
ی   در مراسم اجالس مشترک شورای باکو و کنگره١»جان ريد«سخنرانی 
  ١٩٢٠٢ اوت ٣١، های صنفی آذربايجان اتحاديه

  
  

  ].دست زدن حضار. [خوانم ی آمريکا، جان ريد، را فرا می من نماينده): زينويف(رئيس جلسه 
  
: دتمام کر ، با اين گفته، روسیبه زبانآن را د، ولی دائه رابه زبان انگليسی اخود را خنرانی سجان ريد [

  ]).دست زدن حضار( !زنده باد ارتش سرخ بين المللی
  

  .کند رفيق پتروف ترجمه می: رئيس جلسه
  
؟ باکو يعنی نفت، و يعنی چه" باکو: "ن کلمات شروع کردرفيق ريد سخنرانی خود را با اي: روفپت

 ريزیبه خاطر نفت، خون .  کندمستقرفت را کند که انحصار جهانی ن دارای ی آمريکايی  کوشش می سرمايه
داران آمريکايی در همه جا  ،  و بانکداران آمريکايی و سرمايهدهد انجام میای برای نفت  مبارزه. دشو می

رفيق . کشانند می زنجيرها را هم به  کنند و خلق میشود، آنجا را فتح  کنند که هر جايی نفت يافت می سعی می
 آن مکزيکی که –شد  نمايندگی میی باکو  مکزيک نيز در اين کنگره ببيند استمند عالقگويد که  رادک می
 به تصرف در آورده که نفت مکزيک را ؛باشد داری آمريکا می سرمايه قريبًا به طور کامل در چنگاکنون ت
داران  رمايهداری وجود ندارد و اين نفت ديگر به س در باکو ديگر هيچ سرمايه: فرياد زد ولی رفيق ريد . است

نين نظم اجتماعی در چنشود عملی کرد، چرا که کار را بشود  اين ، در روسيه،در باکواگر . تعلق ندارد
کند که  شرق به ما کمک میگويد  او می.] دست زدن حضار[؟ بوجود آيدآمريکا و در سراسر جهان 

ه ب. اند  بر استثمار شرق بنا شدهگون کنيم، که بنيادهای آنداری را در اروپای غربی و آمريکا سرن سرمايه
داری فرو خواهد پاشيد، و سپس  های شرق به شورش بخيزند، آخرين بنيادهای سرمايه اينکه خلقمحض 
به دست که  ی چيزرنظم اجتماعی را ايجاد کنند که نه فقط نفت، بلکه هيک  خواهند کرد که کوششها  خلق

  .]دست زدن حضار. [های کارکن متعلق باشد  به توده،شود انسان توليد می
  

  .گرفتترجمه به زبان آذری از سوی رفيق سلطانزاده انجام خواهد : رئيس جلسه
  
  .]دست زدن حضار. کند سلطانزاده به زبان آذری ترجمه می[
  
  

  .  ١٣٨۴مراد شيرين، ارديبهشت : ترجمه
، انتشارات نيو »براين پيئرس«ی  گرافيک، ترجمه، گزارش استنو»های شرق ی خلق کنگره: باکو«: منبع

  . ١٨-١٩. ص.، ص١٩٧٧پارک، 
  

                                                 
پس از فارق التحصيل شدن از دانشگاه .  در آغوش يک خانواده مرفع آمريکايی بدنيا آمد١٨٨٧ در سال (Reed)» جان ريد « 1

دگرگونی نظری در وی بوجود آمد » پيترسون«در حين گزارشگری در مورد اعتصاب . هاروارد او به شغل خبرنگاری مشغول شد
در زمان اولين جنگ جهانی امپرياليستی شديدًا بر عليه جنگ و امپرياليزم آمريکا فعاليت . های کمونيزم انقالبی رسيد و به آرمان

 ١٧او در . باشد ی انقالبی می بهترين تشريح پروسه» ده روزی که دنيا را لرزاند«کتاب . با بروز انقالب اکتبر به روسيه شتافت. کرد
  . فوت کرد١٩٢٠اکتبر 

 با شورای شهر باکو ميزبان ًا در باکو افتتاح شد و مشترک١٩٢٠ اوت ٢٩های صنفی آذربايجان در تاريخ  ی اتحاديه  کنگره 2
تصميم برگزاری اين کنگره از سوی .  در باکو برگزار شد١٩٢٠ سپتامبر ١- ٧کنگره از تاريخ . های شرق بود ی خلق کنگره

ی خود عليه  ی دوم بين الملل کمونيست گرفته شد تا بتواند کارگران و دهقانان کشورهای مستعمره و نيم مستعمره را در مبارزه نگرهک
  .  جلب برنامه و عملکرد کمونيستی کندامپرياليزم کمک کند و 


