحريم های اقتصادی و بلبشوی به . زد
چاب به چاب ارگانهای امنيتی ـ نظامی و سياستمداران، دست 
به دست هم داده و کشور را در لبه پرتگاه نا بودی قرار داده 

نظام پولی کشور به يک باره با سقوط صد درصدی . است
در چنين شرايطی رهبران کشور تصميم . ودروبرو می ش

دارند  با دور زدن کامل مردم  و زير پا گذاشتن اصول 
مردمی قانون اساسی قوای سه گانه از جمله مجلس شورای 

اين مسئله بحران های همه . اسالمی را مطيع و تکصدايی کنند
جانبه کشور را تشديد و پايگاه اجتماعی حکومت را نسبت به 

با اين وجود سرنوشت کشور با دو . دتر می کندگذشته محدو
خطر بزرگ  جنگ ويرانگر و يا سازش خائنانه مواجه 

  .. خواهد شد

 فرقه دموکرات آذربايجان هميشه بر اين باور بوده است که 
در نبود آلترناتيوی قوی و مردمی، نيروهای سياسی و 
ه آزاديخواه کشور بايد تمام تالش خود را بکار گيرند و اجاز

ندهند تا نيروهای انحصار طلب و تمامی خواه، تمام سکانهای 
حکومتی را در دست بگيرند و کشور را به راهی ببرند که با 

اما  کودتای انتخاباتی . منافع مردم در تضاد کامل است
رياست جمهوری و پيامدهای بعدی آن، نشان داد که بخش 

امکان مسلط حاکميت تصميم گرفته است تمام راه هايی که 
در . دارد صدای منتقد و معترضی در آن رسوخ کند، ببندد

چنين شرايطی شرکت در انتخابات کمک به اهدافی است که 
  . حاکميت بدنبال آن است
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  دليل تيرگی روابط ايران و آذربايجان
امسال آذربايجان بيستمين سال استقالل خود را 

وبی واقع جمهوری آذربايجان در قفقاز جن. جشن گرفت
است و تقريبأ دويست سال در ترکيب روسيه قرار داشته 

استقالل جمهوری آذربايجان با فروپاشی اتحاد . است
دولت نوبنياد آذربايجان پس از .  شوروی صورت گرفت

استقالل  کوشيد روابط ديپلوماتيک خود را با تمام 
کشورهای همسايه به جز کشور ارمنستان که در حال 

د، بر اساس قوانين بين المللی تنظيم و جنگ با او بو
بخصوص با همسايگان خود مانند گرجستان، روسيه و 

در اين ميان . ايران روابط دوستانه تری بر قرار نمايد
مناسبات آذربايجان و ترکيه از ويژگی  خاص بر 

در اين سالها روابط سياسی ـ اقتصادی و . خورداراست
ورهای جهان فرهنگی دولت آذربايجان با ديگر کش

همين بس که صد و چهل و پنج . گسترش پيدا کرد
کشورجهان به عضويت غير دايمی آذربايجان در شورای 

اما دليل تيرگی . امنيت سازمان ملل متحد رای مثبت دادند
بيش از بيست سال پيش . روابط آذربايجان با ارمنستان

جمهوری ارمنستان با حمايت دولت گارباچف و با ادعای 
به خاک آذربايجان تازه به استقالل رسيده  فاقد واهی 

نيروهای مسلح  تجاوز کرد و بيست در صد ازخاک اين 
عليرغم قطعنامه های سازمان ملل . کشور را اشغال نمود

ومحکوميت اشغالگران ارمنی دولت متجاوز ارمنستان 
رابطه . مناطق اشغالی را تا به حال تخليه نکرده است

رهنگی جمهوری آذربايجان با سياسی ـ اقتصادی و ف
جمهوری اسالمی ايران طی سالهای گذشته عليرغم تمايل 
. دو ملت ايران و آذربايجان در نوسان بوده است

بزرگترين دليل آن دخالت های نا بجايی است که گاه و 
بيگاه سران جمهوری اسالمی در امور داخلی آذربايجان 

 ايران منظم تلويزيون و راديوهای ترک زبان. داشته اند
ومرتب عليه دولت آذربايجان تبليغات منفی پخش می 

بعضی از روحانيون درجه اول جمهوری اسالمی . کنند
با 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 

دستگاه امنيت . نند ايران در اين کشور بوجود بياورندما
ايران برای رسيدن به اهداف خود از ترور اشخاص نيز 

چندی پيش يکی از نويسندگان آذربايجانی . ابايی ندارد
اخيرا رسانه های آذربايجان . قربانی همين مقاصد شد

فاش کردند که باال قارداش داداشوف شهروند جمهوری 
در اردبيل مقيم است ماموريت ترور يکی آذربايجان که 

سالها ...  و . ديگر از شهروندان آذربايجان را داشته است
سران جمهوری اسالمی برشيپور صدور انقالب به ديگر 

ادامه جنگ ويرانگر ايران و عراق با . کشور ها می دمند
راه  قدس از کربال " و " جنگ، جنگ تا پيروزی"شعار 

رانی های بيشمار و صدها هزار عالوه بر وي" می گذرد
کشته و زخمی که در پی داشت، نيروی تدافعی ايران 
. تضيف نمود و کشور را در حال شکست جنگی قرار داد

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

و به جای . اسالمی از گذشته درس عبرت نمی گيرند
ست دوستی دراز کردن به طرف مردم آذربايجان، بذر د

مردم آذربايجان بدرستی . کينه و نفرت را می پراکنند
سئوال می کنند، که چرا جمهوری اسالمی روابط دوستانه 
و صميمانه سياسی و اقتصادی با کشور ارمنستان که بر 

 در صد خاک  کشور مسلمان نشين 20اثر جنگ خونينی 
اشغال دارد بر قرار می کند، ولی با آذربايجان را در 

دولت و مردم جمهوری آذربايجان روابط خصمانه دارد؟  
سياست ضد آذربايجانی دولت جمهوری اسالمی با منافع 
. دوکشور و تمايل قلبی دو ملت کامال در تضاد قرار دارد

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

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

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

ه اند هرگز شايسته اسالمی برای خلقهای ايران رغم زد
ساکنان کشور پهناور ايران هميشه خواهان . آنها نيست

روابط گسترده اقتصادی ـ سياسی و فرهنگی با ديگر خلق 
دوستی ملت ها به صلح و . های جهان بوده وهستند

جنگ ونفرت، . آرامش و پيشرفت و ترقی کمک می کند
مردم خواهان . ويرانی و عقب ماندگی ببار می آورد

  . دوستی و پيشرفت هستندصلح،
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              آذربايجان ميللی حکومتی بير حقيقتدير
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  تاريئل اميد

  

  خدافرين 

  يوز ايلين دردينی چکير بو کؤرپو

  داشالری توکولمور خدافرينين 

  ليه حورولوب حورگو قارداش نسگيل

  حورگوسو سوکولمور خدافرينين 

          ***                 

  نه دئييم گوره سن بير سئوينديريم 

  بير منيم ديليمله اونو دينديريم

  ئوگی ئووالديدير ايکی ساحلين، 

  يسی چکيلمير خدافرينين قاپ

     ***               

  بير وقت آچيق اولوب بو کاروان يولو،

  .يز بير قولويموش، باکی بير قولوتبر

  قديمدن قديمدير اولودان اولو،

  هيچ بئلی بوکولمور خدافرينين 

      ***                

  آی آزادليق عشقيم آزادليق ارکيم،

  ...منيم بو ايسته ييم چتين دئيلکی

  گوره سن نه ايچون بو تزه کورپو،

  .يانيندا تيکيلمير خدافرينين

  

  تاريئل اميد 

  

  ايرام پايیب

  دويمارام آنيمين بايرام پاييندان 

  .اوغول سوراغيندا بيزه گوندريب

  ساخالييب، ساخالييب نوح ايياميدان،

  بوغدا چاناغيندا بيزه گوندريب

    ***              

  نوغوال، ناباتا چاتيب کيشميشی،

  .گليب سوفره سينده يازين گليشی

  !دئيب ايشيقالری يانماز آی کيمی

  .اغيندا بيزه گوندريبکهنه چير

     ***              

  قوورغا قووروب، قيزديريب ساجی،

  .بيزيمچون گوينييب بورنونون اوجو

  جوغو،نداغداغان آغاجی بير گوز مو

  .دسمال قيراغيندا بيزه گوندريب

       ***              

  اوغول نوم واردی، اولوب قيز نوم 

  .قيز نوه نه قوربان اونودو هبم

  نو ده گوردوم داها ئولمه رم،بو گو

  .او، يون داراغيندا بيزه گوندريب

      ***              

  .آچيب يوخوسونو، سويا سؤيکييب

  .گله بيلمه يبدير، يامان گوينه ييب

  قارا خالينی دا اسيرگه مييب 

  وندريب گنوه ياناغيندا بيزه

  تاريئل اميد 

  

  وطن اوالم 

  سوزوم اوال داشدان کئچه 

  ردن باشدان کئچم بو عم

  سواالندان قيرت آالم، 

  .گورونمه ميش حيرت آالم

  هر آرزوم بير قيليج چکه،

  .دونه گويلرده شيمشيه

  وزلرده غمی اريدم،گ

  .دويم دوغما يورد گلميشم

  بوردا يولالر ساالجاغام،

  .بيتيب بوردا قاالجاغام

  ايشيق سئلی باشدان باشا 

  ديرماشا بو داغا داشا

  ون گله،تورپاغا يئنی گ

  .تورپاغيندا اوزو گوله

  يوردومدا آزادليق اکم،

  .ائلده کئشيين چکه

  سو گورمز چوللره بئله،

  .آرازين قولالری گله

   قات اوالم،-تورپاق آلتدا قات

  .ئولن آرزو کام گويلره

  بير داشيندا قره داغين،

  .يازاالر تاريئلين آدين

  آغ گونلرينه من اوالم 

  داغالشيب بير وطن اوالم  
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٢٨ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم         ١٣٩٠ اسفند ٨٨شمارهدوره پنجم

  عارف صفا
  

  تبريزيم

  نوروز بايرامی مناسبتيله

  يره چيخاق، نوروزدور  تبريزی گل س

   قوجاق - قوجاقمنسنه گول باغالييم 

  گور بير نچه ايلدير سوسوبدور آنجاق،

  ی تبريزيننغمه سی تبريزين، ساز

   ***                   

  تبريزين دردينه يانير اوره ييم،

   آرزوم، ديله ييم،–اونون آزادليغی 

  قيشی چوخ سرط اولور، يايی مالييم، 

  .جنته بنزه يير يازی تبريزين

 ***                 

  گرک بو بايرامدان الهام آالسان،

  دا قوناق قاالسان،» حکم ماوار«گئديب 

   بيشيريب، آيران چاالسان،قايقاناق

  .سئوينه اوغولو، قيزی تبريزين

  ***                 

  سه ده تبريزه قوجا، چوخالری د

  اونو اونو اوخشادارديم بير قيزيل تاجا، 

  دايم دويوشه جک عمرو بويونجا 

  اوزو تبريزينگولمه ييب نه قدر 

  

  عارف صفا
  

  قزل
  

  آليبدی قلبيمی بير ماهی پاره تبريزده،

  .ساليبدی کونلومو مين آهو زاره تبريزده

  اليب،دهر ائوده بير نئچه نازلی ملک خياال 

  .يانير گويون اوزو تک مين سيتاره تبريزده

  بولودال اورتولوب گول جامالی سئوگيليمين،

  .  پاره تبريزده–اولوب محبتيميز پاره 

  آتاق کدرله قمی گل، چيخاق بو داغالرا بيز،

  . الله زاره تبريزده سنی قوناق ائله ييم

   هواسی، سريندی چشمه سی، –گوزلدی آبی 

  .نه درديم اولسا اونا واردی چاره تبريزده

  .قزبله، نفرت ايله چيرپينان اوره کلرده

  .آزادليق آرزوسو وار آشيکاره نبريزده

  من عارفم سونه بيلمز منيم اميد چيراغيم،

 له جک دوباره تبريزده وآزادليغيم گ


