
 
ن سالگرد درگذشت صفرخان در تهرانيدر باره برگزاری نخست                                   

 
آبانماه که با فراخوان دو 16ن سالگرد درگذشت صفرخان در روز يده مراسم نخستيطبق اخبار و گزارشات رس

ه بسی ين خود مايی همراه بوده که اته برگزاری به صورت مستقل دعوت شده بودند با ناهماهنگی ها و تنش هائيکم
.تأسف است  

 
ران و يجان و اساسًا از مساله ملی در ايک آذرباي دموکرات-توان از جنبش ملیينست که صفرخان را نميقت ايحق
. جان جدا کرديژه آذربايبو  

 
لگدمال شدگان دستان و يات خود مدافع کارگران، تهين لحظه حيتوان فراموش کرد که صفر خان تا آخرين نميهمچن

.بند مانديستی خود پاياليبود و تا آخر عمر بر اعتقادات سوس  
 

ش از سی سال از عمر خود را در زندانهای ستم شاهی بسر برد و از همان يد بخاطر داشت که صفر خان بيضمنًا با
ن خاطر ي و به همان داشتيل روی کار آمدن جمهوری اسالمی در مقابل آن بود و از حکومت اسالمی تنفر بی پاياوا
.ه جمهوری اسالمی مبارزه می کردند همدلی مطلق داشتياناتی که عليز با همه جرين  
 

ن قهرمان يت او بی توجه ماندن ظلمی است در حق ايگر شخصيک بعد از صفر خان و به ابعاد ديکردن  برجسته
.رانيخلق های ا  

 
توانند مراسم بزرگ داشت يدانند ميسته مي خود شاجان آنگونه کهي فرهنگی آذربا-اسیيعی است که فعاالن سيطب

ک يعی است که شعارها و خواسته های ملی و دموکراتيار طبيسالگشت درگذشت صفرخان را برگزار کنند و باز بس
اگر بزرگداشت صفرخان فرصتی بوده برای بروز  .عی آنهاست ين حق طبيخود را در این مراسم مطرح سازند و ا

دهد که در آن ستم يران را نشان ميتی ايود ضرورت پرداختن به مساله ملی در کشور چند ملن خواست هائی ، خيچن
.ريتی است انکار ناپذيملی واقع  

 
ر است چرا که احترام به خواسته های يمبارزه برای دموکراسی از مبارزه با اشکال مختلف ستم ملی جدائی ناپذ

.بندی به آنيار سنج های پايکی از عيسی و ست از دموکرايت های مختلف مولفه ايک مليدموکرات  
 

ست يپان ترک"ا بر چسب ي را توطئه جمهوری اسالمی قلمداد کردن و  هاجانیيک آذربايطرح خواسته های دموکرات
 کردن مساله وعمًال خود همسو شدن با ، بحرانییاسين خواسته ها، خود نشان عدم بلوغ سيزدن به ا" های افراطی

 که سی و دو سال قت وجودی صفرخان استيگری از حقيه ديده گرفتن روين حال ناديدر ع. جمهوری اسالمی است
.جان سپری کرديقه دموکرات آذر بازندان را بنام فر  

 
او " یيبايشک"و " مدارا"ا صرفًا بر يجای تاسف است که پاره ای از اشخاص بر درجه سواد او انگشت گذاشته و 

.اشاره کرده اند  
 

کن روح يل. ف و رنگی مرد بردباری و مدارا بوديم از هر طيان رژيست که صفر خان با همبندان و قربانيدی نيترد
اسی او ين از آگاهی و شعور سيانگر او تا دم خاموشی نه با نظام شاه کنار آمد و نه با جمهوری اسالمی و ايعص
. ک هر دو نظام پی برده بوديبر خصلت های ضد دموکرات" باسوادها"ار زودتر از انبوه يت، و بسگرفيه ميما  

 
اندازه گرفت و " مدرک رسمی"توان باياسی و مترقی انسانها را نميری سياسی و جهت گينست که آگاهی سيقت ايحق

.ن گواه آنستيزندگی صفرخان خود بهتر  
 



جانی بودنش منفک يجانی بودن او خالصله کرد و نه از آذرباير آذرباتوان دتی چون صفرخان را نه مييشخص
کسو، مظهری از خواسته های ملی و يصفر خان از . او نام مشترکی بود برخواسته هائی گوناگون. ساخت
 رانيستی وی، او را با همه اياليگر اعتقادات سوسيران و ا ز سوی ديت ها در ايجانی ها و همه مليک آذربايدموکرات

.کرديگانه مي  
 

وم و بی احترامی به نام بزرگ وه ای است مذمياسی گروهی، شياد او در جهت مقاصد سياستفاده ابزاری از نام و 
.او  
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