
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آذربايجانناشر افکارفرقه دموکرات                             ١٣٩٢خرداد  ١٠٣   شماره  دوره پنجم 

   چه اتفاق افتاد؟٩٢ خرداد ٢٤در  
مردم از ميان نامزدهای تاييد . انتخابات رياست جمهوری برگزار شد

شده شورای نگهبان،  حسن روحانی اصول گرای معتدل را ترجيح 
توده های ميليونی مصمم و نگران با استفاده از تنها . دادند و بر گزيدند

ظامی ـ امنيتی و باندهای ارتجاعی درون امکان به نقشه های محافل ن
بسياری از دست . بسيار رسا بود" نه"فرياد . حکومتی نه گفتند

  .اندرکاران سياست غافل گير شدند
 خرداد تمهيدات زيادی چيدند تا 4بيت رهبری، سپاه و بسيج تا پيش از 

تهديد و دستگيری فعاالن . بلکه مهار حوادث از دستشان خارج نشود
يشين، جلوگيری از گردهمايی، ايجاد گروههای مرجع تقلبی و سياسی پ

يک بارمصرف برای ايجاد پراکندگی و تقسيم آرای مردم، عقب نشينی 
های موضعی و موقتی، رد صالحيت هاشمی رفسنجانی کانديدايی که 
بر سر آن توافق همگانی بوجود آمده بود، توهم پراکنی در باره 

رد حامی گروههای نظامی ـ امنيتی به جابجايی نقش ولی فقيه از رهب
ميانجی نيروهای درون حاکميت، از جمله تدابيری بود که بمنظور 

با اين همه جنبشی که . مهندسی رای و فضای انتخاباتی صورت گرفت
در مبارزه خود عليه نا بسامانی اقتصادی و معيشتی، استبداد 

را تاب روزافزون و جنگ و فروپاشی، چهار سال سرکوب و پيگرد 
آورده بود، همچون آتشی زير خاکستر، دوباره شعله ور شد و با استفاده 
از موقعيتهای بوجود آمده، حضور خود را اعالم کرد و قصد خود را 
بر ادامه راه تا دستيابی به خواستها به آگاهی رساند و در قالب پايه 
اجتماعی نيروها و سازمانهای تحول خواه سبز و اصالح طلب با 

اهی اصول گرايان معتدل به حاشيه رانده شده به مصاف  گزينه همر
جنبش اجتماعی در اين مصاف . های باندهای نظامی ـ امنيتی رفت

عالوه بر مقاومت در برابر سرکوب و توطئه های رژيم و ايستادگی بر 
  :سر اهداف،  قابليت های تاکتيکی، قابل توجه ای از خود نشان داد

  ٢                                        ادامه در ص                    

                                                              
 جاني فرقه دمکرات آذرباهيانيب

 خواهند، انجام ی راحت گذاشت تا هرچه مدي را نباانياقتدارگرا
 !دهند

 !ی گرامهوطنان
 24 خيو روستا در تار شهر ی و شورای جمهوراستي رانتخابات
 بار انتخابات از نيا.  شودی بطور همزمان برگزار م١٣٩٢خرداد 

 باعث کنش و واکنش یژگي ونيهم.  برخورداراستی خاصی هایژگيو
 عدم ايشرکت و .   کشور شده استیاسي سی سازمان هااني در ميیها

 ی انتخاباتیبدنبال کودتا.  باشدی من آنيشرکت در انتخابات از مهمتر
، که " من کویرا "ی سراسرمي، و سرکوب جنبش عظ١٣٨٨سال 

 از هموطنانمان توسط عوامل ی شدن گروهیمنجر به کشته و زندان
 اصالح طلبان و اقتدارگران بوجود اني میميشکاف عظ.  شدميرژ
 اش یع اجتماگاهي پاشتري خواه هرچه بتي تمامتي حاکمجهيدر نت. آورد

 امر مهم، تمام تالش خود را بکار گرفت نيبا علم به ا. را از دست داد
 ري بگیفضا. دي کشور دور نمایاسي را از صحنه سی مردمیتا توده ها

 که از یونيزي تلوی شوها،یتي ـ امنی نظامیروهايو ببند توسط ن
 رهبران جنبش سبزبا یحصر خانگ.  کردندی شدگان سرهم بندريدستگ

 است یعيطب. ار داشت امر قرني همه و همه در خدمت ا،یواهاتهامات 
 ريي کردن مردم از هرگونه تغدي اقدامات، نا امني از تمام امياهداف رژ

.  باشدی موجود متي  وضعرشي در کشور و پذیو تحول اصالح طلب
 به آن دامن زي نیاسي سی از گروههای که متاسفانه از جانب برخیامر

ق نبود، بلکه  نه تنها موفتي حاکمنانهي کوتاه باستياما س.  شودیزده م
 عوامل ی ضد بشراتي جنایافشا.  شدليبه سرعت به ضد خود تبد

 مشابه و عملکرد دولت بر ی و زندانهازکي در زندان کهرمي رژیتيامن
 از ی رساند که  بخش بزرگيی کار را به جا،ی انتخاباتیآمده از کودتا

 ی جاری هااستي و مخالفان سنتقدان به مزي نتي درون حاکمیروهاين
 ٢                                                   ادامه در ص. شدندليدتب

 !تيم ملی فوتبال ايران به جام جهانی راه يافت 

 .مردم اين پيروزی را جشن گرفتند
با راهيابی تيم ملی فوتبال ايران به جام جهانی  جشن و شادی سراسر 

بال ايران بر تيم ملی پيروزی مقتدرانه تيم ملی فوت. کشور را فراگرفت
کره جنوبی که يکی از پر قدرت ترين تيم های آسيايی است، همه را 

خبرگزاری ها . شگفت زده ومردم کشور را غرق  شور و شادی  کرد
گزارش دادند که در اغلب شهرها وروستاهای کشور مردم بويژه 

جشن سراسری  به خاطر . جوانان به رقص و پايکوبی پرداختند
م ملی فوتبال، در واقع  مکمل جشن پيروزی مردم در پيروزی تي

اين گفته ظريف و معنادار .  خرداد بود24انتخابات رياست جمهوری 
پاس روحانی را قوچان نژاد گل :  "بالفاصله در ميان مردم نقل شد که

اين ظرافت طبع نشان از زيرکی مردم برای پيشبرد امر مبارزه  ".کرد
اصوال .  اهرم سياسی واجتماعی می باشدبا استفاده از هر پديده و

عرصه ورزش در کشور ما نيز مانند ديگر عرصه های سياسی ـ 
اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی  بيمار و آلوده به اغراض سياسی و و 

  ٥                       اداکمه در ص   .در چنبره باندها است

 در اين شماره

    ٣ ص                یخي ضرورت تارجانيفرقه دمکرات آذربا

 ٤  ص آن در منطقهی هاآمدي و پهيگسترش اعتراضات در ترک
 ٦              صزي تبریمي کارگران پتروشی انجمن صنفسيرئ

  ٧                                 صی مستقل کاگرینامه تشکل ها 

  ٨         ص                                انسان و طبيعت

  ١٣   ص                          !بايجان چه می گذرددر آذر

  ١٥           ص                             تاريئل اميد  شعر

  ١٦                  صآذربايجان دمکرات فرقه سينين
 

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          



  
  
  
  

  ...... چه٩٢ خرداد ٢٤در 
ــ تنظيم تاکتيک ها نه بر مبنای قدر قدرتی رژيم و يا اصالح 
ناپذيری آن بلکه با تکيه بر سازماندهی اراده واقعی مردم در 

  جهت تغيير
 بسيج و تغيير ــ قابليت دمسازگری با اوضاع متغيير، توانايی

  رويکرد متناسب با تغيير توازون قوا
ــ توانايی استفاده از تضادهای درون حاکميت و ساز وکارهای 

  موجود در راستای تشکل بيشتر و پيشبرد اهداف
به اين ترتيب به نظر می رسد با پيروزی مردم در انتخابات، 
فصل تازه ای در روند مبارزات پر فراز و نشيب جنبش 

چگونگی اين امر محتاج بررسی و .غاز شده باشدمردمی آ
  .خرداد رخ داد٢٤ارزيابی وجوه ديگر واقعه ای است که در 

رياست جمهوری منتخب حسن روحانی  چهره نا آشنايی 
چه به لحاظ منش و چه پيشينه سياسی و ديدگاههای .نيست

حتی . اقتصادی رونوشت ديگری از هاشمی رفسنجانی است
 اش برای کابينه بيشتر شخصيت های گزينه های اجتماعی

بنا . دولت رفسنجانی و يا همفکران آنان در دولت خاتمی هستند
بر اين شايد به تسامح بتوان از آغاز بازگشت تکنوکرات ها، 
جمعی از اصالح طلبان و بخشی از راست گرايان سنتی و 

  .معتدل به متن حاکميت سخن گفت
يت خواه بسادگی با واقعيات البته از آنجايی که اقتدارگران تمام

تغيير يافته کنار نخواهند آمد و داوطلبانه قدرت را واگذار 
نخواهند کرد از جهت سياسی جابجايی در حاکميت وقتی در 
عمل تحقق خواهد يافت که روحانی بتواند به بخشی از 
  :مطالبات مردم و وعده های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند

  ياسی و رفع حصر رهبران جنبش سبزــ آزادی زندانيان س

ــ بازبينی در رويکردهای رژيم نسبت به آنچه مربوط به 
  .حقوق ملت است

ــ کاهش نفوذ و اختيارات سياسی و امنيتی سپاه و محدود کردن 
  ميزان حضور آنان در فعاليت های اقتصادی

ــ باز کردن درجه ای از قانون مداری بر روندهای سياسی و 
موارد مهمی است که اجرای آنها پی آمدهای اقتصادی از 

موثری در ترکيب توازون قوای درون حاکميت و تنگ کردن 
اضافه برآن  به . عرصه فعال مايشايی باندهای حاکم خواهد شد

تقويت جنبش تحول خواه و گسترش و ژرفش دامنه خواستها و 
  .مطالبات مردم می انجامد

يندگان حسن روحانی در عين حال در اظهارات مشاوران و نما
در باره برنامه های اقتصادی ـ اجتماعی دولت يازدهم، به 
مولفه هايی اشاره شده است که بی شباهت به برنامه تعديل 

بعبارت ديگر خصوصی . اقتصادی دولت رفسنجانی نيست
سازی، آزاد سازی و ادغام در بازار جهانی با عناوينی چون 

هبود فضای کسب و  قانون اساسی، ب44اجرای درست اصل 
کارو تدبير و عقالنيت  در ارتباط با جهانيان، راه حل دراز 

اين شيوه . مدت و قطعی فالکت اقتصادی جاری اعالم کرده اند
.  سال گذشته آزموده شده اند24های سازماندهی اقتصاد در 

اگر دولت روحانی در تدوين سياستهای اقتصادی ـ اجتماعی، 
ولت سازندگی، دولت اصالحات و تجربه ها و ناکامی های د

دولت باصطالح عدالت گرا را لحاظ نکند از مهار و مديريت 
تحول واقعی . و رفع بحران همه جانبه خبری نخواهد بود

منطبق با ماهيت جنبش تغيير طلب تنها از طريق دمکراتيزه 
کردن سياست و اقتصاد و تامين آزادی و عدالت اجتماعی 

  .توامان حاصل خواهد شد
  
  
 ..... فرقههيانيب

 قي نژاد در ادامه همراه بود با تعمی چهار ساله دوم احمدتيحاکم
.  ی و اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادیاسي سی بحرانهاشتريهرچه ب

 ني ، به ای خارجیروهاي ها و احتمال حمله نمي شوم  تحرهيسا
 کي باره به کي به یلارزش پول م. دي بخشیبحرانها ابعاد تازه ا

 مردم ري بشدت دامنگیکاريفقر و فالکت و ب.  کردداي پليارم تقلچه
 ی اعتراضی جنبش ها،ی اجتماعی بحران هاديبه موازات تشد. شد
 اقشار مختلف شتري بیتينارضا.  کردندداي پی ترقي شکل عمزين

 روشنفکران، هنرمندان، ان،يجامعه از جمله زنان، جوانان، دانشجو
ارگران و زحمتکشان را از  ساکن کشور و بخصوص کاماقو

 کرد با دامن زدن به ی سعتيحاکم.  داشتی موجود  را در پتيوضع
 و ترساندن مردم از جنگ، اعتراضات مردم را ی خارجیبحران ها

 مردم خاموش ی ترفندها جنبش اعتراضني ارغميعل. سرکوب کند
 و جنبش یخواهيد جنبش آزاوندي ساله گذشته پکيبخصوص در . نشد

 را هرچه یخواهي جنبش آزادی کارگران، سمت وسویاعتراض
حضور .  به سمت جنبش عدالت خواهانه سوق داده استشتريب

 ني ساله گذشته و در عکي کارگران در ی مبارزات صنفريچشمگ
 ی به عمق مبارزات اجتماعک،ي دمکراتی هایحال دفاع آنان از آزاد

 تيه حاکم است کیزي همان چنيا. ت اسدهي بخشیشتري بیمردم غنا
  . از آن در هراس استیهي فقی خواه ولتيتمام

 اقشار مختلف مردم که خواهان مي عظیروي ترس از آزاد شدن ن
 را به انشي و اطرافی خامنه ای در کشور هستند، آقاقيتحوالت عم
 چند یآنها تالش کردند با معرف.  انتخابات از قبل انداختیفکر مهندس
 اني در می که چهره شاخصیمهور جاستي  پست ری برادينفر کاند
 ی رفسنجانیحضور ناگهان.   هدف خود نائل شوندنيبه ا. آنها نباشد

 ی مردم و گروههاري نظی و استقبال بیسيدر لحطات آخر نام نو
 اني از او بعنوان منتقد وضع موجود، تمام معادالت اقتدارگرایاسيس

 رد نيگ سننهي هزرفتني جز پذی بار چاره انيا.  ختيرا بهم ر
 صي تشخیرا شوسي رئتيبا رد صالح.   او را نداشتندتيصالح

  . به خود گرفتیدتري ابعاد جدتيمصلحت نظام، بحران درون حاکم
 جبهه تي و حمای عارف به نفع حسن روحانی آقایري کناره گبا

 از او نشان داد که اصالح ی و رفسنجانی خاتمیاصالحات و آقا
 از صحنه انتخابات ینيصد عقب نش اعتدال گرا قیروهايطلبان و ن
 اجماع که با مشارکت اصالح طلبان، هواداران جنبش نيا. را ندارند
 کننده نيي تعیريدر حال شکل گ...  و ی مذهبی ملیروهايسبز و ن

 یروهاي و نی رهبرتي سر راه بی خود مانع بزرگی بخودست،يا
 در یوحاناستقبال مردم از حسن ر.  خواهد کردجادي ای ـ نظامیتيامن
 ـ ی خاتمتي مختلف، بخصوص پس از حمای شهرهانياديم

 ن کردلي تبدی برااني نشان داد که توطئه اقتدارگرا،ی از ویرفسنجان
.  روبرو شده استی صامت با شکست فاحشی جامعه اکيکشور به 

  که ی به حسن روحانیحضور پر شور مردم در روز انتخابات و را
 لي شکست را تکمنيامعه داده است، ا در جی و تحول جدرييوعده تغ

 مرحله از ني با توجه به اجانيفرقه دمکرات آذربا. خواهد کرد
 کي انتخابات دمکراتکي که یادي زیا هیمبارزه، با اذعان به کاست

 به دي مبارزه را نباداني باور است که منيبر ا.  داردرانيدر ا
دولت . ند دست هستکي تي واگذار کرد که خواهان حاکميیروهاين

 از ی نژاد در هشت سال گذشته، نمونه بارزی احمدنيفاجعه آفر
 ی خاطر از همه هموطنان گرامنيبه هم.  استیتي حاکمنيچن

 و ستي تا در انتخابات بمي خواهی موري غی هایجاني آذربابخصوص
 ائتالف اصالح یداي کاندیچهارم خرداد شرکت و به حسن روحان

 .دهند ی راانيطلبان و اعتدال گرا
 جاني فرقه دمکرات آذربای مرکزتهيکم
 ١٣٩٢ و دوم خرداد ستيب

٢

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم            ١٣٩٢خرداد١٠٣  شمارهمدوره پنج



 
                                                                                             

  
  یخي ضرورت تارجانيفرقه دمکرات آذربا

 ٢٠بعد از سقوط ديکتاتوری رضا شاه مردم ايران سکوت 
اولين بار بعد از انقالب مشروطيت . ستندسال را در هم شک

. سازمانهای سياسی در صحنه سياست ايران حضور پيدا کردند
حضور ارتش متفقين درايران شرايط را برای آزادی های 

سازمانهای چپ در سراسر ايران . دمکراتيک فراهم کرده بود
گسترش ) آذربايجان(بويژه در شمال و شمال غربی ايران 

ان و شمال ايران يگانه منطقه ای بودند که در آن آذربايج. يافت
. به جز حزب توده ايران تشکيالت ديگری وجود نداشت

آذربايجان هميشه در مبارزه برای آزادی و دمکراسی پيش گام 
مردم آذربايجان پيرامون حزب توده ايران گرد . بوده است

 .بدين طريق آذربايجان به يک منطقه انقالبی تبديل شد. آمدند
در زد و . مبارزه عليه اربابان و ستم ژاندارمها توسعه يافت

خوردها ميان دهقانان و اربابان بسياری از مبارزين جان خود 
اين مبارزه مردم آذربايجان را آب ديده .  را از دست دادند

آينده نزديک نشان داد که آذربايجان در جبهۀ مقدم . نمود
  ..آزاديخواهان ايران قرار دارد

بدين . ای متفقين رضاشاه را از قدرت خلع يد کردندنيروه
طريق شرايط برای آزاديهای دمکراتيک را به ايران باز 

اما حکومت ارتجاعی و آزادی کش در جای خود باقی . گشت
پشت سر اين حکومت، دولت های بريتانيا و آمريکا که . ماند

 بدين سبب بود که. در ايران حضور نظامی داشتند قرار گرفتند
اين دو کشور ميخواستند نيروهای خود را قبل از موعد مقرر 
بيرون ببرند، تا بدين وسيله حکومت دست نشانده آنها بتواند 

در چنين . ديکتاتوری دوران رضا شاه را دوباره احيا کند
شرايطی ضرورت پيدايش يک نهضت مردمی در آذربايجان 

تاتوری برای اين که آذربايجان مبارزه ضد ديک. محسوس بود
را بر دوش بکشد، تشکيل سازمانی الزم بود که مردم را برای 

اين سازمان نام فرقه . مبارزه در اين راه سازماندهی کند
سازمانی که پايۀ طبقاتی . دمکرات آذربايجان، به خود گرفت

وسيع داشت و می با يست همه ساکنين آذربايجان، صرف نظر 
د هم آيند وهمه از مليت و زبان در اين سازمان ملی گر

  .شهروندان را در راه آرمانهای آزادی و دمکراسی متشکل کند
و اين برنامه . آماده کردن برنامه اين سازمان ضرورت داشت

 ١٣٢٤در روز دوازدهم شهريور . توسط پيشه وری تهيه شد
به دو زبان آذربايجانی و فارسی منتشر ) ١٩٤٥ سپتا مبر ٣(
ت کسب خود مختاری  شهريور ضرور١٢در بيانيه . شد

آذربايجان با داليل کافی و محکم ثابت شده و تحصيل خود 
متن خالصه . مختاری بوسيله انجمن ايالتی پيش بينی شده است

  :ماده ای بيانيه در اختيار خوانندگان قرار می گيرد١٢شده 
 ضمن حفظ استقالل و تماميت ارضی ايران، بايد به -١

آزادی داخلی و خود مختاری موازات آن برای خلق آذربايجان 
مدنی داده شود که بتواند در راه احيای فرهنگ خود و آبادانی 
آذربايجان و هم سو با حفظ قوانين عادالنه مملکت سرنوشت 

  ...خود را تعيين کند
 برای اجرای همين منظور بالفور انتخاب انجمنهای ايالتی و -٢

  .واليتی برگذار و شروع بکار خواهد کرد
دارس آذربايجان تا کالس سوم بزبان آذربايجانی  در م-٣

تدريس و از کالس سوم به بعد در کنار زبان آذربايجانی، زبان 
  ...فارسی نيز تدريس خواهد شد

 فرقه دمکرات آذربايجان در خصوص گسترش صنايع و -٤
کارخانه های . کارخانه ها تالش نموده و سعی خواهد کرد

  رفع مشکل بيکاری پرداخته موجود تکميل و از اين طريق به 
  

  
  
  

و در گسترش صنايع دستی و ماشينی وسائلی را بوجود خواهد 
  ...آورد
 گسترش تجارت از مسائل الزم و جدی فرقه دمکرات -٥

انسداد راه ها تا امروز موجب پايمال شدن . محسوب می شود
... ثروتهای خرده مالکيتی روستايان و بازاريان سبب اختالس

برای جلوگيری از اين کار فرقه دمکرات در . ستآنان شده ا
پی يافتن راه هائی از جمله بازارهای خارجی برای فروش 

  ...امتعه آذربايجان با استفاده از راه های ترانزيت می باشد
 يکی ديگر از هدف های اصلی فرقه دمکرات آباد کردن -٦

به همين زودی قانون انجمن های . شهرهای آذربايجان است
به خصوص تأمين آب آشاميدنی ... تغيير خواهد يافتشهر 

مردم شهر تبريز از مسائل فوری و جاری فرقه دمکرات 
  .آذربايجان می باشد

 بنيان گذاران فرقه دمکرات به خوبی ميدانند که نيروی -٧
ثروت آفرين و توان اقتصادی در بازوی روستايان نهفته 

مين نيازهای فرقه سعی خواهد کرد که به منظور تا... است
تعيين حدود معقول در . روستايان قدمهای اساسی بر دارد

پرداخت های رعايا به اربابها و جلوگيری از مالياتهای غيری 
... از وظايف مبرم و فوری فرقه دمکرات است... قانونی

... امالک خالصه و زمين هائی که اربابان آنها متواری شده اند
بزودی به آذربايجان در صورتيکی که اين زمين داران 

مراجعت نکنند و بر اساسی موازين قانونی فرقه، در اختيار 
فرقه تالش خواهد کرد تا ... روستايان گذشته خواهد شد

نيازهای روستايان و کشاورزان به ابزارهای کشاورزی و 
  .زمين را مستقيمأ و سريع مرتفع نمايد

ه بر  يکی ديگر از مهم ترين وظايف فرقه دمکرات مبارز-٨
خطر بيکاری از هم اکنون بطور جدی . عليه بيکاری است
از طرف دولت مرکزی و مقامات محلی ... خود نمائی ميکند

فرقه ... آنها هيچ اقدامی در اين زمينه انجام نگرفته است
  ...مجدانه می کوشد که اين خطر مهار شود

 فرقه دمکرات خواهد کوشيد تا آذربايجان متناسب با نفوس -٩
در اين صورت نمايندگان . نتخاب نماينده داشته باشدحق ا

آذربايجان تقريبأ يک سوم کل نمايندگان مجلس را تشکيل 
) بشکل آزاد(انتخابات بايد در سراسر ايران ... خواهد داد

  .همزمان برگذار و کم ترين زمان ممکن تمام شود
 فرقه دمکرات آذربايجان با کارکنانی که خود را در جمع -١٠
ات جا داده و به گرفتن رشوه و عمل اختالس مشغولند ادار

مبارزه خواهد کرد و از کار کنان صادق قدردانی به عمل 
مخصوصأ تالش خواهد کرد تا در آمد آنها را . خواهد آورد

طوری تنظيم کند که ايشان نياز به دزدی و خيانت نداشته 
  .يک زندگی آبرومند برای خود فراهم کنند... باشند
قه دمکرات سعی خواهد کرد بيشتر از نصف ماليات  فر-١١

و از . های مستقيم صرف احتياجات خود آذربايجان بشود
ميزان ماليات های غيره مستقيم به ميزان قابل توجهی کاسته 

  .شود
 فرقه دمکرات آذربايجان خواهان دوستی با تمام دولت ها -١٢

هد به خصوص دول متفق می باشد و به اين روند تداوم خوا
در پايان اين بيانيه گفته می شود اينها هدف های بنيادين .بخشيد

ما اميدواريم هر يک از . بنيانگذاران دمکرات هستند
وطنپرستان آذربايجان چه در داخل آذربايجان يا بيرون از 
آذربايجان در رسيدن به اين هدف مقدس با ما هم صدا و متحد 

  .شوند
  .زنده باد آذربايجان دمکرات

 . باد ايران مستقل و آزادزنده
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   آن در منطقهی هاآمدي و پهيگسترش اعتراضات در ترک
 2013-06-07 خيتار
 

 ،ی بعد از آرامش چند ساله، که همراه با توسعه اقتصادهيترک
 بود، روز ی و محدود دمکراسی و گسترش نسبیاسيثبات س

 جوانان به ژهي مردم بویتوده ها.  گذراندی می پر تنشیها
 و گسترش ی در اوضاع کنونريي خواهان تغختهي ها ربانايخ

 نهيشي کشور نو ظهور در اقتصاد با پني در اشتري بیدمکراس
 یعي افتد و دامنه وسی روز ها اتفاق منيآنچه ا.  اندیاستبداد

 بدون ی هم در اجرادي در گذشته ها و شاشهي رردي گیبه خود م
 و یلملل اني بانک بی اقتصادی هااستي سیچون و چرا

. آ(  عدالت و توسعه ی حزب اسالمگرایصندوق پول از سو
 ی تشکل اجتماعونه با هرگسميبراليدارد که بنام نئول) پ.ک
 ی در پنهان و گاهی گوناگون گاهی به شکل های کارگرژهيبو

 ،ی اقتصاداستي سني ایآشکار مبارزه کرده است، اجرا
 داده، شيرا افزا و پنهان ی توده ایکاري فقر و ب،یفاصله طبقات

 و صادرات، شرکت ها و دي تولشيهمراه با مهار تورم، افزا
 در ی سازی با نام خصوصرموسسات وابسته به عموم را د

 افتد، ی آنچه اتفاق منيبنابر.  ها قرار داده استی خودارياخت
 جوانان و روشنفکران ژهي خشم فروخورده مردم بوینشانه ها

 نيت اسالمگرا است که در ا و عملکرد دولیاز اوضاع کنون
  .سال ها انباشت شده است

 بي رجب طی عدالت و توسعه به رهبری اسالمگراحزب
 کي الئی سال است که اداره جمهور١٠ از شياردوغان ب

 ی مختلف بار ومحتوای را در دست گرفته، با ترفند هاهيترک
 در یراتيي دولت تغی هاهياني برده، با بني را از بکيواژه الئ

ش زنان، ساخت مسجد و نمازخانه در کنار موسسات پوش
 مردم بوجود آورده ی زندگوهي و شی و مراکز آموزشیدولت
 هي را در ترکی اقتصادداري و پاعي رشد سراني منيدر ا. است

 يیحزب عدالت و توسعه و رهبر آن اردوغان به نام و توانا
 هي ترکی خود ثبت کرده، همواره سخن از مدل و الگوتيريمد

 است مآنچه مسل.  آوردی ماني به می اسالمی کشور هانيدر ب
 در کشور ی بهترطي در اقتصاد شراهي ترکی درصد٨رشد 
 هي ترکگاهي بوجود آورده و جاسمي صادرات و تورد،ي تولیبرا

 ی کرده است، ولتي تقوافتهي کشور توسعه ٢٠ نيرا در ب
  در حد مطلوب رشد نکرده،ی و دمکراسیهمسو با آن آزاد

 شود سست دي بای سنت که همراه با رشد اقتصادی هاهيهنوز پا
 آمدهي شدن بوجود نراني وی الزم برای و شکاف هادهينلرز
 مردم و ی و مذهبیني دیاردوغان با استفاده از باور ها. است

 به نام خود دچار توهم، خود یاسي و ثبات سیثبت رشد اقتصاد
به هر گونه  و غرور کاذب شده است، از آن رو یفتگيش

 ی به آن مري تحقا دهد، بی در جامعه واکنش نشان میاعتراض
 خواند تا ینگرد و جوانان معترض را اراذل و اوباش م

 درصد ۵٠ از شي بدي گوی و مدي گشای زبان مدي به تهدکهيجائ
 ی مدانياز مردم با من هستند هر موقع بخواهم آنان را وارد م

مردم هم دچار توهم شده، اردوغان در شناخت اعتراض !! کنم
 نامد که با خارج از کشور ی میط افراناني نشهيآنان را حاش
  .در ارتباط اند
 مرکز کي از پروژه ساخت ی رو به گسترش کنوناعتراضات

استانبول که متعلق به عموم مردم  » یگز«  در پارکیتجار
 ی براستي زطي از طرفداران محیاست اغاز شد، گروه اندک

  .  پارک در آن گرد آمدندبيقطع درختان و تخر از یريجلوگ
  

  
  
  
  
  
  
  

 
  
 ني آنان را پراکنده کرد، ایادي ضد شورش با خشونت زسيپل

 را در ی جرقه تظاهرات سراسرسي پلزياقدام خشونت آم
 ی هزاران نفر به سویدر مدت کوتاه. کشور فراهم آورد

 بار با ني اسيپل.  شدندري در استانبول سرازمي تقسدانيم
 آب پاش به ني با کاربرد گاز اشگ آور و ماششتريخشونت ب

 ی مجروح، تعدادی تعدادجهيمتفرق کردن آنان پرداخت، در نت
خشونت .  نفر از جوانان معترض هم جان باختکي و ريدستگ

 بود که ی مردم به حداني پراکنده در می هایتي و امنسيپل
 خود ی ورودی مغازه ها، رستوران ها و هتل ها در هایبرخ

 تظاهرکنندگان باز گذاشتند تا آنان از خشونت، گزند یرا به رو
  . در امان باشندسي پلانهيو حمله وحش

 بزرگ ی هاهي وابسته به سرمای خصوصیونيزي تلوی هاکانال
 مهم را پوشش ی که همه اخبار و رخداد های دولتیو کانال ها

 تظاهرات ني دهند در ساعات نخست از کنار ای می خبرعيوس
 سرعت گسترش تظاهرات به شهر ی گذشتند ولیبزرگ مردم

 و ر بزرگ و کوچک، آنان را بر آن داشت که در روند کایها
 نظر کنند و خبر تظاهرات را دي خود تجدی خبری هاتيعالف

 آغاز شده بود ی ما٣١اعتراضات که از روز . بازتاب دهند
 بخود یعتري و با گذشت زمان ابعاد وسافتيهمچنان ادامه 

 کوچک و ی بزرگ و گاهی از شهر هادهياخبار رس. گرفت
 یها ی از خودسرني دهد که مردم خشمگیدور افتاده نشان م

 کند به ستوه آمده، وارد ی منيردوغان که به شعور آنان توها
 تن ٣تاکنون .  شده اندی وی هایکارزار و مبارزه با خودکامگ

واکنش .  انددهي به قتل رسسي پلسري کمکياز تظاهر کنندگان و 
 بود و در عي سراري به گسترش تظاهرات بسهيبازار سرما

م کاسته شد و  سهاش درصد از ارز٨ هفته ی روز کارنياول
 خود در زاني مني ترنيبه پائ » رهيل « هي ترکیارزش پول مل

 جمهور، سي عبداله گل رئاني منيدر ا. دي رسري اخیسال ها
 از مردم ی معاون اردغان شتاب زده به دلجوئنچيبولنت آر

 در ی مجتع تجارکيپرداختند و اعتراض مردم را به ساخت 
 دهي دبيسته، از افراد آس دانععادالنه و مشرو » یگز« پارک 

  .دنديپوزش طلب
 رفته شي پی بگونه اهي ترکیاسي نظام سري اخی سال هادر

 و ی قوا و استقالل آنها متزلزل شده نظام آموزشمياست که تقس
 آن در کنترل گروه فتح اله گولن قرار گرفته و قوه یتيامن

 اسالمگرا ها قرار اري در کنترل و اختی هم به نوعهيقضائ
   متحده است االتيفتح اله گولن که خود ساکن ا. ته استگرف

                                                       ادامه در ص
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  .....گسترش اعتراضات در
   با حزب عدالت و توسعه و شخصیکي نزداريرابطه بس

 از افسران ی سال ها تعدادني در اهيقوه قضائ. اردوغان دارد
 و روزنامه نگاران را به جرم تدارک انيانشگاه رتبه، دیعال

 در بازداشت نگهداشته و نيکودتا با رمز ارگنکون و پتک آهن
 حاضر بر اساس گفته الدر ح.  محکوم به زندان کرده استاي
 روزنامه ٩۴ از شي روزنامه نگاران بهي اتحادني مسئولیها

  . برندی مختلف در زندان به سر مینگار به جرم ها
 و درس آموز زي شگفت انگهي ترکی دولت اسالمگرایرا بآنچه

 ،ی کنونزيبود، سرعت و گسترش تظاهرات مسالمت آم
 مردم، ی توده های و همبستگتي آن و حمایسازمانده

 و سندگاني روشنفکران، نو،ی کارمند–ی کارگریکاهايسند
 دارو، کتاب و ،یمردم با آوردن خوراک. هنرمندان از آن بود

 تي از تظاهرکنندگان حمایحي و تفریشتي معائل وسگريد
 که ري معاون نخست وزنچي بولنت آرکهيمستمر کردند تا جائ

   را به عهده دارد یري نخست وزتي اردوغان مسئولابيدر غ
 گروه داريدر د.  تظاهرکنندگان شدندگانيخواهان مذاکره با نما
 نام مي تقسداني می همبستگبوني که ترنچيمذاکره کننده با آر

آنان .  بند مطرح شد٨ تظاهرکنندگان در یارد، خواسته هاد
 یگز«  در پارک یخواستار توقف پروژه ساخت مرکز تجار

 آمران و یريگي استانبول و آنکارا، پسي پلی روسای، برکنار»
 استفاده از گاز تيعامالن حمله به تظاهرکنندگان و ممنوع

 یگر کاروني کنفدراستي حمااني منيدر ا. اشگ آور شدند
و شرکت آنان در تظاهرات » کسک « یو کارمند » سکيد«

 حقوق ،ی مدنی حفظ نهاد های مردم براینشانگر همبستگ
  . کشور استني در اسمي و اصل مهم الئی و اجتماعیاسيس
 را در مجلس تي حزب عدالت و توسعه که اکثراني مني ادر
 ی ، نظام حکومتی قانون اساسريي دارد، خواهان تغهي ترکیمل

اردوغان در نظر .  استیاستي به ریو گذر از نظام پارلمان
 مردم ی جمهور از سوسي نظام و انتخاب رئرييدارد با تغ

 مردم ی باور است که از سوني انتخابات شود و بر اديکاند
 و ی روشنفکران، طرفداران آزادینگران. انتخاب خواهد شد

عدالت و  اردوغان در حزب مي از آن است که تی مدنینهاد ها
 ی در سر دارند و جامعه را بگونه ای پنهانیتوسعه نقشه ها

.  خود برسندی کنند که بتوانند به خواسته های میسازمانده
 و سمي سلطانيی پرپاهاحزاب مخالف دولت، اردوغان را متهم ب

 ی حفظ آزادی برادي کنند که بای در کشور می فردیکتاتوريد
 اني منيدر ا. الفت شود مخی با آن و روند کنونیو دمکراس

 یبهار ترک«  تظاهرات و ادامه آن واژه عيآغاز و گسترش سر
 روند نيآنچه مسلم است ادامه ا.  کندیرا در اذهان زنده م» 
 آن بر ري تاثنيشتريب.  در منطقه داردی مهماري بسی هاآمديپ
 و جامعه ی دو کشور از نظر ساختارنيا.  خواهد بودرانيا

 در ی گذشته گاهیدر دهه ها.  باهم دارندی فراوانیشباهت ها
هر حرکت، .  در رقابت باهم به سر برده اندشتري بیرفاقت ول
 از آن کي در هر ی و اجتماعیاسي و تحول سیداريجنبش ، ب

 ی از گذشته هاهيترک.  گذاردی میگري بر دیمي مستقريثدو تا
 بوده استمداراني سی روشنفکران و گاهی برايیدور الگو

 در سمي و سکوالری دمکراس،یاز آن رو طرفداران آزاد. است
 ،ی گذار در آن با گسترش همبستگري دو کشور تاثژهيمنطقه بو

 توسعه همه ري توانند مسی مگريکدي از تي و حمایدرس آموز
  … دهندرييجانبه را فراهم آورند و سرنوشت منطقه را تغ

 يیايحي ني محمد حسدکتر
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم             ١٣٩٢خرداد ١٠٣ شمارهدوره پنجم

  ....تيم ملی فوتبال ايران
  

به همين خاطر اين . طبعا اين امر مهم از ديد مردم پنهان نيست
بی توجهی  و سوء استفاده مسئوالن حکومتی از ورزش بارها 

. ر در ميادين ورزشی واقع شده استمورد اعتراض جوانان کشو
گروه گرايی، باندبازی، داللی، دخالت های نا بجا دستگاههای 
دولتی ـ امنيتی و ناکارآمدی مديران نا اليق و فاقد تخصص الزم 
و عدم تخصيص بودجه کافی  بخصوص  برای شهرها و 
روستاهای دور افتاده کشور از جمله مشکالت عديده جامعه 

.  لطمات جبران نا پذيری به آن وارد کرده استورزشی ماست که
ماحصل و عملکرد سياست های غلط در امور اجتماعی از جمله  
ورزش ناهنجاری هايی مانند اعتياد، خمودگی و افسردگی  و 
رويکرد  به بزه کاری در ميان جوانان و حتی کودکان را در پی 

ست که شدت و حدت اين بليه اجتماعی در حدی ا. داشته و دارد
صفحات روزنامه ها و جرايد مجاز کشور را نيز در بر گرفته 

هشدار و اعتراض جامعه شناسان و کارشناسان به مقامات . است
بی توجهی مقامات . ذيربط با بی توجهی آنان روبرو شده است

رژيم به سالمتی جامعه  نگرانی عميقی در بين خانواده ها بوجود 
ه بعنوان سرمايه های ملی و نا گفته نماند آنچ. آورده است

معنوی ورزش ايران وجود دارد که گاها در عرصه جهانی خود 
نتيجه کوشش و تالش جوانان غيور کشور و . را نشان می دهد

حمايت پيشکسوتان و دلسوزان اين عرصه می باشد نه مقامات 
  .دولتی

 طبعا دولت هايی که به سالمتی روحی و روانی مردم کشورشان 
شرايط و امکانات الزم را برای تغذيه سالم، بهداشت . دمی انديشن

نمونه واقعی چنين . و امکانات ورزشی همگانی ايجاد می کنند
توجه و برنامه ريزی ها  فقط ميتوان در نظام های سوسياليستی 

با نگاهی به تاريخ کشورهای سوسياليستی، از . جستجو کرد
... ا و چين و جمله  اتحاد جماهير شوروی، آلمان شرقی، کوب

در اين کشورها امکانات ورزشی . متوجه اين امر مهم می شويم
همه مردم از کوچک تا بزرگ، . در اختيار همگان قرار داشت

بی . امکانات رايگان و هم فراقت استفاده از ورزش را دارا بودند
جهت نبود که ناهنجاری های اجتماعی در ميان جوانان اين 

يادين  جهانی ورزش مانند المپيک را از کشورها بسيار پايين و م
بر عکس در نظام های سرمايه داری عرصه . آن خود کرده بودند

ورزش از اختيار همگان خارج و به خواص اختصاص داده می 
در جهان سرمايه داری  ورزش بعنوان کااليی ويترينی و . شود

محلی برای سوءاستفاده های کالن مورد توجه است و باندها و 
يای جهانی از قبل ورزش سودهای ميلياردی به جيب می ماف
توجه به ورزش حرفه ای که رسانه های غربی شب و روز . زنند

مبلغ آن هستند، يعنی  امکانات ورزشی از دست رسی  همگان 
  .خارج و در اختيار تعداد خاصی قرار بگيرد

در ورزش ايران همانطور که اشاره شد دست های آلوده ای 
. که امکان همگانی و شکوفايی آن را سد کرده استوجود دارد 

نيروهای نظامی ـ امنيتی همانطور که در پهنه سياست و اقتصاد 
در عرصه ورزش نيز سد . مانع رشد و پيشرفت کشور شده اند

همزمانی جشن و شادی مردم در انتخابات . بزرگی ايجاد کرده اند
به جام جهانی رياست جمهوری و راهيابی تيم فوتبال ملی ايران 

شايد  ورزش ايران هم زمان با  ديگر . را بايد به فال نيک گرفت
عرصه های سياسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی کشور مفری برای 

  .برون رفت از وضعيت فالکت باری که دچار آن است، پيدا کند
 

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



  
  
  

  زي تبریمي کارگران پتروشی انجمن صنفسيرئ
 حق مسکن، تمسخر ی هزار تومان١٠ شيافزا

   استیجامعٔه کارگر
  

 احتمال ز،ي تبریمي کارگران پتروشی انجمن صنفسيرئ
 حق مسکن در پاسخ به اعتراض ی هزار تومان١٠ شيافزا

  . دانستیجامعٔه کارگر به نيآارگران را تمسخر و توه
 مزد نيي تعی شوراسي کار و رئري وز،»ی عباساسداهللا«
 حق مسکن شي از احتمال افزاتر شيپ)  کاری عالیشورا(

   هزار تومان خبر داده بود٢٠ هزار تومان به ١٠کارگران از 
 ی هزار تومان١٠ شيافزا:  باره  گفتني در ا»یناصر چمن «

 هزار ١٠.  استیراني احق مسکن، کوچک پنداشتن کارگران
  . آن بخواهد زمان بر شودشي ندارد که افزایتومان ارزش

 ١٠ شيمن به تحقق وعدٔه افزا:  ادامه دادی فعال آارگرنيا
 ني بهتر است ای و حتستمي نني حق مسکن خوشبیهزار تومان

 چندصد یبها  چرا آه با وجود اجارهردي صورت نگشيافزا
 حق مسكن به مضحكه یتومان هزار ١٠ شي افزا،یهزار تومان

 یارهاي بر اساس معی واقعشي افزاكي است تا تر هيشب
  .یاقتصاد

 یري گمي در جلسٔه تصمري که وزی زمان،ی چمنی گفتٔه آقابه
 رسد ی به نظر مکند ی نمداي کارگران حضور پشتيدربارٔه مع

  . بماندیها در حد حرف باق وعده
 بار بر ني کار که ای عالی جلسات شورابي با اشاره به ترکیو

 ۵شورا از :  کرداني به سود کارگران است بشهيخالف هم
 يی کارفرماندٔهي نما٣ و ی کارگرندٔهي نما٣ دولت، ندٔهينما
 مثبت نصف به ی حق مسکن با راشيافزا.  شده استليتشک

  .شود ی مبي اعضا تصوکيعالوه 
 ١٠ شي با افزاکند یدولت ادعا م:  ادامه دادی فعال کارگرنيا

 ندگاني حق مسکن موافق است که با احتساب نمایهزار تومان
 حق شي اعضا به افزاکي در شورا، نصف به عالوه یکارگر

 ري آن را به تاخشيپس چرا افزا. دهند ی مثبت میمسکن را
   اندازند؟ یم

 قانون کار را ۴١ ماده ري کار در تفسري وزی ادعایچمن
 41 ماده حيتصر بر خالف شانيا:  خواند و گفت»فيتحر«

 ی مزد به اندازٔه نرخ رسمشي به افزایازيقانون آار معتقدند ن
 ی آقاديشا. ستي نی بانک مرکزیتورم اعالم شده از سو

 آه در دسترس آند ی صحبت میگري از قانون آار دیعباس
  .ستي نامعهج
 ماده ري هفتٔه گذشته در تفسی تعاون، کار و رفاه اجتماعريوز
 با دي مزد باديگو یقانون م«:  شده بودی قانون کار مدع۴١

 ستي درست ننيا.  تورمزاني شود نه به منييتوجه به تورم تع
 ٣١ دي درصد است پس حقوق هم با٣١ چون تورم مييکه بگو

  ».ابدي شيدرصد افزا
 با اني در پازي تبریمي کارگران پتروشی انجمن صنفسيرئ

 کار، خواستار ی عالی شورای کارگرندگانيانتقاد از انفعال نما
  . شدري آنان در مورد اتفاقات اخحي صریريموضع گ

 ی کار مبنري معتقدند با توجه به گفته وزی کارگرشناسان کار
 به منظور ندهي کار در هفته آی عالی جلسه شوراليبر تشک
 رغم ی علی کارگرندگاني موضوع، نماني مجدد ایبررس

 اصرار کنند یريگ ی درباره انجام رادي باانيمخالفت کارفرما
 واسته از ختي دولت در حماندگانيچرا که اگر سخنان نما

   و ی کارگرندگانيکارگران صحت داشته باشد، مجموع نما
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 حقوق ی قانونشي افزابي تصوی شورا برانيدولت در ا
  .کند ی متيکارگران کفا

 انجمن ی کانون عالرکلي دبی غالمرضا عباسني از اشتريپ
 با اشاره به عدم موافقت گروه ران،يرگران ا کای صنفیها

بر :  گفتی حق مسکن و بن کارگرشي افزای برايیکارفرما
 با ميدواري دولت داده شده است امی که از سویا اساس وعده

 از مشکالت جامعه ی بخشی حق مسکن و بن کارگرشيافزا
  .ابدي کاهش یارگرک
 تعاون،کار ري وزنکهيبا توجه به ا:  کرداني بی فعال کارگرنيا

 ماه خبر داده بهشتي جلسه در هفته دوم اردیو رفاه از برگزار
 کارگران ی صنفیها  انجمنی، کانون عال) نشدیکه عمل(بود، 

 را به یا  جلسه نامهی برگزاری برایادآوري به جهت رانيا
 ني اندهي آی روزهایط ميدواريوزارت کار فرستاده است و ام

  .جلسه برگزار شود
 هزار 100 ی حتاي ی برابر5 شي افزانکهي براديک با تایو

 کند ی حق مسکن مشکل مسکن کارگران را حل نمیتومان
 جمهور سي به ورود رئی کارگرندگاني نماديتاک: اظهار کرد
  . استی حق مسکن و بن کارگرشيدربحث افزا

 اظهار راني کارگران ای صنفی انجمن های کانون عالرکليدب
 دوباره شي با هرگونه افزاانيارفرمابا وجود مخالفت ک: کرد

در بسته دستمزد امسال کارگران و مشموالن قانون کار 
 کار موافقت ی عالی عضو شورای و کارگریمقامات دولت

 به انهي ماهی مبلغ حق مسکن و بن نقدشيخود را با افزا
 نشست زي نندهي آی اعالم کرده اند و در روزهای رسمصورت

  . شودی برگزار مدي ارقام جدبي تصوی برایفوق العاده ا
:  دستمزد افزودنيي قانون کار در تع41 بر ماده دي با تاکیو

 نهي هزشي در پرداخت هر گونه افزااني کارفرمایتاوان ناتوان
 یکار   با ارائه راهدي کارگران بپردازند، دولت باديرا نبا

 جامعه دي را حل و قدرت خريیمشکالت گروه کارفرما
  . کندتي را تقویکارگر
 بسته شي موافق با افزااني کارفرمانکهيا:  ادامه دادیعباس

 کارگران ندهي مگر نماست،ي نی منطقستندي ن92دستمزد سال 
 سال ی مزد برای درصد25 شي کار با افزای عالیدر شورا

   موافق بود؟یجار
 ی عالی کارگران در شوراندگانينما:  افزودی فعال کارگرنيا

 41 کارگران را مطابق با ماده 92مزد  دستشيکار مالک افزا
 محقق نشد، و  یزي چنيقانون کار خواستار شده بودند اما چن

  .رفتندي کار را پذی عالیآنها به ناچار مصوبه شورا
 کار ی عالی در جلسه فوق العاده شورایوقت:  کرددي تاکیو

 ملزم به زي ناني کارفرماابدي شي افزایحق مسکن و بن کارگر
  .خواهند بود آن  رشيپذ
 که ميما قبول دار:  خاطر نشان کردی فعال کارگرنيا

 ها مشکل دارند اما نهي و هزینگي نقدني در تامزي نانيکارفرما
 ی هاتي مشخص از حمای کار بتوان سبدی عالیاگر در شورا

 از مشکالت ی کارگران در نظر گرفت، بخشی دولت براژهيو
 . برطرف خواهد شدديجامعه کار و تول
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  ی مستقل کاگرینامه تشکل ها
   کاری المللني سازمان باستيبه ر

با نقض قوانين داخلی کشورمان،مقاوله نامه های بنيادين آن سازمان «
  »محترم هم زيرپاگذاشته شده است

يکصد و دومين اجالس سازمان بين المللی کار در شهر ژنو 
 واقعی در اين اجالس نيز نمايندگان. کشورسويس بر گزار گرديد

ممانعت جمهوری اسالمی از . کارگران کشورمان، حضور نداشتند
شرکت نمايندگان واقعی کارگران در نشست های تخصصی بين 
المللی، نقض آشکار قوانين و مقاوله نامه هايی است که متعهد به 

  .اجرای آن شده است
 تعيين خطوط اساسی  سياست های  اجتماعی ـ شغلی کارگران 

 تصويب مقاوله نامه ها، عهدناماه ها، توصيه نامه سراسر جهان و
ها، پذيرش اعضای جديد و تصويب  بودجه سازمان  و همچنين 
نظارت بر اجرای آن از جمله وظايف اجالس سازمان بين المللی کار 

رژيم جمهوری اسالمی با ورود نمايندگان واقعی کارگران .  می باشد
 می کند که خود ناقض آشکار به اين قبيل نشست ها از آن رو ممانعت

در جمهوری . حقوق کارگران و ديگر زحمتکشان کشور می باشد
. اسالمی قوانين نيمه بند  کارگری، نيز ناديده گرفته می شود
. کارگران ايران از حق تشکل، اعتصاب و اعتراض محرومند

از همين رو است که ... و . کارگران در ايران تامين شغلی ندارند
 تشکل های مستقل کارگری تالش کرده اند تا صدای تعدادی از

واقعی کارگران ايران را از طريق يکصد و دومين نشست سلزمان 
  .بين امللی کار به گوش جهانيان برسانند

  :نامه اعتراضی سنديکاهای مستقل به اجالس سازمان بين المللی کار
  رياست محترم سازمان بين المللی کار

 سخت اقتصادی که گريبانگير کشورمان با توجه به شرايط بسيار
گشته است،کارگران ايرانی درشرايط مطلوبی کار وزندگی نمی 

متاسفانه با نقض قوانين داخلی کشورمان،مقاوله نامه های . کنند
بنيادين آن سازمان محترم هم زيرپاگذاشته شده است که نظرشمارابه 

  بخشی از آن جلب می کنيم
 درصدی اعالم شده ٣۵ابق با تورم دستمزدها درسال جاری مط -١

 درصدکمتر يعنی ١٠توسط بانک مرکزی ايران هم مطابقت نداشته و
درصد افزايش يافت بطوری که اعتراض احمدی عضوشورای ٢۵

سال گذشته هميشه ١٢در«عالی کار را نيز درپی داشت او می گويد
افزايش حداقل مزد کمترازنرخ رسمی تورم اعالم شده توسط بانک 

 ۴١که اين نقض آشکار ماده ) ١/٢/١٣٩٢ايلنا(»ی بوده استمرکز
 ٩۵ قانون اساسی کشورمان واصل ٣ از اصل ١٢قانون کار وبند

  .ازمقاوله نامه های بنيادين آن سازمان است
همچنين در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران 

 کارگر نساجی مازندران درمقابل مجلس ١٠٠،اعتراض 
 کارگر اين کارخانه که ٨٠٠مايندگی از طرف که به ن٨/١٣٩١/٢۴
 ١٣٠٠ ماه است حقوق شان پرداخت نشده است واعتراض ٢٧

ماه ۶به مدت ١٢/١٠/١٣٩١کارگر لوله سازی صفا در استان ساوه 
اعالم ۵/٢/١٣٩٢محجوب يکی ازنمايندگان مجلس در .اشاره نمود

  . هزار کارگر از تاخير وعدم پرداخت حقوق رنج می برند٢٠٠کرد 
در بحث اشتغال زايی نه تنها با سياست آزاد کردن اقتصاد، توليد  -٢

صنعتی کشورمان دچار نقصان شد، بلکه کارگاه های کوچک قطعه 
. سازی وابسته به صنايع خودرو سازی نيز به تعطيلی کشيده شد

عضو هيات مديره کانون عالی کارفرمايان کشور سيدحمزه دروادی 
درباره اشتغال وبيکاری قابل اطمينان آمارهای دولت «: می گويد
: و دکترمردوخی اقتصاددان می گويد) ١٢/٨/١٣٩١ايلنا(» نيست

اهداف اشتغال زايی محقق نشد واشتغال ناچيز زنان درجمعيت «
و ) ۵/١٠/١٣٩١ايلنا (» .درصدتجاوزنکرد١۵شاغل کشور از

 ٢٠٠همچنين خبرگزاری کار ايران گزارش کرد که در سال گذشته 
درآخرين .واحدتوليدی تعطيل شده اند٣٠٠٠کارگر بيکار وهزار 

کارگر جبل بر استان ١٠٠٠بيکارسازی ها هم می توان به اخراج 
  به نقل (کارگر المپ سازی الوند قزوين اشاره کرد۵۵٠هرمزگان و

 قانون اساسی ۴٣ از اصل ٢که اين مواد نقض آشکار بند ) از ايلنا
  . بنيادين آن سازمان است مقاوله نامه های١٢٢کشورمان واصل 

  

  
  
  
  
  
 تبعيض جنسی ،مذهبی،محيط کار را می توان درکليه کارخانه -٣

های موادغذايی وپروتينی مشاهده نمود که ازاستخدام اقليت های 
دينی خودداری کرده و اين افراد هيچگاه در خط توليد قرار نمی 

ن با همچنين در بسياری از رشته های تحصيلی و شغلی زنا. گيرند
دستورهای پياپی از امکان راهيابی به شغل مورد عالقه خود منع می 

: به گفته اقتصاددان دکتر مردوخی. شوند از جمله مهندسی معدن
 درصد ١۵اشتغال ناچيز زنان در جمعيت شاغل کشور از«

 قانون اساسی ٢٠ و١٩اين موراد ناقض اصول» .تجاوزنکرده است
  .يادين استمقاوله نامه های بن١١١کشور واصل

در بحث دستمزد مساوی برای کار مساوی با مردان، افشين  -۴
« :حبيب زاده عضو هيات مديره خبرگزاری کارايران می گويد

نفر دستمزد پايينی به کارگران زن ١٠درکارگاههای کوچک زير 
پرداخت می شود که بعضا به نصف حداقل مزد مصوب شورای 

زنان نه تنها حقوق کمتری ) ٩/٢/١٣٩٢ايلنا(».عالی کارهم نمی رسد
نسبت به مردان دريافت می کنند بلکه دربسياری ازمواقع مورد 
تعرض جنسی نيز قرار می گيرند که به دليل روابط اجتماعی تحميل 
شده به زنان آنان از ترس آبرو ازشکايت صرف نظر کرده وهيچ 

 زنان اولين دسته ای هستند که.نيست.آمار رسمی دراين مورد موجود
رييس اتحاديه زنان کارگر آذربايجان شرقی .ازکاراخراج می شوند

ايلنا (»زنان اولين قربانيان تعديل دربازارکارهستند«:می گويد
١٠/٢/١٣٩٢(  

افزايش حوادث شغلی يکی ديگر از مواردی است که زندگی  -۵
به گزارش اداره .وجان کارگران ايرانی را به مخاطره انداخته است

واموربين الملل سازمان پزشکی قانونی ايران کل روايط عمومی 
 نفر بوده که از ١٧٩۵ ١٣٩١آمارتلفات حوادث ناشی ازکار در سال 

، ١٣٩٠ نفر زنان را شامل می شده است و نسبت به سال٢۵اين تعداد
  )به نقل از ايلنا.(درصدافزايش داشته است١٩
ر درحال حاضر فعاالن سنديکايی برای فعاليت های صنفی خود د -۶

آقايان رضا شهابی مسوول مالی سنديکای .زندان بسرمی برند
کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران،محمدجراحی وشاهرخ 
زمانی ازهيات بازگشايی سنديکای کارگران نقاش وتزئينات 
تهران،پدرام نصرالهی،خالدحسينی،غالب حسينی،بهزادفرج 
الهی،رضاقادری،علی آزادی،حامد محمودنژاد،رسول 

آقايان ناصرمحرم .ی،عبدالرضاقنبری هم اکنون در زندان هسندبداغ
سال سابقه کار، وحيد ١٣سال سابقه کار ،حسن سعيدی با ١۴زاده با 

سال سابقه کارازاعضای سنديکای کارگران شرکت ٩فريدونی با 
واحداتوبوسرانی تهران درسال گذشته وبهنام خدادادی ونجيم 

تمان اصفهان شاغل درپارس مجيدزاده از انجمن کارگری برق وساخ
جنوبی درفروردين امسال به علت فعاليت های صنفی ازکاراخراج 

 آن سازمان محترم ٩٨و٨٧که اين نقض مقاوله نامه های . شده اند
درحال حاضر جمعی به نمايندگی ازکارگران ايرانی در هيات .است

اعزامی به آن نهاد محترم قرار دارند که به هيچ وجه مورد تاييد 
نهادهايی که اين افراد را به عنوان . نديکاهای کارگری ايران نيستندس

نمايندگان خود به آن اجالس فرستاده اند نهادهايی هستند که اساسنامه 
و برنامه اشان توسط وزارت کار ايران برايشان نوشته شده است و 
حتا نمايندگان به اصطالح کارگری می بايد از فيلتر وزارت کار 

افرادی که در شورای عالی .سمت نمايندگی را کسب کنندبگذرند تا 
ميليون کارگر ايرانی با تصويب حداقل حقوقی ٣٠کار برخالف نظر 

برابر زير خط فقر، سند مرگ خانواده های کارگری را امضا می ۴
کنند ونهاد های اعزامی آنان حکم اخراج برادران کارگر خود را 

ما ازشما . کشان ايران ندارندتاييد می کنند هيچگاه تعلقی به زحمت
مصرانه می خواهيم که موارد نقض حقوق انسانی کارگران ايرانی 
را پيگيری و از پذيرفتن نمايندگان به اصطالح کارگری خوداری 

  .کنيد
  سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه
  سنديکای کارگران فلزکارمکانيک

 هيات بازگشايی سنديکای کارگران نقاش
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  گی زا را حفظ کنيدطبيعت زند
                                 پروفسوربهروز شکوری

  
  

  انسان و طبيعت 
   آن محدوده های آلودگی و پی آمدهای–                پرتو افشانی هسته ای 

  
  

  
در دوره معاصر پيشرفت جامعه ی بشری انسان نه تنها 
 مقياس فعاليت توليدی غير اصولی خود را درک می کند
بلکه هر روز نقش و وابستگی خود را نسبت به وضع 
محيط زيست هم درک می نمايد و به مسئوليت خطير 

با نهايت تاسف . خود در آلودگی محيط زيست پی می برد
بايد گوشزد نمود که اين مسئله به طور همه جانبه و با 
احساس مسئوليت جدی هنوز به طور جامع مطرح نمی 

ارد از اين مسئله سوء استفاده می انسان در اکثر مو. گردد
کند و اگر منافعش مطرح گردد در آن صورت برای يک 

امروز با وجود . مدت کوتاه  اين مسائل را مطرح می کند
تالش های جدی بنيادهای زيست محيطی، محافل علمی 
بين المللی، رسانه های گروهی مسئله محافظت از محيط 

 و بين المللی جای  منطقه ای–زيست در برنامه های ملی 
  .خود را نگرفته و از حقوقی، بررسی کامل نگرديده است

در اوايل قرن بيست و يکم بشريت وارد مرحله ی جديدی 
 از پيشرفت خود می گردد و آن

در اين دوره در . می باشد) NOOSEFER(نوئوسفر
استفاده از منابع طبيعی و امکانات موجود محيط زيست 

ل کرده، توازن توليد و اقتصاد ملی بايد با احياط کامل عم
فعاليت انسانی در اين دوره از تکامل . را رعايت نمايد

بايد بر اساس رعايت اصل همزيستی با طبعيت، با 
عناصر طبيعی، درک قانونمندی فرآيند های طبيعی و 

در شرايط کنونی تکامل خود بشر بايد . غيره انجام گيرد
، جمعيت "وسنوزبيوژئ"به روابط خصمانه ی خود با 

های گياهی و غيره خاتمه داده روابط دوستانه و حسنه با 
آنها بر قرار نموده همزيستی صلح آميز با آنها داشته 

  . باشد
توسعه ی سريع علم و صنعت به خصوص در کشورهای 
پيشرفته، رشد فزاينده ی نيروهای مولده لزوم هدايت آنها 

 .يش می کشدرا در آينده به مجراهای اکولوژيکی به پ
امروز ديگر توليد محصوالت هرچه بيشتر و در آمد 
فزاينده به هر قيمتی نمی تواند مالک تأمين اقتصاد 
کشوری يا جمعيتی باشد و فعاليت های توليدی در تمام 
کشورها بايد در محافل، کميسيونهای اکولوژيکی بررسی 
گرديده پاسپورت اکولوژيکی صادر شود و اين مسئله بايد 

امروز وقت آن رسيده . قوانين کشوری منعکس گردددر 
که برنامه های سازندگی و فعاليت های بنيادی کشورها و 
جمعيت ها  بر اساس وضع موجود و حاکم در محيط 
زيست و بيوسفر تنظيم گردد و در واقع اين فعاليت ها پايه 

  .   های اکولوژيکی داشته باشد

ين انسان و محيط با در نظر گرفتن وجود روابط متقابل ب
عقل و درک انسانی در درجه ی اول متوجه سيستمانيزه 
کردن تأثير فعاليت آنتروپوژن خود بر طبيعت و محيط 
گرديده و سعی می نمايد که تدابير بنيادی برای سالمتی و 

تحقق اين تدابير در . محافظت محيط زيست به عمل آورد
ات درجه ی اول برای بقای نوع بشر و همه ی موجود

زنده که در محيط زيستمان محيط که انسان با آن به مبادله 
  . ی انرژی مشغول می باشد نقش مهمی خواهد داشت

در راستای تحقق بخشيدن به اين تدابير درجه ی اول بايد 
تمام فورمهای ازت از (به تجمع عناصر بيوژن 

که  ) .Fe,p2o5  Sio2,فسفر ,No2  NH4, No3جمله
را تشکيل می دهند دقت نماييم اين اساس ترکيب بيوسفر 

عناصر داری فعاليت بيولوژيکی بوده و در نتيجه استعداد 
غير عادی تجمع در واقع از چرخش بيولوژيکی مواد 
محيط زنده جدا شده نهايتأ يک محيط مسموم کننده و 

به عمل آمدن مقدار . منطقه غير زنده ايجاد می نمايد
تهای ازت دراتمسفر و  اکسيد کننده ها، هيدريCo2زيادی 

در مجموع » پرنده«همچنين وجود هيدراتهای کربنی 
بسيار مسموم کننده بوده و باعث تخريب محيط زيست و 

در اين بين استعمال با هدف ترکيبات . زندگی می گردد
مواد آلی و فسفر مواد آلی از طرف انسان ها ) CL(کلر 

 را) مسموميت(در پروسه ی توليد فشار توکسيکوژن 
در بين تمام . برای خود آنها به مراتب ازدياد می دهد

آلوده کنندگان آلودگی راديواکتيويته پرتوافشانی هسته ای 
محيط زيست بيش از همه ايجاد فالکت و بديختی می 

در اينجا به جا خواهد بود که درباره ی نقش به . نمايد
خصوص اين آلوده کنندگان که سرطانزا بوده ومسئله ساز 

راديونوکليدها . بشريت می باشد توضيح داده شودبرای 
عبارتند از ايزوتويهای غير ثابت بعضی عناصر شيميايی 
که تجزيه گرديده و در اين حالت تعداد زيادی انرژی 
پرتوافشان از خود خارج کرده به محيط زيست می 
فرستند تاثير آلی اين انرژی در روی ارگانيزم زنده 

 می دانيم بعضی عناصر به طوری که. اختصاصی است
شيميايی غير از الکترونهای عادی و ثبت ايزوتويهای با 

هسته ی عناصری . خواص راديوآکتيو نيز دارا می باشند
بايد در . تشکيل می گردد) n(و نيترونها ) P(از پروتونها 

. نظر داشت که مقدار پروتونها و نيترونها يکسان نيستند
. توب پتاس موجود استبرای مثال در طبعيت چندين ايزو

K3919, K4019,K419هنگام رآکسيونهای  در 
  شيميايی با ساختمان و بافت پوسته ی الکترونها در رابطه 

  ٩                                                 ادامه در ص
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  انسان و طبيعت 
  انواع مختلف آتمهای يک عنصری که. مستقيم می باشد

ی يکسان بوده ولی وزنهای مختلفی دارای پرتوی هسته ا
برای مثال کلر طبيعی . دارند ايزوتوپ خوانده می شوند

 ٦/٢٤، ٣٥ درصد ايزوتوپ با تعداد توده ای ٧٥از 
 می باشد و اين در ٣٧درصد ايزوتوب با تعداد توده ی 

اين .  است٤٥٣/٣٥حالی است که وزن محيط آتمی کلر 
 Ra+ ٤ Ra (HL(وضع در مورد عنصر راديوم 

٢٢٢ =Ra نيز وفق می دهد که نشانگر خرد شدن ٢٢٦ 
ذرات اين عنصر می باشد که دارای خواص پرتو افشانی 
هسته ای است در نتيجه اين پروسه رادون و هليوم به 
عمل می آيد اين ذرات دارای خواص راديوآکتيو می 

بدين ترتيب پرتوافشانی هسته ای عبارت است از . باشند
هسته آتم بعضی ) خردشدن(م تغيير شکل بدون نظ

و ) Ra(، راديوم )Th(، توريوم )u(عناصر اورانيوم 
غيره می باشد که در نتيجه شماره اتم و تعداد توده ی آنها 

  اين عناصر، عناصر باخواص . تغيير می نمايد
راديوآکتيويته را دارند يعنی عناصری که فقط از 

  ايزوتويهای
اد پرتوافشان با سرعت مو. راديو آکتيويته تشکيل شده اند

معين و دقيقی به ذرات تقسيم می شوند و اين سرعت در 
. مدت تقسيم و خردشدن نصف اتم اندازه گيری می گردد

تقسيم ذرات و خردشدن آنها تابع يک قانونمندی بوده در 
تسريع يا محدود شدن آن هيچگونه عواملی تأثير ندارند و 

وده را تهديد اين همان خطری است که امروز مناطق آل
مسئله بر اين است که بعضی ذرات پرتوافشان . می کند

)  هزار سال بيشتر١٠تا (دوره ی پرتوافشانی دراز مدت 
ما امروز قادر نيستيم تاثيری در محدود کردن . دارند

البته تدابير غير فعال . سرعت اين پرتوافشانی داشته باشيم
ه آن ذرات موجود می باشد ک) Dezaktiration(کردن 

 اگر عنصر راديوم را در يک .هم تعيين کننده نيست
ظرف يا قوطی سربی که دارای سوراخ کوچکی باشد 
قرار دهيم به وسيله ی جهت های مخصوص شاهد خروج 
اشعه و يا پرتوافشانی شديد خواهيم بود که در ميدان 

اشعه هايی که به طرف شمال . مغناطيسی تقسيم می گردد
اشعه هايی که به ) a(های آلفا منحرف می شوند اشعه 

و اشعه هايی که در ) B(سوی جنوب متوجه می شوند بتا 
ناميده می ) Y(ميدان مغناطيسی منحرف نمی شوند تا 
جالب است که . شوند و آنها محتوای الکتريکی ندارند

عبارت از ذرات با محتوای الکتريکی مثبت ) a(اشعه آلفا 
در ثانيه در حرکت  هزار کيلومتر ٢٠بوده و با سرعت 

عبارت است از ذرات با محتوای ) B(اشعه بتا . است
. الکتريکی منفی و سرعتش نزديک به سرعت نور است

اشعه گاما عبارت است از امواج کوتاه شعاع 
اين اشعه شبيه به اشعه . الکترومغناطيسی می باشد

رؤنيکر بوده ولی سرعت انرژی اش از سرعت انرژی و 
هر سه نوع اين اشعه ها . تر می باشداشعه رونتکن زياد

دارای خواص يونيزاسيون بوده و قادرند تا عمق مواد 
  مختلف داخل گرديده و سلول های زنده ارگانيزم و هوا را 

  
  
  
  

در حين شعاع پراکنی هسته ای اشعه های . از هم بپاشند
a ،B ،Y بيش از سايرين فعال بوده و در اسرع وقت به 

  اين اشعه ها . ات آن داخل می گرددمحيط زيست و محتوي
به خصوص به ارگانيزم انسان و حيوان داخل گرديده و 

در اين بين فعاليت . به تخريب سلول ها مشغول می گردند
 بيش از سايرين می باشد و در درجه اول (Y)اشعه گاما 

در شرايط . هموگلوبين خون را تجزيه و نابود می کند
ارای الکترون با بار خنثی د) هموگلوبين(عادی پروتئين 

داخل آن می گردد ) Y(می باشد ولی اگر اشعه 
الکترونهای هموگلوبين دارای بار منفی می شوند که 
نتيجه خروج پروتون می باشد و در اين صورت 
هموگلوبين خون قادر نيست اکسيژن را از ريه ی 

جالب . ارگانيسم گرفته به سلول های مغز و قلب برساند
گلوبينهای با بار منفی در شرايط عادی است که همو

قادرند پرتون هموگلوبينهای اطراف را هم خارج کرده 
با در نظر گرفتن (بدين ترتيب . فعاليت آنها را فلج نمايد

اشعه هسته ای به طور زنجيروار و ) ميزان اشعه پراکنی
پی گير هموگلوبين های خون را از بين برده فعاليت 

از . و باعث نابودی آن می گرددارگانيسم را فلج کرده 
نقطه ی نظر اکولوژيکی اشعه پراکنی هسته ای يک 

در . می باشد) Abiotik(عامل بسيار خطرناک آبيوتيک 
اينجا بايد در نظر گرفت که پراکنی هسته ای در ميزان 
اوپتيمال و يا کمتر از آن باشد تأثير مثبتی در ردوکس 

م و ارگانيس) REDOUX POTENCİEL(پتانسيل 
سوخت و ساز سلول های سيستم تنفس هورمونال آن ها 

امروز کامأل مشخص گرديده که اشعه های . می گذارد
  .  منبع اساسی می باشد٣تخريب کننده دارای 

 -٢ اشعه های فضايی که به سطح زمين می رسند، -١
اشعه پراکنی عناصر راديوآکتيو که در ترکيب پوسته ی 

ی مادر، آب اقيانوسها، خاک سنگ ها(زمين می باشند 
 اشعه پراکنی هسته ای که – ٣) آبهای زير زمينی و غيره

با راديونوکليدهای ارگانيسم انسانها و احشام در رابطه 
تمام تيپ های اشعه پراکنی که در باال بدانها . می باشد

اشاره شد جمعأ اساس اشعه پراکنی راديوآکتيويته طبيعی 
عاصر جوامع بشری در شرايط م. را تشکيل می دهند

فشار تمام عيار رادياسيون در روی انسان از دو سوم 
فعاليت فوق اشعه پراکنی راديوآکتيو طبيعی و يک سوم      

در اينجا . منابع اشعه پراکنی آنتروپوژن تشکيل می گردد
بايد تذکر داد که اساس اشعه پراکنی راديوآکتيويته طبيعی 

 -ماکسيموم (ه ی زمين متغير بوده در مناطق مختلف کر
و موجودات زنده ی اين مناطق در دوره ی ) مينيموم

تکامل خود با محيط راديوآکتيويته خود سازگاری پيدا 
اشعه پراکنی هسته ای ) اساس(کرده اند و اگر فون 

طبيعی بر اثر تأثير اشعه پراکنی مصنوعی ازدياد يابد در 
خطر خواهد آن صورت زندگی موجودات زنده به 

در وضع کنونی بيوسفر، در شرايط ازدياد . انداخت
  فزاينده فضوالت از جمله ضايعات و مواد سرطانزا که به 

  ١١ادامه در ص                                             
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  انسان و طبيعت 
  

  طور نا منظم و بدون درک پی آمدهای آن بيوسفر انداخته
ام نقاط کره ی زمين رسوخ پيدا می شود به آسانی به تم

کرده باعث تجمع و لوکاليزه شدن مواد راديوآکتيويته 
گرديده به عامل اساسی آلوده کننده به بيوسفر در مقياس 

اشعه پراکنی هسته ای مصنوعی . جهانی تبديل می گردد
که نتيجه ی فعاليت آنتروپوژن انسانها است در درجه ی 

تمی، حوادث تخريبی در زائيده ی آزمايشات سالح های ا
نيروگاه های اتمی و همچنين خنک شدن رآکتورهای اتمی 
اين نيروگاهها، دفن مواد زائد اتمی، استثمار معادن 
اورانيوم همچنين استفاده از جهازهای اتمی در طب 

  . می باشد) معالجه با اشعه و غيره(
 درصد اشعه ای که به ارگانيزم جانداران ٣٠در حدود 

بدين ترتيب در .  اين منبع تأمين می گرددمی رسد از
شرايط معاصر در طبيعت اشعه پراکنی هسته ای طبيعی، 
آلودگی مصنوعی اشعه پراکنی موجود است که در رابطه 
با ميزان آن در ارگانيزم جانداران يک تغييرات 

و جابه جايی بدون بر گشت ايجاد می ) ترانسفورماسيون(
 فرآينده های با منشاء نمايد که در نتيجه ی آن روند

آنتوژنز و فيلوژنز که در دوره ی تکامل شکل گرفته 
تغيير داده به تخريب ارگانيزم می انجامد در رابطه با اين 
مسئله امروز دانشمندان، محققين، دست اندرکاران زيست 
محيط، بهداشت، آکولوژيکی بايد برای خاکهای با خواص 

ضايی در واقع ژنتيکی مختلف آبهای طبيعی و محيط ف
برای محيطی که انسان بايد در آنجا به طور مسالمت آميز 
با طبيعت زندگی نمايد جداول اکولوژيکی و بهداشتی که 
نشان دهنده ی ميزان اوپتيمال اشعه پراکنی است تنظيم 
کرده رهنمودها و توصيه های پيشگيرانه از پی آمدهای 

  . آن ارائه نمايند
خصات محيط طبيعی را در در اينجا به جا است که مش

در بين . رابطه با آلودگی راديوآکتيويته بررسی نماييم
. بنيادهای ترکيبی بيوسفر اتمسفر نقش بسيار حساس دارد

معين گرديده که آلودگی هسته ای در اتمسفر به طورکلی 
در وضع آئروزولی می باشد که در نتيجه بعضی حوادث 

ت تأثير جوی به خصوص حرارتی در شرايط معين تح
بر روی خاک، ) gravitation(قوه ی گراوتاسيون 

امروز برای عناصر . پوشش گياهی و منابع آبی می نشيند
  با خواص 

، اورانيوم )Th(، توريوم )CS(راديوآکتيويته سزيوم 
)u(،  

مقادير اوپتويوم در ) Ra(، راديوم )Pu(پکوتونيوم 
ق در کشورهای سوسياليستی ساب. اتمسفر معين نگرديده

در اتمسفرمعين ) Szgo(اوپتويوم عنصر سترونسيوم 
نهادهای زيست محيطی و نهداشتی مواظفند . گرديده بود

که جدول عناصر راديوآکتيو در اتمسفر را تنظيم و مقدار 
اوپتيوم آنها را معين نمايند در غير صورت هيچگونه 

  تدابير پيشگيری از پيامدهای احتمالی نمی تواند تحقق 
  

  
  
  
  
  
بر طبق تحقيقات اوليه انجام شده در بعضی نقاط . بديا

   و Cs -١٣٧ و  Sz ٩٠ايران در اتمسفر عناصری مانند 
 غيره موجود می باشد که K، پتاسيوم )Th(توريوم 

  . منشاء آلودگی هسته ای است
امروز . يکی از بنيادهای اساسی طبيعت هيدروسفر باشد

ی اساسی نقل معين گرديده که هيدروسفر يکی از کانالها
مواد راديوآکتيو در سيستم ) در رسوبات(و انتقال و تجمع 

مواد . به شمار می رود» آب، خاک، گياه و انسان«
راديوآکتيو موجود در اتمسفر در درجه ی اول در آب حل 
شده و به خاک منتقل می گردد و از همين راه هم آبهای 

در در حال حاضر . زيرزمينی آشاميدنی را آلوده نمايد
جهان جداول تصديق شده به منظور ارزيابی درجه ی 
آلودگی منابع آبی از نظر اکولوژيکی موجود نمی باشد 
ولی در بعضی کشورها حدود امنيت راديولوژيکی وجود 
دارد که در آن ميزان اوپتوم راديونوکليدها در اکوسيستم 

اين محدوده ها نشانگر نسبت . های آبی نشان داده شده
قدار مواد راديوآکتيويته ساالنه به حجم آب محدوده ی م

می باشد که به وسيله ی آب و ارگانيزم انسان و يا 
مقدار معين . ارگانهای بدن در مدت سال داخل می شود

شده ی عناصر راديوآکتيو خطرناک مانند استرونسيوم 
 در منابع آبی که به مدت زيادی در ١٣٧ –، سزيوم ٩٠

برای  (K/L ١٠/٤٠د آب مانده و فعالی می نماين
) برای تمام بدن (L/ K ٥/١ – ٥/٦   ١٠و ) استخوان
اين محدوده ها برای مؤسسات طبی و بهداشتی . می باشد

الزم به . معين گرديده و دارای ارزش تخمينی می باشند
تذکر مخصوص می باشد که عناصر راديوآکتيو در 
تحرک بوده در ارگانيزم در تمام موجودات و آبزيان 

ع يافته تغيير شکل می دهند و به چرخش بيولوژيکی تجم
و مجراهای ) شيرين(در مخازن آبی . مواد می پيوندند

آبی عناصر و مواد راديوآکتيو در رسوبات ته نشين می 
آنها همچنين در ارگانيزم گياهان آبی هم انباشته می . شوند
يک قسمت کوچکی از مواد راديوآکتيو به طور . شوند

حل می شوند که از نقطه نظری تئوری و برابر در آب 
مسئله در . تجربی يک قانونمندی مهمی به شمار می رود

اين است که در رسوبات ته نشين مخازن آبی مقدار 
زيادی کلرنوئيدها، مواد رسی موجود می باشند که دارای 
. استعداد بسيار زيادی در جذب مواد راديوآکتيو می باشند

ب مواد راديوآکتيو به قدری در بعضی موارد فرآيند جذ
بوده به » تميز«دامنه دار است که آب اين مخازن نسبتأ 

البته بايد . خواستها و نرمهای بهداشتی جوابگو می باشد
تذکر داده شود که امنيت راديولوژيکی مخازن آبی که به 
وسيله ی در وضع کنونی بيوسفر، در شرايط ازدياد 

 مواد سرطانزا که به فزاينده فضوالت از جمله ضايعات و
طور نا منظم و بدون درک پی آمدهای آن به بيوسفر 
انداخته می شود به آسانی به تمام نقاط کره ی زمين 
رسوخ پيدا کرده باعث تجمع و لوکاليزه شدن مواد 

  راديوآکتيويته گرديده به عامل اساسی آلوده کننده به 

١٠ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم             ١٣٩٢ خرداد١٠٣ شمارهدوره پنجم



  
  
  

  انسان و طبيعت
اشعه پراکنی . ی گرددبيوسفر در مقياس جهانی تبديل م

هسته ای مصنوعی که نتيجه ی فعاليت آنتروپوژن انسانها 
است در درجه ی اول زائيده ی آزمايشات سالح های 
اتمی، حوادث تخريبی در نيروگاههای اتمی و همچنين 

معالجه با اشعه و (استفاده از جهازهای اتمی در طب 
  . می باشد) غيره

رگانيزم جانداران می  درصد اشعه که به او٣٠در حدود 
بدين ترتيب در شرايط . رسد از اين منبع تأمين می گردد

معاصر در طبيعت اشعه پراکنی هسته ای طبيعی، آلودگی 
مصنوعی اشعه پراکنی موجود است که در رابطه با 
ميزان آن در ارگانيزم جانداران يک تغييرات 

و جابه جايی بدون برگشت ايجاد می ) ترانسفرماسيون(
يد که در نتيجه ی آن روند فرآيندهای با منشاء آنتوژنز نما

و فيلوژنز که در دوره ی تکامل شکل گرفته تغيير داده به 
تخريب ارگانيزم می انجامد در رابطه با اين مسئله امروز 
دانشمندان، محققين، دست اندرکاران زيست محيطی، 
بهداشت، آکولوژيکی بايد برای خاکهای با خواص 

لف آبهای طبيعی و محيط فضايی در واقع ژنتيکی مخت
برای محيطی که انسان بايد در آنجا به طور مسالمت آميز 
با طبيعت زندگی نمايد جداول اکولوژيکی و بهداشتی که 
نشان دهنده ی ميزان اوپتيمال اشعه پراکنی است تنظيم 
کرده رهنمودها و توصيه های پيشگيرانه از پی آمدهای 

  . آن ارائه نمايند
ر اينجا به جا است که مشخصات محيط طبيعی را در د

در بين . رابطه با آلودگی راديوآکتيويته بررسی نماييم
. بنيادهای ترکيبی بيوسفر اتمسفر نقش بسيار حساس دارد

معين گرديده که آلودگی هسته ای در آتمسفر به طور کلی 
در وضع آئروزولی می باشد که در نتيجه بعضی حوادث 

 حرراتی در شرايط معين تحت تأثير جوی به خصوص
بر روی خاک، ) gravitation(قوه ی گراوتاسيون 

امروز برای عناصر . پوشش گياهی و منابع آبی می نشيند
، )Th(، توريوم )CS(با خواص راديوآکتيويته سزيوم 

مقادير ) Ra(، راديوم )Pu(، يکوتونيوم )u(اورانيوم 
کشورهای در . اوپتيوم در آتمسفر معين نگرديده

) Szgo(سوسياليستی سابق اوپتويوم عنصر سترونسيوم 
نهادهای .   معين گرديده بودK/Lدر آتمسفر در حدود 

اين . وقت به محيط زيست و محتويات آن داخل می گردد
اشعه به خصوص به ارگانيزم انسان و حيوان داخل 

در اين . گرديده و به تخريب سلول ها مشغول می گردند
بيش از سايرين می باشد و در ) y(شعه گاما بين فعاليت ا

در . درجه اول هموگلوبين خون را تجزيه و نابود می کند
دارای الکترون با بار ) هموگلوبين(شرايط عادی پروتئين 

داخل آن می گردد )  y(ولی اگر اشعه. خنثی می باشد
الکترونهای هموگلوبين دارای بار منفی می شوند که 

ی باشد و در اين صورت نتيجه خروج پروتون م
هموگلوبين خون قادر نيست اکسيژن را از ريه ی 

  جالب . ارگانيسم گرفته به سلول های مغز و قلب برساند
  

  
  
  
  

است که هموگلوبينهای با بار منفی در شرايط عادی 
  قادرند پرتون هموگلوبينهای اطراف را هم خارج کرده 

 در نظر گرفتن با(بدين ترتيب . فعاليت آنها را فلج نمايد
اشعه هسته ای به طور زنجيروار و ) ميزان اشعه پراکنی

بی گير هموگلوبين های خون را از بين برده فعاليت 
از . ارگانيسم را فلج کرده و باعث نابودی آن می گردد

نقطه ی نظر اکولوژيکی اشعه پراکنی هسته ای يک 
در . می باشد) Abiotik(عامل بسيار خطرناک آبيوتيک 

جا بايد در نظر گرفت که اشعه پراکنی هسته ای در اين
ميزان اوپتيمال و يا کمتر از آن باشد تأثير مثبتی در 

ارگانيسم ) REDOU POTENCİEL(ردوکس پتانسيل 
و سوخت و ساز سلول های سيستم تنفسی هورمونال آن 

امروز کامأل مشخص گرديده که اشعه های . ها می گذارد
  . سی می باشد اسا٣تخريب کننده دارای 

 -٢ اشعه های فضايی که به سطح زمين می رسند، -١
اشعه پراکنی عناصر راديوآکتيو که در ترکيب پوسته ی 

خاک، سنگ های مادر، آب اقيانوسها، (زمين می باشند 
 اشعه پراکنی هسته ای که -٣) آبهای زيرزمينی و غيره

با راديونوکليدهای ارگانيسم انسانها و احشام در رابطه 
تمام تيپ های اشعه پراکنی که در باال بدانها . می باشد

اشاره شد جمعأ اساس اشعه پراکنی راديوآکتيويته طبيعی 
در شرايط معاصر جوامع بشری فشار . تشکيل می دهند

تمام عيار رادياسيون در روی انسان از دو سوم  فعاليت 
فون اشعه پراکنی راديوآکتيو طبيعی و يک سوم    منابع 

در اينجا بايد . پراکنی آنتروپوژن تشکيل می گردداشعه 
تذکر داد که اساسش اشعه پراکنی راديوآکتيويته طبيعی 

 -ماکسيموم (در مناطق مختلف کره ی زمين متغير بوده 
و موجودات زنده ی اين مناطق در دوره ی ) مينيموم

تکامل خود با محيط راديوآکتيويته خود سازگاری پيدا 
اشعه پراکنی هسته ای ) اساس(ون کرده اند و اگر ف

طبيعی بر اثر تأثير اشعه پراکنی مصنوعی ازدياد يابد در 
آن صورت زندگی موجودات زنده را به خطر خواهد 

راديونوگليدها آلوده گرديده اند هر قدر هم جذب . انداخت
آنها به وسيله ی مواد رسی زياد باشد باز هم نسبی بايد 

 است که پتانسيل بيولوژيکی تلقی گردد و اين بدين معنی
آب قادر نيست که بيش از حد ممکن اشعه هسته ای را در 

تأثير در فرآيند چرخش بيولوژيکی . خود تجمع دهد
موجودات زنده قادرند به مقدار زيادی مواد راديوآکتيو را 
در ارگانيزم خود تجمع دهند که برای زندگيشان خطرناک 

 که از محصوالت خواهد بود و همين خطر برای کسانی
  . آبزيان استفاده می کنند نيز موجود می باشد

البته بايد در نظر گرفت که در مخازن آبی آلوده به مواد 
پر توزا بيش از همه عناصر خطرناک استرونسيوم 

)٩٠Sz ( ١٣٧  -و سزيوم)١٣٧Cs ( تجمع می يابند که
دوره ی پرتوافشانی ذراتشان هزار سال می باشد و 

مواد راديوآکتيو که . ر مسموم کننده هستندخودشان بسيا
  به ارگانيزم آبزيان راه می يابند به منبع دائمی پرتوافشانی 

  ١٢                                            ادامه در ص
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  انسان و طبيعت
  

  اين پروسه بيشتر در مواردی رخ می. تبديل می شوند
می يابند و به طور دهند که مواد در سلول های معينی تجمع 

لوکال به پرتوافشانی می پردازند و بدين ترتيب سلول هايی را 
در بعضی . که در نزديکی خود دارند زير ضربه می گيرند

موارد در شرايطی مقدار مواد پرتوزا کم بوده ولی پرتوافشانی 
سلول های ارگانها و ارگانيزم . به طور دائم انجام می گيرد

 گرفته مورد تغييرات موتاژن واقع می شديدأ زير ضربه قرار
بايد تذکر داد که نتايج و ثمره ی منفی راديولوژيکی می . شوند

تواند در شرايطی هم رخ دهد که ارگانيزم آلوده مقدار کمی 
در شرايط تاثير دائمی راديوآکتيو مخازن و منابع . انرژی ببلعد

آبی آبزيان اکوسيستم های آبی به خصوص ماهی ها برای 
صرف خطرناک خواهند بود که اين خود باعث ترک م

ماهيگيری خواهد شد زيرا ماهی ها و ساير محصوالت آبی 
در . برای مصرف انسان و حيوان خطرناک خواهند بود

شرايط تأثير دائمی مواد پرتوزا احتمال از بين رفتن نوع های 
آبزيان زياد می باشد در عوض نوع هايی به وجود خواهند آمد 

. ثير مواد پرتوزا مورد تغييرات موتاژن قرار گرفته اندتحت تأ
اين مسئله باعث تغييرات در ساختار بيولوژيکی منابع آبی بوده 
که منجر به تغييرات بنيادی روابط بيولوژيکی خواهد شد و اين 
هم به نوبه ی خود باعث تغيير فرآيند هيدروبيولوژيکی می 

ی منابع آبی تأثير گردد که در تشکيل کيفيت آب و محصول ده
  . بسيار منفی خواهد گذاشت

اساسی، زمير، راديوآکتيويته طبيعی پداسفر (در تشکيل فون 
)PEDACFER (وضع طبيعی . نقش به سزايی دارد  

     ,Th,K  -٤٠(پرتوافشانی خاک با با وجود عناصری مانند 
Ra Ae, ( تعيين می ٤٠راديوم، آرسنيوم، توريوم و پتاس 

  .گردد
اصر در خاک به طور دائم تغيير شکل داده و خانواده اين عن

های عناصر پرتوافشان و ايزوتوپها را که دوره ی پرتوافشانی 
در خاک به مقدار . شان مختلف می باشد به عمل می آورند

ولی در بعضی معادن فلزی .  موجود می باشدC -١٤کمی هم 
عی در کمترين ميزان پرتوافشانی طبي. مقدار آن زياد می باشد

تمام نقاط جهان مشاهده می گردد و عناصر طبيعی پرتوافشان 
. در تمام سنگ های مادر، خاکها و منابع آبی موجود می باشد

تجمع عناصر پرتوافشان طبيعی در خاک با مقدار آنها در 
در خاکهايی که . سنگ های مادر در رابطه ی مستقيم می باشد

د عناصر بر روی سنگ های اسيدی تشکيل گرديده ان
پرتوافشان و ايزتوپهای آنها زيادتر از خاکهايی است که بر 

خاکهای با بافت . روی سنگ های اساسی تشکيل گرديده اند
سنگين و رسی هم عناصر پرتوزا و ايزوتوپهای آنها نسبت به 
خاکهای با بافت سبک زيادتر می باشد در خاکهای آللوويال 

)ALLUVİAL ( و ترانس آللوويال)TZANS 
ALLUVİAL ( مقدار توريوم به مراتب بيشتر از راديوم، در

مقدار ) AKKOUMOULYATİV(خاکهای آکومولياتيو 
ميانگين مقدار . راديوم زيادتر از ساير عناصر می باشد

، رديوم ٦ -١٠) Th(، توريوم ١ -١٠در خاک ) u(اورانيوم 
)Ra (١٠، پتاس ٨ -١٠x فون .  درصد می باشد٤٠ -٣
پرتوافشانی در خاک در درجه ی اول با مصنوعی ) زمين(

آزمايشات و انفجارات آتمی و هسته ای، مواد زائد آتمی و 
بر اثر اين .  فضوالت کارخانه های آتمی مربوط می باشد

فعاليت آنتروپوژن در خاک مواد و عناصر پرتوافشان و 
  طبيعی ) زمين(ايزوتوپهای به عمل می آيد که در فون 

  
  
  
  
  
  

م  پرتوافشانی اهده ن د یمش  در شرايط آنتروپوژن .گردن
عناصر با خواص راديوآکتيو به خاک داخل می شوند که 

آنها عبارتند از سزيوم . دارای عمر بسی طوالنی هستند
)١٣٧- Cs( روتنيئوم ،)١٠٦- Ru( استرونسيوم ،)٩٠S( ،

در بين اين عناصر خطرناک ترين . و غيره) -Mn ٤٥(منگنز 
 می باشند که از طرف خاک به طور Cs – ١٣٧ Sz -٩٠آنها 

اين عناصر از طرف سيستم ريشه ی . فشرده جذب می گردند
گياهان هم به خوبی جذب گرديده و به سيستم غذايی انسان 

اين عناصر با کلسيم و پتاسيم روابط بسيار . دست می يابند
. نزديکی دارند و در ارگانيزم همديگر را عوض می نمايند

عنصر دارای دوره ی نسبتأ طوالنی بوده پرتوافشانی هر دو 
مقدار آسترونسيوم . انرژی پرتوافشانی آنها بسيار زياد می باشد

و سزيوم در خاکهای با مقدار دخول آنها به خاک از اتمسفر با 
خواص خود ايزوتوپها و به طور کلی با عوامل خاکسازی در 

ر مقدار اين عناصر، درجه ی تثبيت آنها د. رابطه می باشند
) محلول در آب، تبادل يونی، ديرحل شونده(خاک با فورم آنها 

ريشه ی . و همچنين با خواص خاک در رابطه مستقيم هستند
گياهان کشاورزی که در خاکهای آلوده با عناصر پرتوافشان 
مصنوعی کاشته شدند مواد پرتوزا را از خاک جذب کرده و 

له تدابير البته به وسي. در محصوالت گياهی تجمع می دهند
مخصوص امکان جلوگيری از جذب بيش از حد اين عناصر 

پژوهش های دانشمندان . به وسيله گياهان موجود می باشد
شوروی سابق نشان داد که به استرونسيوم بيش از سزيوم از 

گياهانی که بيشتر به . طرف ريشه ی گياهان جذب می گردد
 جذب ٩٠ – کلسيم احتياج دارند به مقدار زيادی استرونسيوم

 بيش از ساير عناصر از طرف ٩٠ –استرونسيوم . می کنند
گياهان خانواده ی لگومينوز و کمتر از همه از طرف گندميان 

گياهانی که با پتاس دوست هستند مانند سيب . جذب می گردد
.  جذب مينمايند١٣٧ –زمينی، چغندرقند و غيره بيشتر سزيوم 

و اسيدی از جذب مصرف کود و آهک در خاکهای پودزولی 
مصرف کود پتاس و .  جلوگيری می نمايد٩٠استرونسيوم 

 از طرف ١٣٧ –فسفات در مزارع پروسه ی جذب سزيوم 
يکی از مسائلی که پرتوافشانی هسته . گياه را محدود می نمايد

عناصر پرتوزا عامل . ای ايجاد می نمايند موتاژ نيز می باشد
نظر گرفتن وسعت با در . مهم موتوژن به شمار می روند

 ملی و پی – منطقه ای -آلودگی هسته ای در مقياس جهانی
آمدهای فالکتبار وجود آن در زندگی بشری، دانشمندان جهان 
. به تحقيق تأثير آلودگی در ژن فوند انسان مشغول  گرديدند

دائره ادراک (امروز لزوم پيش فرض راه های تشکيل نئوسفر 
مين مشروط می گردد بيشتر که باژن فوند کره ی ز) انسانی

در سالهای اخير در محافل علمی جهان معين . احساس می شود
گرديده که حتی تحت تأثير کمترين ميزان پرتوافشانی هسته ای 
فرآيند موتاسيون به شدت افزايش می يابد و اکثر آنها انحرافات 
ارثی و بيماری ها را به عمل می آوردند که نتايج فالکتباری 

 وظايف دانشمندان و محققين .های آينده خواهد داشتبرای نسل
در شرايط معاصر نه تنها عبارت از آن است که زندگی را در 
کره ای زمين نگهدارند بلکه آنها موظفند زندگی نسل های آينده 
را هم از گزند موتاسيون های مضر، تأثير آنها را در ارثيت 

  . نسل ها حفظ نمايند
  ری پروفسور دکتر بهروز شکو
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  !در آذربايجان چه می گذرد
  

خشک شدن . درياچه اروميه در حال خشک شدن است
بعبارت ديگر . اين درياچه عواقب وخيم در بر دارد

خشک شدن اين درياچه زيان غير قابل تصور به محيط 
اين حادثه غير طبيعی . زيست منطقه وارد خواهد کرد

ت مردم آنان خواس. حاکمان ايران را ناراحت نمی کند
در حالی که درياچه . آذربايجان را ناديده می گيرند

اروميه يکی از بزرگترين درياچه های جهان است، مورد 
برای . توجه همه ايرانيان و سراسر جهان می باشد

جلوگيری از خشک شدن اين درياچه نه تنها دولت، بلکه 
مجلس شورای اسالمی نيز از اقدامی فوری خودداری 

ت نمايندگان مجلس عليه اليحه دو فوريتی اکثري. می کند
مبنی بر اقدامات جدی برای جلوگيری از فاجعه زيست 

بدين ترتيب نه . محيطی درياچه اروميه رای منفی دادند
دولت و نه مجلس نمی خواهند جلوی اين فاجعه گرفته 

بدين سبب است که مردم آذربايجان برای اعتراض . شود
ها آمدند و اعتراض خود را عليه دولت و مجلس به خيابان

  .نسبت به القيدی دولت بيان کردند
 خشک شدن درياچه اروميه نه تنها مردم آذربايجان بلکه 

حتی جامعه جهانی . مردم همه ايران را نگران کرده است
بويژه سازمانهای حقوق بشر از دولت ايران می خواهند 
برای جلوگيری از خشک شدن اين درياچه اقدامات جدی 

  .  عمل آوردبه
سازمانهای نوزده گانه غير دولتی اصفهان بيانيه ای 

در . درباره خشک شدن درياچه اروميه صادر کرده اند
بحرانهای زيست محيطی از «. اين بيانيه گفته می شود

جمله آلودگی هوا و آب، فرسايش خاک، تخريب جنگلها، 
... گسترش بيابان و پيشروی کوير، ريز گردهای عربی

اين در . زاينده کشورمان را در بر گرفته استبشکل ف
حالی است که حفظ محيط زيست تاثير مستقيم بر تندرستی 
افراد جامعه، رشد اقتصادی، کاهش آسيبهای اجتماعی، 
افزايش امنيت جامعه، دارد از اين روی در بسياری از 
کشورهای جهان حفاظت از محيط زيست يکی از مهم 

  .» ملت ها استترين دغدغه های دولت ها و
خشک شدن «...  در جای ديگر از اين بيانيه گفته می شود

درياچه اروميه، درياچه ای که بعنوان ميراث طبيعی و 
دومين درياچه « تاريخی ايرانيان با عناوينی همچون 

بيستمين » «بزرگترين زيستگاه آرتميا» « شور جهان
 نام» بزرگترين درياچه داخلی« و » درياچه بزرگ جهان

به خاطر مدريت ناکار آمد منابع آب . برده می شود
  » ...کشور، بشدت در حال خشک شدن است

به ... درياچه اروميه« ... در ادامه اين بيانيه آمده است
خاطر بی تدبيری سازمانهای دولتی اين روزها نفس آخر 
خود را می کشد و بخش وسيعی از آن به شورازار تبديل 

ورد هرچه سريع تر چاره انديشی اگر در اين م. شده است
نه شود، دور نيست زمانی که در کتابهای جغرافی، نام 

تعيير يابد و » کوير نمک اروميه « به » درياچه اروميه«

شاهد تأثيرات مخرب تغيير اقليم منطقه بر محيط زيست 
  . »طبيعی و شهری پيرامون آن باشيد

  
  
  

چه اين بيانيه در مورد زيان آوری خشک شدن دريا
اروميه توضيحات همه جانب را به اين شکل در اختيار 

صدسازيهای غير علمی بر « . خوانندگان قرار می دهد
رودخانه های آب رسانی به درياچه اروميه نقش مهمی 

از ... در خشک شدن شتابنده اين درياچه داشته است
هرگونه حفرچاه عميق و نيمه عميق و گشترش زمينهای 

و طرح های جديدی صدسازی . دکشاورزی جلوگيری شو
در منطقه متوقف شود، تا بتوان حق آب زيستمندان 

در اين بيانيه . »پيرامون اين درياچه را به آنان باز گرداند
اين روزها که درياچه اروميه « : يادآوری می شود

روزگارسختی را می گذراند، مردم اصفهان نيز خود را 
جانی شريک می در خشم و اندوه همه هم ميهنان آذرباي

« وخود نيز در اندوه خشک شدن جگرگوشه شان . دانند
به سر می برند و خواستار توجه جدی » زاينده رود

  .   مسئوالن به اين مسئله هستند
سايت جرس بيانيه پانصد شهروند، فعال سياسی، کنشگر 
مدنی، روزنامه نگار، فعال دانشجوی و زنان را منتشر 

اينجا ايران است، .  گفته می شوددر اين بيانيه. کرده است
مجموعه ای از تمدنهای کهن، آميزه ای از فرهنگهای 
متنوع و سر زمين چهار فصل و چهار اقليم با آذربايجانی 
در رأس آن، آذربايجان با ارس هميشه رونده اش و 
ارسباران هميشه روينده اش، سواالن هميشه استوار و 

ر ساله اش در سهند سر افرازش، امپراتوری پنج هزا
حسنلو، ميراث باقرخان و ستارخان بزرگ و درياچه زيبا 
و با متانتش اروميه که حلقه پيوند دهنده آذربايجان بزرگ 

  . است
اما فاجعه ای که از چندی پيش آغاز شده، می رود و 
ندانمکاريهايی عده ای و سهل انگاری کسانی که به 

ه و اين اهميت موضوع واقف نيستند دامنگير منطقه شد
خطه سرسبز را به سرزمين بی حاصل و مرگ آفرين 

  . بدل کند
در پايان اين بيانيه امضا کنندگان بيانيه اظهار تاسف می 
کنند که اظهارات اخير برخی از نمايندگان مجلس در 
جريان بررسی دو فوريتی طرح احيا درياچه اروميه و 
هر گونه اهمال کاری در خصوص توجه به نجات اين 

اين مسئله زيست محيطی را . اچه، هوشدار می دهيمدري
که در صورت وقوع عواقب زيستی آن ميليونها شهروند 
ايرانی را بطور مستقيم و غير مستقيم مورد حمله قرار 

بدون اعتراض سياسی مورد برسی . داده و خواهد داد
سريع و وسيع قرار داده و اقدامات عملی مؤثر را فورأ به 

 امضا کنندگان اين بيانيه تاکيد می کنند . اجرا در آورند
به آييد نگذاريم درياچه اروميه به سرنوشت هامون و :  که

  . زاينده رود و بختگان گاوخونی دچار شود
  . نفر٥٠٠امضا 

حزب سبزهای آلمان بيانيه ای در ارتباط با وضعيت 
  اين بيانيه . اکولوژيکی درياچه اروميه صادر کرده است
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  ...ان چه می گذرددر آذربايج
  

  در پی تظاهرات انجام شده در شهرهای اروميه و تبريز
و دستگيری تعدادی از ) پنجم شهريور( بيست هفتم اوت 

  :معترضان، نوشته است
تظاهرات در آذربايجان برای حفظ درياچه اروميه نياز  «

فاجعه اکولوژيک « . به توجه و پشتبانی بين المللی دارد
را نه بايد موضوعی صرفأ داخلی در کنونی اين درياچه 

در اين بيانيه تصريح شده است که دولت . ايران تلقی کرد
فعاالن زيست محيطی را متهم به جدايی طلبی ... ايران
در بيانيه تاکيد شده که فرصت زيادی برای کند ... می کند

کردن روند خشکيدن درياچه و کاستن از بحران زيست 
در اين بيانيه از دولت . ه استمحيطی موجود باقی نه ماند

با جمهوری ... آلمان و شرکای اروپائی آن خواسته
اسالمی ايران برای ارائه کمکهای فنی به منظور نجات 

حزب سبزها خواستار آزادی . درياچه اروميه بهره گيرد
کلی کسانی نيز شده که در جريانهای اعتراضهای پنجم 

ميه دستگير شده شهريور در شهرهای ميانه، تبريز يا ارو
در بيانيه به خسارت های کشاورزی و اقتصادی در . اند

منطقه پس از خشک شدن درياچه اروميه اشاره شده و 
تاکيد گرديده است که مردم منطقه حق دارند از محيط 

در اين بيانيه درباره . بهرمند شود... زيست سالم
اروميه و » امام«خشونتهای مأمويرين امنيتی در ميدان 

گر شهرها اشاره شده و قيد گرديده است که مأمورين با دي
شليک  گاز اشک آور تظاهر کنندگان را پراکنده کردند و 

  . عده زياد را دستگير نمودند
خشک شدن درياچه اروميه انعکاس جهانی به خود گرفته 

چنان که حزب سبز نظر خود را در باره درياچه . است
ع از حقوق بشر نيز انجمن دفا. اروميه بيان داشته است

در اين مورد بيانيه ای منتشر کرده است که در آن گفته 
به دنبال طرح دو فوريتی نجات درياچه « . می شود

اروميه توسط پاره ای از نمايندگان آذربايجان در مجلس 
شورای اسالمی و رد آن در بيست پنجم مرداد هزار 
 سيصد و نود شمسی فراخوانی با امضای بيش از پانصد
نفر از فعاالن انجمنهای محيط زيستی از مردم تقاضا 
کردند که با تظاهرات آرام نسبت به خشک شدن درياچه 

متاسفانه تظاهرات در شهرهای ... اروميه اعتراض نمايند
تبريز و اروميه توسط نيروهای امنيتی و انتظامی 

و عده ای زخمی و جمعی ديگر دستگير . سرکوب شد
در بيانيه دفاع از ... آوری است کهالزم به ياد ... شدند

درياچه اروميه سومين درياچه آب : حقوق بشر آمده است
شور جهان است که سازمان يونسکو آن را به دليل بوم 

  مناسب برای زيست دايمی و موقت انواع پرندگان کم 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

يافت و زيبايهای بکر کرانه ها و جزيرايش به ثبت 
  ظهار نظر کارشناسان محيط زيستبنابه ا... رسانده است

در ايران، خشک شدن درياچه اروميه و پخش شدن نمک 
در سطح منطقه می تواند به فاجعه ای محيط زيستی تبديل 

  . شود
. در انجمن دفاع حقوق بشر در ايران آمده است

کارشناسان محيط زيست از حق مسلم مردم آذربايجان 
   پشتيبانی برای برخورداری از يک محيط زيست سالم،

می کنند و از ارگانهای تخصصی سازمان ملل متحد و 
کارشناسان . نهادهای محيط زيستی بين المللی می خواهد

خود را به ايران به فرستند تا با کمک کارشناسان ايرانی 
مورد اعتماد مردم آذربايجان، به توانند با ارائه را حلهای 
ی مناسب از بروز يک فاجعه محيط زيستی جلوگير

  . نمايند
جمعی از هواداران جنبش سبز در حمايت از اعتراضات 
مردم آذربايجان بيانيه را به زبانهای فارسی و ترکی 

به زبانهای فارسی و (در اين بيانيه . منتشر کرده اند
صدايی که امروزها از آذربايجان به . آمده است) ترکی

گوش می رسد صدای مسالمت جوی بر حق مردم است 
مدنی و مسالمت آميز، خواهان رسيدگی به که بشکل 

وضعيت فاجعه بار زيست محيطی و جلوگيری از نابودی 
. يکی از گران قدر ترين ميراث های طبيعی ايران است

که نقش ويژه ای در زيست ... امروز درياچه اروميه
محيطی آذربايجان دارد و وارد آمدن هر گونه خللی به آن 

نسانی نه تنها در آذربايجان موجبات به بار آمدن فجايع ا
بلکه در مناطق گسترده تر را فراهم می سازد، با آسيبهای 
. جدی مواجه شده و در معرض نابودی کامل قرار دارد

نويسندگان بيانيه اظهار تاسف می کنند که حاکميت، به 
  . خواستهای بر حق مردم با خشونت جواب می دهد

  و خشونت آميز رفتار سرکوبگرانه... نويسندگان بيانيه
حکومت با معترضين آذربايجانی را بشدت محکوم می 

و مطالبات و اعتراضات مردم آذربايجان را وظيفه . کنند
تمام کنشگران مدنی، فعالين سياسی و حقوق بشری 

  . ايرانی می دانند
 نفر از هواداران جنبش سبز امضا ١١١اين بيانيه را 

  . کرده اند
تی ايرانی از مبارزه مردم بدين ترتيب صدها ميهن پرس

خشک شدن (آذربايجان برای جلوگيری از فاجعه ملی 
اين پشتبانی نمونه ای ). درياچه اروميه پشتبانی می کنند

است که مردم ستم زده ايران را عليه مشتی از خروار 
  .    ديکتاتوری حاکم بسيج می کند
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جهانی را مد نظر داشته، با بيش از نيم فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های منطقه ای و 
 مبارزه های گذشته قرن تجربه فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و پيروزی

  .ملی مردم آذربايجان را جهت داده، فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه می دهد
پيشه وری
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  تاريئل اميد
  جنوبدان يازيرالر

  جنوبدان يازيرالر، سوراقالييرالر،

  تزه پيدا اوالن اوزان سنميسن؟

  يقين اوخويورالر، واراقالييرالر،

  بو يورددان، اوبادان يازان سنميسن؟

 ***                       

  يازيرالر، بس سنه نئجه قوووشاق،

  .يازيرالر، بو ائلده سن دوغولموسان

  بير تيکه اوشاقين، بير تيکه اوشاق،

  آی اوغول، بس نئجه شاعر اولموسان؟

  ***                       

  يازيرالر، خاالن دا، دايين دا ساغدی،

  .کندين يولالری دا قالير يرينده

   چارپاز داغدی، –ائله بير کورپو يوخ چال 

  .فريندهقيرميزی کرپيجلی خودا

 ***                     

  يازيرالر، ياز اوغول، ياراليجادان،

  .يازيرالر يايالغين گوی يورد اولوبدور

  يازيرالر، شعرينی اوخو اوجادان، 

  .بلکه قزئتلرده ير توتولوبدور

  ***                      

  نييه آغالييرسان، نييه گولورسن؟

  يازيرالر، تورپاغين، داشين دا وارمی؟

  بو قدر هيجرانا دوزه بيلميسن،

  .بير وطن سئوداسی باشيندا وارمی

  ***                       

   ديری،–اينسان ئوله بيلر الپ ديری 

  . يوره سينده–القيدليک گورسه يان 

  يازيرالر، آی باال، سندن ئوتری،

  .نيگران قالميشيق ير کوره سيندن

  ***                        

  وزونو توتماسين قورخو، يازيرالر، گ

  . نه واخت کی، اوراگين سوزله دولوبدو

  وطن شعرلرين راديودان اوخو، 

  !  بلکه قزئتلرده ير توتولوبدور

  کنديميز

   اليندن توتان،تيکانلی سرحدين

  آال تورپاقليقدا قاالن کنديميز 

  سرحد سرحد مفتيللرين دردن، آغريدان

  .تار کيمی، ساز کيمی چاتان کنديميز

  ***                    

  سن ائله نيسکيللی اوره ک کيميسن، 

  .چالينان يانيقلی توتک کيميسن

  گونه شه بويالنان چيچک کيميسن،

  .يزحسرتله قورويوب سوالن کنديم

  ***                    

  بولودالر اوستونه ساغيلدی گئتدی،

  .گونلرين، آيالرين ناغيللی گئتدی

  خير، برکتين داغيلدی گئتدی،

  .ايتيره، ايتيره طاالن کنديميز

  ***                    

  فيکرين دومانيندا بعضأ آزيرام،

  .يازماق ايسته ينده، سندن يازيرام

   دوزورم، سنمی دوزوملوسن، منمی

  منلی ده، منسيز ده اولن کنديميز 

  گوره سن 
  بو کاروانين يوکو آغير، يولو دار،

  .زمان بيزی يوکله يبدير او کی، وار

  دنياميزدا دولو گئدن بير قاتار،

  منزيلينه چاتاجاقمی گوره سن؟ 

 ***                    

   تميز،-حياط ئوزو گوز ياشی تک تر

  . بيلکی، گوی دنيزآيدين سما ائله 

  کوسموسا دا اوچوب گئدن گميميز،

  اوزه جکمی، باتاجاقمی گوره سن؟

 ***                      

  داغيتماغا بيرجه بومبا بس ائدر، 

  .بير بارماقدان آسيليدير ئولکه لر

   بيرينه ياخين دوروب قيطه لر، –بير 

 اللريندن توتاجاقمی گوره سن؟  



  
  

  
  

  
  .....آذربايجان دمکرات فرقه سينين مرامنامهسيندن

  
  عمومی سياسی مسئله لر

  
 آذربايجان دمکرات فرقه سی ايرانين تماميت و -١

استقالليتينی مدافعه ائتمکله برابر آذربايجانين ملی و يرلی 
ظره آالراق اونون اقتصادی، سياسی، خصوصيت لرينی ن

مدنی ترقيسينی سرعتلنديرمک مقصدی ايله بالتأخير 
  . ايالت و شهر انجمنلرينی انتخابينا باشالماسی طلب ايدير

 آذربايجان ايران داخلينده مدنی، اقتصادی، تجارت، -٢
ديل و فرهنگ جهتدن محلی مختاريت و ئوز حياتينی 

ن گنيش حقوقالر تحصيل ايسته ديگی کيمی قورماق ايچو
  . ائتمک فرقه ميزين ان اساسی وظيفه لريندندير

 فرقه ميز فرد آزادليغی نين تأمين ايديلمه سينی -٣
انسانليق و هموطنليک حقوقينی مقدس اساسالريندان 

  . سايير و اونون يولوندا مبارزه ايدير
 مملکتی فالکته سوق ايتميش اونون اقتصادی، -٤

نزيلينه سبب اولوب خلقی ظلمت و اجتماعی و سياسی ت
جهالتده ساخاليان مستبدلر حاکميتی جدی صورتده محو 
ايديلمه ليدير و بير داها ديکتاتورلوغا يول ويريلمه 

  . مليدير
 خلقه سوز آزادليغی، وجدان آزادليغی، مطبوعات -٥

. آزادليغی، اجتماعی و تشکيالت آزادليغی ويريلمه ليدير
رينی تبليغ ايدن مرتجعلر بو مستبدلر و فاشيزم افکا

  .بويوک نعمتلردن محروم ايديلمه ليدير
 خلقين عمومی رای ويرمه سی يولو ايله مملکتين -٦

دردلرينی قانون و اونون ياراالرينی ساغالتماق ايسته ين 
و بونا قادر اوالن حقيقی خلق دمکراتيک دولتی 

  . ياراديلماليدير
ياشينا چاتميش  استثناسيز اولماق اوزره ايگيرمی -٧

 ٨٠ دن -٢٧بوتون کيشی و آروادالر انتخاب ايتمگه، 
. ياشينا چاتانالرا انتخاب اولماق اختياری ويريلمه ليدير

انتخاباتدا تهديد و تطميع کيمی خائنانه حرکتلرين قطعی 
خلق مستقيم، متناسب، مخفی . صورتده قاباغی آلينماليدير

امکانينا مالک بير صورتده ئوز قانونی راينی بيلديرمک 
آنجاق بو يول ايله حقيقی خلق نماينده سی . اولماليدير

اوالن وطن و ملت خادملرينی انتخاب ايتمک ممکن اوال 
  . بيلر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
انتخابات بوتون مملکتده تاخيرسيز اوالراق معين : تبصره

  .و قيسا بير مدتده انجام تاپماليدير
وصأ ياخين  بوتون متفق و دمکراتيک ملتلر و خص-٨

قونشوموز اوالن شورا جمهوريتلری اتفاقی ايله اوالن 
صميمی دوستلوقيميزی ساخالماق خارجی سياستيميزين 

  . اساسينی تشکيل ايتمه ليدير
 دولت تشکيالتی استبداد و ديکتاتورلوق -٩

طرفدارالريندان و فاشيست فکرلی آدامالردان تميزلنمه 
دارم و پليس ژان: دولت قوللوقچوالری مثال. ليدير

  مامورالرينين قانونسوز و تجاوزکارانه حرکتلرينه هيچ 
وجه ايله يول ويريلمه مليديرو اختالس و رشوت خورليق 

  . تماميله آرادان قالديريلماليدير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

١٦ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم             ١٣٩٢خرداد١٠٣ شمارهدوره پنجم

انقالبی وظيفه يک آذربايجان دمکرات فرقه به مالی کمک

  :بانکی ماحساب 
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 
SWIFT: CITIGB2L  

 ودیاميرعلی الهر: باش رداکتور
  قزئت تحريريه هئيتی طرفيندن نشر اولونور

  قزئتين آرتيريب، ياييمی آزاددير
commk adf@  mail info -E 
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