
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                                 ١٣٩١اسفند ١٠٠شماره  دوره پنجم 

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

   فرقه دمکرات آذربايجان ام تبريکپي
  1392 سال بمناسبت فرارسيدن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !هوطنان گرامی
  

 را به شما 1392فرقه دمکرات آذربايجان فرا رسيدن نوروز سال 
ص خلق تبريک و تهنيت گفته و برای همه خلقهای ساکن ايران  باالخ

  . قهرمان آذربايجان آرزوی شاد کامی و موفقيت دارد
   خورشيد می درخشد بر چشمه های کهسار            نوروز می نوازد روح از نسيم اسحار  
   گلنار در بر قبای   گلبرگ،  بر  سر کاله                  دوشيزگان   نوروز سر در چمن کشيده

  محمد حسين شهريار

بهار آغاز . جشن نوروزی مصادف است با اولين روز فصل بهار
شکوفايی، زايش طبيعت و رويش گل و سبزه است، آغاز نوشدن و 

زندگی آغاز آفرينش . وداع با گذشته کهنه و کهنه پرستی است
نياکان ما اين روز را از آن جهت .  .سرشاراز شور و شادمانی است

بسيار گرامی داشته اند که کرختی را ازتن گرفته و رخت کهنه و 
تا جای آن را پاکيزگی، . چرکين تن وروان را به دور می ريزد
  .شادابی و ميل به زندگی وزنده بودن پر کند

  ٣     ادامه در ص                                                            

  هوگو چاوز  آرمانخواهی وطنپرست
  مرگ هوگو چاوز رئيس جمهور

  عميق ونزوئال در جهان با تاثر
  آرمانخواهی چاوز. مردم روبرو شد

  وی کاربا ر وطن پرست بود که
  بکار برد آمدنش تمام قدرت خود را

  قبل  تا با  فقر و فاقه ای که دولت ها
   گذاشته به جا او برای مردم ونزوئل

سال دوران رياست  او طی سيزده .بودند به مبارزه بر خيزد
خود برنامه های خاص و جديدی را برای بهبود وضعيت  جمهوری

تامين کار برای . اجرا در آورد زحمتکشان و قشار متوسط به
بيکاران، تامين مسکن برای بی خانمانان، آموزش رايگان وبهداشت 

. اقداماتی بود که انجام داد و درمان رايگان برای همه از جمله
اقدامات مبتکرانه و متهورانه چاوز باعث شد تا اقتصاد ونزوئال به 

مردم به خصوص  يک باره دگرگون شود و وضعيت معيشتی
به همين دليل عالقه و توجه توده های مردم .  يابدزحمتکشان بهبود

 ٣   ادامه در ص           .        ی هر روز بيشتر می شدنسبت به و

 در اين شماره

    ٤ص               گرامی باد هشت مارس روزجهانی زن

  ٥ص                                            ...مادری زبان

 ٦ص        مدافعه سی اوغروندانربايجان دموکراتيانيآذ
 

        ٧   ص                      ...     اعتراض جامعه کارگری

  ٩ ص                              ...       بحران دريای خزر

  ١٣ص               ري دانهيس  مدافعهنيانيدئموکرات

  ١٤ص               خلقين مبارز قيزی عارف صفا
       ١٦ص                                 نامه اعتراضی کارگران

  تعميق بحران ـ حاکميت چند پارچه ـ صف آرايی مردم
چندماهی است که رقابت های . ماه اسفند هم به پايان رسيد

مام نشده، انتخابات مجلس نهم ت.انتخاباتی در عمل شروع شده است
صف بندی های رقبا برای انتخابات رياست جمهوری دوره 

مدعيان اصول گرايی باز تقسيم قدرت سياسی . يازدهم شکل گرفت
و امکانات ويژه خواری، در بيان برنامه ها و گزينه نهايی خود 

به . برای رياست جمهوری، هم چنان اين پا و آن پا می کنند
يران سازی، امروز در يافتن عبارت دقيق تر پس از هشت سال و

کانديدايی که هم در قد و قواره بحران همه جانبه داخلی و خارجی 
باشد و هم حافظ منافع تنگ نظرانه و ضد مردمی آنان، در مانده 

تنها موردی که همه بر سر آن اتفاق نظر دارند، اوضاع . اند
پس از شورش کشاورزان اصفهانی، يک . انفجار آميز کشور است

بسياری از : ت نزديک به مواضع هاشمی رفسنجانی نوشتساي
مردم ايران  بالقوه مانند کشاورزان اصفهانی دارای زمينه انفجار 

در همين ارتباط هر انچه که گماشتگان رژيم تحت عنوان . هستند
فتنه، در باره اش هشدار می دهند، در واقع اشاره به همين 

  .وضعيت بحرانی است
ن رئيس دانشگاه امام حسين طی تحليلی ناصر شعبانی، جانشي
مسائل معيشتی که عوامل مختلفی مثل : چنين عنوان کرده است

سوء مديريت و تحريم و غيره در آن دخيل هستند، ممکن است در 
فراوانی نا رضايتی ها اثر بگذارد و بعيد نيست که بستر اقتصادی 

از آن آماده باشد و در زمان انتخابات نيز سياسی ها بخواهند 
  .استفاده کنند

سردار نظری فرمانده سپاه انصار خراسان جنوبی گفته است که 
  .اگر آستانه تحمل مردم پايين باشد، برد با دشمن است

فيروز آبادی رئيس ستاد کل نيروهای مسلح هشدار داده است که 
 ممکن است جريانات انحرافی، پرچم واليت، عدالت و 92فتنه 

  ٢    ادامه در ص                                    .     آزادی بلند کنند



  
  
  
  

  تعميق بحران ـ حاکميت چند پارچه ـ صف آرايی مردم

  
فيروز آبادی رئيس ستاد کل نيروهای مسلح هشدار داده است که فتنه 

 ممکن است جريانات انحرافی، پرچم واليت، عدالت و آزادی بلند 92
تان کل رژيم نيز پيش بينی کرده است که فتنه و اژه ای دادس. کنند

گران اين بار با شعار عدالت، مقابله با فسادو حمايت از پا برهنه ها 
اظهاراتی از اين دست فضای رسانه ای کشور را . به صحنه می آيند

  .انباشته است
هر چند غرض اصلی از اين فتنه يابی ها ترساندن منتقدان و مخالفان 

اما در .  از ميدان بدر کردن حريفان عنوان می شوداست و يا به نيت
عين حال تائيدی بر خرابی اوضاع و غير قابل پيش بينی بودن 

پر واضح است که در چنين . چگونگی سير حوادث تا انتخابات است
شرايطی انتظار اينکه مردم فقط بعنوان داور بی طرف کشمکش های 

د، انتظار بيهوده ای درون حکومتی، به پای صندوق های رای بياين
آنچه بر نگرانی گردانندگان حکومت می افزايد نتايج نظر .است

سنجی های حکومتی دال بر تشديد روند رويگردانی مردم از رژيم و 
کانديداهای احتمالی اش و بموازات آن استقبال از حضور آن دسته از 
اصالح طلبان و تحول خواهانی است که دغدغه آنان از شرکت در 

اگر . خابات، فقط دريافت سهم نا چيزی از قدرت، بهر قيمت نيستانت
اوضاع بر همين قاعده پيش برود،هزينه حاکميت در جمع و جور 
کردن انتخابات چندان باال خواهد گرفت که معلوم نيست  بتواند از 

بنا بر همين مالحظات است که برای آنان رويکرد . عهده اش بر آيد
ن حاال به امری تاخير ناپذير بدل شده است مهندسی انتخابات از همي

و از سوی ارگانهای ذيربط امنيتی و سياسی آشکار و مصرانه پی 
آن چنان که خود می گويند در نظر دارند که واقعه . گرفته می شود

  .را قبل از وقوعش عالج کنند
. تلقی امنيتی از روندهای سياسی در کشور موضوع تازه ای نيست

 بر تمامی حيات 88 پس از کودتای انتخاباتی سال اين روش به ويژه
در زندان نگه داشتن . سياسی و اجتماعی کشور سايه انداخته است

. رهبران جنبش سبز و دهها مبارز اجتماعی ديگر گواه اين امر است
اما دور تازه بگير و به بندهای روزهای اخير دقيقا با تقالهايی در 

 92انتخابات رياست جمهوری ارتباط است که می خواهد سرنوشت 
دستگيری جمعی از روزنامه نگاران و . را طوری ديگر رقم بزند

 روزنامه نگار داخل و خارج توسط وزارت اطالعات 600شناسايی 
به اتهام رابطه با ضد انقالب خارج، بستن چند روزنامه و تعطيلی 
سايت های خبری، احضار و بازجويی فعاالن سياسی و تهديد آنان 

ت دوری جستن از فعاليت انتخاباتی، جلوگيری از گردهمايی ها و جه
همه و همه توام با ترسی است که گزمگان رژيم واليت فقيه به 
منظور ممانعت از فرارويی حرکتهای اعتراضی مردم عليه تورم، 
گرانی، بيکاری، تنگناهای معيشتی و اجتماعی، ورشکستگی توليد و 

وف به تغييرات پر دامنه تر فالکت اقتصادی، به حرکتی معط
جهت سياسی مهندسی انتخابات در شرايط .سياسی، در پيش گرفته اند

انتخابات . کنونی بطور عمده ناظر بر تحکيم مواضع ولی فقيه است
 سال گذشته، 24رياست جمهوری اين دوره بيش از موارد مشابه در 
ه مهدوی اينک. به مراسم رای اعتماد به خانه شيشه ای شبيه شده است

کنی در سخنرانی آغازين اجالس خبرگان رهبری متفاوت تر از 
گذشته به وظايف نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری هم اشاره کرده 
است و به تلويح حفظ نظام را مهمتر از تسويه حساب با ولی فقيه می 

اکنون وضعيت . شمارد، از موقعيت متزلزل خامنه ای خبر می دهد
هيچ طرح و نقشه ای برای برون رفت از بحران به گونه ای است که 

جاری دقت منطقی نمی يابد، مگر اينکه نقش اقتدارگرايانه و مخرب 
ولی فقيه در شکل گيری و بروز حوادث به باد انتقاد گرفته 

تصادفی نيست که مصباح يزدی و ديگر مشاطه گران ريز و .شود
 خاتمی،  سال گذشته، رفسنجانی،24درشت رهبر رژيم، دولتهای 

اصالح طلبان، رهبران جنبش سبز  و همه منتقدان وضع موجود را 
  .دشمنان ولی فقيه و بر انداز ناميده اند

در ميان وجوه سياسی، مديريت انتخابات، پديده احمدی نژاد و دولت 
خامنه ای، بيت رهبری و هم . انحرافی اش جای ويژه ای يافته است

ماجرای رئيس جمهور و دستان نظامی ـ امنيتی اش در آغاز 
ناسازگاری هايش شايد بی ميل نبودند که آن را به فرصتی برای گرم 

اما حوادث مجلس . کردن تنور انتخابات ميان اصول گرايان بدل کنند
و عتاب و خطاب خامنه ای به احمدی نژاد نشان داد که رئيس دولت 
برگزيده رهبر آماده است در صورت تامين نشدن خواسته هايش 

به همين خاطر پروژه بنی . رای پرورندگان خود مساله ساز شودب
صدری کردن احمدی نژاد کليد خورد تا با يک شبيه سازی بدون 
ماخذ، ضمن ترساندن او از سرانجام نا مبارک سرکشی هايش، بلکه 

حوادث جاری نه فقط . عاقبت خيری را برای رهبر دست و پا کنند
است، بلکه ساختار واليت فقيهی شخص ولی فقيه را به چالش گرفته 

از شواهد . رژيم را نيز در معرض آزمون  دشواری قرار داده است
چنين بر می آيد که اقداماتی در راستای خروج از اين دشواريها در 

چندی پيش سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران از .جريان است
 در جالس. مرحله سوم تکوين دولت اسالمی صحبت بميان آورد

اخير مجلس خبرگان گفته شد که بررسی طرح رهبری برای ايجاد 
محسن . جمهوری پارلمانی در دستور کار خبرگان قرار گرفته است

رفيق دوست رئيس پيشين بنياد مستضعفان و از محارم بيت رهبری 
نيز در اين باره اظهاراتی داشته است، که بيشتر گويای ماهييت 

 او گفته است که در انتخابات .سياسی ـ مهندسی انتخابات است
رياست جمهوری، مردم رئيس جمهور را انتخاب نمی کنند، بلکه از 
ميان چند نفر يکی را به رهبری پيشنهاد و انتخاب با رهبری 

يکسال و اندی از زمانی که نخستين بار خامنه ای از امکان .است
. ردتغيير قانون اساسی  و ايجاد جمهوری پارلمانی خبر داد، می گذ

البته در شرايط کنونی بعيد است که کسی و يا جريانی به فکر 
انجام اين مهم به مقدمات . ضرورت تغيير ساختار سياسی رژيم باشد

زيادی احتياج دارد که تحقق آن ها قطعا تا زمان برگزاری انتخابات 
اينکه سردمداران رژيم زود هنگام به تبليغ . پيش رو ممکن نيست
قاصد خود از تغيير ساختار بر آمده اند، بی ترديد درک و دريافت و م

ناظر بر اهداف مقطعی مشروط به اوضاع و احوال جاری 
تجربه هشت ساله ظهور و سقوط احمدی نژاد که در عين حال .است

تجربه بی بصيرتی و ناتوانی رهبر رژيم از تشخيص و اداره 
 را روندهای  ويران گرانه بوده است، مسائل سياسی ناهم سازی

از يک طرف جلب آرای مردم برای تصاحب . بوجود آورده است
کرسی رياست جمهوری بدون نمايش شکلی از استقالل رای و برائت 

از طرف ديگر باندهای قدرتمند نظامی . از ولی فقيه مشکل شده است
ـ امنيتی رانتخوار که کنترل صندوق های رای را از همين حاال 

جيح ميدهند که زير سايه واليت فقيه بدست گرفته اند، هم چنان تر
حکومت کنند و لذا از هر مدعی رقابت تسليم بدون قيد و شرط را می 

بنا براين به نظر می رسد اظهارات و اقدامات  پيش گفته . طلبند
مقامات حکومت تالشی باشد برای رفع اين تضاد و تراشيدن يک 

 که قانون انگار. توجيه حقوقی برای مديريت انتخابات پيش روی
و غير از واليت فقيه و . اساسی را مطابق ميل خود تغيير داده اند

زهی . حکومت اسالمی، اثری از جمهوريت نظام باقی نمانده است
  .خيال خام
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم               ١٣٩١اسفند١٠٠شمارهدوره پنجم



  
  
  
  

   فرقه دمکرات آذربايجان ام تبريکپي
  1392 سال بمناسبت فرارسيدن

  
عبث کوشيده تاريک انديشان حاکم برکشور همانند اسالف خود، به 

. اند تا جشن و پايکوبی ايام نوروزی را  از مردم ايران بگيرند
طبيعی است که دراين مصاف نه تنها موفق نشده  و نخواهند شد، 
بلکه در پاره ای از موارد مجبور به عقب نشينی و تمکين به خواست 

  . و اراده مردم نيزشده اند
 در سده های   سير حوادث ناگواری که در طول تاريخ، بخصوص

اخير بر سرنوشت  آداب و سنن ملی کشورمان از جمله  سنن 
نوروزی گذشته است، خود يکی از شگفتی ها و عجايبی است که 
رمز و راز ماندگاری آن، تنها در سايه عرق ملی و اعتقاد به سنن و 
آدابی است، که از نياکان ما به ما ارث رسيده است، حفظ و صيانت 

ادی که با حفاظت از استقالل و فرهنگ غنی ما از سنن آبا و اجد
دشمنان هر خلق و . عجين شده است، وظيفه همه بوده و خواهد بود

کشوری زمانی ممکن است بر سرنوشت آن خلق مستولی شوند که 
بتوانند ريشه های فرهنگی ـ مدنی و خصوصيات ملی آن ملت را 

جم و يورش اينکه در پس قرن ها نشيب و فرازها و تها. بخشکانند
های بی امان دشمنان خارجی و ارتجاع داخلی، موفق نشده اند مردم 

بايد در . ايران را بزانو در آورند و اراده خود را بر آن مستولی کنند
اعتقاد راسخ اين مردم به استقالل ـ آزادی و حفظ آداب و سنت های 

ماندگاری  سنن نوروزی را نيز بايد از همين . ملی اشان دانست
  .ويه ديد و بر تداوم آن تاکيد داشتزا
  

  !آذربايجانی های غيور
امسال در شرايطی به استقبال جشن سال نو می رويم که هنوز غبار 
حادثه  زلزله ويرانگر که باعث کشته شدن صدها تن و تخريب 

کمک . هزاران خانه در آذربايجان شد،  از چهره ها زوده نشده است
و مردان آذربايجانی در زمان زلزله، و فداکاری بی دريغ شما زنان 

باعث شد تا جان بسياری نجات يابد و نجات يافتگان با تامين آذوقه، 
. دارو و سرپناه موقت از حوادث ناگوار پس از زلزله، محفوظ بمانند

انتظار می رود همانطور که شما درغم واندوه آسيب ديدگان زلزله 
نوروزی را نيزبه ميان يار و غمخوار آنها بوده ايد، شادی وجشن 
برای شما موفقيت روز . آنها ببريد و در شادی آنها  شريک شويد

  .افزون آرزومنديم
يک بار ديگر اين روز فرخنده را به شما تبريک گفته و برای همه 

باشد تا نوروز . آرزوی موفقيت و بهروزی و شادکامی داريم
آغازی باشد سرآغازی شود برای پيروزی بر پليدی ها و زشتی ها و 
  !برای تحقق آرزوها و آرمان های انسانی هموطنان عزيز

  مرکزی فرقه دمکرات آذربايجانکميته  
  1392اول فروردين 

 
 

 هوگو چاوز  آرمانخواهی وطنپرست                
  

" پدر"و يا " قهرمان سوسياليستی"تا جايی که طرفدارانش او را 
  . خطاب می کردند

 هوگو چاوز، در نيمه دهه هشتاد وام گيری پيش از رئيس جمهوری
های خارجی ونزوئال به شدت افزايش يافته بود و اقتصاد آن بابحران 

وخامت اوضاع اقتصادی به گونه بود که ميزان تورم تا . روبرو بود
با روی .  در صد افزايش يافته بود66 در صد و فقر عمومی 100

 تا امروز، 1999 سال کار آمدن هوگو چاوز بعنوان رئيس جمهور از
تا جاييکه بر اساس شاخص . نا برابری در آمدها بتدريج کاهش يافت

های در آمدهای خانوار، در حال حاضر منصفانه ترين توزيع در آمد 
" آرتور فرانکو. "در آمريکای التين از آن ونزوئال می باشد

 کارشناس مرکز توسعه بين المللی دانشگاه هاروارد، اقتصاد ونزوئال
   برپايه يک گمانه.را پنجمين اقتصاد بزرگ آمريکای التين ميداند

، مردم ونزوئال " گالوپ"زنی توسط سازمان نظرسنجی آمريکايی 
در رديف پنجم قرار » های جهان ترين ملت خوشحال«در فهرست 

. هوگو چاوز زمانی که در انتخابات رياست جمهور پيروز شد.دارند
  :ر برنامه خود گنجانداقداماتی از اين قبيل را د

 برای 2018ـ  برنامه برای ساخت وساز سه ميليون خانه تا سال 
  زحمتکشان و اقشار کم در آمد

برای تحقق اين هدف دهها . ـ تامين بهداشت وسالمت مردم زحمتکش
  .مراکز بهداشت و درمان به کمک صدها پزشک کوبايی ايجاد کرد

مراه معلمان ونزوئاليی به ـ از معلمان کوبايی نيز ياری گرفت تا ه
  .مبارزه با بيسوادی کودکان محالت فقير نشين بشتابند

ـ با ملی کردن صنايع، گسترش صنايع توليدی و کشاورزی، 
ساختمان سازی و بخش خدمات برای تعداد کثيری از بيکاران کار 

  .ايجاد کرد
دهها هزار هکتار . ـ در حوزه کشاورزی به ياری دهقانان شتافت

 که از شرکت های چند مليتی باز پس گرفته بود، به دهقانان زمينی
  .بی زمين مشتاق کار واگذار کرد

ـ  برق رسانی به مناطق فقير نشين و دور از دسترس را به سرعت 
  .در دستور کا قرار داد

  

  
  
  

ـ از مهمترين اقدامات چاوز کوتاه کردن سلطه شرکت های چند 
. از نفت ونزوئال بود" وکوفيليپسکون"و " اکسون موبيل"مليتی مانند 

در اين مبارزه بسيار دشوار، سرانجام  چاوز موفق شد تا در سال 
  . نفت را ملی کند2007

. ـ سياست خارجی چاوز سياستی ضد امپرياليستی و عدالتجويانه بود
" در مجامع بين المللی و بويژه دراجالس کشورهای توليد کننده نفت

  هدف چاوز از تمام کارهايش.جرا کردنقش فعال و مثبتی ا" اوپک
قبيل  اين  .از بين بردن بی عدالتی و نا برابری در ونزوئال بود

در حالی که بحران اقتصادی گريبان بسياری از قدرتمندترين اقدامات 
" یمعجزات اقتصاد"کشورهای سرمايه داری را گرفته بود، به 

  .معروف شده استچاوز 
با واکنش های متفاوتی در داخل مرگ نا به هنگام هوگو چاوز 

بسياری از مردم جهان بخصوص . ونزوئال و جهان روبرو شد
ميليونها . ميليونها شهروند ونزوئاليی به شدت متاثر شدند و گريستند

نفر ونزوئاليی ساعت ها در صف انتظار ماندند تا با جسد رهبرشان 
که، راه کارشناسان و محققين سياسی براين عقيده اند . وداع کنند

زيراکه اکثريت مردم اين . چاوز در ونزوئال ادامه پيدا خواهد کرد
چاوز با . کشور بر راهی که  چاوز پيش گرفته، اعتقاد عميق دارند

الهام از ايده های انقالبی و محبوبيت سيمون بوليوار، انقالبی 
آزاديخواه و ضد استعمار قرن نوزدهم، در پی ساختن يک جنبش 

 بر دموکراسی توده ای، استقالل اقتصادی، توزيع توده ای مبتنی
ودر اين راه به . عادالنه درآمدها و پايان دادن به فساد سياسی بود

تاثير . شهادت دوست و دوشمن به توفيقات چشمگيری هم نائل شد
عملکرد سياسی ـ اقتصادی چاوز از جغرافيای کشور ونزوئال فراتر 

 مخصوصا در کشورهای رفته و در بسياری از کشورهای جهان،
آمريکای التين بعنوان الگويی مثبت و کارآمد، بکار گرفته شده است 

به عبارت . و مورد اقبال زحمتکشان اين کشورها نيز واقع شده است
اما عده ای . ديگر از حمايت و پشتيبانی جهانی نيز برخوردار است

مهوری از کارشناسان غربی بر اين باورند ويا اميدوارند که رئيس ج
بعدی نتواند مانند چاوز در مقابل تطميع و تهديد کشورهای قدرتمند 

 .   سرمايه داری مقاومت کند
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  گرامی باد هشت مارس روزجهانی زن
نام . مصادف است با روز جهانی زن) هفده اسفند(هشتم مارس 

گذاری اين روز ريشه در مبارزات تاريخی قرن نوزدهم زنان 
يی دارد که برای احقاق حقوق نا ديده گرفته کارگر آمريکا

در چنين روزی . زنان از آن جمله افزايش دستمزد بپا خاستند
 زنان کارگر کارخانجات نساجی نيويورک 1875در سال 

دست به تظاهرات اعتراضی زدند، که در نوع خود کم نظير 
دولت سرمايه داری آمريکا از اين حرکت دستجمعی زنان . بود

. از پليس خواست تا تظاهرات را سرکوب کند. افتادبه وحشت 
پليس وحشيانه به حرکت اعتراضی زنان يورش برد و عده ای 

بازتاب . از زنان معترض زخمی و گروهی نيز بازداشت شدند
اين حرکت عليرغم ميل سرمايه داران باعث شد تا زنان کارگر 
ديگر موسسات توليدی و خدماتی نيز پی به حقوق از دست 

بدين ترتيب آگاهی زنان کارگر رشد می کرد . اده خود ببرندد
و در جهت احقاق حقوق  خود  اقداماتی را جهت  سازماندهی 

از آن پس بود که در اين روز، حرکات اعتراضی . انجام دادند
گسترده ای در سراسر آمريکا بطور آشکار و نهان صورت 

اجی  زنان نس1907سرانجام در روز هشت مارس . می گرفت
.  ساعت کار روزانه به خيابان ها آمدند10آمريکا با خواست 

اين تظاهرات از طرف مردان کارگر و زنان ديگر اقشار 
اين بار نيز پليس با شدت . جتمعه مورد حمايت قرار گرفت

بيشتری به سرکوب معترضين پرداخت و عده زيادی را 
 يک سال بعد حزب سوسياليست آمريکا مبادرت. دستگير کرد

به تشکيل کميته ملی زنان کرد و درخواست حق رای برای 
در همانسال کارگران زن بافنده سوزنی . زنان را پيش کشيد

نيويورک با خواست ممنوع کردن کار برای کودکان و حق 
تالش خستگی ناپذير زنان . رای برای زنان، به خيابان ها آمدند

ردان کارگر آمريکايی برای احقاق حقوقشان که از سوی م
کارگر و ديگر آزاديخواهان مورد پشتيبانی وحمايت قرار 

 اين روز بعنوان 1909گرفته بود، باعث گرديد تا در سال 
  .روز ملی زنان در آمريکا ناميده شود

آوازه مبارزات زنان آمريکايی به سرعت در سراسر جهان 
مخصوصا در کشورهای صنعتی  اين روز بعنوان .پيچيد

کش آمريکا برای بهبود شرايط کار و روزی که زنان زحمت
کسب حقوق اجتماعيخود، عليه سرمايه داران به پا خاسته اند و 

همين . مورد يورش و سرکوب قرار گرفته اند باز تاب يافت
در . مسئله احساس همدردی و همدلی جهانی را باعث گرديد

 در دانمارک 1910کنگره بين المللی سوسياليستها که در سال 
زن سوسياليست آلمانی " کالرازتکين. "ده بودبرگزار ش

پيشنهاد داد تا روز هشت مارس بعنوان روز جهانی زن 
شرکت کنندگان در کنگره اين پيشنهاد را به اتفاق . شناخته شود

 اجتماعات 1911بدنبال آن در سال . آرا به تصويب رساندند
گسترده ای در سرار جهان به گرامی داشت اين روز برگزار 

ميليون ها زن ومرد در کشورهای آلمان، . شد
به خيابان ها ... دانمارک،سوئيس، روسيه، چين، استراليا و 

آمدند و ضمن شادی و پايکوبی، خواهان حقوق سياسی ـ 
  .اجتماعی  و برابری حقوق يکسان زنان با مردان شدند

از آن پس بود که گراميداشت اين روز جهانی شد وهر سال 
ل بيشترمورد اقبال زنان بويژه زنان نسبت به سالهای قب

هرچه می گذشت خواستهای زنان شفاف تر . کارگرقرار گرفت
  . و اتحاد و پيوندهايشان قوی تر می شد

اين جنبش عظيم توده ای که زنان سوسياليست جهان در راس 
آن بودند با شروع جنگ جهانی اول،  تمام نيروی خودرا 

شعار زنان در تظاهرات اين بار . برعليه جنگ بکار گرفتند
با پايان . هشت مارس بر عليه جنگ و کشتار و ويرانی  بود

گرفتن جنگ زنان نيروی خود را دوشادوش کارگران مرد و 
ديگر اقشار جامعه در سازندگی و ترميمم خرابی هايی که 

با پيروزی انقالبات رهايی . جنگ باعث شده بود بکار گرفتند
ر به شکل گيری کشورهايی با بخش در بخشی از جهان که منج

نظام های دمکراتيک و سوسياليستی شد، نيروی زنان به يک 
باره رهايی يافت و برای اولين بار زنان کشورهای 
سوسياليستی  حقوق سياسی ـ اقتصادی و اجتماعی مساوی با 

ديگر در اين کشورها توان و نيروی .  مردان را بدست آوردند
 ابتدايی ترين حقوق انسانی که زنان نه در جهت بدست آوردن

از طرف سرمايه داران و کارفرمايان پايمال می شد، بلکه در 
  .جهت پيشرفت و ترقی و علم ودانش بکار گرفته  شد

با رشد جنبش حق طلبانه زنان در سراسر جهان، وحمايت بی 
ذريغ کشورهای سوسياليستی از اين جنبش، سرانجام سازمان 

ال زنان اعالم کرد و دو سال بعد  را س1975ملل متحد سال 
يونسکو هشت مارس را، بعنوان روز جهانی زن به رسميت 

  .شناخت
 با وجود اينکه در بسياری از کشورها روز جهانی زن  
برسميت شناخته شده است، رهبران اين کشورها به اشکال 

از . گوناگون تالش دارند تا آن را از محتوای واقعی تهی کنند
ما رهبران واپسگرای جمهوری اسالمی جمله در کشور 

فرصت طلبانه با تعيين يکی از روزهای مذهبی به عنوان روز 
زن، کوشيده اند تا از يک سو پيوند مبارزات زنان ايران و 
زنان جهان را جدا کنند و از سوی ديگر محتوای واقعی اين 
مبارزات که برابری، آزادی و عدالت می باشد را بسوی 

  . زانه  و قرون وسطايی خود سوق دهنداهداف  زن ستي
نقش بسزای زنان ايرانی درطول تاريخ بخصوص در جنبش 
های اجتماعی اخير از صدر مشروطيت  تا انقالب بهمن بر 

از همين جاست که عليرغم تمام تالش و . کسی پوشيده نيست
کوشش رهبران جمهوری اسالمی، به باز گرداندن زنان به 

ان کشورمان هر روز که می گذرد خانه، نقش اجتماعی زن
در سال های اخير  با توجه به تغييرات . چشم گيرتر می نمايد

نقش چشمگير زنان در علم ودانش (ايجاد شده در سطح جامعه 
و رشد فرهنگی وسياسی بيشتر مردم نسبت به حقوق ) وتوليد

زن، که در مبارزات دوشادوش دوران اصالحات و جنبش 
تصابات و اعتراضات محيط های کار و سبز و هم چنين در اع

بوجود آمده است، شرايط بهتری نسبت به گذشته برای ... 
حضور زنان در عرصه های سياسی و اجتماعی و فرهنگی 

اين همان تناقضی است که سردمداران .  ايجاد کرده است
  .جمهوری اسالمی از حل آن عاجزند
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  ”بياوريد خود یها مهروزنا ميان به را ما مادری زبان”
  

 تن  600)   فوريه21" (روز جهانی زبان مادری"به مناسبت  
دانشجو و دانش آموخته روزنامه نگاری در نامه ای سرگشاده 
به رسانه های غير دولتی داخل کشور خواستار آن شدند تا 
بخشی از مطالب اين رسانه به زبان ترکی آذربايجانی انتشار 

اين نامه رابه منزله : "اکيد شده است کهدر اين نامه ت. يابد
زبان آذربايجان برای تامين مطالِب  آمادگی صدها نويسنده ترک
های شما مطابق با استانداردهای  صفحات ترکی روزنامه
  . "ژورناليستی تلقی بفرماييد

  :در اين نامه آمده است
فرهيختگان ارجمند، مديران مسوول و سردبيران  

تماد، بهار و آرمان و مجالت های شرق، اع روزنامه
با سالم و  پويا  مهرنامه و انديشه  آسمان، بيداری، نسيم

 ٢ فوريه برابر با ٢١سال پيش، سازمان يونسکو ١۴احترام؛
اسفند را روز جهانی زبان مادری اعالم کرد و روز خاصی را 

های خداوندی که همانا  ترين نعمت برای پاسداشت يکی از مهم
همانطور . ها است،اختصاص داد ها و ملت انزبان مادری انس
دانيد کشور ما نيز،سهم قابل  نگاران می که شما روزنامه

های  ها دارد و هزاران انسان به زبان توجهی از کهکشان زبان
. گويند انديشند و سخن می متنوعی در اين پهنه از خاک می

از ها دريايی انباشته  دانيد که هر يک از اين زبان شما نيک می
نيازی  .های تاريخی و فرهنگی در نهاد خود دارند سرمايه

ها و  نيست که شما را در جريان محروميِت سخنوراِن اين زبان
در حاليکه آموختن و . صاحبان اين گنجينه بشری قرار دهيم

توانست  ها می کارگيری هريک از اين زبان تدريس و به
 همچنان خود مان بگشايد؛ ما ای فراخ به غنای فرهنگی پنجره

ايم و  را به آموختن و نوشتن به تنها يک زبان قانع کرده
آموختن و پاسداشت بقيه اين ميراث ارزشمند زبانی و 

مهری  فرهنگی را ناديده انگاشته و چه بسا بدان بی
ها و  دانيد رسانه شما اصحاب رسانه بهتر می .ايم کرده

 گفتن مطبوعات، صدای مردم و خوانندگانشان هستند و سخن
مداری و دموکراسی  با زبان خوِد مردم، از ملزومات مردم

شايسته است، کسانی که عمر خود را برای آگاهی مردم . است
اند؛ به اين مهم،  و نگاشتن رنج و درد آنان وقف کرده

بيانديشند که محروميت از زبان مادری، رنجی فزاينده و سيال 
سا بسياری از های حيات انسانی است و چه ب در تمام برگه

مصائب ديگر روانی و آموزشی و اجتماعی و اقتصادی، 
های  يکی از اين زبان.ريشه در اين محروميت داشته باشد

ها  محروم داخل کشور، زبان ترکی آذربايجانی است که ميليون
گويند و  انديشند و سخن می بدان می) مخاطبان شما(انسان

ها، بدان  وميتها و محر رغم همه محدوديت هزاران نفر به
بر آن هستيم، عطف به . سرايند نويسند و شعر می می
ای فرهنگی و  اعتنايی مسووالن امر و در نبود اراده بی

ترين و  سياسی برای رفع اين محروميت، از شما که از فعال
های جامعه مدنی هستيد، تقاضا کنيم؛زبان  کاراترين بخش

ن زبان جهان زبان خود را که دومي مادری ما هموطنان ترک
های خود بياوريد و  اسالم نيزاست، به ميان صفحات روزنامه

حداقل يک صفحه از روزنامه و بخشی از رسانه خود را به 
برای شما که .ها هموطن خود اختصاص دهيد زبان ميليون

های فرهنگ و انديشه هستيد؛ سخن از اهميت زبان و  اسوه
انی همه ها و رعايت حقوق فرهنگی و زب فرهنگ انسان

. های هويتی بدون هرگونه تبعيض،تکرار مکررات است گروه
شما از پيشينه درخشان تاريخی و جايگاه ويژه فرهنگ و 
ادبيات آذربايجانی در اين کشور آگاهيد و واقفيد که اين 
ها  سرمايه بزرگ، بيرون از مرزهای اين کشور، در دانشگاه

تر  و گرانمايهسان ارزشمندتر  و مراکز معتبر علمی دنيا چه
تواند نمادی برای آغاز يک  اين طومار می.شود پاس داشته می

. های اصيل انسانی بازگشت باشد؛ بازگشت به عدالت و ارزش
ها و  مهری توانيد با انتشار اين طومار ازبی شما قطعا می
همچنين اين نامه . های گذشته، اعالم برائت کنيد جفاهای دهه

زبان آذربايجان برای  ويسنده ترکرابه منزله آمادگی صدها ن
های شما مطابق با  تامين مطالِب صفحات ترکی روزنامه
به گواه بسياری از . استانداردهای ژورناليستی تلقی بفرماييد
شناسی، پرداختن به  کارشناسان زبده علوم سياسی و جامعه

موجب قوام و دوام ) آموزش و نگارش زبان مادری(اين مهم
در پايان، سخن .ع همه ملت خواهد شدامنيت ملی و مناف

نگاری،  حکيمانه دکتر کاظم معتمدنژاد استاد برجسته روزنامه
نگاری نوين  متفکر فرهيخته حقوق مطبوعات و پدر روزنامه
های   زبان کشور را درباره ضرورت انتشار نشريات به

دهيم؛ باشد که  غيرفارسی را حسن ختام نامه خود قرار می
. ند بزرگانی از اين دست، راهگشا باشدهای ارزشم توصيه

:  در گفتگو با روزنامه شرق گفت٩٠ آبان ١٢ژاد دکتر معتمدن
من با انتشار نشريات غيرفارسی زبان موافقم و به نظرم 

انتشار .بايد در اين باره به تاريخ پاسخ داد. ضرورت دارد
های غيرفارسی، يک حق شناخته شده در   نشريات به زبان
  .نگاری است ای روزنامه ات و اخالق حرفهحقوق مطبوع
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تاريخ گذشته و حال ملل ساکن 
ايران همچنين پيدايش جريانهای 
مترقی در جهان طلب ميکند که 
حاکميتها، دمکراسی سياسی را 
نهادينه کنند و زمينه مشارکت همه 
ملل را در حيات سياسی کشورشان 

از همين روست که . فراهم آورند
درال در امروز تشکيل دولت ف

ايران به يک مسئله مبرم روز کبدل 
  . شده است

  
       از کارپايه فرقه دمکرات آذربايجان

 



  
  

  
  

  
 بين الخالق حقوق آراشديرماالر مرکزی
  بين ا لخاق حقوق شناس پرويز اورمولو

 ربايجان آذ
 . مدافعه سی اوغرونداندموکراتياني

 راق  الريندان آسيلی اولمايا نين مختليف يئرلرينده  ياشاما سی   يئر کوره
آيری -هر بير ميللتين سياسی وميللی تشکيالتالرينين ، آيری

ينين  سياسی مباريزلرينين سونونجو داياناجاغی سياسی  فردلر
حقوق دؤلتينين يارانماسی . حاکميتين برقرار اولوماسی ايله اساسالنير

و مدنی جمعيتين قورولماسيندان اؤنجه بو يولدا چاليشان قورومالرين 
الری دا اساس  را نئجه حؤرمتله ياناشمادموکراتيک اساسال

دموکراتيک ده يه رلری  و پرينسيپلری ميللتينه وعده . شرطلردندير
دن اؤنجه  ائدن مبارز تشکيالتالر و يا سياسی مبارزلر حاکميته گلمه

اؤزلرينين دموکرات اولدوقالرينی سياسی داورانيشالريندا  و 
سی ايله  دا اونالرين واسطهعکس حال.ليديرلر الريندا گؤسترمه ياناشما
سی ايله هئچ نده فرقلنمييب، او دا  جاق سياسی حاکميت کهنه قوروال
داکی مؤوجود  دونيا. دير جاق دموکراتيک بير حاکميت اوال آنتی

الری دموکراتيک پرينسيپلر اساسيندا  دؤولتلرين چوخونون آنا ياسا
ی و اونالرا اما همن پرينسيپلرين اجرا مکانيميزلر. دير يازيلميش

الرينا گؤره ارتجاعی بير  نظارت ائدن قووولر دموکرات اولماديق
لری مختليف  دن ،ديگر سياسی قوه حاکميته گلمه. يه چئويريليرلر قوه

لره گؤره اتهام ائتمک نه تکجه اؤزو اؤزلوگونده  دوشونجه
دن  رکدن و يا دوشونمه ده دوشونه جه دير، ائله دموکراتيک بير آتديم آنتی

ده يرمانينا سو توکمکدن باشقا بير  دموکراتيک دؤلتين مووجود آنتی
ائله ارتجاعی مرکزی حاکميتلرين سياسی منفعتلری ده .شئی دييلدير

لر  اوندا دير کی،دموکراتيک حاکميت اوغروندا مباريزه آپاران قووو
نين جانينا دوشوب،سياسی گوج توپالماق يرينه  سياسی  بيريلر-بير
ان قالديرماقال مشغول اولسونالر مستقيل ،آزاد و لری آراد قوه

-دئموکراتيک دؤولتين وطنداشالری او زامان سربست و اجتماعی
سينده ياشايا بيلر کی،  آمانليق ايچری-اقتصادی رفاه، صلح و امين

عکس حالدا بئله . اونالرين قاباقجيل اينسانالری دموکرات اولسونالر
 .جکلر ی هئچ زامان قازانا بيلمييهنين اعتيبارين لر اؤز ميللتی قوه

نين  ان اؤنملی جهتلريندن بيريسی  سياسی حاکميت اوغروندا مبارزه 
دير کی، ظلم آلتيندا ياشان ميللت اؤزونون قاباقجيل  ده اوندان عبارت

الرينين دموکراتيک  جاق ميللی تشکيالتالرينين سياسی ييغينا-سياسی
اگر بير قوروم ايللر .  اولسونفورمادا ايداره اولونماسينين شاهيدی

ده اولسون دئيه  تشکيالتی دؤورونده بير دفعه-بويو  اؤزونون سياسی
الر کئچيرمه قابيليه تينی نمايش اتدير مه  جاق دموکراتيک ييغينا

سينده حؤرمت قازانب حاکميته  نين ايچری يبديرسه اونالر اؤز ميللتی
  گله بيلجکلرمی ؟

ن الخالق مناسيبتلرين استيقامتلرينی تعيين بئله قورومالر هانسی سا بي
سن اوندا  ائدن گوجلرين حيمايسی آلتيندا حاکميته چاتارالرسا گؤره

بيزيم ميللتيميزه وعد ائتديگيميز دموکراتيک دؤلت ايله بو گونکی 
نين ميللی وارليغينی دانان عراق دؤولتی ايله،  کرکوک تورک ميللتی

قدير ؟ بو يازينين مقصدی  اج اونالرين نه کيمی فرقلری اوال
لرينين و  آذربايجانليالرين  آزادليغی اوغروندا مباريزه آپاران قوو

اما حاقلی .ميللی تشکيالتالرين فعاليتلرينی آناليز ائتمک دئيل -سياسی
ليقيميزين وارليغی قدر اهميتلی  راق بير مسئله نی بيزيم ميللی وار اوال

ميزده   بو گونکی ميللی مجاديلهبئله کی. اولدوغونو نظره آلمالييق
الری  راق ،بو ايدئيا لرينين مؤوجودلوغونا باخمايا مختليف دوشونجه

آيريليقدا سياسی -لرين آيری سياسی قوه-ين ميللی حياتا کئچيرمک ايسته
سينده اولدوغو قدر ده گوجلو  لرينی حياتا کئچيريلمه دوشونجه

 سوال اولونور نه اوچون بئله حالدا. اولماديقالرينی قبول اتمه لييک
بيريميزی ،سياسی ميللی -بيزلر گوچ توپالماق يئرينه بير

سياسی -ده بو قدر ضعيف اوالن ميللی جه لريميزی و ائله شخصيت
الريميزی ايتئهام ائتمکله مشغول اولوروق ؟ ميللتيميزه  تشکيالت

دان اونون حقوقی  وعده ائتديگييميز دموکراتيک دؤلت قورولما
دان ، عدالتلی محکمه سيستئمی برقرار  الرينی يارتما ورگانحاکميت ا

جاق دموکراتيک دؤولتين ميللی مجليسينی ميللت  دان ، قوروال اولما
دن ، آنتی دئموکراتيک حرکتلره يول وئرمک ماهيت  اؤزو سئچمه

 . اعتباری ايله بو گونکی تهران رژيم يندن  هيچ نده فرقلنمير

. دير  ميللی وارليغينين اساس محوریهر بير ميللتين ديلی اونون
نينده  آنا ديليميز اوالن آذربايجان  لر ده بيز آذربايجان تورک جه ائله

ايللر بويو . سی ميللی وارليغيميزين اساسينی تشکيل دير تورکجه
ايران مرکزی حاکميتی طرفيندن مکتبلرميزده تدريسينه قاداغا 

الريميزی  لرينده ، آنا ز دئييمالريمي   آتا باباققويولماسينا باخمايارا
الريميز،  شاعرلريميز قيمتلی  ده ديرلی يازيچی جه الريندا و ائله اليال
لر  اما تأسف. ديرالر لرينده بو زنگين ديلی قورويوب ساخالمش اثر

رکدن  دوشونه” ميللی فعالالريميز“الر بعضی  اولون کی، آخير زامان
ين ديليميزی  مضمونونو دن ادبی باخيميندان زنگ و يا دوشونمه

لری  بئله کی بعضی. سينی آشاغی ساليرالر گراماتيک جهتدن سويه
سينی آنادولو  الريندا زنگين آذربايجان تورکجه دانيشقالريندا،يازی

 . سی ايله قاريشديريرالر تورکجه
نين  نين مختليف تورک ديللر طبيعی دير کی،مختليف تورک ميللتلر

 اؤوالدينی سئوينديريی  کيمی بيز مؤوجودلوغو هر بير  تورک
بؤيوک ممنونيتله قيد اتمه لييک . آذربايجان تورکلرينيده سئوينديرير

 .دير سينده آذربايجان تورکجه سی ان زنگينی لرين ايچری کی بو ديل
) نين سی تورکييه تورکجه( نين سی معاصر آنادولو تورکجه

طبيعی کی ) چارآکوپ مارتايان ديال( الرينی ايشلميش ائرمنی  اساس
آما بو اونا داللت .تورک ديلی اوزره ياخشی متخصيص اوال بيلردی

ائتمز کی، بيز اؤز زنگين  ،و واله ائديجی دولغون آذربايجان 
سن بؤيوک شاعريميز  گؤره. ميزی باشقا ديل ايله قاريشديراق تورکجه

  اوستاد شهريار ياشاسايدی بيزه نه دئيردی ؟ 
اريدا گؤستريلن مقامالر يقين کی سيزينده  حؤرمتلی اوخوجو ، يوخ
دير، بو دورومال بيز هارا گئديريک ؟  ذهنينيزده بير سوال يارا

  دئموکراتيا بو دورمو ؟
ين عامليللر  له سن دموکراتيک پروسسئلرين اينکيشافينی انگه   گؤره

لريميزه گؤره  بيريميزی دوشونجه-نله ردير؟و با کيم لردير؟ بير
ن اتهام ائديريک،آزادليغی اوغروندا موباريزه دا محکمه قورما

لرينی ميللتيمزه  آچيقالماق  آپارديغيميز دموکراتيک ديرلرين پرينسيپ
يرينه  و هردن ده يئری گلنده  همن پرينسيپلری آياق آلتينا آتيب 

  ... بؤيوک ممنونيتله تاپداالييريق
جانليالريندا ده آذرباي جه   ظلم آلتيندا ياشايان بوتون ميللتلر، ائله

سی حقوق دؤولتی و دموکراتيک جمعيتين  سنين  زيروه مباريزه
يندن  بين الخالق حقوقون اساس پرينسيپلر. دير سيندان عبارت يارانما

اوالن برابر حقوقلوق  پرينسيپينه گؤره بوتون ميللتلر برابر حقوقا 
هئچ بير ميللتين بيزيم ميللتيميزه اوستونلوگو . ماليکديرلر

 .ديغيندان بيزيم ميللتيميزينده هئچ بير ميللته اوستونلوگو يوخدوراولما
دموکراتيک ديرلره حؤرمتله ياناشماق هر بير قاباقجيل اينسانين 

سی سياست بازليغالا  دموکرات اولماق دوشونجه. دير سی اساس وظيفه
سياست بازليقال مشغول .سينه موغاييردير مشغول اولماق دوشونجه

ندمده ساخالماق استه ينلر يقين اؤزلريده بيليرلر اولوب اوزونو گو
  . دير جاق کی، ميللت اونالرا حؤرمتله ياناشمايا

نين اساس سببی سيزلره تقديم اولونان  سی   بو يازينين عرصه يه گلمه
جی -430بئله کی،ميالددان اؤنجه . دير زيدان عبارت آشاغيداکی يا

سيندا چيخيش ائدن آتئن ده دموکراتيک ديرلر اسا ايلده يوکسک سويه
شهر جومهوريت باشچيالاريندان اوالن پئريکيلين چيخيشی اونو 
گوسترير کی  دموکراتيک جمعييت قورماق اوچون تاريخه دفعلرله 

 .مراجعت اتمک الزيم دير 
يقين  کی بو يازی آذربايجانليالرين ميللی مجاديله پروسه سينده 

لر،  الرا ،قوه لی جريان ايشتيراک ائدن مختليف دوشونجه
-الريندا و بير تشکيالتالرين دموکراتيک ديرلره حؤرمتله ياناشما

الرينين مؤوجودلوغونا  توليرانتليقال  بيرلرينی فيکير آيريليق
  .الريندا يارديمچی اوالجاقدير ياناشما

  پرويز اورمولو
25-12-2012 
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  اعتراض جامعه کارگری به مصوبات ضدکارگری 

 بر خالف انتظار جامعه کارگری و 91ايانی سال در روزهای پ
در ميان ناباوری همگان، شورای عالی کار حداقل دستمزد 

.  هزار تومان اعالم کرد487 حدود 92کارگران را برای سال 
اين مبلغ افزايش حقوق  در ميان افزايش سرسام آور قيمت 
 ها و تورم افسار گسيخته، آينده تيره و تاری در مقابل زندگی

به همين خاطر . مزد بگيران و خانواده هايشان گشوده است
. بالفاصله با واکنش اعتراضی جامعه کارگری مواجه شد

کارگران به مصوبه شورای عالی کار اعتراض دارند و 
خواهان آن هستند تا اين ساز و کارهای غير قانونی که از 
 باالی سر کارگران برای آنها تصميم می گيرند، بر چيده شود

در غير اين .  قانون کار  بی کم و کاست اجرا شود41و ماده 
صورت دولت بايد منتظر اعتراضات گسترده تر کارگران 

  . باشد
از ميان اين واکنش ها، جوابيه هماهنگ کنندگان طومار سی 
هزارنفری کارگران  به  مصوبه  اخير شورای عالی کار قابل 

  :در اين نامه اعتراضی آمده است. توجه است
جناب آقای ظريفی آزاد معاونت روابط کار و جبران خدمت 

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  با سالم

 ارديبهشت ماه سالجاری به اين ١١همانگونه اطالع داريد از 
های مختلف سراسر کشور با  سو، سی هزار کارگر از کارخانه

امضای طوماری خواهان افزايش حداقل مزد مبتنی بر اجرای 
 قانون کار و تحقق ديگر ۴١کم و کاست ماده  بی

اند و در اين راستا هماهنگ کنندگان  هايشان شده خواست
طومار با همراهی تعدادی از کارگرانی که در جمع آوری 

اند  های مختلف شهر تهران همکاری داشته امضا در کارخانه
با تحصن در مقابل مجلس شورای اسالمی و سپس در محل 

ق مطالبات خود را پيگيری کرده و اين وزارت کار، تحق
ای از طرف جنابعالی به  ها نهايتا منجر به تنظيم جوابيه پيگيری

عنوان نماينده وزارت کار خطاب به هماهنگ کنندگان طومار 
  .اعتراضی شده است
ای که جنابعالی خطاب به ما هماهنگ  در خصوص جوابيه

 اين جوابيه ايد بايد بگوئيم کنندگان طومار اعتراضی نوشته
عليرغم لحن احترام آميزش، مطلقا و به هيچ عنوان ارزش و 
اعتباری برای اعتراض سی هزار کارگر و زندگی و معيشت 

چرا که اوال در اين جوابيه نه تنها هيچ . آنان قائل نشده است
پاسخی به ديگر خواستهای ما در متن طومار اعتراضی داده 

قانون کار بمثابه يکی از نشده است بلکه خواست توقف اصالح 
دو خواست اصلی مطرح در متن طومار اعتراضی مسکوت 
گذاشته شده است و ثانيا اين جوابيه تا آنجا که به پاسخ وزارت 

شود فقط  کار به خواست ما در مورد حداقل مزد مربوط می
ساز و کار ضد کارگری تا کنون موجود در تعيين حداقل مزد 

  .را به تصوير کشيده است
ايم تا وزارت کار، ساز و کار غير قانونی و  ما اعتراض نکرده

ضد کارگری تاکنون موجود در تعيين حداقل مزد را که همٔه ما 
کارگران بر آن آگاهی و اشراف کامل داريم برايمان بازگو 

ايم تا بساط اين ساز و کار غير قانونی  کند، ما اعتراض کرده
 قانون کار که ۴١ کم و کاست به ماده برچيده شود و بی

  ها خانواده  سالهاست زير پا گذاشته شده و در نتيجه آن ميليون
  

  
  
  
  
  

اند عمل  کارگری در فقر و فالکتی غير قابل تصور فرو رفته
  .گردد

. ايد شما از سه جانبه گرايی در تعيين حداقل مزد صحبت کرده
تواند قبول کند که در شورايی  کدام انسان عاقلی می

ترين   نماينده از دولت به عنوان بزرگ۵)  کارشورايعالی(
کارفرما، سه نماينده از ديگر کارفرمايان و سه نماينده، آنهم 

تر  هايی دست ساز از کارگران حضور داشته باشند و بد نماينده
از اين، تصميمات اين شورا با رای نصف بعالوه يک رسميت 

ه گرايی بر داشته باشد و آنوقت چنين ساز و کاری نام سه جانب
  !!خود بگيرد

اساس بودن وجود سه جانبه گرايی در شورايعالی  گذشته از بی
کار و تفاهم کارگر و کارفرما در آن، چه کسی و يا کدام قانون 
مصوبی اين شورا را مکلف کرده است تا با زير پا گذاشتن 

هايی خود ساخته را   قانون کار، تبصره۴١نص صريح ماده 
کدام بند و ماده و تبصرٔه قانونی . د لحاظ کنددر تعيين حداقل مز

به شورايعالی کار اين اجازه را داده است تا در تعيين حداقل 
مزد به جای لحاظ کردن تامين معيشت کارگران بر اساس سبد 

 ۴١در ماده » بايد«هزينه يک خانوار چهار نفره که با قيد 
، قانون کار بر آن تاکيد شده است مباحث کالن اقتصادی

صيانت از نيروی کار، توان صنايع و مسائلی از اين دست را 
اعتراض سی هزار کارگر . مبنای تعيين حداقل مزد قرار دهد

برای بر چيده شدن اين بساط بوده است و نه برای بازگويی و 
لذا از نظر ما و هر انسان . تکرار مکرر آن به ما کارگران

 چيزی جز تواند شريف و منصفی طرح چنين مباحثی نمی
تالش برای اعمال مصالحی فراقانونی و ضد کارگری در 

  .مسئله تعيين حداقل مزد تلقی گردد
ها کارگر در سراسر کشور از اداره زندگی عاجز و  ميليون

های کارگری بيش از پيش در  اند، کودکان خانواده درمانده شده
حال محروم شدن از تحصيل و برخورداری از يک زندگی 

تند، ميوه و گوشت در حال برچيده شدن از کودکانه هس
های خالی ما کارگران است، خودکشی و خود سوزی  سفره

ها  کارگران به دليل فقر و نداری آذين بخش صفحات رسانه
شده است، بسياری از کارگران برای رهايی از قرض و بدهی 

اند، دستمزد زير خط فقر کارگران  به کليه فروشی روی آورده
کنند، در نتيجه عدم واريز  ا تاخير نيز پرداخت نمیه را با ماه

ها هزار کارگر در سطح کشور و افزايش سرسام  حق بيمٔه صد
های درمان، آنان از اندک خدمات  آور سهم بيمه گذار در هزينه

ها هزار کارگر بازنشسته به  اند، صد درمانی نيز محروم شده
اره مسافر جای استراحت و استفاده از دوران بازنشستگی آو

اند و با تنی رنجور باقيمانده عمرشان را  ها شده کشی در خيابان
گذرانند و  با سرايداری و کار در شرکتهای خدماتی می

کارگران شاغل به دليل عدم کفاف دستمزدشان برای گذران 
 ساعت در روز کار ١۶ تا ١٢زندگی بناچار چند شغله شده و 

حل اين مصائب را که با کنند، آنوقت شما به عنوان دولت  می
شود صيانت از  سر می افزايش مناسب حداقل مزد ممکن و می

اين چه صيانتی از نيروی کار است که ! ناميد؟ نيروی کار می
ها  هر روزه هزاران کارگر در سطح کشور آواره خيابان

 درصد آنان با قراردادهای موقت و سفيد امضا ٨٠شوند،  می
  ای امنيت  غول بکارند و از ذرهترين شرايط مش در برده وار

  ٨                                                         ادامه در ص
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  ...اعتراض جامعه کارگری
  شما از کدام صيانتتان از نيروی کار. شغلی برخوردار نيستند

کنيد از طرح استاد شاگردی که کار کودکان و  صحبت می
بخشد؟ و يا از صيانتتان از   میبيگاری بزرگساالن را رسميت

کنيد  نيروی کار در اصالحيه دولت بر قانون کار صحبت می
شوند به بهانه شرايط  که بر اساس آن کارفرمايان قادر می

ها کارگر را آواره  ای ميليون هيچ دغدغه اقتصادی سياسی و بی
ها است و اگر  اگر صيانت از نيروی کار اين. ها بکنند خيابان

تامينی ما  ز نيروی کار بردگی و گرسنگی و بیصيانت ا
بخشيم و  کارگران است ما عطای اين صيانت را به لقايش می

هزينه دفاع از معيشت خود را که عين شرافت و حيثيتمان 
  .خريم است به جان می
 سال گذشته افزايش حداقل مزد ۵ايد طی  شما مدعی شده

ت و در اين کارگران بيش از متوسط تورم ساليانه بوده اس
در حاليکه . ايد زمينه به ستايش از عملکرد دولت پرداخته

چنانچه قلم بدست گيريد و اندکی از وقت خود را صرف 
از (ها  ضرب و تقسيم کنيد متوجه خواهيد شد که در اين سال

بطور متوسط حداقل ) ٩١ لغايت آخر سال ١٣٨٧ابتدای سال 
وی بانک مرکزی مزد کارگران نسبت به تورم اعالم شده از س

اين در حالی است که . تر آمده است  درصد نيز پايين۵/٣حدود 
دانند تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی هيچگاه و  همگان می

های  ها و هزينه مطلقا مطابق با واقعيت موجود افزايش قيمت
  .زندگی نبوده است

کيست که در اين مملکت نداند قيمت کليه اقالم غذايی و ديگر 
های زندگی فقط در طول يکسال گذشته تا چندين برابر  ههزين

 هزار تومان افزايش ٧اند و آنوقت شما از  افزايش پيدا کرده
کمک هزينه اقالم مصرفی کارگران بمثابه اقدامی در جهت 

 هزار ٧آيا به نظر شما . ايد افزايش قدرت خريد آنان اسم برده
ار خارج از حد تومان افزايش ماهيانٔه کمک هزينه زندگی بسي

 هزار ٧و اندازه حقيرانه و توهين آميز نيست؟ کمک ماهيانه 
 گرم ٢۵٠دانيد يعنی چه؟ يعنی  تومان در اين مملکت می

 ۶٢گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه 
تر از اين وجود دارد که در  آيا تحميق آميز. گرم گوشت

ت گوشت اين قلم غذای مملکتی با افزايش چندين برابری قيم
ها خانواده کارگری بر بيافتد و  اساسی از سر سفره ميليون

 گرم گوشت به ازا هر نفر در ماه از تمهيدات ۶٢آنوقت تامين 
دولت بخشهای ! بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟

های متمادی بر سر سفره مردم  مهمی از سوبسيدی را که دهه
وده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی ايران بوده است قطع نم

از اين خوان به يغما برده شده به مردم ايران، مابقی اين ثروت 
های مردم را به جيب خود ريخته  برداشت شده از سفره توده

آيا اين افزودن به سفره مردم و کارگران است يا کندن از . است
  ها  تر از آن شعور ميليون شما ما کارگران و فرا! اين سفره؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ايد که چنين اقدامی از جانب  مردم ايران را چه به حساب آورده
دولت را يک کار مثبت در جهت افزايش قدرت خريد کارگران 

  !ايد قلمداد نموده
اگر شما صفهای طويل دريافت مبلغی معادل خريد يک تا سه 

های نقدی و  چهار کيلو گوشت در ماه را حين واريز يارانه
قراری مردم برای دريافت اين پول را در مقابل باجه  بی

ها و  ها ببينيد آنوقت خواهيد ديد که طرح قطع سوبسيد بانک
کندن از سفره خالی مردم ايران چه باليی بر سر آنان آورده 

ايد از قدرت  شما از کدام قدرت خريد صحبت کرده. است
ز خط ها خانواده کارگری را ا خريدی که عمال زندگی ميليون

فقر به خط مرگ رانده است؟ از کدامين تمهيدات برای طرح 
طبقه بندی مشاغل و افزايش پاداش توليد و ساماندهی قرارداد 

از . کنيد کار و نظارت بر کار شرکتهای پيمانکاری صحبت می
طرح برده گرايانه استاد شاگردی يا استيالی مافيای شرکتهای 

از کدام توليد . نپيمانکاری بر زندگی و معيشت کارگرا
ايد،  کنيد که پاداش آنرا به رخ ما کارگران کشيده صحبت می

دانيد که  دانيد و قطعا نيز می آيا می! کدام توليد؟ کدام پاداش؟
عالوه بر نبود و يا قطع پاداش و مزايای کارگران در اکثريت 
قريب به اتفاق صنايع کشور در طول دو سال گذشته، در سود 

کشور نيز يعنی صنعت خودروسازی کليه ترين صنعت  آور
ها هزار کارگر از اول سالجاری قطع شده  پاداش و مزايای صد

است و آنان در اين مدت فقط پايه مزدی خود را دريافت 
  .اند کرده

ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی ! جناب ظريفی آزاد
ای که با آقای جاللی نظری در پی  هزار کارگر در جلسه

ان در محل وزارت کار داشتيم به صراحت اعالم کرديم تجمعم
تواند بر روی  ای در هيچ جای دنيا نمی های هيچ جامعه شيرازه

ای که امروزه ما کارگران به مثابه اکثريت عظيم مردم  پايه
ايم دوام بياورد، به صراحت  ايران بر روی آن قرار گرفته

وال تاکنونی توانيم به ر اعالم کرديم ما کارگران ديگر نمی
نحوه تعيين و ميزان حداقل مزد تمکين کنيم، اعالم کرديم 

ها کارگر در سراسر کشور توجه  چنانچه به خواست ميليون
نشود اعتراضات موجود عمق و دامنه بيشتری پيدا خواهد کرد 
و کارگران ايران نظاره گر فقر و فالکت تحميل شده بر خود و 

  .هايشان نخواهند شد خانواده
 ما بار ديگر و در آخرين لحظات تعيين حداقل مزد سال لذا

 به شورايعالی کار و همه دست اندر کاران آن اعالم ١٣٩٢
داريم ما کارگران ايران در سراسر کشور مطلقا به روال  می

تاکنونی تعيين حداقل مزد تن نخواهيم داد و چنانچه حداقل مزد 
عيشت ما به نحو ای نباشد که زندگی و م سال پيش رو به اندازه

ای تامين بشود ديگر به جمع آوری امضا و ارائه  شرافتمندانه
طومار اعتراضی بسنده نخواهيم کرد و دست به اعتراضات 

  .ای خواهيم زد گسترده
 
  
  
  
  
  
  
  
  

سنديکا و اتحاديه های مستقل، اعتصاب، تحصن و گردهمايی از 
 . حقوق مسلم و شناخته شده  جهانی کارگران است

٨ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                 ١٣٩١اسفند١٠٠شمارهدوره پنجم



  
  
  
  

  
  
  

  بحران دريای خزر در قرن بيست و يکم

دريای زيبای خزر يکی از يادگارهای طبيعی نادری است که 
اين دريای زيبا . ک دنيای غنی گياهی و حيوانی استدارای ي
در بين . ت از هزاره های قبل به ارمغان آورده استرا طبيع

را می شود ) استرژن(عالم حيوانی انواع ماهی های خاوياری 
 درصد ذخاير جهانی آن در اين دريا می ٨٠نام برد که بيش از 

نقش بزرگ و تاريخی دريای خزر در هزاره گذشته در . باشد
يا  و زندگی اقتصادی، فرهنگی و مدنی مللی که در مکان آس

اروپای مرکزی زندگی می کردند و می کنند، ارزنده بوده 
در دو قرن گذشته دريای خزر منبع داخلی روسيه سپس . است

اتحاد جماهر شوروی و ايران بود ولی پس از فروپاشی اتحاد 
جماهر شوروی و تشکيل کشورهای مستقل در ساحل دريای 

ج خود رسيده خزر اهميت اين دريا افزايش يافته و امروز به او
  . است

در بين مسائل بی شمار حفاظت از بيوسفر و استفاده پر ثمر از 
ذخاير آن منابع آبی جهان به عنوان محيطی که انسان و 
جمعيت بشری را در احاطه خود دارد از اهميت بيشتری بر 

در زمره فرآيندهای اساسی که پويائی نرمال . خوردار می باشد
اشعه خورشيدی، آب، خاک و فرآيند بيوسفر را تامين می کنند 

در بين اين فرآيندها . فتوسنتز از اهميت بيشتری بر خوردارند
خاک و پوشش گياهی . آب مهره اساسی را تشکيل می دهد

البته . وحدت کاملی در سيستم اکولوژيکی جهان دارا می باشند
منابع عظيم آبی جهان، درياها، اقيانوس ها، سيستم جهانی 

يگری را تشکيل می دهند و هر دوی اين سيستم اکولوژيکی د
های اکولوژيکی نقش مشابهی در طبيعت و بيوسفر دارا می 

در تاريخ بيولوژيکی کره زمين از نظر زمانی اقيانوس . باشند
ها و منابع آبی با محتوای زنده خود نقش اوليه را در تشکيل 

 عنصر و ١٥بيوسفر و چرخه بزرگ بيولوژيکی که در حدود 
. لی ايزوتوپ های سبک را به خود جلب کرده بازی کردندخي

نقش عظيم و تاريخی دريای خزر در قرن های گذشته در 
زندگی اقتصادی، فرهنگی و مدنی مللی که در مکان آسيا و 

حوزه دريای . اروپای مرکزی ساکن بودند ارزنده بوده است
خزر از نظر ژئوپوليتيکی هم از اهميت مهمی بر خوردار می 

در نيم قرن گذشته وضعيت اکولوژيکی دريای خزر و . اشدب
شيوه های استفاده از منابع طبيعی آن بحران آفريد که نظر دقت 
دانشمندان، محققين، دوست داران طبيعت را به خود جلب 

سرنوشت فالکت بار و غم انگيز درياچه آرال، . کرده است
بی اطراف اين منبع بزرگ آ) بوم ها(وضع اکوسيستم های 

امروز پی . آسيای ميانه هشدار جدی برای بشريت می باشد
آمدهای فالکت بار نزديک و دور نابودی دريای آرال کامأل 
خود نمائی نکرده و بشريت در دراز مدت شاهد فسادهای آن 

متخصصين پيش بينی می نمايند که پراکنده شدن . خواهد بود
 اطراف ذرات گرد و امالح به دريا در فضا و سرزمين های

کوه های آسيای در دراز مدت باعث مذاب شدن يخچال های 
.  خواهد بودمرکزی حتی يخچال های سلسله جبال هيماليا هم

بحران در وضعيت اکولوژيکی دريای خزر بر فعاليت 
آنتروپوژن به عمل آمده منبع و قربانی آن خود اجتماعی انسان 

د درک های ساکن حوزه آن می باشد که هنوز هم نتوانستن
توسعه و جابجايی نيروهای مولده بايد با امکانات نمايند که 

وضعيت .  اکولوژيکی  منطقه در رابطه مستقيم باشد
اکولوژيکی دريای خزر با آلودگی تکنوژن در رابطه مستقيم 

منبع اين آلودگی تنها صنايع سبک و سنگين آبادی های . است
آلوده کننده به کنار دريا نيست بلکه بخش مهمی از اين مواد 

وسيله آب های آلوده صدها رودخانه های بزرگ و کوچک که 
بحران بزرگی که بر اثر . به خزر می ريزند به وجود می آيد

استثمار بی رويه منابع طبيعی در نيم قرن گذشته در اکوسيستم 
های جهانی روی داد متاسفانه اين دريای زيبا را هم در بر 

بار وضعيت اکولوژيکی خزر گرفت و امروز تفسير فالکت 
  . موجب ناراحتی اجتماعی جهانی گرديده است

منبع اساسی آلودگی دريای خزر با اکتشافات و استثمار معادن 
نفتی، نقل و انتقال مواد نفتی در دريا، صنايع پتروشيمی و آب 
های آلوده رودخانه هايی که به دريا می ريزند مربوط می باشد 

در حوزه رودخانه .  می رسد١٣٠به شمار اين رودخانه های 
هائی که به دريا خزر می ريزند بيش از صد ميليون هکتار 

در اين حوزه ها صنايع . زمين های مزروعی موجود است
غذائی تبديلی کشاورزی و استاسيون های الکتريکی هم موجود 

استثمار بی رويه و بی ثمر زمين ها و ذخاير طبيعی، . می باشد
انده در صنايع پراکنده شدن مواد مضر، تکنولوژی عقب م

فلزات سنگين به محيط اطراف باعث آلودگی شديد منابع 
. طبيعی رودخانه هائی به دريای خزر می ريزند، می گردد

معين گرديده که تغييرات اساسی در باالنس عناصر بيوژن به 
وجود آمده که دگرگونی قابل توجهی در رژيم غذائی دريا به 

بر طبق آمارهای هوشناسی اتحاد جماهير . ردعمل خواهد آو
 ميالدی ١٩٨٩ -١٩٨٨شوروی سابق در طول سالهای 

مجموع پساب های صنايع سبک و سنگين و توليدات 
کشاورزی، آب های آلوده آبادی های کرانه دريا که به خزر 

 ٢٨١ ميليارد متر مکعب بوده که ٢٦داخل می شوند در حدود 
در . شده و وارد خزر گرديده استن هزار متر مکعب آن تصفيه

عوض دو سال مواد مضری که در ترکيب پساب های آلوده به 
دريا ريخته شده عبارتند از مواد هيدرات های کربنی 

هزار تن، منبع اساسی اين مواد آلوده عبارتند از  ٢٣٠٧٢٥
اين منابع . رودخانه های منطقه صنعتی اورال و رودخانه ولگا

جموع مواد آلوده را تشکيل می دهند که  درصد م٨٧ تا ٢٠از 
بر طبق آمار سازمان هواشناسی اتحاد . به دريا ريخته می شود

  به وسيله آب )١٩٨٩(شوروی سابق فقط در مدت يک سال 
. های رودخانه های شمال روسيه به دريای خزر ريخته شدند

 تن مواد ٢٩٠ تن فنول، ٣٦٧ هزار هيدرات های کربنی، ٦٢
 ٨٣٦ هزار تن بقايای سموم سنتيتيک، ١٥١مضر تکنوژن، 
باال رفتن سطح آب .  هزار تن روی بود٥٥٩٦هزار تن مس و 

 در شمال دريای خزر که منجر به ١٩٧٠دريا در سال های 
آلودگی دريای . غرق شدن معادن و ذخاير نفت گرديده بود

آلودگی آب های قسمت شمالی . خزر را به مراتب افزايش داد
مواد نفتی در وضعيت اکولوژيکی قسمت های دريای خزر با 

شرقی و غربی دريای خزر تاثير منفی داشت و منجر به 
پس از فروپاشی اتحاد . آلودگی اين آب ها با مواد نفتی گرديد

جماهير شوروی و تشکيل کشورهای مستقل و نوپای کرانه 
دريای خزر مسئله استفاده از ذخاير نفت و گاز دريا در صدر 

جمهوری های قزاقستان، . ی دولتی قرار گرفتبرنامه ها
آذربايجان و ترکمنستان با جلب سرمايه های عظيم خارجی به 
  استثمار منابع نفت و گاز پرداخته و بدين ترتيب سعی کردند که 

  ١٠    ادامه در ص                                                      
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  بحران دريای خزر
  

  هانی به پيوندند که اين خود فشار روز افزونی بربه اقتصاد ج
وضعيت اکولوژيکی دريای خزر ايجاد نمود که تا به امروز 

انعقاد قراردادهای نفتی و گازی . هم به طور فزاينده ادامه دارد
و استثمار بی رحمانه آنها امروز هم ادامه دارد و اين در 
 شرايطی است که مسائل دريای خزر و تقسيم آن بين

کشورهای ساحلی، مالکيت بستر آن و استفاده از ذخاير آن 
هنوز به حل نهانی خود نرسيده و از نظر حقوقی وضعيت آن 
تعيين نگرديده که خود باعث اختالفات سياسی بين کشورهای 

نقش بزرگ دريای خزر در اقتصاد . همسايه شده است
کشورهای کرانه وجود ذخاير عظيم نفت و گاز آن، ذخاير 

 درصد ذخاير جهانی، ٧٠لوژيکی به ويژه وجود بيش از بيو
و غيره ايجاب می نمايد که ) خاوياری(ماهی های استروژن 

کشورهای ذينفع در اسرع وقت به عقد قراردادهای مطلوب 
 فقط در اين صورت حفاظت از وضع اکولوژيکی .موفق گردند

دانشمندان جمهوری . دريای خزر امکان پذير خواهد گرديد
ايجان بر اساس اطالعات موجود در مورد آلودگی آب آذرب

  : های دريای خزر اين مبنع را به رده يا کالس تقسيم کردند
اين رده آب :  منطقه ای که آب دريا به شدت آلوده است-١

البته . های منطقه ساحلی را در اطراف شهر در بر می گيرد
ای در سال های اخير مقامات دولتی جمهوری اقدامات جدی بر

  .سالم سازی اين آب ها انجام می دهند
آب های سواحل :  آب های اين مناطق خيلی آلوده است-٢

دربند، ايزير باشی، سومگائيت، بگداش، جزيره مانقشالق 
  .جزو اين رده هستند

حوزه رودخانه ترک، : اين مناطق عبارتند:  آب آلوده است-٣
نه ساحلی سوالک، سامور، کر، منطقه ساحلی ميخاچ قلعه، کرا

شهر کاسپی اسک، الپاتينا، اطراف معادن دريای بيلگه، شيخ، 
سنگه چال، لنکران، شبه جزيره چلکی، خليج های ترکمن، 

متاسفانه . ترکمن باشی و آب های مناطق شرقی خزر شمالی
در اين چنين دريای بزرگ آب منطقه ای را که بشود تميز 

ايران مورد سواحل جمهوری اسالمی (ناميد، معين نگرديد 
با در نظر گرفتن اين که آلودگی دريای ). تحقيق نگرديده است

خزر به طور مداوم دوام دارد انتظار بهبود وضع اکولوژيکی 
در چهارچوب . اين منبع بزرگ آبی فعأل امکان پذير نمی باشد

کشور شوروی سابق به آب های رودخانه هائی که به دريای 
ويوژن تاثير می گذارند در خزر می ريزند عوامل مختلف آنتر

درجه اول ساخت سدها و استثمار آنها، احداث واحدهای 
آبياری کانال های زياد کيلومتری درناژ و کلکتورها، تدابير 
آگروتکنيکی در مزارع از جمله استفاده روز افزون از کودها، 
سموم شييمائی برای مبارزه با امراض و آفات گياهی، احداث 

بر طبق اطالعات .  گرمائی و غيره– استاسيون های آبی
وزارت محافظت از ذخاير طبيعی و اکولوژيکی جمهوری 
آذربايجان کشورهای کرانه دريای خزر به طور متوسط ساالنه 

 ميليارد متر مکعب چرکاب به دريای خزر می ١٢در حدود 
 هزار تن محصوالت ١٥٠به وسيله همين چرکاب ها . ريزند

 هزار تن ٣٤٠٠ل و ترکيبات فنولی  تن فنو١٤٠٠نفتی و نفت 
بر . مواد فعال سنتيتيک به آب های دريای خزر داخل می شود

طبق آمار دانشمندان آکادمی بين المللی اکو انرژتيک در حال 
حاضر دريای خزر به حد نهايی آلودگی خود رسيده و اگر در 
آينده نزديک اقدامات فوق العاده برای حفاظت از آب دريا و 

  . بروز فالکت حتمی خواهد بود. قدار آالينده انجام نگيردتقليل م

  
  
  
  
  
  

در دريای خزر راکسيون زنجيره ای شيميائی انجام می پذيرد 
  خزر ريه . که پی آمدهای آن هنوز دقيقأ معين نگرديده است

به طوری که می دانيم آلودگی دريای خزر تا . اروپا است
سم ها يعنی به طور اندازه ای بر اثر فعاليت ميکرواورگاني

طبيعی تصفيه می گردد و با در نظر گرفتن افزايش دائمی 
آالينده ها مقدار اکسيژن که از طرف ميکروارگانيسم ها برای 
تصفيه آب به کار گرفته می شود افزايش می يابد که در آينده 
باعث بروز بيماری های متعدد و حوادث پوتولوژيکی نه تنها 

ی ساکن کرانه دريای خزر حتی اروپا در اورگانيسم انسان ها
  . هم خواهد شد

دريای خزر از نظر اکولوژيکی نادر بوده جزء غنی ترين 
بر طبق اطالعات انستيوهای . درياهای جهان به شمار می رود

عالی و ( نوع گياه ٥٧٠تحقيقاتی در دريای خزر در حدود 
يکی . بيش از هزار گونه جانور و موجود می باشد) جلبک ها

ز ثروت های ارزنده دريای خزر ماهی های خاوياری ا
 درصد ذخاير جهانی ٨٠جالب است که . می باشد) استروژن(

آن در دريای خزر مسکن گزيده و هر سال هزاران کيلوگرم 
آب دريای خزر . خاويار مرغوب به جهانيان عرصه می گردد

از نظر شيميائی نيز غنی است به طوری که ساالنه به مقدار 
در آب دريا انواع . ی يد و برم از آب دريا گرفته می شودزياد

امروز دريای . نمک ها و ترکيبات شيميائی موجود می باشد
خزر به يک منبع بزرگ نفت و گاز تبديل گرديده و هر سال 
ميليون ها تن هيدرات های کربن از بستر آن استخراج می 

ها در سال های آخر شرکت های بزرگ جهانی، کارتل . گردد
و کنسرسيوم های بين المللی در استخراج نفت دريای خزر 
سرمايه گذاری های کافی کالنی کردند و ساالنه ميليون ها تن 

سرمايه گذاری . نفت به ساير کشورهای جهان صادر می نمايند
برای استخراج نفت و گاز دريای خزر در آينده افزايش خواهد 

ب بيشتر خواهد بود يافت و حجم نفت استخراج شده هم به مرات
در اواخر قرن . که از نظر اکولوژيکی مسئله ساز می باشد

گذشته در پی اکتشافات و حفاری های انجام شده در سواحل 
جمهوری قزاقستان، ترکمستان، آذربايجان و حوزه های نفت 
خيز در بستر دريا معين گرديده و منطقه را به کانون توجه 

بزرگ ترين شرکت های نفتی امروز . جهانی تبديل کرده است
پتانسيل . جهان به منطقه آمده و به فعاليت مشغول می باشند

اقتصادی دريای خزر از هزاران سال به اين طرف نظر دقت 
ساحل نشينان آن را به خود جلب کرده و با گذشت زمان آبادی 
ها و شهرهای زيادی در سواحل آن ايجاد گرديده که در نتيجه 

از . نقل کاال و مسافر رونق گرفته استکشتيرانی، حمل و 
همين دوران هم آلودگی دريای خزر افزايش يافته و وضع 

الزم به تذکر است . اکولوژيکی دريا را جريحه دار کرده است
که از نيمه دوم قرن بيستم ذخاير نفتی دريای خزر نظر دقت 
دولت اتحاد جماهير شوروی و جمهوری های شوروی را به 

 و تا به امروز هم استثمار ذخاير آن ادامه می خود جلب کرده
 سال قبل در محدوده جمهوری آذربايجان ٥٦در حدود . دهند

درصد کيلومتری باکو شروع به ساختمان شهرک دريای نفت 
داشالری گرديده و امروز در وسط دريا شهری با جمعيت در 

 هزار با پارک ها خانه ها و راه های آسفالته به وجود ٥حدود 
مده که در روی پايه ها ايستاده اين شهر مرکز استخراج نفت آ

  دريا به شمار می رود و صدها چاه نفت امروز در اين قسمت 
  ١١                                          ادامه در ص
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  ...بحران دريای خزر
  

  طبيعی است که ايجاد. از دريای خزر مورد استثمار می باشد
ر ذخاير نفت آن آلودگی های نفتی دريا را به منطقه و استثما

همراه داشت و با گذشت زمان اين منطقه به مراکز آلودگی 
امروز شرکت های نفتی جهان کنسرسيوم های . تبديل می گردد

بين المللی که بر اساس قرارداد معروف به قرارداد عصر به 
فعاليت عظيم دست زده و حجم استخراج نفت را هر روز 

می دهند که بدون ترديد نقش قابل مالحظه ای در افزايش 
آلودگی دريا و حجم استخراج نفت را هر روز بيشتر می کند 
که بدون ترديد نقش قابل مالحظه ای در آلودگی دريا بازی 

  . خواهند کرد
سرازير شدن فاضالب نفتی، پساب های صنعتی به خصوص 
وم نفت، فرآوردهای نفتی و سموم آب دريای خزر را مسم

وضع موجود . کرده و زندگی آبزيان آنرا به مخاطره می اندازد
اکولوژيکی دريای خزر ايجاد می نمايد که تمام کشورهای 
ساحلی آن دست به دست هم داده و عوامل آالينده دريا را 

بحران موجود . شناسائی نموده و در پاک سازی آن بکوشند
ال ها از زيست محيطی دريای خزر ايجاد می کند دولی که س

ثروت آن استفاده کرده و هنوز هم به استثمار آن ادامه می دهند 
فقط در . و حفاظت از محيطی زيست آن را هم عهده دار شوند

چنين شرايطی توسعه پايدار می تواند عملی گردد و خزر زيبا 
بايد متذکر شد که بسته . به سرنوشت درياچه آرال دجار نشود

يادی از پراکندگی مواد آالينده و بودن دريای خزر به مقدار ز
غلظت آن می کاهی ولی حجم زياد اسنخراج نفت و فعاليت 

نفت و ترکيبات . آنتروپوژن آلودگی فزآينده را در پی دارد
هيدروکربنی که به دريا ريخته می شوند و به اشکال مختلف 

قسمتی . از نفت مقداری تبخير می گردد. به آلودگی می انجامند
مقداری هم .  ذرات معلق در دريا شناور می ماندهم به صورت

از طرف آبزيان جذب می شود و باالخره فسمتی هم صورت 
در مناطق آلوده اليه نازکی از نفت . رسوب ته نشين می گردد

آلودگی دريای . در سطح دريا مانده و به آلودگی آن می انجامند
ه های خزر تنها با استخراج نفت آن مربوط نبوده بلکه آاليند

  .ديگری هم در آن دخيل می باشند
  :منابع اساس آلودگی دريای خزر عبارتند

   آب رودخانه های شمال روسيه به خصوص رودخانه ولگا -١
   صنايع بزرگ و کوچک ساحلی -٢
   استخراج نفت و هيدرات های کربنی-٣
   باال رفتن سطح آب دريا-٤

   آلودگی های تمرکز نيافته-٥
  های شيميائی و پتروشيمی فاضالب کارخانه -٦

. آلودگی های دريای خزر سطحی و عميق می باشد
يکی از منابع بسيار مهم آلودگی دريای خزر آب رودخانه ولگا 

اين رودخانه از . بزرگ ترين شاهراه آبی روسيه می باشد
نزديکی مراکز بزرگ صنعتی، صنايع متالورژی نفت و شيمی 

گ توليد کود و سموم ، صنايع و مجتمع های بزر)پتروشيمی(
شيميائی، مراکز بزرگ دامداری و شهرها می گذرد و تمام 
فاضالب و فضوالت آنها را در خود جمع کرده به دريا می 

آب اين رودخانه به شدت آلوده می باشد و بيش از همه . رساند
. مقدار فلزات سنگين به مراتب بيش از حد معمولی آن می باشد

نفتی، فنول، عناصری مانند ترکيبات سربی، نيتراتی، 
استرونسيوم، مس، کبالت، موليبدان، کلر، منگنز و غيره به 

  مقدار زيادی در آب موجود می باشد که به دريا ريخته می 

  
  
  
  
  
  

با گذشت . شود و ضربه سنگينی به زندگی آبزيان وارد می کند
  زمان تعداد ماهی های استروژن و خاويار توليدی به طوری 

آلودگی دريا به .  آبزيان به مراتب تقليل می يابدکلی تعداد
خصوص با مواد نفتی در بسياری نقاط اين دريا زيست گاه 

احداث استاسيون های آبی . های طبيعی را تخريب می نمايد
الکتريکی، سد های بزرگ ورود ماهی ها به آب های شيرين 
برای تخم ريزی را به شدت محدود می نمايد که در نتيجه نسل 

) آستراخان(منطقه هشترخان . های آنها کاهش می يابد
جمهوری فدراتيو روسيه، ماخاچ قلعه در جمهوری داغستان، 
تقاطع رودخانه های دن و ولگا، اطراف سد بزرگ ولگا گراد، 
سواحل باکو جزء مناطق آلوده و بحرانی از نظر اکولوژيکی 

بر طبق بر آوردهای محافل زيست محيطی در . می باشد
ضی از مناطق دريای خزر آالينده های نفتی تا ده برابر حد بع

يکی از . معمولی يعنی حد تحمل موجواب زنده می باشد
حوادث ناگواری که آلودگی نفتی در دريا به بار می آورد 
عبارت از آن است که نفت خام در سطح آب باعث تقليل در 

يان انتقال نور خورشيدی به قشرهای پائين که محل زندگی آبز
پرده نفتی در سطح آب به پرندگان وابسته به . است، می گردد

نفت خام و به طور . آب و به طور کلی آبزيان آسيب می رساند
کلی هيدروکربن های نفتی پس از جابجا شدن در سطح آب 
تبخير و تجزيه می گردد که منجر به اکسيداسيون فتوشيميائی 

ر وضع اکولوژيکی و ته نشين می شود که تاثير بسيار سوئی د
  . دريا می گذارد

بر طبق اطالعات موجود تنها در جمهوری 
آذربايجان هشت صد کيلومتر مربع از زمين های کرانه دريا 
خزر زير آب رفته که خسارات بسيار زيادی به اقتصاد ملی 

 ميليارد دالر ١٢اين خسارات در حدود . کشور زده است
 ساير کشورهای تخمين زده می شود و خسارات وارده به
آلودگی دريای . منطقه نيز رقم بزرگی را تشکيل می دهد

خزر، ورود ميليون ها تن مواد شيميائی به دريا باعث تقليل 
بر طبق اطالعات محافل . مقدار اکسيون در آب می گردد
تکيه می کند ) مونيتورينک(علمی که بر مشاهدات اختصاص 

 ٣٠ -٢٥يا حدود  سال گذشته ميزان اکسيژن در آب در٥٠در 
درصد تقليل يافته که پس آمدهای آن برای ارگانيسم های زنده 

وضع اگر بدين منوال ادامه يابد آينده دريای . مشهود می باشد
  . خزر از دريای آرال بهتر نخواهد بود

ورود چرکاب ها، فاضالب ها و فضوالت به دريای 
 خزر فالکت ديگری را هم ايجاد کرده و آن تغيير ترکيب

در اين . شيميائی آب به خصوص در مناطق آلوده می باشد
مناطق بر اثر آلودگی تکنوژن مقدار فلزات سنگين به 
خصوص روی، کبالت، مس، موليبدان، استرونسيوم و عناصر 
ديگری مانند سرب بر، يد و غيره در آب به مراتب از حد 
مجاز آن زياد تر شده و برای ارگانيسم های زنده به خصوص 

استخراج نفت و حفر صدها چاه . ی ها خطرناک می باشدماه
در دريا، ورود فزاينده آب های زيرزمينی که آلوده به مواد 
. راديو آکتيو می باشند به محيط دريا مسئله ساز می باشد

پراکنده شدن اشعه دارای خواص راديو آکتيو در محيط زيست 
سرطان (و شيوع انواع مرض سرطان به خصوص ليکومی 

آلودگی فزاينده . منجر می گردد که بسيار خطرناک است) نخو
  دريای خزر ذخاير غنی و پرارزش آن را تقليل داده و می دهد 

  ١٢                                                       ادامه در ص
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  بحران دريای خزر
  
  

تقليل . که در اقتصاد کشورهای ساحلی آن تاثير می گذارد
  کلی
هی های استرژن، محصول پر ارزش آنها خاويار در ما

سال های گذشته ميليون ها دالر خسارت به بار آورده و 
با تقليل جمعيت ماهی های مفيد نوع ماهی کم ارزش 
تکثير می گردند و توازن بيولوژيکی دريا به هم می 

بدين ترتيب ما شاهد تاثير همه جانبه آلودگی در . خورد
  . نداران می باشيمتمام شئون زندگی جا

وضعيت اکولوژيکی دريای خزر به حد بحرانی خود 
نزديک می شود و سرنوشت اين دريای زيبا نمی تواند 
برای بشريت به خصوص ساکنين اطراف آن بی تفاوت 

کنفرانس تاريخی محيط زيست که به نام کنفرانس . باشد
مشهور گرديده در اصل بيست و ) ١٩٩٢(ريودژانيرو 
يه تاريخی خود برای اولين بار در تاريخ پنجم اعالم

بشری حفاظت از محيط ريست را هم طراز صلح و 
توسعه دانسته و آنها را از هم جدا نشدنی معرفی کرده 

الزم به تذکر می باشد که پيوستگی ميان صلح و . است
توسعه و محيط زيست به تدريج سازمان های بين المللی 

ر خواهد ساخت تا به خصوص سازمان ملل متحد را قاد
عليه کشورهای که به طور گسترده به محيط زيست آسيب 

امروز دامنه نفوذ مقررات حقوق . می رساند اقدام تمايند
محيط زيست به حقوق داخلی کشورها محدود نمی شود و 
آن طوری که از منشور بلگراد استنباط می گردد هدف 

پرتوی اين است که موازين اخالقی جديدی پديد آيد تا در 
آن انسان در کره زمين در محيط سالم به زندگی خود 

الزم است در اين فرصت وضعيت حقوقی . ادامه دهد
دريای خزر مشخص و اختالفات موجود بين دول هم 
. جوار در مورد استفاده از ثروت های آن حل گردد

امروز وقت آن رسيده که تحت رهبری سازمان ملل متحد 
 مورد امنيت اکولوژيکی دريای کنوانسيون بين المللی در

خزر تنظيم و به مورد اجرا گذشته شود و در چهارچوب 
همين کنوانسيون کنفرانس های ساالنه به شرکت 
متخصصين و دست اندرکاران کشورهای هم جوار 
تشکيل گرديده و مسائل مختلف امنيت اکولوژيکی خزر 
بررسی و ده های جلوگيری از آلودگی آن مشخص 

منظور جلوگيری از آلودگی های دريای خزر به . گردند
  . الزم است تدابير حفاظتی زير انجام پذيرد

بر ) مونيتورينگ( تطبيق سيستم مشاهدات اختصاص -١
پتانسيل بيولوژيکی وضعيت (آب رودخانه ها و درياها 

  ). شيميائی و آلودگی
 نظارت کامل اکولوژيکی بر حفاری های نفتی، -٢

  . نقل آنهااستثمار منابع، حمل و
 نظارت جدی بر لوله های زير دريائی، انتقال نفت و -٣

  .گاز
 نظارت همه جانبه و پايدار بر چرکاب ها و فاضالب -٤

  . های شهری و جلوگيری از انتقال آنها به دريا

٥  
  
  
  
  
  
  
 نظارت بر فضوالت کارخانه ها و معادن مناطق -٥

  .ساحلی و جلوگيری از انتقال آنها به دريا
ظارت کامل بر روی آب رودخانه ولگا، جلوگيری  ن-٦

  .از منابع آالينده آن در مسير و شهرها
 جلوگيری از شست و شوی تانکرهای نفتی، کشتی -٧

  های باری در دريا 
 جلوگيری از ورود فضوالت کشتی های باری و -٨

  . مسافربری به دريا
 ممانعت از ورود محصوالت آتشفشان های به دريا و -٩

  .  آنآلودگی
 جلوگيری از فرسايش خاک در سواحل جنگلی و -١٠

  .کوهستانی
 تنظيم برنامه های اکولوژيکی و انتشار آنها در -١١

  .راديو، تلويزيون و مطبوعات کشور
 تشکيل ميزگردها در راديو و تلويزيون به منظور -١٢

  .تبليغات اکولوژيکی
 جاپ توصيه های الزم، کتابچه ها، کتاب ها، -١٣

دهای اکولوژيکی به منظور جلوگيری از آلودگی پالکار
  . دريا

امروز وقت آن رسيده که دانشمندان، متخصصين، 
بنيادهای محيط زيست کشورهای کرانه دريای خزر 
برنامه های علمی دراز مدت مبارزه با آلودگی دريای 

نسل ما بايد تمام هم خود . خزر را تنظيم نموده پياده نمايند
  . ز اين فالکت عظيم صرف نمايدرا برای جلوگيری ا

                            
  پروفسور دکتر بهروز شکوری    
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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 

های  از ناکامی و پيروزی
ملی مردم  مبارزه گذشته

 فعاليت آذربايجان را جهت داده،
خود را در مقياسی جديد ادامه 

  .می دهد
پيشه وری



  
  

  
  

  
  

 کلي  پئر)آتنلی(یل نايفآ
ريدا نهيس  مدافعهنيانيدئموکرات

 
  

-430. م.ق (قط نوستو اري قبندهي دفننينيالر  اوغولدي شهتنآ
 )ليجو ا
 نيلريچ استي سني الکلر،ي اوال بچیاستي آز آدام سچوخ
 ...... واری حاقنيني هامهي  وئرمهمت قينهي رمللع

 لمکي سؤقنط نهي شرفنيرالده هالک اوالن              محاربه
 یکلي اوغلو پئرنينيانت کسندهيسمي ققطي چاتاندا نایواخت
 شيلمي مقبره اؤنونده اوجالده،ي دئنيتسي ائشیاو، هام. لريسئچد

 ...ی ائتدشيخي چله ايقط بو ندان دانچايم
 ني قهرمانالرزيميگيبو گون بورادا دفن ائتد...              

 یزيمي باشالمازدان اول من شهرهي لمهي سؤلريف تعرنهيناش
 نيزيمي طرزاتيورولوش، ح قشيرميئتي عظمته یرکضرياح

 .رمييستي اشماقيده دان  بارهیالر داي قانقانو
 ري اؤز دؤلت قورولوشوموز اوچون هئج بزيب...              

 ندنسه زي بنه،يسعک. کيشيرممينه گتو نمی قانونالریلالادي
 اوچون یالر  ائتمکدنسه اؤزوموز باشقادي تقلسهی ايلر ميک
 ل،يي اوج شخص دئري بیزيميشهر.  اؤرنک اولموشوقشهيهم
 گؤره دؤولت نهيگي ائتددارهي ایتي اکثروکي بؤنيخالق
 ی شخصزدهيب. ري آدالنیگيليچ دارهي خالق اولوشوموزقور
 فادهيستيردان اال حقوقیني عنداي قانونالر اساسی هامشلردهيا

 زيالني کس ري هر بزدهي بسه،ي اکدهي گلدنهيشلريدؤلت ا. ريائد
 سورولور، بئله یل رهي انهيلر فهي دولت وظیر گؤره فخنهياقتيل
 اولدوغونا گؤره سوب منهي  زومرهنعي شخص مني هم،یک
. ريد شيلميلنه ب  فرقسه لهه اي گؤره ننايغي فداکارلی شخصل،ييدئ

 هي  گؤسترمهدمتي دؤولته خنساني اري بیاگر هر هانس
 اخودي ،ی اولماماسکؤکون لصي اوخسوللوق،ي رسه،يرديقاد

 مانع ناي توتماسفهي وظی حال اونون فخریاجتماع یآشاغ
 .اولمور

 زدايمياتي حکيل  و گوندهريياشاي آزاد زدهيمي دؤولتزيب
قونشوموز اؤز : کيري وئرموليلره   شبههیليقليقارش
 زي برسه،ي حرکت ائدغوني اونهيللري مئی شخصندايشيداوران
الدا  قان قارني الکز،يانسي و اؤز زقيري گؤزله باخمسياونا پ

 .کيريرميلدي اونا بیزيغميلضي ناراجک لهيب
 نداني گناهالرنيزيميريب-ري بزي بزدهيميلر بتي مناسیشخص

 هئج واخت یرال قانوناتداي حیکئچسک ده، اجتماع
 قانونالرا حؤرمتله زي ب،ی اونا گؤره کیجاسيلش پوزموروق، با

 نيرنلل دينجيدا اصوصخ للع و قانونالرا، تهي حاکمق،يرياناشي
 الر نماساي آلاييازي هابئله الرا، داي قاولموشي اوچون قویس مدافعه

 ... قانونالرا تابع اولوروقزيميغيدي سابعي ینيدا، پوزولماس
 اساسًا اؤز نايالر  اصولهيي ده اؤز تربزيميلر بيرق...

 نيمانتظا سرت ندانرياشالي کيچي الپ کیني متانتنينيرالجاوان
 سربست، بو سهي ازي برالر،يجان آت هي رمهيلند کمح ملهی ايکمک

 برابر اوالن زهي بونونال بئله، بر،يياشاي آزاد کلردنيجور سرتل
 ...قيري آپارزهي جسارتله موباریدوشمنه قارش

دن   وئرمهولي غايليسرافچي ایزيميلي اوالن مئهييلل  گؤززيب...
 گوجوموزه خلل ینوعلرله م  و علمريري ائتدشافينکيا
   اليق لووغري بوش بيز بیوار دؤلت.  اولوروق مشغولدن رمهيگت
  

  
  
  

 زهيميگي ائتدفادهيستي الدهي شئکیل داي اوندان فال،يي دئنهيخاطر
 .کيريريدلن متيگؤره ق

 
 اعتراف ائتمک هئچ کس اوچون لوغو وخسوي زدهيب

 یغيليچي روسواوکي ان بؤزي بني الکر،يلميي ساقيليچيروسوا
 انيغدليچي بو روسوالهي ايیم اؤز انساني ا،یاؤندا گؤروروک ک

  .نيشماسيقورتولماغا جال
 له،ي ایشلري واختدا هم اؤز ایني ع،ی ائله آدامالر وار کزدهيب

 قاالن نيالک.  مشغول اولورالرشلرلهي ایهم ده اجتماع
 مشغول اولسا دا، لهي ایس شهپي اؤز یري هر بنيالر وطنداش

 دهزيب زيالني یچونک. رالريخاري باش چیاخشي استدنيس
 ل،يي دئاش وطندیلت ريئغ اني مشغول اولماتلهيالع فیاجتماع
 .قيريي آدام سازيس گرک

 نينيشلري دولت ارهياکذ مقي آچ،ی ده دوشونموروک کچ هئزيب
 کيري بئله حساب ائدزي بنه،يعکس. لري وورا باني زنهيشيگئد
ی  کمکنيشالريخي چنهيهيلئع و نهي قرار لئهیمي الزري هر ب،یک
 .ريد یل  گؤرولمکله قبول اولونماقيدان حاضرل باقجا قالهاي
 نيلريچ استي سني الکلر،ي اوال بیچ استي آز آدام سخچو
 ... واری حاقنيني هامهي  وئرمهمتي قنهيرعمل
 زايمي اولماغی جسارت صاحبزيراق ب  اوالی فرقلندانيالر باشقا
 صورتده یدان اساسل  قاباقجایزيمي پالنالرراق ايباخما
 اوستون ه يی ائتمکسي بوندان سونرا رزيالنيوب دوشون

 قيي جسارت، آري اؤتکم بقيلن  ناداسهي اندايالر توتوروق؛ باشقا
 یرال او آدامزيالني. ريد  تؤرهکيزليسعطيت  قسهي ازهالحيم
 ده نينجيه، سئودين د اونالر دری اوالر کماقي ساديگي ایقيحق

 گؤره نهيلريک لدي و محض بونو برلريلي بیاخشينه اولدوغونو 
 ...رلرينميلردن قورخوب چک تهلوکه

 بوتون ائلالدا زيمي شهر،ی کرمي ائدسرار سؤزله، من اريب...
 زيميري هر بزلردني ب،ی کرمي و گمان ائدريد  مکتبرياوچون ب
 ینيريتيفي کئی اؤز شخصندهيلر طي شرااتي حفيان مختل

 ...لري ائده بقيدص تکلهيل نجهي و اقيلن آسا
ده بو قدر   بارهیشهرت  شاننيزيميره ده من شهرونا گبو...
 زي ب،ی کميردييستيمن هم ده اونو گؤسترمک ا. ميشدي دانشيگئن

 مدافعه نينسانالريروم احدن مت روث بو جور زلهيم زهياؤز مبار
 ...کيري مدافعه ائديی شئري بوکي داها بؤدن نيگيائتد
 ،ی کنيينوتمانرکن اوه لح گؤره فرنهي عظمتنيزيميو شهر... 

 قيلش  آالن، وطندالهامي احصصيندن شرف یبو شهر
 رنيئتي نهيئري جدانال و اونو ولنيبورجونون نه اولدوغونو ب

  ... شالريماراتي الر نسانيا
  
  .)پئريکل. ليجو ا-430. م.ق(

25-12-2012 
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  عارف صفا
  مبارز قيزی خلقين 

 مرضيه احمدی اسکوئی نين عزيز خاطره سينه 
  ظلمتده گونش

  .موستنتيق
  بيگانه دئيليک وطنه بيزده

  .وطن عشقی گزير اوره گيميزده
  .مرضيه

  آغيز شيرين اولماز هالوا ديمکله،
   اله،–وطنی سئونلر ويرسه ال 

  بير اوردو يارانار، يئنيلمز بير اوردو،
  .وردوجنته چيويره ر بيزيم بو ي

  موستنتيق حيرتله باخيردی اونا،
  .بو اودالر يوردونون ايگيد قيزينا

 ***                  
  موستنتيق ائوينه گلنده آخشام، 

  »هارداندير اوندا بو اينام؟«دوشوندو 
   منطيق وار فکرينده، هر بير سوزونده،

  .بير قورخو نشانی يوخدور اوزونده
  بير حيات عشقيله يانير گوزلری،

  .خ کيمی قلبيمه باتدی سوزلریاو
  دوزو بيلمه ميشم هيچ بو گونه جن 

  .طن کلمه سينين معناسينی من.
  دوغرودان، وطنسيز نه قيرت، نه آر،
  »وطنسيز کيم اولوب گوره ن بختييار؟

   ***                     
  اوتدوکجه فصللر اوتدوکجه ايللر، 

  دويوشه قوشولدو نئچه نصللر 
  ندی، شهری، ايزدهام بورودو ک

  .اعتراض سسلری گزدی هر يری
  .مرضيه دئيرک جوشدو ايزدهام

  .چايا، سئله دونوب داشدی ايزدهام
  يومروقالر اميد تک قالخدی يوخاری،

  .شاه قوشون يريتدی اونالرا ساری
  مين جوره حيله يه ال آتسا دا او،

. 

  نی ياراتسا دا او» ائوين زندانی«
  نه قان،خالقی قورخوتمادی نه رندان، 

  .االندی، قاريشدی عصيانا ، عصيانج
  

   ***                   
  هله اويانماميش گونش بير سحر،

  .بيزيم مرضيه نی آزاد ائتديلر
  ينه اولکی تک بويوک فرحله
   اله،-ياخين دوستالرييال وئريبلر ال
  .ينه ئون سيرادا گئتدی مرضيه
  .ينه آرزوسونا يتدی مرضيه
   دويوشدور،آرزوسو دويوشمک، ينه

  .آرزوسو دشمنه قارشی يوروشدور
  دويوشسوز کئچمه دی اونون بير گونو

  .او، بئله ياشادی بوتون عمرونو
   ***                   

  گوللر بزينده باغچانی، باغی،
  ياخين دوستالرييال بير سحر چاغی،

   اوزه گلدی مرضيه،-دشمنله اوز
  .دشمن اونو گوروب دوشدو لرزيه

  کری يره سريلدینئچه شاه نو
  .اونو دا دوشوندن بير گول له ديدی

  بو دويوش اونونچون سون دويوش اولدو،
  بو يوروش اونونچون سون يوروش اولدو،

  بو گوروش ابدی بير گوروش اولدو 
  سوسدو آرزوالرال دولو بير اوره ک، 

  .سپلندی يره نار دنه سی تک
  ***                     

  باسيب سازی سينه سينه 
 سندن دئسين آشيقالريم  -

  !مرضيه
  قاتيب سنی نغمه سينه 
  سندن دئسين آشيقالريم
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  !مرضيه
  آرخان اولدو دوغما وطن،

  .مبارزه سعادتين
  عمرون بويو دوين اولدون

  .قاپيسينی حقيقتين
   خارايا-نالرين زرياشي

  بوروننده،
  مجلسلرده گوروننده

  سن دويوشده، يوروشلرده 
  گورونموسن،

  گيريب خالقين اوره يينه 
  اوره کلرده گورونموسن 

  !مرضيه
  ئوز عشقينه مسلکينه 
  !اينانميسان مرضيه

  سن بو يولدا قيزيل قانا 
  !بويانميسان مرضيه

  سن سوسمادين، سوسامازدين،
  له ئوز آدينی قيزيل خط

  تاريخيمه ئوزون يازدين
  !مرضيه

   اپيلوق  عوضی
  اسکو ماهاليندا بير باغ سالميشيق،

  . دير بو باغين آدی» مرضيه باغی«
  بو گئجه يانيندا قوناق قالميشيق،

  .سن ای يوردوموزون فخری ئوالدی
  . دير بو باغين آدی» مرضيه باغی «

  ***                    
  ده،حيکلين دايانيب توفنگ الين

  . بو گورکم نئجه ده ياراشير سنه
 

  
  ائله بيل بو گئجه دوغما ائلينده،
  .اولدوزالر آخاراق قاريشير سنه
  .بو گورکم نئجه ده ياراشير سنه

  ***                    
  حاشيه 

  .اونو دفن ائله دی ئوز يولداشالری
  .اونو دفن ائله دی سالحداشالری
  اونو دفن اتديلر ايگيد ار کيمی،

  .ير سرکرده کيمی، بير اسگر کيمیب
  اسدی بو خبردن بوتون داغ، دره ،

  .  آغالدی، نرگيز آغالدیبنووشه
   يايلدی بو خبر کنده، شهره 

  .تهران فغان اتدی، تبريز آغالدی
  اونا دوروموزون هجری دئيک؟
  يوخسا بابکيمين خنجری دئيک؟
  او گلين اولمادی گلينلر کيمی،
  .بيمیاونون بو نسگيلی اوزدو قل
  او، آنا اولمادی آناالر کيمی،

  سئوگی چشمه سينده، سئوگی گولونده
  .او چيمه بيلمه دی سوناالر کيمی

  نه انليک، نه کيرشان گورمه دی اوزو
  .آزادليق سعادت اولدو الک سوزو

  .ايگيدلر گوزونده اولدو ايلک سوزو
  ايگيدلر گوزونده فرحادا دوندو،
  . اوشاقالر بير شيرين اوالدا دوندو

  سن منيم فخريمسن دای بيلسين ائللر،
  .عمرونو، گونونو، چکديلر دارا

  سنين قيز سينه نه دئشدی گول له لر، 
  !عشق اولسون، عشق اولسون قحرمانالرا

  عارف صفا 
١٩٨٢  

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



  
  
  

  
  

  

 نامه اعتراضی کارگران آهنگری تراکتورسازی تبريز

کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی تبريز بدنبال 
اعتراضات اخير خود و بی توجهی مسئوالن به 
مشکالت پيش آمده از سوی مديريت اين واحد، نامه 
ای سرگشاده را به شرح ذيل تهيه و جهت انتشار در 

  .رار دادنداختيار رهسا نيوز ق
آنان در قسمتی از نوشتار خود با انتقاد از سرهنگ 

مسئوالنی “: نوشته اند) مديريت اين واحد( محمدپور
که هميشه از عدالت در جمهوری اسالمی دم می 

که در اين نظام ناعدالتی کامل   زنند بهتر است بدانند
بر قرار است چرا که در اين نظام نه نظارتی هست 

ن نظام روش پرورش ظالم را در و نه عدالتی، اي
پيش گرفته است و ظالمانه مردم را کنترل می کند، 
خصوصا قشر کارگری در همه جای ايران 

  .”عزيزمان
  :متن کامل اين نامه بشرح زير است

  با سالم
مدتی است که شخصی پاسدار، از سپاه پاسداران بنام 
آقای سرهنگ محمد پرويزی که قبال هم چندين بار با 

 و فرم نظامی سپاه وارد کارخانه شده بود و لباس
برای بازديد و بازرسی از شرکت چندين بار 
مراجعت نموده بود، چند ماهی است که از 
بازنشستگی ايشان در سپاه گذشته است و ايشان رسما 

در شرکت آهنگری مشغول بکار شده اند و از بدو 
اکنون ما کارگران آهنگری تراکتورسازی نه توان و 

والنی که هميشه از عدالت در جمهوری اسالمی مسئ
دم می زنند بهتر است بدانند که در اين نظام ناعدالتی 
کامل بر قرار است چرا که در اين نظام نه نظارتی 
هست و نه عدالتی، اين نظام روش پرورش ظالم را 
در پيش گرفته است و ظالمانه مردم را کنترل می 

ای ايران کند، خصوصا قشر کارگری در همه ج
  .عزيزمان

کارگران در ايران با اين انديشه می خوابند که صبح 
آيا کارگران که قشر .حکم اخراجشان خواهد آمد

زحمت کش هستند هميشه بايد در اضطراب و 
استرس زندگی کنند؟بايد هميشه شرمنده خانواده 

  هايشان باشند؟
ما کارگران ، بعد از رحمت خدای منان و بزرگ ، 

ن به شما رسانه های معزز می باشد تا چشم اميدما
صدای ما را در اين خفگان به گوش مسئوالن و همه 
دنيا برسانيد تا پرده ای ديگر از جنايات فاسدين بر 

  .داشته شود
 عده ای از کارگران شرکت آهنگری –با تشکر 

 تراکتور سازی تبريز
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 اميرعلی الهرودی: رباش رداکتو
  قزئت تحريريه هئيتی طرفيندن نشر اولونور

  قزئتين آرتيريب، ياييمی آزاددير
az mk –adf @  mail info -E 
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 و فقط روحيه کار داريم و نه هيچ امنيت شغلی
انتظار روز اخراجمان را می کشيم، اين تهديدها 
و قدرت طلبی ها بهمراه عدم پرداخت حقوق و 
مزايا باعث شده است که کارگران در خفقگان و 
سکوت کار کنند و از ترس برخوردهای ظالمانه 
اين سرهنگ بازنشسته هيچ حرفی برای احيای 

 نفر ١٠٠ورود به شرکت تعداد  .حقوق خود نزنند
از کارگران را اخراج نموده اند و مابقی 
کارگران را در حالت رعب و وحشت و تهديد و 

  انگشت نگاری تهديد نموده اند،

 حساب بانکی ما:                                     
Iranli Mohacirlar Camiyyati 
Azerbaijan Republic 
Kapital Bank, Branch: Yasamal 1 
SWIFT: IIAZ2X 
*USD*  Accont: 33180018403302338103 
Corr.Accont: 36089289 
Citibank N.A./New York, USA 
SWIFT: CITIUS33 
*EUR*  Accont: 33180019783302338103 
Corr. Accont: 11347403 
Citibank N.A./London 


