
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                      ١٣٩١شهريور  ٩٤شماره  دوره پنجم 

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

 در اين شماره

  ٢ص                    بحران سرمايه داری عميق تر ميشود    
  ٦                                        صبه ياد ميرزا حسن تبريزی

   ٨                                                    صت تاريخیضرور

   ٨ ص                                           …قدرت نمائی آمريکا 

   ٩ص                               گرد همائی کشورهای غير متعهد 

  ١٠ ص                                         …  تغيير ساختار نظام 

    ١١ص…                                               آمريکا قصد دارد

   ١١ ص                     سالروز کشتار جمعی زندانيان سياسی  

    ١٢ص                              سوريه آخرين دژ ضد آمريکائی  

   سالروز قتل عام زندانيان سياسی
در هر کشوری روزهای ماندگاری وجود دارد که هرگز از 

اين روزها می تواند به نيکی و يا به . اذهان مردم پاک نمی شود
. تاريخ ايران  پر است از روزهای تلخ وشيرين. ی ياد شودپليد

در تاريخ معاصر کشورمان انقالب مشروطيت، قيام شيخ محمد 
خيابانی، قيام جنگل، سرنگونی رضا شاه، ملی شدن نفت، به 
قدرت رسيدن حکومت های ملی در آذربايجان و کردستان و 
ره سرانجام انقالب بهمن و سرنگونی محمدرضا شاه از زم
. روزهای ماندگاری است که مردم به نيکی از آن ياد می کنند

در مقابل به توپ بستن مجلس شورای ملی و سرکوب انقالب 
مشروطيت، کودتای رضا خانی، سرکوب جنبش های ملی در 

، جنگ ١٣٣٢ مرداد 28آذربايجان و کردستان، کودتای خونين 
 و سرکوب و ويرانگر عراق با ايران بويژه ادامه خانمانسوز آن

کشتار نيروهای دگرانديش پس از پايان جنگ، بعنوان روزهای 
قتل عام زندانيان " فاجعه. تلخ وناگوار تاريخ ايران ياد می شود

يکی از روزهای شوم و تاثير گذار در کشور " 67سياسی سال 
  . ثبت شده است" فاجعه ملی"ماست که در تاريخ به نام 

  ٤                              ادامه در ص                            

   شهريور١٢سالروز انتشار بيانيه 
شصت و هفت سال پيش در چنين روزی بيانيه ای مبنی بر تشکيل 

انتشار اين بيانيه آخرين . فرقه دمکرات آذربايجان منتشر شد
فرصتی بود برای جلوگيری از سرکوب نهضت آزاديخواهی در 

  .ايران
 برای مدت کوتاهی مردم ايران از آزاديهای مدنی در قرن گذشته
اين آزادی ها در انقالب مشروطيت، در قيامهای . برخوردار شدند

اما . خيابانی و جنگل و در سالهای جنگ دوم جهانی تامين گرديد
حاکمان وقت با استفاده از قدرت نظامی جلوی اين آزاديها را 

  . گرفتند و مملکت را به جهنم مبدل ساختند
.  تشکيل شد٢٠فرقه دمکرات آذربايجان در پايان نيمه اول قرن 

سازمان دهندگان اين تشکيالت کوشيدن آذربايجانی ها را حول و 
حوش شعار واحدی متشکل نمايند و از فرصت ايجاد شده برای 

حوادث بعدی نشان . استقرار آزادی و نفی استبداد استفاده نمايند
ه قدرت ارتجاع داخلی و جهانی، داد که، مردم ايران با توجه ب

  .آمادگی الزم را برای حفظ آزاديهای بدست آمده نداشتند
رهبران انقالبی متشکل در فرقه دمکرات در آذربايجان بر اين 

حضور متفقين در ايران و (باور بودند که بايد از فرصت تاريخی 
به نحو احسن برای برقراری آزاديهای ) ضعف حکومت مرکزی

آنها معتقد بودند بايد ابتدا در آذربايجان و . ستفاده کرددمکراتيک ا
سپس در سراسر ايران حکومت مشروطه را احياء نمود و ايران 

در آذربايجان و . را به يک کشور آزاد و دمکراتيک مبدل کرد
حکومت خود . کردستان حکومت خود مختار محلی تشکيل گرديد
ول عمر کوتاهی مختارآذربايجان به رهبری فرقه دمکرات در ط

که داشت، منشاء اقدامات ارزنده و مهمی به لحاظ اقتصادی ـ 
سياسی و فرهنگی گرديد که با گذشت نزديک به هفت دهه، هنوز 

 ٢  ادامه در ص             .زبان زد دوست ودشمن می باشد

  آغاز سال تحصيلی و مشکالت آموزش و پرورش ايران
ر اجرايی آموزش و پرورش آن رشد و پيشرفت هر کشور با ساختا

در نتيجه ساختارهای بيمار و استبداد زده . ارتباط تنگاتنک دارد
محيط های آموزشی مانع پيشرفت و ترقی نظام آموزشی شده و از 
پيشرفت کشور و شکوفايی امکانات و استعداد های نهفته  آن 

کشورهايی که راه رشد و پيشرفت را پيش گرفته . جلوگيری می کند
د، ابتدا تالش کرده اند تا موانع را از جلوی پای نظام اموزشی خود ان

کشف استعدادها و امکانات و استفاده بهينه از آنها، نياز به . بر دارند
در جامعه آزاد و عادالنه است که . جامعه ای دمکراتيک و آزاد دارد

امکانات آموزشی يکسان در اختيار همه جويندگان علم و دانش قرار 
در کشور ما به دليل  عقب ماندگی ساختاراقتصادی و . يردمی گ

فرهنگی و هم به دليل حاکميت ارتجاعی و استبدادی، نظام آموزشی 
.  طوری طراحی شده است که منافع حاکمان در آن محفوظ بماند

اتفاقا همين مسئله باعث تشديد تضاد بين جويندگان علم و دانش  با 
با نگاهی به گذشته می . ش شده استطرفداران استبداد و کهنه اندي

بينيم که  مراکز آموزشی همواره، کانون ثقل مبارزات آزاديخواهی و 
  ٥ادامه در ص     .  عدالت جويی عليه استبداد و تحجر بوده است



  
  
  
  ....سالروز انتشار  
  

در آن زمان ايران به دو منطقه اشغالی توسط نيروهای متفقين 
ارتش شوروی در شمال غرب ايران مستقر . تقسيم شده بود

آزاديخواهان از اين فرصت برای دمکراتيزه کردن ايران . بود
 کردند و تمام مساعی خود را بکار بردند تا با تشکيل استفاده

سازمانهای توده ای پايگاههای قدرتمندی برای مقابله با 
تشکيل حکومت . نيروهای واپسگرا و ارتجاعی بوجود بياورند

اما نهايتا . ملی در آذربايجان چنين هدفی را دنبال ميکرد
ی نتوانست در برابر اردوگاه قدرتمند غرب و توطئه ها
. نيروهای داخلی که منافعشان به خطر افتاده بود مقاومت کند

آمريکايی ها و انگليسی ها با تمام قدرت  به کمک ارتش دولت 
مرکزی و نيروهای ارتجاعی شتافتند و مبادرت به سرکوب 

ستون ارتش اعزامی از تهران تحت . حکومت ملی نمودند
. يجان شدفرماندهی ژنرال آمريکايی شوارستکوف وارد آذربا

وبا شقاوت تمام به قتل و غارت فداييان و مردان و زنان و 
کودکانی دست زد که گناهشان دفاع از ابتدايی ترين حقوق 

بدين طريق . انسانی يعنی حق تعيين سرنوشت خود بود
دستاورده های حکومت يک ساله آذربايجان را نابود کردند و 

 ايران مجددأ استبداد سلطنت دست نشانده خود را در سراسر
از اين تاريخ فاجعه بار شصت و هفت سال . مستقر نمودند

مردم آذربايجان نسل اندر نسل جنايات حاکمان تهران . ميگذرد
. و پشتيبانان خارجی آنان را هرگز به فراموشی نسپرده اند

گرامی داشت سالگرد تشکيل فرقه دمکرات آذربايجان بويژه 
ايجان نشان ميدهد که در چند دهه اخير توسط مردم آذرب

مردم . آرمانهای فرقه دمکرات آذربايجان هم چنان زنده است
آذربايجان بيش از صد سال است در سنگر مقدم آزاديخواهی 

 شهريور از اين لحاظ اهميت ١٢بيانيه  . مبارزه می کنند
زيرا که مردم آذربايجان در چنين روزی به . تاريخی دارد

 و برای مدت کوتاهی به آن نائل خواسته هايی تاکيد کرده اند
آمدند که هنوز حتی بخش های کوچکی از آن در بسياری از 

واين خود صفحه زرينی در تاريخ .  کشورها اجرا نشده است
  مبارزاتی مردم ايران بخصوص آذربايجان است

 
   شهريور12بيانيه  

  
 ضمن حفظ استقالل و تماميت ارضی ايران، بايد به -١اصل 

جان آزادی داخلی و خود مختاری مدنی داده شود تا مردم آذرباي
بتوانند در پيشبرد فرهنگ خود و ترقی و آبادی آذربايجان با 
مرعی داشتن قوانين عادالنه کشور، سرنوشت خود را تعيين 

 ٠نمايند
 در اين راستا بايد بزودی انجمن های ايالتی انتخاب -٢اصل 

ن فعاليت در اين انجمن ها ضم. شده و شروع بکار نمايند
زمينه های فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی به موجب قانون 
اساسی اعمال تمام مامورين دولتی را بازرسی کرده و در 

  ٠تغـيير و تبديل آنها اظهـار نظـر خواهند کرد
 در مدارس آذربايجان تا کالس سوم تدريس فقط به - ٣اصل 
ن فارسی از آن ببعد زبا. آذربايجانی خواهد بود) ترکی(زبان 

. بعنوان زبان دولتی توام با زبان آذربايجان تدريس خواهد شد
تشکيل دانشگاه ملی در آذربايجان يکی از مقاصد اساسی فرقه 

  ٠دموکرات است
 فرقه دموکرات آذربايجان در توسعه صنايع و -٤اصل 

کارخانجات جدا خواهد کوشيد و سعی خواهد کرد برای رفع 

ی وسايل الزم را فراهم نموده و بيکاری و توسعه صنايع دست
توام با تکميل کارخانجات موجود، کارخانجات جديد ايجاد 

  ٠نمايد
 فرقه دموکرات آذربايجان توسعه تجارت را يکی از -۵اصل 

مسدود بودن . مسايل ضروری و جدی محسوب می کند
راههای تجاری تا به امروز سبب از دست رفتن ثروت عده 

صا باغداران و خرده مالکين شده و کثيری از دهقانان، مخصو
  ٠موجب فقر و فالکت آنها گرديده است

فرقه دموکرات آذربايجان برای جلوگيری از اين وضع در 
نظر دارد در پيدا کردن بازار و جستجوی راههای ترانزيتی، 
که بتوان با استفاده از آنها کاالهای آذربايجان را صادر نموده 

  ٠ی کرد، اقدام جدی نمايدو از اتالف ثروت ملی جلوگير
 يکی ديگر از مقاصد اصلی فرقه دموکرات، آباد -۶اصل 

برای نيل به اين هدف فرقه . ساختن شهرهای آذربايجان است
سعی خواهد کرد که هر چه زودتر قانون انجمنهای شهر تغيير 
يافته و به اهالی شهر امکان داده شود که بطور مستقل در 

آن را بصورت معاصر و مترقی آبادی شهر خود کوشيده و 
مخصوصا تامين آب شهر تبريز يکی از مسايل . درآورند

  ٠بسيار فوری فرقه دموکرات است
 بنيانگذاران فرقه دموکرات آذربايجان بخوبی می -٧اصل 

دانند که نيروی مولد ثروت و قدرت اقتصادی کشور، بازوان 
ی را که در لذا اين فـرقـه نمی تواند جنبش. توانای دهقانان است

ميان دهقانان بوجود آمده، ناديده بگيرد و بهمين خاطر فرقه 
سعی خواهد کرد که برای تامين احتياجات دهقانان اقدامات 

  ٠اساسی انجام دهد
 بين اربابان و دهقانان  مخصوصا تعيين حدود مشخص روابط

و جلوگيری از مالياتهای غير قانونی که توسط برخی از 
شود يکی از وظايف فوری فرقه دموکرات اربابان گرفته می 

فرقه سعی خواهد کرد اين مسئله به شکلی حل شود که . است
هم دهقانان راضی شوند و هم مالکين به آينده خود اطمينان پيدا 
کرده و با عالقه و رغبت در آباد ساختن ده و کشور خود 

زمينهای خالصه و زمينهای متعلق به اربابانی . کوشش نمايند
ذربايجان را ترک و فرار کرده اند و محصول دسترنج که آ

مردم آذربايجان را در تهران و ساير شهرها مصرف می کنند، 
چنانچه بزودی مراجعت ننمايند، بنظر فرقه دموکرات بايد 

ما کسانی را . بدون قيد و شرط در اختيار دهقانان قرار گيرد
ج می که بخاطر عيش و نوش خود ثروت آذربايجان را به خار

چنانچه آنها از بازگشت به . برند، آذربايجانی نمی دانيم
آذربايجان خودداری نمايند، ما برای آنها در آذربايجان حقی 

عالوه بر اين فرقه خواهد کوشيد که بطور سهل و . قائل نيستيم
آسان، اکثريت دهقانان را از نظر وسايل کشت و زرع تامين 

  ٠نمايد
 مهم فرقه دموکرات، مبارزه با  يکی ديگر از وظايف-٨اصل 

اين خطر از هم اکنون خود را بصورت جدی . بيکاری است
نشان می دهد و اين سيل در آينده روز به روز نيرومندتر 

  ٠خواهد شد
در اين مورد از طرف دولت مرکزی و مامورين محلی کاری 

چنانچه کار بدين منوال ادامه يابد، اکثريت . انجام نگرفته است
فرقه سعی . ذربايجان دچار فنا و نيستی خواهد شداهالی آ

خواهد کرد برای جلوگيری از اين خطر، تدابيری جدی اتخاذ 
  فعال تدابيری نظير تاسيس کارخانجات، توسعه تجارت، . نمايد

٢

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                ١٣٩١شهريور٩٤ شمارهدوره پنجم 



  
  
  

  ....  سالروز انتشار
ايجاد موسسات زراعتی و کشيدن راه آهن و شوسه، ممکن 

  ٠است تا حدودی مفيد واقع شود
 در قانون انتخابات ستم بزرگی به مردم آذربايجان -٩اصل 

طبق اطالعات دقيق در اين سرزمين بيش از . روا داشته اند
به موجب همين . چهار ميليون نفر آذربايجانی زندگی می کنند

 کرسی داده ٢٠قانون غيرعادالنه، به نمايندگان آذربايجان فقط 
  ٠نيستشده است و اين بطور قطع تقسيم متناسبی 

فرقه دموکرات خواهد کوشيد که آذربايجان به تناسب جمعيت 
خود حق انتخاب نماينده داشته باشد که تقريبا معادل يک سوم 

  ٠نمايندگان مجلس شورا می شود
فرقه دموکرات آذربايجان طرفدار آزادی مطلق انتخابات 

فـرقـه با دخالت مامورين دولتی و . مجلس شورای ملی است
ی و خارجی و همچنين در ميان ثروتمندان به عناصر داخل

انتخابات . طريق ارعاب و فريب، در انتخابات مخالف است
بايد همزمان در سرتاسر ايران شروع شده و بسرعت پايان 

  ٠پذيرد
 فرقه دموکرات آذربايجان با اشخاص فاسد، مختلس -١٠اصل 

و رشوه گيری که در ادارات دولتی جای گرفته اند مبارزه 
ی به عمل خواهد آورد و از مامورين صالح و درستکار جد

  ٠قدردانی خواهد نمود
مخصوصا فرقه کوشش خواهد کرد که معاش و زندگی 
مامورين دولتی آن چنان اصالح شود که بهانه دزدی و خيانت 
برای آنها باقی نماند و آنها بتوانند زندگی آبرومندی جهت خود 

  ٠بوجود آوردند
رات خواهد کوشيد بيش از نصف  فرقه دموک-١١اصل 

مالياتهايی که از آذربايجان گرفته می شود صرف احتياجات 
  ٠خود آذربايجان شود و مالياتهای غير مستقيم لغو گردد

 فرقه دموکرات آذربايجان طرفدار دوستی با کليه -١٢اصل 
دولتها دموکرات مخصوصا با متفقين می باشد و برای حفظ و 

 خواهد کرد در مرکز و شهرستانها ادامه اين دوستی کوشش
عناصر خائنی را که می خواهند دوستی بين ايران و دولتهای 

  ٠دمکرات را بهم زنند از امور دولتی کوتاه نمايد
  ٠اين است مقاصد اصلی بنيانگذاران فرقه دموکرات

اميد ما اين است که هر آذربايجانی وطن پرست خواه در داخل 
در راه رسيدن به اين مقاصد و خواه در خارج آذربايجان 

طبيعی است که اگر . مقدس با ما همصدا و همراه خواهد بود
انسان خانه خود را اصالح نکند، نمی تواند برای اصالح 

ما ابتدا از آذربايجان که . محله، شهر و يا مملکت خود بکوشد
خانه ما است شروع می کنيم و ايمان داريم که اصالح و ترقی 

 ترقی ايران خواهد شد و بدين وسيله ميهن از آذربايجان موجب
   ٠دست قلدرها و مرتجعين نجات خواهد يافت

 
  زنده باد آذربايجان دموکرات؛

  
 زنده باد ايران مستقل و آزاد؛

 
زنده باد فرقه دموکرات آذربايجان، مشعلدار حقيقی آزادی 

  ٠آذربايجان و ايران
   

   1324دوازدهم شهريور ماه سال
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                 ١٣٩١شهريور٩٤ شمارهدوره پنجم

  ايه داری عميق تر ميشودبحران سرم
ساليان .سرمايه داری آخرين مرحله استثمار انسان از انسان است

درازی است که سرمايه داری برای حفظ موجوديت خود به هر 
وسيله ای از جمله جنگهای منطقه ای و جهانی دست می زند تا از 

اکنون . بحرانها جان سالم به در برده و به بقای خود ادامه دهد
اين بحران .  عميق  جهان سرمايه داری را فرا گرفته استبحرانی

نتيجه عملی و منطقی عملکرد نظام های کهنه است که با گذشت 
دوران، پويايی و کارايی خود را ازدست داده و  بايد جای خود را 

بحران فراگير کنونی نشان ميدهد .  به نظامی نوين و مدرنتر بدهد
دست داده و قادر نيست مانند که سرمايه داری حق حيات را از 

بنابراين . گذشته نيروهای فعال جامعه را جذب کار و توليد کند
ميليونها انسان از کار بيکار ميشوند و به اردوی بيکاران  می 

آمارها نشان ميدهد که در بسياری از کشورهای اروپايی، . پيوندند
. ندبيست و پنج درصد کارگران شاغل کار خود را از دست داده ا

اين بيکاری مزمن در قلب اروپايی بوجود آمده است که روزی بر 
بدين ترتيب هزاران کارگر بيکار . اقتصاد جهان آقايی می کرد

شده اروپايی به خيابانها می آيند و عليه سرمايه داری شعار 
بنظر ميرسد که کارگران اروپائی بيش از پيش ماهيت . ميدهند

ه اند و برای تغيير آن، خود را نظام سرمايه داری را درک نمود
اما آنها بخوبی ميدانند که تغيير ساختار نظام . آماده می سازند

سرمايه داری و جايگزينی آن با يک نظام عدالتخواه، آنچنان هم 
برای اين کار . آسان نيست که با سر دادن شعار عملی شود

  .تشکيالت فراگير صنفی و سياسی الزم است
 با پيدايش نظام سرمايه داری شروع و در  تضاد کار و سرمايه

به همين دليل مبارزه بين کار و . مراحل رشد آن تشديد شده است
بی جهت نيست که با . سرمايه نيز پيچيده تر و متشکلتر شده است

شدت گرفتن بحران در جامعه سرمايه داری، اعتصابات سراسری 
ريه امروزه بسياری از نظ. اين کشورها را فرا گرفته است

پردازان سرمايه داری بر اين عقيده اند که تضاد کار وسرمايه به  
اوج خود رسيده است و راه حلی جز تغيير ماهوی در نظام 

  . اجتماعی اين کشورها بجا نمانده است
در کشورهای عربی انقالبهای سياسی حکومتهای خودکامه را 

 اما به .حاکمان جديد با رای مستقيم مردم سرکار آمدند. کنار زد
داليل ويژگيهای سياسی ـ فرهنگی و اقتصادی حاکم در منطقه و 
.  شرايط جهانی، در اين کشور ها تحول عميق اجتماعی  رخ نداد

اما در کشورهای صنعتی پيشرفته تغيير در نظام سياسی بمعنای 
با کند شدن رشد اقتصادی نظام های . تغيير در نظام اجتماعی است

ود را از دست داده اند و ديگر پاسخگوی سرمايه داری کارايی خ
به ديگر معنی رو بنای . خواستهای مردم از جمله کارگران نيستند

اتفاقا نقطه . سياسی با زير بنای متزلزل اقتصادی همخوانی ندارد
  . شروع بحران جهان سرمايه داری درهمينجا است

دگان ملی کردن ابزار توليد يعنی باز گرداندن مالکيت به توليد کنن
يگانه راهی است که ميتواند اقتصاد اين کشورها را از بحران 

بايد ثروت و ابزار توليد در اختيار توليد . کنونی نجات دهد
راه حل . بايد مالکيت اجتماعی بر قرار گردد. کنندگان قرار گيرد

ديگری برای برون رفت از بحرانهای عميقا ساختاری اين 
شدن نظام سرمايه داری بحران با متالشی . کشورها وجود ندارد

  .   اقتصاديی که جهان را بسوی نابودی می برد،  پايان مييابد

 پيش شرط استقرار دمکراسی واقعی در ايران احقاق حقوق ملل و اقوام تشکيل دهنده کشور می باشد



 
  
  
  

  سالروز قتل عام زندانيان سياسی
با گذشت نزديک به نيم قرن از کشتار دسته جمعی زندانيان 
سياسی و افشاء اسناد و مدارکی از اين فاجعه بشری، هنوز 

هنوز آمران و . تمام ابعاد و گستره آن گشوده نشده است
 ها و تحليل های جناح های در گيردر آن عامالن و انگيزه
هنوز ارزيابی دقيقی از تعداد شهدای اين . مشخص نيست

هنوزنام و نشانی از گور قربانيان . فاجعه را در دست نداريم
هنوز بخش بزرگی از . اين جنايت بزرگ ارائه نشده است

دست اندرکاران حاکميت، اين فاجعه ضد بشری را انکار می 
 بخشی از مسئولين وقت که  رخ داد چنين هنوز آن. کنند

جنايتی را پذيرفته اند  در باره انگيزه ها و داليل آن تحليل 
آنچه امروز بر آن استناد می شود، . واحدی ارائه نمی دهند

مبتنی بر مدارکی است که خانواده شهدای فاجعه ملی ارائه داده 
عه، اند و يا خاطراتی است که جان بدر بردگان از اين فاج

نوشته ويا گفته اند و مهمتر از همه خاطرات آيت اهللا منتظری 
است که شجاعانه به افشای اين جنايت تاريخی مبادرت کرده 

  . است
 مرداد تا 5آنچه تا به امروز مشخص شده است، اعدام ها از 

 و در پشت درهای بسته انجام 1367اواخر شهريور سال 
ر تالش وافری به خرج آمران و عامالن اين کشتا. گرفته است

تفکيک سلول . دادند تا اين جنايت در خفای کامل صورت گيرد
های مجاهدين با نيروهای چپ از يک ديگر، قطع ارتباط 
زندانيان داخل بندها، قطع روزنامه و تلويزيون و هرگونه 
امکان خبرگيری، قطع مالقات ها و اقدامات امنيتی ديگر همه 

در چنين .  صدای اين جنايت بودبرای انجام گرفتن  بی سر و
روزهايی زندانيان با عبور از داالن مرگ در مقابل کميسيون 
مرگ قرار می گرفتند و با يکی دوسئوال به ميدان اعدام 

بسياری از اعدام شدگان دوران محکوميتی .  فرستاده می شدند
. را می گذراندند که دادگاههای رژيم به آنها ابالغ کرده بود

 محاکمه  نشده بودند و عده ای هم در آستانه گروهی حتی
با اين عمل يکی از سياهترين . آزادی از زندان قرار داشتند

رمان در حکومت جمهوری اسالمی .رويدادهای تاريخی کشو
  .رقم می خورد

ابعاد اين جنايت تا مدت ها به داليل پنهانکاری دست اندرکاران 
ان رشدی افکار رژيم سعی کرد با طرح قتل سلم. روشن نبود

. عمومی داخلی و بين المللی را به سمت ديگری سوق دهد
رسانه های غربی با بوق و کرنا در آوردن، فتوای قتل سلمان 
رشدی همان کاری کردند که حاکمان جمهوری اسالمی در پی 

البته رسانه های غربی ميل چندانی به افشای جنايات . آن بود
وت رسانه های غربی در سک. رژيم جمهوری اسالمی نداشتند

مقابل کشتار هزاران زندانی سياسی، يک نوع همدلی با 
 در 67زيرا اکثريت مطلق کسانی که . جمهوری اسالمی بود

 قتل عام شدند، مدافعان سرسخت 67زندان های رژيم در سال 
هم اين کافی بود تا . انقالب و مبارزان ضد امپرياليستی بودند

چونکه با حذف . نارضايتی نکندغرب از کشتار آنها ابراز 
نيروهای  مدافع انقالب، شرايط برای شکست انقالب و 

چيزی که حوادث سالهای . بازگشت به گذشته  هموار می شد
  .بعد آن را بوضوح نشان داد

طراحی جنگ عراق با ايران برای به شکست کشاندن آرمان 
طراحان جنگ بر اين . های انقالب بهمن صورت گرفته بود

ر بودند جنگ با بلعيدن امکانات مادی و معنوی کشوری که باو
  به تازگی در آن انقالب شده است و هنوز ارگانهای نظامی و 

  

  
  
  
  
  
  

می تواند شرايط . انتظامی و امنيتی آن قوام الزم را نگرفته اند
اما حضور . را برای بازگشت به گذشته فراهم می سازد

ر و انقالب اين توطئه يکپارچه مردم در دفاع از مرزهای کشو
ارتش عراق مجبور به عقب نشينی تا پشت . را خنثی کرد

حاميان جهانی جنگ، شکست را پذيرفته . مرزهای کشور شد
اما اصرار به ادامه . و حاضر به غرامت به ايران انقالبی شدند

جنگ توسط مسئولين کشور، جنگ را از حالت تدافعی به يک 
اين همان خواستی بود . کردجنگ تهاجمی و فرسايشی تبديل 

ماحصل شش . که ضدانقالب داخلی و جهانی بدنبال آن بودند
سال ادامه جنگ بيهوده، کاهش توان اقتصادی همراه با انزوای 
بين المللی، هدر رفتن نيروهای انسانی حامی انقالب در جبهه 
ها و بعدها در زندان ها، امکان را برای رشد و دست باال 

 رهبری کشور شد که با انقالب و آرمانهای گرفتن گروهی در
" جام زهر" نوشيدن . مردمی آن کينه و دشمنی ديرينه داشتند

از طرف آيت اهللا خمينی فضای جامعه را به يک باره ملتهب و 
. حاکميت را در مقابل سئوال بزرگی از سوی مردم قرار داد

سران رژيم به جای پذيرش اشتباهات خود و مهيا کردن 
راه و روش ديگری اتخاذ .  که به تفاهم ملی بيانجامدشرايطی
وجود هزاران زندانی سياسی در داخل کشور و  صدها . کردند

هزار نيروی انسانی در خارج از کشور که مجبور به مهاجرت 
شده بودند و برگشت آنها به جامعه و پيوند آنها با نيروهای 

آورد  و می هوادار انقالب ، پتانسيل قدرتمندی را بوجود می 
توانست  کشور را از فالکتی که ادامه شش سال  جنگ بيهوده 

اما کسانی که از فردای . به آن دچار کرده بود، نجات دهد
انقالب به دنبال به قدرت رسيدن مطلق بودند و جنگ را 

می دانستند برای رسيدن به اهداف خود، فرصت را " نعمت"
ا برای حذف فيزيکی مغتنم شمرده و تمام توان و نيروی خود ر

قتل عام زندانيان . مدافعين انقالب و مخالفين خود به کار بردند
نام گرفت را " فاجعه ملی" که به درستی 67سياسی در سال 

در اين چارچوب می توان ارزيابی کرد و سرآغازی برای 
يورش همه جانبه به آرمانهای انقالب بهمن بود که تا امروز 

عدی مانند برکناری آيت اهللا منتظری و حوادث ب. هم ادامه دارد
يارانش و همچنين حذف اطرافيان آيت اهللا خمينی از صحنه 

نتيجه اين خيانت بزرگ به . سياسی کشور، مويد اين نظر است
انقالب و مردم، شرايط حساس و شکننده کنونی را بوجود 
آورده است  بحران همه جانبه اقتصادی، انسداد سياسی و 

  .مللیانزوای بين ال
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  کرات آذربايجان دمناشر افکارفرقه                 ١٣٩١شهريور٩٤ شمارهدوره پنجم

فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های 
منطقه ای و جهانی را مد نظر داشته، با 

يم قرن تجربه فعاليت سياسی و بيش از ن
با درس عبرت گرفتن از ناکامی و 

مبارزه ملی مردم  پيروزی های گذشته
آذربايجان را جهت داده، فعاليت خود را 

  .در مقياسی جديد ادامه می دهد
                                        پيشه وری  
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                 ١٣٩١شهريور٩٤ شمارهدوره پنجم

 

  ...آغاز سال تحصيلی 

رژيم جمهوری اسالمی که موجوديتش مديون همين 
بدليل ماهيت قرون وسطايی . مبارزات و جانفشای ها است

اش به هر ترفندی متوسل شده است تا بساط روشنگری  و 
عدالت خواهی را از ذهن دانش پژوهان و خانواده 

.  ن را ندهديا ال اقل امکان بروز آ. فرهنگی کشور پاک کند
زيرا هر سال که . اما موفق نشده و موفق هم نخواهد شد

می گذرد به ارتش نيروهايی که خواهان شکوفايی علم و 
  . دانش و رشد و ترقی کشور هستند، افزوده می شود
 ميدان مبارزات بين نو و کهنه در تمام عرصه ها بخصوص در

  .اره امور آموزش و پرورش هرچه بيشتر بر همگان اشکار و بر مال می شودناکارآمدی رژيم در اد. علم و دانش باال می گيرد
گسترش مبارزات دانشجويی در . لذا عرصه بر مسئولين و منسوبين اداره مراکز آموزشی  بيش از پيش تنگتر می شود

ترس و . گری می بخشدسالهای اخير و پيوند آن با مبارزات اجتماعی مردم بر عليه دولت حاکم، به اين مبارزات ابعاد دي
يورش آشکار و بی مهابای . هراس رژيم از گسترش مبارزات، باعث گرديد تا ديوانه وار هر حرکت اعتراضی سرکوب کند

نيروهای امنيتی به مراکز آموزشی از جمله به خوابگاه دانشجويان که به کشته و زخمی شدن بسياری ازدانشجويان منجرشد 
  .ف آشکار رژيم را بخوبی نشان دادو اقداماتی از اين قبيل، ضع

همين مسئله باعث شده تا . سال تحصيلی جديد در حالی شروع می شود که کشور در شرايط بحرانی همه جانبه به سر می برد
حذف بسياری از . متوليان امور فرهنگی و آموزشی رژيم، گزينه کنترل بيشتر مراکز آموزشی را در دستور کار قرار دهند

، اقدام برای ) مورد290در (عی که به زعم آنها مارکسيستی است و تغيير در کتابهای درسی ديگر رشته ها علوم اجتما
اين اقدامات . جنسيتی کردن دانشگاهها و کنترل بيشتر پوشش دانش آموزان و دانشجويان از زمره اين اقدامات است

حتی با آنچه در قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده . اردواپسگرايانه هيچ سنخيتی با خواست و اراده فرزندان اين کشور ند
در نتيجه باعث نارضايتی بخش بزرگتری ازمردم، بويژه دانش پژوهان و کادر آموزشی کشور می . است در تضاد است

  . و هيچ مشکلی هم از دوش رژيم بر نمی دارد. و در عمل به پيشرفت و رشد علم و دانش لطمه جدی وارد می کند. شود
جربه نشان داده است که دست اندرکاران رژيم به جای حل مشکالت و تن دادن به خواست ها و راه حل هايی که اساتيد، ت

راه . معلمان، دانشجويان و دانش آموزان و ديگر دلسوزان کشور برای برون رفت از شرايط بحرانی کشور ارائه داه اند
 و کنترل حوزه های علم و فرهنگ سعی کرده اند، از هر گونه انتقاد و و با تشديد فضای امنيتی.سرکوب را پيش گرفته اند
در نتيجه محيط آموزشی کشور به جای مباحثه و مناظره های علمی، تبديل شده است به مجادله بين . اعتراض جلو گيری کنند

شجويان و دانش آموزانی که بر در اين سالها کم نبودند اساتيد، معلمان، دن. حاميان علم و دانش و عامالن کنترل و سرکوب
در عمل فضای . اثر انتقاد از وضعيت موجود يا راهی زندان و زيرشکنجه قرار گرفته اند و يا از کار و درس اخراج شده اند

  . آموزشی کشور به جای نقادی و فراگيری به ميدان نبرد تبديل شده است
که تا کنون . ده از زبان مادری  در آموزش و پروش استيکی ديگر ازخواسته های بخش بزرگی از ساکنان کشور استفا

. ايران کشوری است کثيرالمله که خلقهايی با زبان و آداب و فرهنگ متفاوت در آن زندگی می کنند. الينحل مانده است
 از آن خلقهای ايران. فراگيری دانش وعلم برای هر خلق و قومی به زبان مادری از ابتدايی ترين خواستهای انسانی است

رژيم جمهوری اسالمی  با تبعيت از رژيم پهلوی پدر و پسر ابتدايی ترين حقوق ديگر خلقهای ساکن کشور را . محروم هستند
تئورسين های رژيم شاهنشاهی و در ادامه آن . که همانا استنفاده از زبان مادری در آموزش و پرورش است نا ديده ميگيرد

در .  که استفاده از زبان مشترک برای همه خلقها به رشد دانش و علم کمک می کندجمهوری اسالمی چنين القا می کنند
اين حکومت ها هستند که برای اعمال سلطه خود بر ديگر خلقها، اين تئوری را . حاليکه اين نظر نه علمی است و نه انسانی

با استفاده از ) 1325 ـ 1324(ک ساله خود دولت خود مختار فرقه دمکرات آذربايجان در عمر کوتاه ي. ساخته و پرداخته اند
اين تجربه دست ردی بود بر سينه کسانی که . کتب درسی به زبان مادری در مدارس ابتدايی نتايج مطلوب آن را مشاهده کرد

  . مروج تئوری تدريس به زبان مشترک برای همه خلقهای ساکن ايران هستند
 

اين حق کودکان آذربايجانی است که به زبان مادری 
 .خود تحصيل کنند



 
  
  
  

  به ياد ميرزا حسن تبريزی
   بنيانگذار آموزش نوين در ايران

در تاريخ معاصر ايران هر تحول اجتماعی ـ اقتصادی ـ 
گی که  رخ داده است، نقش تعيين کننده زنان و سياسی و فرهن

از جمله در . مردان آذربايجانی  در آن، غير قابل انکار است
نهضت فرهنگی دهه های اخير کشور، آذربايجانی ها نقش 

از آن جمله می توان به نقش و اثر گذاری . بسزايی داشته اند
نام ميرزا حسن تبريزی . ميرزا حسن تبريزی اشاره کرد

به عنوان پيشگام و بنيانگذار اموزش جديد رشديه ور به مشه
  .کشور به ثبت رسيده است

. ميزرا حسن تبريزی که بعدها به رشديه اشتهار يافت 
.  ه١٢۶٧  در سال بود کهاز علمای بنام تبريز مال مهدی فرزند

  .چشم به جهان گشود  تبريز در .ق
او تحصيالت مقدماتی را نزد پدر دانشمند خود فرا گرفت و بر 

اشت، در اثر استعداد و هوش و حافظه ی شگفت انگيزی که د
چنان که . اندک زمانی يکی از علمای تبريز به شمار می رفت 

  . سالگی امام جماعت يکی از مساجد تبريز بود ٢٢در 
 در خارج از ايران  زباندر آن روزها، سه روزنامه ی فارسی

حبل : چاپ می شد
هر سه ی اين .  اسالمبول در ثريا و اختر ،کلکته در المتين

رشديه به خواندن اين . می رسيد  تبريز روزنامه ها به
از . روزنامه ها بسيار شائق بود و آنها را مکرر می خواند

چنان که . روزنامه ی ثريا، استفاده ی بيشتری می کرد 
:  بعدها نوشته بود) کتاب درسی مدارس (  کفايه التعليم در

  . را روشن کردروزنامه ی ثريا بسی تاريکی ها
در : در همان روزها، در يکی از شماره های ثريا نوشته بود

اروپا از هر هزارنفر، يک نفر بی سواد است و در ايران از 
و اين از بدی اصول تعليم . هر هزار نفر، يک نفر با سواد 

  .است
مقاله ی مزبور، تاثير عميقی در روحيه ی رشديه گذاشت و 

به طوری که يکباره از . د آورد انقالبی در افکار او پدپ
تصميمی که پدرش برای ادامه ی تحصيل او گرفته بود، 

  .منصرف شد
، منصرف و به خيال افتاد که نجف  از مسافرت بهاو
ی ها و فرانسوی ها که انگليس بيروت يا مصر يا مبولتااس به

باز کرده بودند، برود و  دارالمعلمين در اين دو شهر اخير
مقدمات رسيدن به آرزوی ديرينه اش را که اصالح اصول 

  .و تربيت بود، فراهم سازدتعليم 
رشديه، به نام . نمود  بيروت  باالخره، پدر، او را روانه ی

پيش گرفت  بيروت ، بيرون آمده، راهتبريز از نجف عزيمت به
  .رفت و به ديار مقصود رسيد. 

که بوسيله ی فرانسويان،  بيروت دارالمعلمين مدت دو سال در
تاسيس يافته بود و شهرت جهانی داشت، به تحصيل علوم جديد 
پرداخت و به خوبی به اشکاالت طرز تدريس، آشنايی پيداکرد 
و سپس برای تکميل مطالعات خود در اين رشته 

، مسافرت کرد مصر و امپراتوری عثمانی پايتخت استامبول به
و در روش تدريس در مدارس رشديه و اعداديه ی آنجا 
مطالعاتی نموده، اصول تدريس آنجا را هم مثل ايران، 

  .مغشوش ديد
در استانبول به طرح نقشه هايی برای تعليم تربيت اطفال و نو 
آموزان پرداخته و اقدام به رفع مشکالت تدريس در زبان 

  تراع الفبای صوتی در اين زبان پرداخت و پس از فارسی و اخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آشنايی کامل به اسلوب و طرز تعليم الفبا به روش جديد، 
 که اهالی آنجا به مناسبت ديدن مدارس روس قفقازنخست به 

در استقبال از فرهنگ ايرانی، مستعدتر و مشتاق تر بودند 
 ١٣٠١ ی اش در سالرفت و به کمک حاج آخوند برادر ناتن

نخستين مدرسه ی ايرانی به سبک جديد برای مسلمان  .ق.ه
که ) الفبای صوتی ( زادگان قفقاز تاسيس کرد و با اصول 

روع به تدريس نمود و کتاب وطن ازاختراعات خودش بود، ش
را به ترکی با اصول خويشتن، طبع و با ) زبان وطنی (ديلی 

 ساعت نو آموزان ۶٠اجرای اين روش، موفق شد در ظرف 
    .را خواندن و نوشتن بياموزد 

در  پس باز گشت از سفر دومش از اروپا ،ناصرالدين شاه
از ميرزا حسن خواست منطقه قفقازديدار از مدرسه ی رشديه 

اما . بازگردد ايران تا برای تاسيس مدرسه ی ابتدايی به
 به شاه تفهيم می کنند که او می خواهد با تاسيس متحجرين

دبستان جديد، قانون اروپايی را در ايران رواج دهد که برای 
سلطنت، خطرناک خواهد بود و به اين ترتيب، شاه را وادار 

بدين ترتيب شاه پس از . می کنند که از حمايت او چشم بپوشد
دستور می دهد که به  چاپارخانه به رئيسجوان، توقف در نخ

رئيس چاپارخانه . گردد تهران بهانه ای مانع حرکت رشديه به
نيز به بهانه ی اينکه کالسکه ی حامل او اسب ندارد و بايد تا 
آوردن اسب از چاپارخانه ديگر، در آنجا بماند، او را توقيف 

 تا اينکه پس از چندی با وساطت دوستان و طرفداران .می کند
  . باز می گردد تبريز خود، اجازه می يابد به زادگاه خود،

و ديدار خانواده، نخست عده  ايران  رشديه، پس از ورود به
اد خود را گرد آورد و طرز تدريس اسلوب ای از اقوام با سو

 ١٣٠۵ جديد خود را به آنان آموخت و اولين دبستان را در سال
تاسيس  مسجد مصباح الملک در ششگالن در محله ی .ق.ه

امتحانات اولين مدرسه در آخر سال در حضور علما و . نمود 
با شکوه خاصی برگزار شد و موجب  تبريز اعيان و بزرگان

و اشتياق مردم به با سواد شدن . تعجب و تشکر آنها گرديد 
کودکان شان آن هم به اين سهولت، باعث گرمی بازار مدرسه 

ا کساد ديدند و پيشرفت اما مکتب داران که دکان خود ر. شد 
مدرسه ی جديد را مخالف مصالح خود دانستند، به جنب و 
جوش افتاده و رئيس السادات يکی از علمای بی علم را وادار 
نمودند، رشديه را تکفير و فتوای انهدام مدرسه ی جديد را 
صادر کند  بدين ترتيب اجامر و اوباش که هميشه منتظر 

به خدمت شا گردان دبستان و فرصت هستند با چوب و چماق 
پس از . معلمين رسيدند  رشديه نيز شبانه به مشهد فرار کرد

  بازگشت و دومين مدرسه را در محله  تبريز شش ماه دوباره به

٦ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                 ١٣٩١ شهريور٩٤ شمارهدوره پنجم



  
  
  
  
  
  

ز هم دشمنان دانش و نو آوری اما با. ی بازار تاسيس کرد 
  . دومين مدرسه هم مورد هجوم قرار گرفت. بيکار ننشستند

 اين .تاسيس نمود تبريز چرنداب مدرسه ی سوم را در محله ی
بار، طلبه های علوم دينی مدرسه ی صادقيه به تحريک مکتب 
داران جاهل و کهنه پرست که منافع نامشروع خود را در 
خطر می ديدند به مدرسه حمله کردند و به غارت پرداخته و 

  .رشديه را تهديد به قتل نمودند
، برای تبريز نوبر هارمين مدرسه را در محله یچبا اين همه 

گردان به شمار شا" که البته . کودکان تهيدست بنيان گذاشت 
اين بار مکتب داران .  نفر رسيد ١٢ و شمار معلمان به ٣۵٧

مال . دادند اولتيماتوم متوسل شدند و) پدر رشديه(به مال مهدی 
ناچار تن برود و او  مشهد مهدی از ميرزا حسن خواست به

  .داد
برگشت و پنجمين مدرسه را در  تبريز بعد از چندی، باز به

  .دائر نمود بازار محله ی
دانش آموزان مجروح . باز هم مدرسه مورد هجوم واقع شد 

باز هم رشديه . شدند و يکی از آنان به شهادت رسيد 
  .گريخت  مشهد به

در آنجا نيز مدرسه ای . هم آرام نگرفت  مشهد رشديه در
. تاسيس کرد اما آنجا نيز با هجوم کهنه پرستان مواجه شد 

  . دمدرسه را چپاول و دست اش را نيز شکستن
 اين مدرسه به علت .داير نمود بادليلی آ ششمين مدرسه را در

اعتقاد مردم به صداقت و پايمردی رشديه و ديدن نتايج آموزش 
چندی بعد کالسی برای بزرگ . های او سه سال دوام يافت 

 ساعت خواندن و نوشتن را ٩٠ساالن نيز باز کرد که در مدت 
اين بار، مخالفان او وقاحت را به حدی رساند . به آنان آموخت 

ه به خود اجازه دادند به او سوء قصد کنند و با شليک ند ک
تيری به پای او مجروحش ساختند با مجروح شدن او مدرسه 

  .هم بسته شد
به عنوان والی آذربايجان، انتخاب شد،  لهامين الدو  هنگامی که

رشديه را به تبريز دعوت کرد و درباره ی مدارس جديد با او 
او دبستان باشکوهی را در محله . صحبت کرد 

به . ساخت که هشتمين مدرسه ی او بود  تبريز ششگالن ی
سبب حمايت های امين الدوله، مخالفين کاری از پيش نبردند 
اما بعد از رفتن رشديه به تهران، مدرسه به خاطر وضعيت 

 بيکار ننشستند و اما هيچ کدام از معلمين آن. مالی، منحل شد
  . دهر کدام در گوشه ای به تعليم و تربيت مشغول شدن

آمد، ميرزاحسن  تهران  به١٢٧۶وقتی امين الدوله در سال 
آمده و مدارسی را به  تهران خان رشديه نيز به پشتوانه او به

اما بعد از عزل .بنيانگذاری کرد تهران نام مدارس رشديه در
مشکالت زيادی را  امين السلطان فتنامين الدوله و قدرت يا

بزرگان و اعيان از ترس اينکه مبادا به مخالفت با . متحمل شد 
مدرسه بيرون آوردند و اتابک متهم شوند فرزندان خود را از 

  . مدرسه تعطيل شد
بعدها شايعه شد که رشديه ضد امام زمان و اهل بيت است و 

پس از آن رشديه به قم رفت و تا . شده است )) بابی (( اخيرا 
در همان سال ورود . آخر عمر در اين شهر سکونت داشت 

   .مدرسه ای تاسيس کرد و در آن به تدريس مشغول شد
. کفير شد و فتوای انهدام مدارس جديد صادر شدوی سرانجام ت
ای به مدارس جديد حمله کردند که و شروع به  به دنبال آن عده

  آموزان را زخمی کردند و  تخريب اموال مدرسه کردند، دانش

  
  
  
  
  
  

. آموزان نيز در اين واقعه کشته شدند حتی چند تن از دانش
ين مدارس وی جالب اينجا بود که در هنگام تخريب يکی از ا

  دانند که با اين اعمال  اين جاهالن نمی«: گفت خنديد و می می
يقين دارم که از . توانند جلو سيل بنياد کن علم رابگيرند نمی

من . هر آجر اين مدرسه، خود مدرسه ديگری بنا خواهد شد
  . »دآن روز را اگر زنده باشم، حتما خواهم دي

نيما يوشيج . ت سالگی در شهر قم در گذش97وی در سن 
شاعر پر آوازه کشور در باره  بزرگانی همچون حسن رشديه 

  :چنين می سرايد
  ياد بعضی نفرات، روشنم می دارد

  اعتصام، يوسف
  حسن رشديه

  قوتم می بخشد
  راه می اندازد، و اجاق کهن سرد سرايم

  گرم می آيد از گرمی عالی دمشان
  ياد بعضی نفرات

  نگیوقت هر دلت. رزق روحم شده است
  سويشان دارم دست
  ...روشنم می دارد. جراتم می بخشد
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تاريخ گذشته و حال ملل 
ساکن ايران همچنين پيدايش 
جريانهای مترقی در جهان 
طلب می کند که حاکميت 
های دمکراسی سياسی را 
نهادينه کنند و زمينه 
مشارکت همه ملل را در 
حيات سياسی کشورشان 

از همين . فراهم آورند
روست که امروز تشکيل 

ه يک دولت فدرال در ايران ب
مسنله مبرم روز مبدل شده 

 .است
 از کارپايۀ فرقه دمکرات آذربايجان             



  
 
 
  
  

  
  ضرورت تاريخی

  
 12در تاريخ مبارزات آزاديخواهی مردم آذربايجان، 

در چنين .  با خط زرين ثبت شده است1324شهريورماه 
روزی بنا بر ضرورت تاريخی فرقه دمکرات آذربايجان 

پيشه وری درباره ضرورت تشکيل اين سازمان . يدتشکيل گرد
. جنگ جهانی دوم به پايان رسيده است: "ملی چنين می گويد

قدرت حکومتی همچنان در . متفقين از ايران خارج ميشوند
در نتيجه آزاديهای دمکراتيک . دست ارتجاع  باقی مانده است

تهران جلوی تغييرات اجتماعی را با . سرکوب ميشوند
اين تنها آذربايجان است که . رين شيوه ميگيردسرسخت ت

ميتواند در برابر ارتجاع بايستد و از آزاديهای دمکراتيک دفاع 
بدين طريق آذربايجان به پا خاست، مردم مسلح شدند و ". نمايد

فرقه دمکرات آذربايجان . حکومت ملی خود را بوجود آوردند
  .يفا نموددر سازماندهی مردم و تشکل آنان نقش به سزائی ا

 بعد از انقالب مشروطه و قيام خيابانی،  مردم آذربايجان  
تحت رهبری سيد جعفر پيشه وری موفق شدند برای سومين 
بار حکومت را بدست بگيرند و اصالحات عميق اجتماعی، 

اما نتوانستند  . سياسی و اقتصادی در جامعه بعمل آورند
 دهند و به مبارزه آزاديخواهی را در سراسر ايران گسترش

علت عدم گسترش نهضت . حاکميت ارتجاعی پايان بخشند
. آزاديخواهی آذربايجان به سراسر ايران جنبه عينی داشت

پايتخت و جنوب کشور تحت تسلط نيروهای اشغالگر آمريکا و 
بنابراين ارتجاع نه تنها اين امکان را . انگليس قرار داشت 

ظ و گسترش دهد، داشت تا موقعيت خود را در اين مناطق حف
بلکه خود را برای سرکوب نهضت آزاديخواهی آذربايجان نيز 

اما مردم آذربايجان عليرغم تمام مشکالت و توطئه . آماده نمود
هايی که عليه نهضت آنها صورت می گرفت، توانستند يک 
سال حکومت ملی را  حفظ ومسبب اقدامات شايانی در جهت 

  .آزاديها و رفاه  عامه شوند
تاريخ يکصد سال گذشته ايران، آذربايجان پرچمدار  در 

 آذر ادامه دهنده ٢١نهضت . مبارزه آزاديخواهی  بوده است
بنابراين هم ارتجاع داخلی و هم ارتجاع جهانی .  همين راه بود

از گسترش نهضت آزاديخواهی آذربايجان  به سراسر ايران 
اصالحات عميقا اجتماعی، سياسی و . در هراس بودند

تصادی که توسط حکومت ملی آذربايجان صورت می گرفت اق
آنها ميدانستند که مردم ايران . علت اين هراس را تشکيل ميداد

تشنه تغييرات بنيادين اقتصادی، سياسی و فرهنگی در جامعه 
نهضت . هستند و در اين راه ساليان طوالنی مبارزه کرده اند

محرکه چنين آزاديخواهی مردم آذربايجان می توانست موتور 
به همين دليل ارتجاع  تمام نيروی . مبارزاتی را تشکيل دهد

به . خود را عليه حکومت خود مختار آذربايجان متمرکز نمود
  . سرکوب خونين آن مبادرت کرد

حوادث پس از . بيش از نيم قرن از اين حادثه تاريخی ميگذرد
سرکوب نهضت ملی آذربايجان نشان ميدهد که پرچم مبارزات 

زاديخواهی مردم آذربايجان از نسلی به نسل ديگری سپرده آ
در اين مبارزه شکی . مبارزه همچنان ادامه دارد. می شود

نيست که پيروزی از آن مردم آذربايجان و ديگر خلقهای ايران 
  . است
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                 ١٣٩١شهريور٩٤ شمارهدوره پنجم

  قدرت نمائی آمريکا در جهان يک قطبی
  

پانصد .  پانصد سال است که غرب در آسيا و آفريقا قدرت نمائی می کند
که از جانب کشورهای غربی ثروت بيکران آسيا و آفريقا غارت سال است 

قبل قاره آمريکا کشف و به مستعمره ) 1942(بيش از پانصد سال. ميشود
دويست سال قبل آمريکای شمالی استعمارگران . انگليس و فرانسه در آمد

انگليسی را بيرون راند و با به زير سلطه در آوردن نيمه غربی، خود به 
و ثروت طبيعی و نيروی انسانی اين . استعمارگر مبدل شديک کشور 

اگرچه سالهای بعد قسمت اعظم اين کشورها . منطقه را به خدمت گرفت
اما به استقالل کامل اقتصادی نايل . استقالل سياسی خود را بدست آوردند

  . نيامدند
 باعث شد تا سيستم استعماری ٢٠حضور اردوگاه شرق در نيمه دوم قرن 

در اين ارتباط بسياری از کشورهای جهان از زير سلطه . رو ريزدغرب ف
با اين همه، همه آنها . استعمار بيرون آمدند و استقالل خود را جشن گرفتند

بعد از تخريب اردوگاه شرق و . نتوانستند از وابستگی اقتصادی رهايی يابند
 .يک قطبی شدن جهان، حلقه  وابستگی به دور اين کشورها تنگتر شد

مبارزه خونينی نيز بر عليه کشورهايی که توانسته بودند طی سالهای قبل 
آمريکا و همپيمانان غربی اش . استقالل کامل بدست آورند، آغاز گرديد

آنها خواهان . در قبال کشورهای خاورميانه پيش گرفتند» نوينی«سياست 
شدند که ضمن ظاهری دمکراتيک، متحد و در » خاورميانه بزرگی«

برای همين منظور . ب سياست های جهانی آمريکا و غرب باشندچارچو
سرکوب تمام کشورهايی که زمانی مواضع ضد امپرياليستی داشته اند، در 

تعدای از اين کشورها با تجاوز مستقيم نيروهای . دستور کار قرار گرفت
آخرين پايگاه از . نظامی کشورهای استعمارگر به خاک و خون کشيده شدند

و تا . ها، کشور سوريه است که جنگ خونينی در آن جاری استاين کشور
به حال تعداد بيشماری قربانی گرفت و ويرانی های زيادی به جا گذاشته 

  . است
در حاليکه استعمار کهن بعد از پانصد سال از هم فرو .تاريخ تکرار ميشود

ا از ت. آمريکا ميخواهد استعمار نوينی را در جهان احياء کند. پاشيده است
اين طريق به غارت ثروت های طبيعی ونيروی انسانی اين کشورها ادامه 

براستی جهان به عقب بر خواهد گشت و دوباره زير سلطه قدرتمند . دهد
ترين  کشور ماورای بحار قرار خواهد گرفت؟  با تحليل اوضاع جهان و 
 توازن قوا در دنيا ميتوان به اين نتيجه رسيد که آمريکا تنها کشور
استعمارگری است که قصد دارد استعمار نو را با اعمال قدرت بر جهانيان 

پس از سوريه، ايران يگانه کشوری است در منطقه که در حال . تحميل کند
آيا ايران می تواند در مقابل تحريمهای  آمريکا و . تقابل با آمريکا است

آنچه مسلم غرب و حمالت نظامی احتمالی آنها از خود پايداری نشان دهد؟ 
است خلقهای ايران در طول تاريخ از امپرياليسم آمريکا و متحدانش زيان 

و با سياست های نوين آنها تحت هر نام و رنگ . های فراوانی ديده اند
از سويی ديگر تاريخ نشان داده است مردم . ولعابی باشد، آشنايی دارند

کشورشان در ايران هر گاه احساس کرده اند که امنيت و تماميت ارضی 
خطر است، جدا از فضای حاکم بر کشور، آرام نگرفته و به مبارزه برعليه 

  . متجاوزان بر خاسته اند
از سوی ديگر نبايد ناديده گرفت که حاکمان کشور با سياست تماميت 

آنها آگاهانه و يا از . خواهی و افراطی خود، کشور را به لبه پرتگاه برده اند
اين نوع . ست های استعماری غرب قرار گرفته اندسر نادانی در خدمت سيا

سياست نمی تواند تا انتها ادامه پيداکند زيرا کشور را به نابودی ودشمنان 
در شرايط حساس کنونی تنها راه نجات کشور . کشور را اميدوارتر می کند

در اين ارتباط وظيفه سنگينی بر دوش . تکيه بر اراده توده های مردم است
ای ترقيخواه و ميهن دوست است تا به اشکال ممکن حاکمان را تمام نيروه

همه ميدانند که با ورود . وادار به پذيرش واقعيت و حساسيت لحظه نمايند
نيروی بيمرگ  توده ها در عرصه سياسی، هر بحران و شرايط دشواری 

مردم  ممکن است. راه ديگری وجود ندارد. را می توان پشت سر گذاشت
اما اين .  دشمنان خارجی تا آخرين نفس بجنگند و تسليم نشوندايران بر عليه

شرايط برای حاکمانی که به اراده مردم تسليم نشوند، نيزامنيت ايجاد نخواهد 
  .کرد



  
  
  
  
  

  گرد همائی کشورهای غير متعهد

  تقابل با جهان يک قطبیدر 
  

. چند روز پيش تهران مهماندار سران کشورهای غير متعهد بود
رسانه های . ارزيابی های گوناگونی از اين گردهمايی ارايه شد

غربی کوشيدند اين اجالس را بی اهميت و غير ضروری ارزيابی 
جمهوری اسالمی تشکيل نوبتی اين اجالس در تهران را ناشی . کنند

  اما واقعيت چيست؟ .تهای درست جهانی خود تبليغ کرداز سياس
 در اولين نشستی که ١٩٦١ در سال 

 قوام ،يوگسالوی رهبر تيتو باحضورمارشال
جواهر  ،مصر رئيس جمهورجمال عبدالناصر  ،غنا رهبر نکرومه
   اندونزی رهبر استقالل احمد سوکارنو و هند نخست وزير لعل نهرو
جنبش موجوديت   تشکيل شده بود،يوگسالوی  کشوربلگراد در شهر

 گفته می شود ايده چنين .گرديد اعالم عدم تعهد طی کنفرانسی
بل ازاين اجالس بر می گردد و ابتدا دکتر تشکيالتی به سالهای ق

پس . محمد مصدق نخست وزير وقت ايران آن  را مطرح کرده است
 در شهر باندوگ اندونزی جواهر نعل 1955از آن است که درسال 

نهرو، جمال عبدالناصر و احمد سوکارنو رهبران وقت هند، مصر و 
  . داندونزی به ضرورت تشکيل چنين سازمانی تاکيد می کنن

شرايطی که جنگ سرد بين کشورهای بلوک شرق و غرب به در 
اوج خود رسيده بود، رهبران آن گروه از کشورهائی که با هيچيک 
از اين دو اردوگاه هم پيمان  نبودند را به اين فکر می اندازد تا برای 
تامين و تحکيم صلح در جهان بعنوان يک نيروی سوم  تشکيالتی را 

اين جنبش از . طريق جنبش عدم تعهد شکل می گيردبدين . ايجاد کنند
اما بلوک غرب با آن . سوی بلوک شرق مورد استقبال قرار می گيرد

بايد ياد آوری کرد که آن زمان دو . با بی اعتنايی برخورد می کند
که همين . کشور در جهان مسلح به سالحهای کشتار جمعی بودند

. ان بوجود آورده بودمسئله نگرانی عميقی در ميان کشورهای جه
بخصوص که آمريکا برای اعمال هژمونی خود بر جهان، از اين 

و . سالح مرگبار در شهرهای هيروشيما و ناکازکی ژاپن استفاده کرد
برای مقابله با جنبش های رهايی بخش و به زانو در آوردن 
کشورهای سوسياليستی و جلوگيری از رشد کمونيسم پيمان نظامی 

البته چند سال بعد اتحاد شوروی و . اندهی کرده بودناتو را سازم
ديگر کشورهای سوسياليستی نيز برای دفاع از موجوديت خود، 

در هر حال اين صف آرايی خطر بالقوه . پيمان ورشو را تشکيل دادند
در چنين شرايط حساس کشورهايی . ای بود که جهان را تهديد ميکرد

گی نداشتند و به اصطالح جهان که به هيچ يک از اين پيمان ها وابست
سوم  خوانده می شدند، سازمان فراگير کشورهای غير متعهد را 
.  بوجود آوردند و نقش تعيين کننده ای در حفظ صلح جهانی ايفا کردند

اردوگاه شرق  و پيمان ورشو ديگر . از آن زمان سالها گذشته است
کال زير اردوگاه غرب سراسر جهان را بشکلی از اش. وجود ندارد

پيمان نظامی ناتو بعنوان بازوی سرکوب . سلطه خود در آورده است
کشورهای سرمايه داری از . انحصارات بين المللی يکه تازی ميکند

تاثير اين . جمله آمريکا در بحران عميق اقتصادی به سر می برند
در چنين شرايطی . بحران در سراسر جهان سايه انداخته است

ير متعهد و تاثير نقش آنها در سياست جهانی گردهمايی کشورهای غ
اين کشورها ميتوانند با . به يک ضرورت تاريخی مبدل شده است

هماهنگی بيشتر در مقابل سياست های تجاوزگرانه و سلطه گری 
تشکيل اجالس کشورهای عدم تعهد . کشورهای امپرياليستی باستند

منطقه در ايران، آنهم در شرايط خاص کنونی که آمريکا در 
  کشورهای غير متعهد . خاورميانه فعالتر شده است، اهميت ويژه دارد

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ميتوانند توطئه آمريکا را در منطقه خنثی  و صلح و آرامش را در 
  .منطقه استحکام بخشند

پس از سرنگونی حکومتهای ديکتاتوری در خاورميانه عربی و 
 تعامل اين کشورها با شمال آفريقا زمينه مناسبی برای همکاری و

  پس . کشورهای جهان، از جمله با کشورهای غربی  فراهم شده است
از اعتراضات گسترده مردمی در تونس و مصر و خلع حاکمان 
ديکتاتور، شرايط برای دمکراتيزه شدن اين کشورها بوجود آمده 

کن شده بازگشت حکومت های فردی در اين کشورها غير مم. است
مردم حاضر نيستند مثل گذشته نظاره گر اتفاقاتی باشند که در . است

تشکيل احزاب و جمعيت ها و گرد همائی ها و . کشورشان رخ ميدهد
اعتراضات  خيابانی عليرغم ميل حاکمان جديد در اين کشورها 

شرکت وسيع مردم در ميدان سياست راه را برای . صورت ميگيرد
ه هموار می سازد  و در عين حال برای دمکراتيزه کردن جامع

آزاديهای سياسی . تغييرات اجتماعی شرايط مساعدی بوجود می آورد
. زمانی  سرکوب ميشوند که مردم از صحنه سياست کشوردور باشند

به همين خاطر دولت های خود کامه از همه امکانات برای دور نگه 
ت که دولت های در اينجاس. داشتن مردم از سياست استفاده می کنند

مستبد و خودکامه برای حفظ موقعيت خود به دامان قدرت های 
حکومتهای دست نشانده در ازای حمايت هايی . بزرگ پناه می برند

که می شوند، ثروت بيکران  کشورهای خود را در اختيار 
بدين طريق . انحصارات کشورهای امپرياليستی قرار ميدهند

ستند برای غارت و تثبيت موقعيت انحصارات بين المللی مجبور ني
اقتصادی و سياسی خود در کشورهای جهان سوم، مانند گذشته اعمال 

بدين وسيله ساليان درازی است که ثروت بی حساب .  زور نمايند
تحويل مواد خام در ازای .  کشورهای جهان سوم به غارت می رود

ه بين کاالهای توليد شده با چند برابر قيمت، تقسيم کاری است ک
کشورهای پيشرفته صنعتی و کشورهای جهان سوم صورت گرفته 

با کشورهايی که از اين قانون پيروی نکنند بعنوان کشورهای . است
بدين ترتيب کشورهای صنعتی بدون . متمرد برخورد می شود

مقاومت و يا بدون اعمال زور درغارت ديگر کشورهای جهان 
  .مکراسی و حقوق بشر گذاشته اندآزادانه فعاليت ميکنند و نام آن را د

گرد همائی کشورهای غير متعهد در تهران نشان داد که برای 
گرچه . همکاری اين کشورها شرايط مناسبی بوجود آمده است

بسياری از کشورهای شرکت کننده در اجالس تهران در حرف غير 
اما . متعهدند و در عمل وابسته به کشورهای بزرگ صنعتی هستند

 آنها در اجالس غير متعهدها را، می توان ناشی صرف حضور
زيرا قدر قدرت . ازخواست و اراده مردم اين کشورها ارزيابی کرد

بودن کشورهای امپرياليستی  به معنای رضايت  توده های مردم 
جامعه بشری هميشه در آرزوی رهايی از ظلم، استبداد و بی . نيست

 در محيط آرام و عدل زندگی انسانها شيفته آنند که. عدالتی بوده است
برای اولين بار در قرن .  و در اين راه هم مبارزه می کنند. کنند

. بيستم، بخشی ازمردم کره زمين، زندگی عادالنه را تجربه کردند
گرچه عمر آن کوتاه بود اما برای جامعه بشری بخصوص برای 
 زحمتکشان جهان تجربه تاريخی بزرگی بود که نشان داد بزرگترين
امپراطورهای جهان در مقابل اراده توده ها شکست پذيرند و ايجاد 

گردهايی کشورهای غير . جامعه ای عادالنه قابل دسترسی است
ناشی از . متعهد با تمام نقاط ضعف و نارسايی هايی که دارد

ضرورت تاريخی و ارده مردم می باشد و گام مهمی در مقابل جهان 
  .يک قطبی است
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  ر ساختار نظام يا تسليم به خواست توده ها  تغيي
حتی گروههای . اين روزها همه جا صحبت از گذار است

رقيب در حاکميت هم وجود نا بسامانی های گسترده را انکار 
اما . تغيير در وضع موجود اجتناب ناپذير شده است. نمی کنند

بر سر اينکه ماهيت اين بحران فراگير چيست و راه برون 
ن چگونه بايد باشد، هر دار و دسته حکومتی بنا بر رفت از آ

موقعيت اش در سرای قدرت و ميزان سهم بری از بيت المال، 
گاهی در . تعابير و راه حل های گوناگون ارائه می کند

صورت بندی مسائل از جمله کوشش زيادی می شود تا جانب 
جمعی از اصول گرايان مشکل . اقتصادی بحران عمده شود

 احمدی نژاد و سياستهای اجرايی اش عنوان کرده اصلی را
دسته ای هم البته علت را در دشمنی استکبار با رژيم . اند

با همه اين . واليت فقيه و تحريم های جهانی جسته اند
تمهيدات، خرابی اوضاع و احوال و صف بندی نيروها بگونه 
ای است که ديگر تقليل بحران سياسی ـ اجتماعی جاری به 

 مسائل کارشناسانه ـ اقتصادی و مديريتی ـ اداری، نا شماری
تا جايی که گروهبندی های درونی رژيم . ممکن شده است

بموازات تسويه حسابهای درون گروهی، ناگزير از طرح نقشه 
در ماههای اخير حضور . و پروژه های سياسی شده اند

پررنگ هاشمی رفسنجانی و موضع گيری های پرحاشيه اش 
ی قطعی تری ميان بخشی از اصول گرايان با به مرزبند

در حالی که رئيس . منسوبان بيت رهبری انجاميده است
شورای تشخيص مصلحت نظام، گذار از برهه حساس کنونی 
را مشروط به عمل درست و مدبرانه کرده و تنش زدايی و 
تلطيف روابط با دنيا را مبنای آن دانسته است، علی سعيدی 

در . شرايط حساسی است: در سپاه می گويدنماينده ولی فقيه 
ما در آستانه فتح خيمه معاويه .  به سر می بريم90دقيقه 
  .هستيم

 اين سخن ها اشاره به حوادثی است که در جنگ صفين ميان 
علی با معاويه رخ داد و طی آن در آستانه فتح خيمه معاويه، 
ه فشار برخی از ياران علی وی را مجبور به سازش با معاوي

شبيه سازی علی سعيدی اشاره به کسانی است که می . کرد
کوشند رهبر جمهوری اسالمی را به اتخاذ مواضعی ماليم تر 
وادارند و يا باصطالح جام زهر شکست سياست هايش را به 

در همين حال سخنانی که آقای خامنه ای در . خوردش بدهند
روزهای اخير، بمناسبت های مختلف برزبان آورده است 

.  بسر می برند90بيشتر در همدلی با کسانی است که در دقيقه 
ايشان در بيان و توضيح سياست های استراتژيک رژيم در 
شرايط کنونی با طرح دوباره اقتصاد مقاومتی، احتمال بهبود 

  .روابط با دنيا را به زمانی نا معلوم حواله کرده است
می که هيچ گفته می شود بيانات تند وتيز رهبر جمهوری اسال

تناسبی با واقعيتهای جاری ندارد، نوعی جوسازی است برای 
نامه چهار عضو پيشين کابينه احمدی . توجيه پذير کردن تسليم

نژاد به رهبر و تقاضای سلب اختيارات اجرايی از رئيس 
جمهور نشان ميدهد که ديگر جايی برای هل من مبارز طلبيدن 

ی است بر آغاز روند و خود تاکيد روشن. باقی نمانده است
شايد شکستن کاسه و کوزه بر سر . فروپاشی همه جانبه رژيم

  .احمدی نژاد، راه گريزی برای رهبر باشد
هم چنين در برخی محافل سياسی اظهارات اخير ولی فقيه پس 

  از ناکامی مذاکرات پنهانی نمايندگانش با آمريکايی ها، شاخ 
  

  
  
  
  
  
  

 رقيب بر سر ميز مذاکره وشانه کشيدن برای باز گرداندن
  .ارزيابی شده است

صرف نظر از اينکه گفتار و کردار رهبری چقدر بر پايه 
مالحظات پيش گفته باشد، تحوالت سياسی در جريان، بيش از 

بعبارت ديگر . پيش به چگونگی تناسب قوا وابسته شده است
سران حاکم در رفتار خويش نسبت به مردم و چاره جويی 

خروج از بن بست موجود، قبل از هر چيز حفظ هايشان برای 
شاهد اين مدعا علنی . موقعيت برتر در قدرت را مد نظر دارند

شدن ديگر باره بحث هايی است که از چند سال پيش در 
  .نهانخانه رژيم جريان داشته است

در اوايل مرداد، درست در حيص وبيص مذاکرات هسته ای، 
ی های درون تحريم ها، گرانی، بيکاری و درگير

حکومتی،جمعی از نمايندگان مجلس برای بررسی تغيير نظام 
  .رياستی به پارلمانی فراکسيونی تشکيل دادند

، خامنه ای در کرمانشاه، 90پيش از اين در مهر ماه سال 
ايشان در . تغيير ساختار نظام را محتمل اعالم کرده بود

ان در اين دور: توضيح اين مهم در جايی ديگر گفته است
حساس شکل گيری نظام های نو در منطقه، اوضاع کلی نظام 
جمهوری اسالمی يکی از عوامل تاثير گذاری است که می 
تواند در حال و آينده منطقه نقش مهمی ايفا کند و بنا بر اين باز 
خوانی و تامل در شاکله کلی نظام اسالمی اهميت مضاعفی 

  .يافته است
خوانی و تامل در شاکله کلی نظام البته آنچه آقای خامنه ای باز 

می نامد، در واقع باز گويی و شرح چند باره ماجرايی است که 
  .پيشينه اش به اندازه عمر جمهوری اسالمی است

هنوز قانون اساسی در مجلس خبرگان در دست بررسی و 
تدوين بود که حسن آيت به نمايندگی از مظفر بقايی خواهان 

عد از آن موتلفه ايها و حجته ايها ب. واليت فقيهی شد» سلطنت«
به موازات محکم کردن جای پای خود در حاکميت بارها 
خواهان جايگزين کردن حکومت اسالمی بجای جمهوری 

ولی فقيهی که در تمام اين سالها با مخالفان . اسالمی شدند
جمهوريت نظام همراهی کرده است، دور از انتظار نيست که 

ی ـ امنيتی گوش بفرمان خود، خواست اين بار با نيروهای نظام
ديرينه ارتجاع، مبنی برحذف قطعی نقش مردم در سرنوشت 

اهميت اين مسئله برای . خويش را به سرانجام نهايی برساند
بورژوازی دالل ـ امنيتی در رويارويی های سياسی ميان 
حاکميت و مردم تا جايی است که از آن بعنوان مهمترين پروژه 

اينکه حتی .  خامنه ای نام برده می شودسياسی در زمان
دريافت های جمهوری خواهی نخبه گرايانه هاشمی رفسنجانی 
نيز تحمل نمی شود به اين دليل است که حکومتگران کنونی به 
شکل ديگری غير از انحصار قدرت و سرکوب نمی توانند 

  .موجوديت داشته باشند
 و سپاهيان تالشهای آقای خامنه ای، بيت رهبری و روحانيون

منسوب آنها، برای باز گرداندن شکلی از سلطنت به ساختار 
سياسی کشور هنوز به معنای تنها بديل گذار از اوضاع بهم 

جنبش های واقعا . ريخته کنونی به وضعيتی ديگر نيست
موجود در کشور، نيروها، سازمانها واحزابی که مواضع و 

ها تنظيم مشی خود برمبنای واقعيت های عينی و ضرورت 
می کنند، دارای آنچنان ظرفيت بالقوه ای هستند که می توانند 
باطل السحر هر ترفند و بديل هر نقشه و پروژه سياسی ضد 

  .ملی و ضد مردمی باشد
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  . آمريکا قصد دارد مخالفين خود را از ميان بردارد
در قرن بيست و يکم . ن حتی به مخالفين بالقوه خود نيز رحم نميکندآمريکا بعنوان حاکم مطلق در جها. ما در دنيايی عجيب بسر ميبريم

بعد از فروپاشی اردوگاه شرق ديگر قدرتی وجود ندارد تا با اين کشور . شرايط مساعدی برای فرمانروايی جهانی آمريکا بوجود آمد
مريکا کوشيد از اين خالء به نفع سروری خود در جهان آ. جهان يکپاچه به جوالنگاه امپرياليسم آمريکا تبديل گرديد. جهانخوار مقابله کند

خاورميانه به لحاظ موقعيت استراتژيک و منابع سرشار انرژی هميشه مورد توجه کشورهای امپرياليستی بخصوص آمريکا . استفاده کند
وبقولی .  تحت رهبری خود در آوردبه همين دليل و با توجه به شرايط موجود آمريکا به هر وسيله ای ميخواهد اين منطقه را. بوده است

. هم اکنون از تونس گرفته تا کويت دولتی نمانده که بطور واقعی مدافع منافع حقوق ملی خود باشد. خاورميانه بزرگ را بوجود آورد
.  کشته شدرهبر نامدارآن. کشور ليبی ويران گرديد. رهبران سرشناس اين کشورها به شکلی از اشکال از صحنه سياسی خارج شده اند

اما بر خالف . تغييرات در اين کشورها با حضور مردم در خيابانها عملی شد. در مصر و تونس حکومت دلخواه آمريکا سرکار آمد
شرايطی بوجود آمده است تا آمريکا با . خواست و اراده قيام کنندگان حکومتی سرکار آوردند که با خواستهای واقعی آمريکا موافق باشد

اين رهبران در شرايطی به  قدرت رسيده بودند که . هايی که زمانی در محور قدر قدرتی او نبودند، تسويه حساب  کندرهبران کشور
قذافی به جرمی کشته شد که در مقابل . جهان دو قطبی چنين اجازه ای را نميداد. آمريکا قادر نبود به امور داخلی کشورشان مداخله کند

سوريه به اين دليل مورد حمله نظامی قرار گرفته است که رهبر آن ساليان سال در برابر خواستهای . فشارهای خارجی مقاومت ميکرد
  . آمريکا سر تسليم فرو نياورد

با تغيير حکومتها در اين کشورها . ظاهرا حوادث در جهان از جمله در خاورميانه به سود منافع جهان امپرياليستی به پيش می رود
چنين بنظر ميرسد . بعبارت ديگر خاورميانه و شمال آفريقا به دوران گذشته استعماری باز می گردد. اء ميشودسيستم نو استعماری احي

کشورهای رشد يافته سياست استعماری خود را در اين کشورها از نو بکار می . که دنيای يک قطبی حرکت تاريخ را متوقف کرده است
از اين طريق ثروت طبيعی و نيروی .  ند و حکومتهای دلخواه را سرکار مياورندحکومتهای مخالف خود را بر کنار می کن. گيرند

راستی جهان  به . خواسته های خود را بشکل دولخواه در اين کشورها عملی می سازند. انسانی اين کشورها را از آن خود می سازند
قب بر ميگردد؟ آيا توده های مردم که از اين تغييرات آيا امپراطوری روم باستان از نو احياء ميشود؟ آيا تاريخ به ع! کجا ميرود

  ! بزرگترين زيان را می بينند ساکت خواهند نشست؟ آينده به اين سئوالت پاسخ خواهد داد
 
  

  سالروز کشتار جمعی زندانيان سياسی
عاقبت ديکتاتورها مرگ . نی جان سپردشاه ديکتاتور از ايران فرا کرد و در حال سرگردا. مردم ايران انقالب کردند تا به آزادی برسند

فرزندش محمد رضا شاه راه او را ادامه و گسترش . رضا شاه پايه گذار ديکتاتوری در ايران بود. و نابودی و يا زندگی در خفت است
  . هر دو از ايران فرا کردند و در غربت مردند. اما مردم ايران اورا نيز بسزای اعمالش رساندند. داد

الب بزرگی که در کشور رخ داد و اميد آن می رفت که نظام ديکتاتوری در ايران  برای هميشه رخت بر بندد، ولی عليرغم انق
گرچه . پايه های اين حکومت روی ستم استوار است. امروزحکومتی بر سرکار است  که  به لحاظ محتوا با حکومت شاه تفاوتی ندارد

اما در عمل، راهی را می پيمايد که . م به لحاظ اداره کشور خود را مردمی نشان دهداين حاکميت ميکوشد به لحاظ ايديولوژيک و ه
جمهوری اسالمی پس از گذشت سی سال که در قدرت است، هنوز با مردم با خشونت رفتار . برای مردم ايران غير قابل تحمل است

بعد از اتمام . ای رژيم حالت عادی بخود گرفته استکشتار دست جمعی در زندانه. زندانهای کشور پر از ميهن پرستان است. ميکند
بال فاصله پس ازختم جنگ، بيش از . مردم ايران نتوانستند هرگز در شرايط امنی زندگی کنند" جام زهر"جنگ هشت ساله و نوشيدن 

ه قربانيان اين جنايت را هر مردم ايران  ياد و خاطر. اين جنايت جهانيان را حيرت زده کرد. پنج هزار زندانی سياسی حلق آويز شدند
  .زيرا که چنين جنايتی هرگز فراموش شدنی نيست. ساله گرامی ميدارند

بيکاری، تورم و انواع . کشتار و تضيع حقوق دگرانديشان و منتقدان ادامه دارد. از آن پس مملکت بشيوه قرون وسطائی اداره می شود
اين سازمان مسلح نظامی که روزی برای حفظ . ر جان و مال مردم مسلط استسپاه ب. مشکالت اجتماعی روز به روز گسترش می يابد

امروز بازوی نظام برای سرکوب مردم آزاديخواه شده است و در عين حال به قدرتمندترين تاجر . دست آوردهای انقالب بوجود آمده بود
  ...و . ميان استواردات و صادرات در کنترل اين گروه از نظا. و سوداگر کشور مبدل گرديده است

حوادثی که در خاورميانه عربی رخ داد، شاهد آن است که ملت ها خواهان . اما تاريخ نشان داده است که ديکتاتوری غير قابل بقاء است
 مبارزات. ودر کشوری آزاد و دمکراتيک زندگی کنند. مردم ايران انقالب کردند تا به آزادی و عدالت برسند. آزادی و دمکراسی هستند

تاريخ گذشته و باستانی ايران نيز گواه آن است که مردم اين سرزمين از يک .  دهه های اخير نشان ميدهد که  شايستگی  آنرا دارند
ايرانيان صرف نظر از قوميت و مليت خود قرن ها کنار هم زيسته اند و برای شکوفايی آن کوشيده . مدنيت بااليی برخوردار بوده اند

ديکتاتوری برای . آزادی زاده خواهد شد. تاريخ آبستن است. بعد از اين نيز چنين خواهند کرد. م حراست کرده انداند و از مزر و بو
آرمان و آرزوی کسانی که در راه آزادی و عدالت مبارزه کرده و جان خود را از دست داده اند، محقق . هميشه از بين خواهد رفت

 .خواهد شد
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سوريه آخرين دژ ضد آمريکائی در خاورميانه، برای کشور
. حفظ موجوديت خود با مبارزه مرگ و زندگی روبرواست

خاورميانه به لحاظ موقعيت استراتژيکی و منابع سرشار 
انرژی، ساليان طوالنی جوالنگاه امپرياليسم جهانی بوده 

با پيروزی انقالب اکتبر وشکل گيری اردوگاه . است
رهای موجود در اين منطقه برای مدت سوسياليسم، کشو

کوتاهی از اسارت استعمارگران رهايی و به استقالل سياسی 
اما امپرياليسم جهانی از همان ابتدای پيروزی . نائل آمدند

جنبش های رهايی بخش، به اشکال گوناگون دست به توطئه 
اين . زد تا پيروزی های بدست آمده را با شکست روبرو کند

بسياری از کشورها از مسير . امروز ادامه داردتوطئه تا به 
سوريه آخرين کشوری است . ضد امپرياليستی خارج شده اند

که هنوز در برابر اهداف غرب سر تسليم فرود نياورده 
  .است

نکته ای که بايد به آن اشاره کرد، اين است که با توجه به 
شرايط جهانی و بيداری ملت ها امپرياليسم  آمريکا و 

انش نمی توانند مانند  قرن های گذشته با مداخله نظامی متحد
تسلط  استعماری خود را در دنيا و از آن جمله در خاورميانه 

به همين دليل راه های نوينی برای  تسلط خود . اعمال نمايند
يکی از اين راه ها حمايت ظاهری از . در پيش گرفته اند
ساکن در بيش از يک سال است مردم . مبارزات مردم است

کشورهای خاورميانه عليه حکومتهای مستبد و مادام العمر 
در بسياری از اين کشورها . خود به مبارزه بر خاسته اند

اين مبارزه . مردم موفق به بر کناری حاکمان خود شده اند
نکته قابل تامل اينجا است که چرا آمريکا و .  ادامه دارد

ردم حمايت می ديگرکشورهای اروپای غربی از  مبارزات م
و دولت های بر آمده از اين قيامها را مورد پشتيبانی . کنند

در نگاه اول چنين بنظر ميرسد که اهداف مردم  . قرار ميدهند
اما آنچه . اين کشورها با اهداف امپرياليسم جهانی يکی است

در تونس و مصر پس از پيروزی مردم رخ داد، به نظر 
 کشور آزاديهای دمکراتيک در اين دو. جنبه دمکراتيک دارد

روابط ميان . احياء گرديد و حکومت با رای مردم سرکار آمد
آيا . اين کشورها با کشورهای غربی شکل عادی بخود گرفت

همکاری اين حکومتها با کشورهای غربی متکی بر استقالل 
سياسی و حقوق برابراست ؟ طبيعی است که تونس و مصر 

زيرا مردم با رای خود .  آيندو ليبی کشورهايی مستقل به نظر
نکته مهم دراينجاست که اين . رهبرانشان را انتخاب کرده اند

زيرا که حاکمان . نوع استقالل با منافع غرب در تضاد نيست
فعلی جای دولتهايی را گرفته اند که از لحاظ ماهوی ضد 
امپرياليستی بودند و منافع غرب را در منطقه به چالش می 

 دولتی آخرين  دولت سوريه را ميتوانازجمله. کشيدند

دانست که هنوز در برابر خواست های امپرياليستها کوتاه 
مخالفين دولت بشار اسد بيش از يک سال است . نيامده است

با حمايت آشکار غرب و کشورهای عربی و ترکيه، مسلحانه 
هدف آنها سرکار . عليه دولت مرکزی سوريه می جنگند

لتهايی است که در ديگرکشورهای آوردن دولتی شبيه دو
وضع در سوريه طوری . همسايه عربی به قدرت رسيده اند

پيش می رود که به نظر تغيير و يا اصالحات در اين کشور 
تالش جهانی . با سر کار ماندن خانواده اسد غير ممکن است

زيرا . تا کنون برای آرامش در سوريه راه بجايی نبرده است
مت دلخواه خود را  در اين کشور غرب مصمم است تا حکو

حکومتی که  در محوريت سياست های . مستقر کند
بدين سبب . امپرياليستی قرار داشته باشد نهد ضد امپرياليستی

است که جنگ جويان مخالف بشار اسد که از حمايت همه 
جانبه آمريکا و ديگر کشورهای غربی برخوردارند، بر 

و راه را برای هر . سرنگونی حکومت کنونی اصرار دارند
طبيعی است که حکومت . نوع مصالحه و آشتی بسته اند

کنونی سوريه با توجه به فشارهای روز افزونی که غرب و 
کشورهای همسايه بر آن وارد می کنند نميتواند به تنهايی 
مخالفين خود را سرکوب و ثبات سياسی را در کشور برقرار 

  . نمايد
ومت کنونی سوريه حمايت دولت های روسيه و چين از حک

کرده و  از مداخله نظامی غرب برای سرنگونی دولت اسد 
اما به نظر می رسد در دراز مدت .جلوگيری نموده اند

  .حمايت سياسی آنها برای حفظ دولت بشار اسد کافی نباشد
در غياب اردوگاه سوسياليسم و يک قطبی شدن جهان، دولت 

ا ميدهند که در صفوف هايی مثل بشار اسد تاوان روزهايی ر
کشورهای ضد امپرياليستی قرار داشتند و به نوعی به 

اين گناه نا بخشودنی را .اردوگاه سوسياليسم نزديک بودند
غرب با کشتار مردم و نابودی زير ساخت های اين کشورها 

ماهيت واقعی دلسوزی غرب در حمايت از . پاسخ ميدهد
  .مردم خاورميانه ای است
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