
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                               ١٣٩٢بهمن  ١١٠ شماره  دوره پنجم 

  در اين شماره

  

  ٦                           صزيبهمن تبر٢٩ یبش اعتراضجن

  ٨                               صرانيحقوق زنان در جهان وا

  ٩ ص                       !هرگز  نيدر اوکرا جنگ برادرانه

  ١٠  ص                                       نامه مجمع نمايندگان

  ١١ ص                                     تراز آب درياچه اروميه

 ١٢   ص                          بيوک آقا شکورزاده مراغه ای

  ١٣                                      صمسائل حاد محيط زيست

  ١٦                      صتراکتورسازی قهرمان جام حذفی شد

  

  

  ! همه ملل و اقوام ايران استجمهوری فدرال خواست           

 اعالميه کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان
  بمناسبت سی و پنجمين سالگرد انقالب بهمن

  !هموطنان گرامی
. سی پنج سال از پيروزی انقالب مردمی و شکوهمند بهمن گذشت

 شدن شدن ، انقالب توده های عظيم خلق برای حاکم٥٧انقالب بهمن 
بر سرنوشت شان و تحقق آرمانهای واالیی همچون آزادی، استقالل 

 توده های مردم بر ضد استبداد  حرکت وسيع. و عدالت اجتماعی بود
و بی عدالتی حاکم بر جامعه ای شکل گرفت که سالهای متمادی 

بر آن تحميل شده ١٣٣٢مرداد ٢٨بخصوص پس از کودتای ننگين 
و سازمان یافته کارگران، دانشجویان و اعتراض هاي وسيع . بود

دیگر زحمتکشان کشور بود که توانست نقش اساسي در پيروزي 
اعتصاب سراسري کارگران نفت، کارمندان . انقالب بهمن ایفاء نماید

و حرکت هاي اعتراضي دانشجویي رِژیم ستم شاهي را با بحران 
ورد که جدي روبه رو کرد و سرانجام شرایطي را در جامعه پدید آ

اکثریت عظيم توده هاي جان به لب رسيده به جنبش اعتراضي 
  .بپيوندند

انقالب بزرگ مردم ایران بر پایه تشدید تضادهای درونی و بيرونی 
جامعه ما یعنی حاکميت رژیم دست نشانده سلطنتی که سرمایه داران 
و زمين داران بزرگ پایگاه اصلی ان را در داخل و وابستگی 

ادی به امپریليسم پایگاه خارجی آن را تشکيل می سياسی ـ اقتص
آزادی، استقالل و «طرح شعارهایی همچون . دادند، شکل گرفت
از سوی توده های مليونی شرکت کننده در انقالب » عدالت اجتماعی

نشانگر ماهيت عميقا ملی و دمکراتيک انقالبی است که می خواهد 
  .کشور را از خفقان و وابستگی رهایی بخشد

 شهری و روستایی در انقالب  رکت اکثریت قریب به اتفاق مردمش
 . نشان از خصلت مردمی و ضد استبدادی آن داشت
   ٢ ادامه درص                                                       

 حقوق ملی
  چالش ها و چشم انداز آينده

بان  استفاده از ز قانون اساسی جمهوری اسالمی١٥بر اساس اصل 
 و رسانه های گروهی و تدریس  های محلی و قومی در مطبوعات
سال از انقالب بهمن ٣٥با گذشت . ادبيات آنها در مدارس قيد شده است

این اصل قانون اساسی مانند بسياری دیگر از اصول مردمی آن ١٣٥٧
نا ... و تشکل های صنفی و  مانند آزادی احزاب، سازمان های سياسی

در بيانيه سوم خود پيش از  حسن روحانی،  . استدیده گرفته شده 
بوستانی «برگزاری انتخابات اخير ریاست جمهوری، ایران را 

توصيف کرد و تعهد » عطرآگين از اقليم ها،ادیان و مذاهب گوناگون
داد در صورتی که رئيس جمهور شود، تبعيض و بی عدالتی ها در باره 

س زبان مادری ایرانيان به طور تدری . اقوام ایرانی را از ميان بردارد
 قانون ١۵ها دراجرای کامل اصل  رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه

تقویت فرهنگ و ادبيات اقوام ایرانی و پيشگيری از زوال «و » اساسی
از نکات مهم » منظور حفظ و نگهداشت این ميراث کهن ایرانی آنان به 
  . این بيانيه بود دیگر

قول هایی که داده بود، علی یونسی وزیر بعدها ایشان در چارچوب 
اطالعات دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی را بعنوان دستيار ویژه 

. بر گزید» اقوام، اقليت های دینی و مذهبی«رئيس جمهور در امور 
در  دستياررئيس جمهور در امور اقوام، اقليت های دینی و مذهبی 

خن از احزاب ملی، سخنرانی ها و مصاحبه های خبری که داشتند، س
. تدریس به زبان مادری و نکاتی دیگر در همين چارچوب گفته اند

اینکه آقای یونسی فرد مناسبی برای این امر مهم و حياتی که با 
سرنوشت و خواست دیرینه اکثریت ساکنان کشور ما گره خورده است، 
هست از یک طرف و اینکه آیا چنين ظرفيتی در مجموعه نظام 

می برای اجرایی کردن حقوق خلق ها وجود دارد از جمهوری اسال
  .طرف دیگر، سئوالی است که آینده به آن پاسخ خواهد داد

 ٣ ادامه درص                                                            

 ) ريبه ندان٢(بمناسب دوم بهمن 
  سالروز تاسيس جمهوری مهاباد

  در شرایطی که بيگانگان در هر 
  نقطه از خاک ایران و حتی در 

  تهران هر طور می خواستند 
  تصميم می گرفتند و هر چه 
  می خواستند بر سر مردم می
   آوردند ، کدام عقل سليم کار 

  امنيت و  ما را که برقراری
  حفظ جان و مال و آبروی 

مردم و رفع آشوب و برادر کشی بود ، محکوم می کند ؟ با مراجعه 
يد یافت که شمار تلفات مردم و نظاميان ، موارد با آمار در خواه

ارتکاب مردم به جرم و جنایت و حتی دست اندازی بيگانگان 
اشغالگر ، در این بخش از کردستان به مراتب از هر جای دیگر 

شما با استناد به کدام مدارک . ایران و منجمله تهران کمتر بوده است 
ردستانی است آباد و آزاد ما را تجزیه طلب می ناميد ؟ مطلوب ما ک

  .به عنوان بخشی از ایران آباد و آزاد 
    )دفاعيات قاضی محمد در بيدادگاه رژیم پهلویاز (           

         ٤  ادامه درص                                                           



 
  
  

  ....اعالميه کميته مرکزی
آذربایجان بعنوان مرکز قيام ها و خيزش های  از آنجا که

آزادیخواهانه، عدالت طلبانه و ضد استبدادی همواره بعنوان 
قيام خونين . نقطه عطف انقالبات در ایران عمل کرده است 

را می توان جرقۀ آغاز خيزش سراسری ١٣٥٦تبریز بهمن ٢٩
توده های ستمدیدۀ کار و زحمت، آزادیخواهان و اتقالبيونی 

بپا   ترور و سرکوب  دانست که بر عليه حاکميت سرمایه،
 .دادند خاستند و ندای آزادی و سرنگونی رژیم را فریاد سر 

بهمن تبریز بود که ٢٩بعد از اعتراضات گسترده 
ن نسبی فضای امنيتی و خفقان و فرو ریختن باشکسته شد

ترس توده ها بویژه کارگران، زنان و جوانان و 
اعتراضات و اعتصابات، گسترده تر و  دانشجویان، 

هسته های مبارزاتی مخفی و علنی در کارخانه ها، 
دانشگاهها، مدارس، ادارات دولتی و محل های کار و 

 مبارزه شعله های. محالت سازمان یافته تر گردید
  .و پس از یک سال به ثمر رسيد. افروخته تر شد

 ٢٢با پيروزی انقالب و سرنگونی رژیم شاهنشاهی در 
با . نخستين مرحله سياسی انقالب تحقق یافت١٣٥٧بهمن 

این پيروزی، خاندان پهلوی و کالن سرمایه داری وابسته 
. که حاکميت مطلق را در اختيار داشتند، بر کنار شدند

ه با اتحاد وسيع مردم به پيروزی رسيده بود، انقالب ک
تحولی بنيادین در جامعه  شرایط را از هر جهت برای 

بسياری از . استبداد زده و عقب مانده ما بوجود آورد
نيروهای انقالبی بر این باور بودند که با توجه به حمایت 
و پشتيبانی عظيم توده های مردمی از اهداف و آرمانهای 

توان با تشکيل جبهه وسيعی از همه انقالب ، می 
و ميهن پرست با جبهه  و آزاد اندیش  نيروهای ترقيخواه 

و آن نيروهایی که پشت  داخلی و جهانی  ضد انقالب 
 و قصد دارند  نقاب انقالبيگری و مذهب پنهان شده اند

اهداف انقالب را در چارچوب منافع گروهی و تنگ 
کست بکشانند، مقابله نظرانه خود، مصادره و نهایت به ش

تنها با گذشت از این مرحله . کرد و به پيروزی رسيد
به یک تحول عظيم سياسی،  حساس انقالب می توانست 

اجتماعی ـ اقتصادی به نفع منافع اکثریت بزرگ مردم 
  .محروم کشور فرا روید

گر چه توطئه های ریز و درشت ضد انقالب داخلی و 
ی برخی از دوستان جهانی، تنگ نظری و انحصار طلب

انقالب و کم تجربگی سازمان های سياسی در زمينه 
اتحادها و درک نادرست از اهداف کوتاه مدت و دراز 

عليرغم این همه حضور پر .مدت، مانع چنين اتحادی شد
شور مردم این اجازه را به نيروهای ضدانقالب و 
بازدارنده نداد تا از همان ابتدا مانع پياده شدن اهداف 

آغاز فعاليت سياسی احزاب و سازمان ها و . قالب شوندان
تشکل های صنفی، مصادره اموال سردمداران رژیم 
گذشته، ملی کردن بانک ها، معادن، تقسيم اراضی 

بيرون راندن دهها ... مالکين بزرگ به سود دهقانان و 
هزار مستشار آمریکایی و دیگر کشورهای امپریاليستی 

دست آنان بود از جمله اقدامات که سالها سرنوشت کشور ب
سودمندی بود که در سالهای نخست انقالب صورت 

تداوم چنين اقداماتی پایگاه اجتماعی انقالب را . گرفت
  .گسترده تر و غير قابل برگشت می کرد

نخستين آژیر خطر جدی برای انقالب و اهداف آن تحميل 
. و ویرانگر بين ایران و عراق بود جنگ خانمانسوز 

يل جنگ که با توطئه کشورای امپریاليستی برای به تحم
شکست کشاندن انقالب طراحی شده بود با اصرار 

به ادامه بيهوده آن پس ازبيرون راندن  رهبران رژیم 
به یک جنگ "جنگ جنگ تا پيروزی"با شعار  دشمن، 

فرسایشی تيدیل شد که نتيجه ای جز خسارت جبران 
 کشور چيز دیگری در ناپذیر نيروی انسانی و مالی برای

جنگ اگر برای توده های مردم جز ویرانی، .بر نداشت
تورم، گرانی و بيکاری چيز دیگری در بر نداشت، برای 
نيروهایی که به انقالب و آرمانهای آن اعتقادی نداشتندف 
موهبتی شد تا از فضای جنگی کشور به هر ترفندی برای 

. ستفاده کنندرسيدن به قدرت و به شکست کشاتدن انقالب ا
براى تحقق برنامه هاى ارتجاعى و ضد مردمى شان آن 

در جامعه حاکم  چنان موجى از خشونت و سرکوبگرى 
کردند که حتى شمارى از رهبران درجه اول مذهبى و 

. را به زندان و گوشه نشنيى وا شدند» مراجع تقليد«
 سال ٢٥هزاران انسان دگراندیش، زندانيان سياسى 

در دوران شاه، نویسندگان، مترجمان و زندان کشيده 
اندیشمندان فرهيخته، کارگران آگاه و سندیکاليست ها به 
جرم واهی به زندان کشيدند و زیر فشار روحی و روانی 

این بخش کوچکی از . قرار دادند و به شهادت رساندند
کارنامه سياه افرادی است که با کشت و کشتار و فضای 

در .  انقالب و مردم بر خاستندرعب و وحشت به انتقام از
کنار این کشت و کشتار و ادامه سرکوب و خشونت بر 
ضد دگراندیشان و فعاالن مدنی و فرهنگی خلق های 
ساکن کشور، بحران عميق اجتماعی ـ اقتصادی است که 
  .اکثریت بزرگی از مردم ما را به زیرخط فقر رانده است
ان، مردم کشورمان اعم از دانشجویان، روشنفکر

کارگران و بویژه زنان در این سالهای سياه بر عليه 
ویرانگر دولتمردان رژیم جمهوری اسالمی  سياست های 
تبلور این مبارزات را می توان در جنبش . به پا خاسته اند

اصالحات، جنبش سبز و انتخابات ریاست جمهوری دوره 
همه این ها نشان ميدهد که مردم . یازدهم بوضوح دید

 عليرغم امکانات محدود و شرایط امنيتی ـ کشور ما
پليسی که وجود دارد، دست از مبارزه نکشيده و هر گز 
اجازه نخواهند داد که غاصبان انقالب بيش از این با 

ما اميدواریم همه نيروهای . سرنوشت کشور بازی کنند
انقالبی، آزادیخواه و ميهن پرست با درک وظایف خطير 

 راه اتحاد و یکپارچگی کنونی با گام گذاشتن در
  .دوشادوش مردم به مبارزه عليه وضع موجود بپاخيزند

گرامی باد خاطره تابناک شهدای انقالب شکوهمند بهمن 
١٣٥٧                                                               

  کميته مرکزی فزقه دمکرات آذربايجان
                                                       

  ١٣٩٢ بهمن ٢٢             

٢

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                   ١٣٩٢بهمن ١١٠ شمارهدوره پنجم



   

 
  .....حقوق ملی

برای نخستين بار در تاریخ برنامه نویسی جمهوری اسالمی 
به عنوان یكی از " قوميت ها و توسعه در ایران"مبحث 

. شد  مطرح 1381مباحث برنامه چهارم توسعه آشور در سال 
ی احسان هوشمند با  همان سال ميز گردی به همت آقا در دیماه

شرکت آقایان عليرضا صراف، دکتر جواد هيئت 
  ،)کرد(، احسان هوشمند، محمد علی ساطانی )آذربایجانی(

) عرب خوزستانی(یوسف عزیری بنی طرف، نوروز حمزی 
در این ميزگرد . و عبدالعزیز بخشان از بلوچستانبر گذار شد

ماعی و سخنرانان در باره مسائل و مشکالت اقتصادی و اجت
. و آمارصحبت کردند ارقام  فرهنگی خلق های ساکن کشور با 

سخنرانان بر اساس آمارهای دولتی نشان دادند که عالوه بر 
مشکالت آموزشی و فرهنگی، شکاف عميق اقتصادی ميان 
مرکز و دیگر استان های کشور بشدت رشد کرده و خواستند 

  .دکه برای پدیده خطرناک تمرکزگرایی چاره جدی شو
شرکت کنندگان در این همایش، از این که در تاریخ برنامه 
ریزی های کالن کشور برای نخستين بار سازمان مدیریت و 

در برنامه »توسعه و قوميت ها«برنامه ریزی شده ای به نام 
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گنجانده 

  .و گامی به جلو ارزیابی کردند است را مثبت 
ا تغيير دولت و آمدن احمدی نژاد به کاخ ریاست جمهوری، ب 

بخشی ازخواست  گام های هرچند کم فروغی که برای حل 
های به حق خلق های ایران بر داشته شده بود، کنار گذاشته 

سياست سرکوب خلق های ها کشور با شدت بيشتری در . شد
رژیم تحت عنوان  دستور کار نيروهای امنيتی ـ نظامی 

یه طلبی، تشویش اذهان عمومی، به خطر انداختن امنيت تجز"
این سياست تا جایی . قرار گرفت..." ملی و توهين به نظام 

حتی معترضين به خشک شدن دریاچه اروميه  پيشرفت که 
 و طرفداران محيط زیست که  فعاالن مدنی و سياسی. شامل شد

خواهان رسيدگی فوری دولت برای جلوگيری از فاجعه خشک 
عناوین، مورد  دن دریاچه اروميه شده بودند، تحت همان ش

ضرب و شتم قرار دادند و عده زیادی را دستگير و زندانی 
  .کردند

سرکوب خلق ها را  مانند رضا شاه  رژیم جمهوری اسالمی 
تحت عنوان دفاع از تماميت ارضی و مقابله با توطئه دشمنان  

ضا شاه سخن از با این تفاوت که ر. خارجی توجيه کرده است
می گفت و سران جمهوری " ملت بزرگ و یک پارچه"

  .سخن می گویند" امت واحده"اسالمی از 
در حاليکه هم تجربه کشورهای پيشرفته و هم تجربه های  

کوتاه مدت در ایران نشان ميدهد که بدون رشد متوازن و 
تعدیل شکاف ميان خلق ها توسعه و پيشرفت ملی امکان پذیر 

عکس ادعای دولت های تمرکزگرا، بی توجهی بر. نيست
نسبت به شکاف تاریخی و ساختاری که عمدتا به شکل شکاف 
قوميت ها، چالش هایی بوجود می آورد که در تحليل نهایی 

خطر از هم گسستگی و تضعيف وحدت و یکپارچگی ملی را  
این تئوری که ميدان دادن به توسعه . در پی خواهد داشت
ای دمکراتيک ممکن است تجزیه کشور را سياسی و آزادی ه

در بر داشته باشد، اساسا از ذهن نيروهای مستبد و تماميت 
خواه تراوش می کند و توهين بزرگی به شعورملی و سياسی 

  .اکثریت ساکنان کشور است
باید بدانيم که مقوله توسعه کشور و حقوق خلق ها تنيدگی 

و پيشرفت علم و با رشد  . تاریخی، فرهنگی و اقتصادی دارد
 اقتصادی، سياسی، اجتماعی و  دانش، ارتباطات الزامی

در . فرهنگی بين اقوام گوناگون گسترش و اجتناب ناپذیر شد

کشور ما به جای پذیرفتن چنين واقعيتی و استقبال از آن، 
این . سياست تسلط قومی بر قوم دیگر را مبنا قرار دادند

خود را داشته است سياست غلط پيامدها و چالش های خاص 
  .که تا به امروز ادامه دارد

از همان ابتدا ) ستم ملی( در ایران مبارزه با نا برابری قومی 
اما پس از انقالب مشروطيت توجه . به اشکالی شکل گرفته بود

انقالب مشروطيت دارای دو . بيشتری را به خود جلب کرد
ی به در آن زمان مسئله مل. وجه عمده ملی و دمکراتيک بود

با اینکه رهبری انقالب . شکل امروزیش چندان مطرح نبود
مفهوم از مقوله ملی . آذربایجانی ها بود مشروطيت در دستان 

همانطور که دیدیم انقالبيون . را برای تمام اقوام معنا می کردند
مشروطه موفق شدند تا ماده انجمن های ایالتی و والیتی در 

ودتایی که با حمایت نيروهای با ک. قانون اساسی گنجانده شود
در این مقطع . بيگانه بود، رخ داد رضا شاه روی کار آمد

تاریخی که در بسياری از نقاط جهان مبارزات ضد استعماری 
به ثمر می رسيد و خلق ها یکی پس از دیگری آزادی خود را 

در ایران جيره خواران استعمار و . بدست می آوردند
ن آنان روشنفکران آذربایجانی هم روشنفکران وطنی که در ميا

) فارسی(کوشيدند مقوله ملی را به مفهوم یک زبانی . بودند
این گروه خواسته ویا ناخواسته زیر پرچم این شعار . معنا کنند

رفتند که تکثر گرایی زبان و فرهنگ مانع رشد و پيشرفت 
بدین طریق یکی از دستاوردهای انقالب . کشور خواهد شد
  .نبه ملی آن بود زیر پا گذاشته شدمشروطيت که ج

 که خود مولود کودتا بود جنبه دمکراتيک انقالب  رضاه شاه
احزاب و سلزمان های . مشروطيت را بطور کامل تعطيل کرد

از آن پس دستگاه استبدادی . سياسی و ملی را سرکوب کرد
رضاه شاه با زور سرنيزه و سرکوب خشنقوميت های غير 

داد زده و به لحاظ قومی نابرابر ایجاد فارس، جامعه ای استب
  .کرد

پس از فرار رضا شاه که مقارن بود با شکست فاشيسم در 
همزمان با . اروپا، فضای نيمه دمکراتيکی در کشوربوجود آمد

تشکيل احزاب و سازمان های سياسی و صنفی، جنبش های 
احزاب ملی که از حمایت . ملی نيز جان تازه ای گرفتند

ق قومی بر خوردار بودند، در صدد بر آمدند تا به گسترده مناط
به خلق های ایران رفته  نابرابری و ستمی که در طول تاریخ 

در آذربایجان و کردستان که پيشينه . است، پایان دهند
مبارزاتی بيشتری نسبت به دیگر نقاط ایران وجود داشت و از 
طرفی قدرت سرکوب دولت مرکزی بدليل حضور نيروهای 

ی اتحاد شوروی که در چارچوب نيروهای متفقين در این نظام
شرایط مناسبتری ایجاد شده . مناطق حضور داشتند، کمتر بود

بود تا از این فضا اقدامات عملی در جهت خواست دیرینه 
 21جنبش . . مردم که همان رفع ستم ملی است، صورت گيرد

ولتی آذر به رهبری پيشه وری برای اولين بار در آذربایجان د
. با مضامين ملی در چارچوب یک کشور کثيرالمله تشکيل داد

در کردستان جمهوری مهاباد به رهبری قاضی محمد روی 
بزرگترین دستاورد دولت خود مختار آذربایجان و .کار آمد

جمهوری مهاباد این بود که نشان دادند، خلقهای ایران با 
در راه رسيدن به حقوق واقعی خود، نه تنها هيچ ممانعتی 

 بدون در نظر گرفتن  پيشرفت و ترقی کشور ندارند، بلکه
آزادی های دمکراتيک و از آن جمله حقوق خلق ها، پيشرفت 

این بار نيز محمد رضا پهلوی با . و ترقی ممکن نخواهد شد
  گام گذاشتن در راه پدر و با کمک گرفتن از نيروهای انگليس 
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  .....حقوق ملی
  

   سرکوب .و آمریکا این جنبش ها را نيز به خاک و خون کشيد
خشن فرهنگی و سياسی قوميت ها نتيجه ای جز جامعه ای 
استبداد زده، عقب مانده و از نظر قومی نا برابر تا به امروز 

ن گر چه یکی از دستاوردهای انقالب بهم. نداشته است
برسميت شناختن حقوق اقوام در قانون اساسی است اما تا کنون 

  .اجرایی نشده است
امروز بر کسی پوشيده نيست که عدم توازن در توسعه ملی 
ميان قوميت مسلط و قوميت های دیگر تاثير منفی بسياری در 

واکنش به این نا .  خواهد گذاشت زندگی روزمره همه مردم
در دهه های اخير، به گسترش سطح برابری ها و بيعدالتی ها 

. آگاهی و شعورملی بيشتر خلق های ایران کمک کرده است
امروز از بلوچستان، خوزستان، ترکمن صحرا گرفته تا 

و بخش بزرگی از روشنفکران،  کردستان و آذربایجان 
فرهنگيان، سياسيون و زحمتکشان فارس زبان، همه خواهان 

ر عرصه های مختلف رفع ستم ملی و برابری فرصت ها د
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی برای همه ساکنان 

برخی دیدگاهها نيز وجود دارد که حقوق  . کشور هستند
روشن . شهروندی را می خواهند به جای حقوق ملی جا بزنند

است که مقوله حقوق شهروندی با حقوق گروهی ـ قومی دو 
ق فردی لحاظ در حقوق شهروندی، حقو. مقوله جداگانه است

اما اقوام و . که شامل همه شهروندان کشور می شود. شده است
خلق های ساکن کشور عالوه بر حقوق فردی دارای حقوق 

  در ماده  . گروهی نيز هستند که حقوق ملی ناميده می شود
  

  
  
  
  
  

نخست بيانيه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دسامبر 
ق اقليت های قومی و  به صراحت در باره حقو1992سال 

هر کشوری باید در قلمرو خود از : "مذهبی نوشته شده است
وجود اقليت ها و هویت قومی یا نژادی و نيز از هویت 
فرهنگی، دینی و زبانی آنها حمایت کند و شرایطی را که 

با این همه هر اقدام ".ضامن تحکيم این هویت است فراهم نماید
ر دولتی بدون در نظر عملی برای رفع ستم ملی توسط ه

گرفتن تجربه تاریخی احزاب و سازمان هایی که دراین راه 
مبارزه کرده اند و بدون استفاده از کارشناسان و روشنفکران و 

دولت . پژوهشگران قومی ـ ملی با موفقيت همراه نخواهد بود
آقای روحانی اگر بخواهد به وعده های داده شده خویش عمل 

نع پيش رو را که دهه هاست جان سختی می کند، ابتدا باید موا
زیرا این موانع که دارای .  واز سر راه بر دارد کند شناسی

منافع و منفعت هایی هستند، براحتی کنار نخواهند رفت، مگر 
با نيرو و قدرت همه مردم بخصوص نيروی خلق های ذینفع 

این مهم با دستور و فرمان و شعار عملی . در این ميدان مبارزه
عملی ترین و واقعی ترین شکل آن کوشش برای . خواهد شدن

مشارکت نخبگان قومی وملی در حاکميت است تا دولت و 
حاکميت در یک روند مناسب در برگيرنده همه خلق های 

از طرف دیگر ایجاد فضای مناسب برای فعاليت . ایرانی باشد
احزاب و نهادهای فرهنگی، ادبی، اجتماعی و اقتصادی خاص 

به  این پروسه . این روند یاری رساند ها می تواند به خلق 
آزادی های دمکراتيک نيز کمک می کند ودر نهایت به 
  .توسعه، عدالت، برابری قومی و وحدت ملی منجر خواهد شد

   
  .....بمناسب دوم بهمن

های جنگ جهانی دوم برای ایران همراه است با اشغال سال
دیکتاتوری رضا شاهی، و ایران توسط قوای متفقين، سقوط 

ای از آزادیهای سياسی، فعاليت احزاب و مبارزات  آغاز دوره
ارتش بریتانيا در جنوب و ارتش سرخ در شمال، . پارلمانی

با شکست  . هایی از کردستان حضور دارندآذربایجان و بخش
فاشيست و تضعيف حکومت مرکزی و پيروزی اتحاد جماهير 

بارزات خلقهای ایران شوروی شرایط مناسبی برای م
بخصوص در آذربایجان و کردستان ایجاد کرده بود که به 

  .خواسته های دیرین حود جامه عمل بپوشند
در چنين شرایطی و با رشد ميل بيشتر برای پایان دادن به  

تبعيض و ستم ملی در ميان مردم، قاضی محمد شخصيت 
» لههکوم« به جمعيت 1323روحانی و معتبر مهابادی در سال 

به چهره با نفوذی در این تشکيالت مبدل  و به سرعت . پيوست
  .شد

یک سال بعد قاضی محمد و سران کومه له به این ارزیابی 
رسيدند که برای پيشبرد مبارزات خلق کرد به یک حزب 

به همين خاطر با سرشناسان کرد به مذاکره .فراگير نياز دارند
 تن از ١٠۵ی محمد و ای با امضاء قاض سپس بيانيه. نشستند

در این بيانيه تاسيس حزب . سرشناسان کرد انتشار یافت
در .  واهداف آن به اطالع عموم رسيد دمکرات کردستان و

  :بخشی از بيانيه آمده است
ـ مردم کرد ایران باید از آزادی و خود گردانی در اداره ١«

مند باشند یا در چارچوب کشور ایران خود  امور خود بهره
  .ری داشته باشندمختا
  ـ زبان کردی زبان رسمی آموزشی و اداری باشد٢

درنگ، موافق با قانون ـ انجمن ایالتی کردستان، باید بی٣
  .اساسی انتخاب شود و بر تمام امور دولتی نظارت کند

  .ـ کليه کارکنان دولت در منطقه کرد تبار باشند۴
آینده ـ قانون واحد برای کشاورزان و مالکان وضع گردد و ٥

  .این دو طبقه تامين شود
 حزب دمکرات کردستان برای تامين وحدت و دوستی کامل -٦

در مبارزه با مردم آذربایجان و سایر اقوامی که در آذربایجان 
کوششی خاص ) ها وغيرهها، ارمنیآشوری(کنند  زندگی می

  .مبذول خواهد داشت
تواند کنند ب یم مللی که در ایران زندگی می ما آرزومند -٧

. آزادانه در راه تامين سعادت وپيشرفت کشور خویش بکوشند
  ».زنده باد خود مختاری دمکراتيک کردستان

شمسی، قاضی ١3٢۴) ریبنه دان٢(در تحوالت بعدی در بهمن 
مهاباد با حضور جمعيت » چوارچرای«محمد در ميدان 

بزرگی از بزرگان شهر و روسای بسياری از قبایل کرد 
در این روز پرچم . مهاباد را اعالم کردتاسيس جمهوری 

کردستان برفراز ادارات مهاباد، نقده و اشنویه به اهتزاز در 
  .آمد

این پرچم دارای همان سه رنگ سبز و سفيد و سرخ اما به 
ترتيب عکس پرچم ایران و در زمينه سفيد آن خورشيدی با دو 

قاضی محمد پس از اعالم . ی گندم نقش شده بود  خوشه
ری و در مقام ریيس جمهور، اعضاء کابينه جمهوری جمهو

  :خود مختاری مهاباد را انتخاب و معرفی کرد
  . اهل بوکان). صدرهيئت رئيسه(نخست وزیر . حاجی بابا شيخ
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  .....بمناسب دوم بهمن
  ازخانواده سادات زميبل. الهسياستمداری شصت و پنجس

در زمان رضاشاه از دوستان وفادار و قابل . اطراف بوکان
حاجی شيخ «. اعتماد رضاشاه بود ونزد او نفوذ و اعتبار داشت

بابا نزدیکی خاصی با قاضی محمد نداشت و چنين استنباط 
شد که برای خنثی کردن اعمال و کردار خانواده ایلخانی مي
او رفتار ... ه مقام صدارت عظما رسيده استهای بوکان ب زاده

اما هرگز فرد قدرتمندی در ... بسيار خوبی با مردم داشت
  )١١٧(».حکومت نبود

وزارت جنگ به عموزاده قاضی محمد یعنی محمد حسين 
  .سيف قاضی واگذار شد

از اعضای قدیمی . ازمهاباد. مناف کریمی: وزارت فرهنگ
مناف کریمی . یو عضو کميته مرکز» کاف.جمعيت ژ«

های متوسط اما شناخته شده  وپنج ساله از خانوادهجوانی بيست
  .و مورد احترام مردم مهاباد

صاحب گاراژ و . محمد امين معينی): کشور(وزارت داخله 
  . دارای روابط تجاری با تجار روسی مستقر در تبریز

جوانی سی ساله و خود . سيد محمد ایوبيان: وزارت بهداری
. کردای را که متعلق به پدرش بود اداره مي اروخانهد. ساخته

به عضویت آن در » کاف.جمعيت ژ«یک سال پس از تشکيل 
  .آمده بود

عبدالرحمن ایلخانی زاده فرزند حاجی : وزارت امورخارجه
  .بایزید آقا

زاده پسر عموی عبدالرحمن آقا ایلخانی اسماعيل: وزارت راه
های متنفذ بوکان از ایل ده  هر دو از خانواده. زادهایلخانی

بکری که نوعی رقابت با قاضی داشتند و انتخاب آنان انتخابی 
جمعيت «زاده ها عضو ایلخانی. سياسی و ضروری بود

  .وپنج ساله بودندو حدودا سی» کاف.ژ
اهل بازار و کسب . چهل ساله. احمد الهی: وزارت اقتصاد

تان از نظر تحصيلکرده و آشنا با مناطق مختلف کردس. وکار
جمعيت «از اعضای قدیمی . های تجاری و تجارت زمينه

و در منزل او بود که قاضی محمد برای عضویت در » کاف.ژ
  .جمعيت مراسم تحليف بجای آورد

. های قدیمی مهاباد از خانواده. خليل خسروی: وزارت کار
به عضویت آن در » کاف.جمعيت ژ«چهار ماه پس از تشکيل 

  .آمده بود
مردی چهل ساله از . کریم احمدین: پست و تلگرافوزارت 
  .ای نيک خانواده

وپنج ساله مردی پنجاه. حاج مصطفی داودی: وزارت تجارت
در باغ او بود که نطفه . ی بسيار محترم و پرجمعيتاز خانواده

بسته شده خود او اما یکسال بعد به عضویت » کاف.جمعيت ژ«
  .جمعيت درآمد

با سوادترین و . ين مجدیمالحس: وزارت دادگستری
اعتبار و ارزش مذهبی و قضایی . نامدارترین روحانی مهاباد

  .او، نشان شایستگی او برای این مقام بود
. ترین عضو کابينهجوان. زادهمحمود ولی: وزارت کشاورزی
مدرسه عالی کشاورزی کرج را به پایان برده . بيست وسه ساله

به عضویت ١٣٢٢و از سال های باالی مهاباد  ازخانواده. بود
  .در آمده بود» کاف.جمعيت ژ«در

  .اند افزایش یافته
جمهوری مهاباد برای گسترش فرهنگ و زبان کردی تالش 

  کرد و اميدوار بود تا مهاباد را به مرکزی برای جنبش  می
  

  
  
  
  
  

در ابتدا . فرهنگی و ملی ـ نظير سليمانيه یا سوریه ـ تبدیل کند
  های درسی فارسی را برای ها، کتابالسآموزگاران کرد در ک

های بعدها کتاب. کردند آموزان به کردی بازگو میدانش
  .آموزشی به کردی چاپ شد

و » کردستان«یک روزنامه و یک ماهنامه سياسی هر دو بنام 
» هالل«و ) فریاد(»هاوار«های  دو مجله عمدتا فرهنگی بنام

ای که   چاپخانههمه این نشریات، در. به کردی منتشر شدند
. شدند ارتش سرخ به جمهوری مهاباد هدیه داده بود چاپ می

اهميتی را که قاضی محمد برای ادبيات «: نویسد روزولت می
توان از این نکته دریافت که در  و زبان کردی قائل بود می

ميان کارکنان دفترش دو شاعر جوان، هژار و هيمن بودند که 
اگر چه . شداغذ چاپ و نشر میهایشان به رغم کمبود ک سروده

ها در طی عمر کوتاه جمهوری آن اندازه نبود که این کوشش
بتواند مهاباد را به سطح دو مرکز فرهنگی ـ سليمانه و سوریه 

وپنج سال بود زبان و فرهنگ کرد آزادانه درآنها ـ که بيست
آموخته و نوشته ميشد ارتفاء دهد با این همه مهاباد از نظر 

. انونی بود که چشم همه کردان بر آن دوخته شده بودسياسی ک
محافل فرهنگی کردهای بيروت و استانبول و بغداد و همچنين 
کردهای کوه نشين همه مراقب بودند ببينند آیا جنبش قاضی 

  ».محمد کامياب خواهد بود یا ناکامياب خواهد شد
د  عليرغم مقاوله نامه هایی که بسته بو دولت مرکزی، سرانجام 

برای سرکوب جنبش ملی آذربایجان، ارتش شاهنشاهی به 
همراه اوباش خوانين و ارتجاع محلی را با کمک مستشاران 
آمریکا و انگليس اعزام و کشت و کشتار هولناکی به در تبریز 

  .و دیگر شهرهای آذربایجان به راه انداخت
صدر . پس از فاجعه آذربایجان ارتش ایران روانه کردستان شد

 برادر قاضی محمد و نماینده مجلس در مياندوآب با قاضی
کردها آماده اند با «: سرلشکر همایونی دیدار کرد واعالم کرد

  ».مسالمت از ارتش ایران استقبال کنند
همراه افراد مسلحی از سرلشکر همایونی واحدهای ارتش را به

عشایر دهبکری و مامش و منگور به فرماندهی سرهنگ دوم 
نماینده قاضی در بيرون شهر جلوی . اباد فرستادغفاری به مه

این نيروها را گرفت، به فرمانده نيروها اعالم کرد قرار 
قاضی محمد با همایونی بر این بوده که واحدهای نظامی وارد 
شهر شوند و نه عشایر مسلحی که ممکن است موجب آشوب 

واحدهای ارتشی وارد مهاباد . عشایر بازگردانده شدند. شوند
  .ساله جمهوری مهاباد پایان داده شددند و به عمر یکش

. قاضی محمد و فرماندهان ارتش از یکدیگر دیدار کردند
قاضی محمد برای نجات دیگران از کشت و کشتار، مسئوليت 

قاضی محمد، . همه اقدامات جمهوری مهاباد را بعهده گرفت
سيف قاضی، صدر قاضی و همه اعضای کميته مرکزی حزب 

 کردستان و اعضاء کابينه جمهوری مهاباد دستگير و دمکرات
تنها عضو دولت جمهوری مهاباد که از تعرض . زندانی شدند

مصون ماند حاج بابا شيخ بود بخاطر مقام و موقعيت 
  ...اش مذهبی

قاضی محمد، برادرش صدر قاضی که نماینده مجلس شورای 
ا ملی بود و هميشه نقش ميانجی و رابط با دولت مرکزی ر
ای  بعهده گرفته بود و نيز محمد حسين سيف قاضی، در محکمه

 که در مهاباد تشکيل شد محکوم به اعدام شدند و در  نظامی
مهاباد نا جوانمردانه بردار  ) چهار چراغ(ميدان چوار چرای 

  .شدند
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  .....وم بهمنبمناسب د
  

همه  مردم کردستان و دیگر خلق های تحت ستم ایران این 
تاریخ معاصر . ساله خاطره این روز را گرامی ميدارند

  کشورما شاهد مبارزات بسياری از سوی مردم اقصی نقاط
ميهنمان برای رهایی از استبداد و رسيدن به آزادی و عدالت 

 مردم کردستان،  آزادیخواهی بدون تردید جنبش. بوده است
به همين  . قرار داشته و دارد این مبارزات  همواره در راس 

خاطر خلق کرد از احترام خاصی در ميان دیگر خلقها و 
بی .  و عدالت اجتماعی برخوردار است مبارزان راه آزادی

دليل نيست که قاضی محمد در آخرین لحظات زندگی اش طی 
راه خود دور از هر وصيتی از همه کردها می خواهد تا به 

  :در بخشی از این وصيت نامه آمده است. لغزشی ادامه دهند
در ! برادران عزیزم! ملت مظلوم، محروم و ستمدیده کرد« 

آخرین لحظات زندگی مطالبی را بعنوان نصيحت عرض 
بخاطر خدا از دشمنی یکدیگر دست بردارید، متحد . کنم می

رابر دشمن بایستيد، در ب. شوید و به حمایت یکدیگر برخيزید
دشمن تنها برای . خود را به ثمن بحس به دشمنان نفروشيد

پس از آن شما دیگر . خواهد دستيابی به منافع خود شما را می
دشمنان ملت کرد بسيارند، ظالمند، المروت .ای بيش نيستيد تفاله
. رمز سربلندی هر ملتی اتحاد و با هم بودن است. وجدانند و بی

ملت بدون . ، مستلزم پشتيبانی آحاد ملت استآزادی یک ملت
شما ملت کرد چيزی از . اتحاد، همواره تحت سلطه خواهد بود

ملتهای دیگر کم ندارید، اتفاقًا مردانگی، غيرت و شجاعت شما 
اند، متحد  ملتهایی که از بند اسارت رسته. بسی بيشتر است

ی زنجير توانيد با اتحاد و همبستگ شما نيز می. اند و بس بوده
حسودی، خيانت و خودفروشی را کنار . اسارت را پاره کنيد

  دشمن ملت کرد از . دیگر فریب دشمنان را نخورید. بگذارید
  
  

  
  
  
  

رحم  هر دسته و گروه و رنگ و نژاد، باز هم دشمن است، بی
اندازد تا به منافع خود  است وجدان ندارد، شما را بجان هم می

  .فریبد وغين، شما را میهای در دست یابد، با وعده
از اسماعيل آقا شکاک تا جوهر آقا برادرش و همزه آقا منگور 
و چندین و چند قهرمان دیگر، فریب این ظالمان ملعون را 

همه آنها را با قرآن و . خوردند و نامردانه به شهادت رسيدند
قسم فریب دادند آخر اینها کی قرآن و قسم حاليشان است، وفا 

در راه خدا و بخاطر او . ت، کاالی بازار استنزد این جماع
پشت یکدیگر را خالی نکنيد و متحد شوید مطمئن باشيد اگر 

فریب سوگندهای . دشمن به شما عسل بدهد، آلوده به زهر است
اگر هزار بار هم به قرآن، سوگند یاد کنند . دروغين را نخورید

زندگی در آخرین ساعات . باز هم هدفی جز نابودی شما ندارند
گيرم که در راه آزادی و بختياری شما  خود، خدا را شاهد می

. جان و مال خود را فدا نمودم و از هيچ تالشی فروگذار نکردم
نزد ایشان، کرد بودن شما جرم است، سر و جان و مال و 

آنها چون در ميدان نبرد .ناموس شما نزد آنها حالل است
ره به حيله روی توانند رو در روی شما بایستند هموا نمی
شاه و ایادی او بارها پيغام فرستادند که برای مذاکره . آورند می

دانستم آنها  آماده هستند و تمایل به خونریزی ندارند اما من می
خوردگی  اگر نبود خيانت، خودفروشی و فریب. گویند دروغ می

. خورد برخی سران عشایر، جمهوری هرگز شکست نمی
ملت ما از .  را دانش و علم بياموزیدکنم فرزندانتان وصيت می

دیگر ملل جهان، چيزی کم ندارد اال دانش و علم، دانش 
دانش، سالح . بياموزید تا از کاروان بشریت عقب نمانيد

مطمئن باشيد اگر به دو اسلحه اتحاد و .نابودی دشمنان است
شما . دانش مسلح شوید، دشمنان کاری از پيش نخواهند برد

ن و برادران و پسرعموهایم ترسی بدل راه نباید با مرگ م
هنوز قهرمانان بسياری باید جان فدا کنند تا درخت . دهيد

  ». ...آزادی کردستان به ثمر بنشيند
  

 بهمن تبريز٢٩جنبش اعتراضی 
 آغاز فروپاشی رژيم شاهنشاهی

 
مردم آذربایجان در گذر تاریخ نشان داده اند در مقابل زور، 

ابله کرده و حاضر به کرنش در مقابل ستم و استبداد مق
انقالب مشروطيت، قيام ستارخان و باقرخان، . بيگانگان نيستند

نمونه  بهمن ٢٩آذر و قيام ٢١قيام شيخ محمد خياباني، جنبش 
  های بارزی از مبارزات ارزنده و تاثير گذار مردم آذربایجان

  .می باشد
 بر عليه مردم تبریز با حرکت توده ای١٣٥٦بهمن سال ٢٩در 

 شاهنشاهی، برای اولين بار پس از کودتای ننگين  حکومت
 وخفقان حاکم بر  باعث شدند تا جو استبدادی١٣٢٨مرداد ٢٨

  .کشور را بشکنند
پس از کشتار در قم ١٣٥٦بهمن ٢٩اعتراض مردم تبریز در 

رژیم سلطنتی که با خيزش مردم آذربایجان . شکل گرفت
 در اذهان عمومی این جنبش کرده بود، کوشيد تا احساس خطر 

 در این ارتباط به  محمد رضا شاه. را به بيگانه وصل کند
این افراد از آن طرف مرز آمده اند و می " خبرنگاران گفت

گروه های تنگ نظر مذهبی ". خواهند ایران را ایرانستان کنند
ه های قم در بنيز جنبش گسترده مردم تبریز به کشتار طل

.  جنبه مذهبی دادند  و به آن صرفاوصل کردند١٣٥٦دی ١٩
تاریخی مبارزاتی مردم  پر واضح بود که هم به لحاظ سابقه 

  آذربایجان و هم به حيث طيف شرکت کنندگان در اعتراضات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. بهمن، این جنبش حرکتی ضد استبدادی و آزادیخواهانه بود٢٩
نقش و حضور گسترده دانشجویان، کارگران، روشنفکران 

البی و دیگر اقشار جامعه بخصوص زنان بيانگر خشم و انق
اعتراض به سالها سرکوب و بی حقوقی های سيستماتيک 

که ساختارهای . اعمال شده حکومت دیکتاتوری پهلوی بود
را  سياسی، اقتصادی و فرهنگی کشور و از آنجمله آذربایجان 

  .به ورطه نابودی کشيده بود
  های گذشته در آذربایجان رخ جنبش ها و انقالباتی که در دهه 
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  ....جنبش اعتراضی
  .داده است، نشان از آگاهی ملی و طبقاتی مردم این منطقه است

ست که مبارزه در راه درهم تاریخ دهه های گذشته گواه آن ا
 و استبداد حکومتی که  شکستن ساختارهای عقب مانده فئودالی

در آذربایجان . مانع جدی در راه پيشرفت و ترقی کشور است
همواره با نشيب و فرازی ادامه داشته و تا به امروز نيز ادامه 

تاثير و درس آموزی از همين مبارزات است که عليرغم . دارد
دگرگونی عميق فکری در الیه های  عث شکست ها با

تا در شرایط مناسب به شکل بهتری   گردد   می اجتماعی
  احزاب و شکل گيری جنبشهای اجتماعی، تشکيل . بروز کند

جریانات مترقی، دمکراتيک با افکار آزادی خواهی و عدالت 
خواهانه و نيز شکل گيری نهادها و تشکلهای کارگری از 

مين انقالبات و مبارزات نسل های گذشته ه تاثيرات ارزنده 
نشات می گيرد که هر بار زمينه بروز پيدا می کند نسبت به 

با نگاهی به . گذشته پخته تر و عميق تر عمل می نماید
می بينيم که جامعه هم به  انقالب مشروطيت  دستاوردهای 

لحاظ ذهنی و هم به لحاظ عينی این آمادگی را داشت تا 
  سی، اقتصادی و فرهنگی عقب مانده و پوسيدهساختارهای سيا

مشروطه خواهان عليرغم تمام . را به نفع مردم تغيير دهد
محدودیت ها با تصویب قانون اساسی مشروطه، گام بزرگی 
در راه تحوالت اجتماعی، سياسی و اقتصاد نوین کشور 

این تحوالت عميقا از طرف مردم و بخش بزرگی از . برداشتند
بيگانگان که منافع .رد حمایت قرار گرفته بودروحانيون مو

استعماری خود را در خطر دیده بودند، با کودتای ننگين سوم 
با قبضه قدرت . رضاخان را سر کار آوردند١٢٩٩اسفند 

توسط رضا خان تحت حمایت انگليس و ارتجاع داخلی تمامی 
دست آوردهای مترقی انقالب مشروطيت که در نتيجه ی 

فشانی هزاران فدائی بر عليه استبداد حاصل مبارزات و جان
فضای رعب و وحشت گسترش یافت و . شده بود برچيده شد

. زبان آزادیخواهان و معترضين به وضعيت حاکم بریده شد
جنبش آذربایجان برهبری خيابانی، جنبش جنگل برهبری 

 کارگری  ميرزا کوچک خان و سایر جنبشهای و تشکل های
با تصویب قانون سياه .  گردیدشکل گرفته همگی سرکوب

رضاخانی کمونيستها، آزادیخواهان، روشنفکران و انقالبيون 
در سایه ی خفقان و سرکوب جنبش های . قتل عام شدند

یک ملت " دمکراتيک با یورش به ساختار فرهنگی، پدیدۀ شوم
به اجرا » مدرنيته«را تحت لوای باصطالح " و یک زبان

نی، فرهنگی و ملی را قلع و قمع بعبارتی تنوع زبا. گذاشتند
گسترش فقر و فالکت و هزاران بدبختی و تبدیل شدن . نمودند

جامعه به دو قطب اقليت سرمایه و زور به رهبری دربار و 
رضا خان . اکثریت کارگر و زحمتکش و روستایی تبدیل شد

عليرغم شعارهایی که عليه خان ها و فئودال ها داده بود خود 
وضعيت اسفبار . ئودال کشور تبدیل شد ف به بزرگترین

روستائيان و دهقانان، جرم و جنایت اربابان و خوانين، همگی 
در نتيجه ی چپاول و غارت منابع اقتصادی و مالی، فساد و 

سال دیکتاتوری ٢٠خودکامگی عریان دستگاه رضاخانی در 
  .وی بود

و خلع ید رضا شاه، فضای نسبی ١٣٢٠پس از وقایع شهریور  
تشيکل یکسری احزاب که عمده ترین آنها حزب توده   برای

انتخابات مجلس چهاردهم در آذر . ایران بود، بوجو آمد
پيشه وری که بعنوان نماینده اول تبریز . صورت گرفت١٣٢٢

  با رای قاطع مردم انتخاب شده بود اعتبار نامه اش بواسطه 
  

  
  
  
  
  

جی و حضور افرادی که مزدور و حقوق بگير قدرت های خار
  پيشه وری . مرکز بودند با دسيسه و نيرنگ در مجلس رد شد

بارها در نطق ها و نوشته های خود با تحليلی که از اوضاع 
فرهنگی، سياسی و اقتصادی می داد صراحتأ به این امر مهم 
که هر گونه تغيير و اصالح با وجود حکومت وابسته و 

ممکن مزدوران حامی آن و عناصر فرصت طلب ارتجاعی نا
از اینرو در نطق آتشين خود . پرداخته بود. و غير عملی است

با برشمردن فساد در قدرت و ثروت ١٣٢٤ شهریور 12در 
حاکمه، دخالت امپریاليستها و درد و رنج مردم که محصول 
استبداد، سرکوب، اختناق و ارتشاء و یاغيگری حاکميت 

خود از وابسته و مزدبگير آن، با بر شمردن دالیل و اهداف 
تشکيل فرقه دمکرات آذربایجان، تاکيد می کند، فرقه برای 
رهایی مردم از یوغ اسارت حکومت خودکامه، کسب آزادی و 
حقوق دمکراتيک، رفع ستم طبقاتی، ملی و جنسيتی، ایجاد 
شرایط زندگی انسانی و برابر، پایان بخشيدن به بيعدالتی، 

ابسته شاه نابرابری و ظلم و ستمی که از جانب حکومت و
وخوانين و مالکين که روزگار را بر دهقانان و روستائيان سياه 
کرده اند و پایان دادن به هزاران بی حقوقی که در حوضه 
سياسی، اقتصادی و فرهنگی بر مردم آذربایجان تحميل شده 

پس از قدرت گيری . است موجودیت خود را اعالم می کند
آذر و تأثير ٢١ر جنبش انقالبی و دمکراتيک آذریایجان د

گذاری آن در رشد و آگاهی کارگران، زحمتکشان، دهقانان و 
بيداری ملی در جامعه ایران، پایه های کاخ فساد شاه و 

یکسال از حکومت فرقه در . امپریاليسم به لرزه در آمد
آذربایجان نگذشته بود که ترس و وحشت این قيام بزرگ و 

به تنگ آمده از هراس از گسترش عصيان و خشم توده های 
ظلم و ستم در سراسر ایران برای به زیر کشيدن نظم موجود و 
پایان دادن به استثمار، استبداد و دیکتاتوری و کسب آزادی و 
برقراری عدالت، شاه و حاميان آن تحت حمایت آشکار 
امپریاليسم هار برای نجات خود و حفظ ساختار موجود از 

رده به آذربایجان با اعدام طوفان خروش توده ها، در حمله گست
و تيرباران هزاران فدائی و براه انداختن کشتار وسيع مردم، 

با افول . جنبش را به وحشيانه ترین شکل سرکوب نمودند
جنبش مجددأ سایه سياه خفقان و دیکتاتوری بر فضای جامعه 

ماه نخست وزیری مصدق از ٢٧در دوره . حاکم گشت
ای نسبی برای حضور فض١٢٣٢تا مرداد ١٣٣٠اردیبهشت 

نيروهای سياسی بوجود آمد اما دیری نپائيد که با ملی شدن 
صنعت نفت و به خطر افتادن منافع صاحبان سرمایه و زور 

 مرداد توسط امپریاليسم و ارتش حکومت 28کودتای ننگين 
دست نشانده برای باز گرداندن تاج و تخت و اوضاع به شرایط 

 را با قبضه ی دوبارۀ قدرت و اسفبار قبلی، حاکميت شوم خود
ثروت بر سرنوشت ميليون ها انسان که از بيدادگری حکومت 
سرمایه و زور در اسارت و فقر و فالکت و محروم از ساده 
ترین حقوق انسانی در رنج و عذاب گرفتار بودند، تحميل 

هر چند دستگاه سرکوب رژیم با اوجگيری هر قيام و . نمایند
ر، وحشيانه تر و عریانتر از گذشته خيزش توده ای شنيع ت

رژیم با این خيال . اما برای مبارزه پایانی نبود. عمل کرده بود
که می تواند با سرکوب سيستماتيک و کشتار و زندان و 
شکنجه، اراده آهنين و قدرت توده ها را مهار و به تمکين و 
تبعيت از زور و سلطه وادارد، آتش مبارزه را در جان 

  .ن و توده های رنج و زحمت شعله ور تر می کردآزادیخواها
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  ....جنبش اعتراضی
  

ظلم و ستم وتعبيض و بيعدالتی و بی حقوقی در حوضه های 
سياسی، فرهنگی، اقتصادی و ملی، که توام با زنجيره ای از 

رکوب، شکنجه، زندان و کشتار برخورد های امنيتی، س
سيستماتيک و سلسله وار در طول بيش از پنج دهه حاکميت 

رضا خان بر توده ١٢٩٩پهلوی از کودتای ننگين سوم اسفند 
های آذربایجان و دیگر ملل ایران بخصوص کارگران، 
زحمتکشان و آزادیخواهان اعمال گردیده بود توانست در قيام 

رگران، زنان، جوانان و بهمن با فریاد خروشان کا٢٩
از آنجا که آذربایجان بعنوان . دانشجویان تبریز تبلور پيدا کند

مرکز قيام ها و خيزش های آزادیخواهانه، عدالت طلبانه و ضد 
استبدادی همواره نقطه عطف انقالبات در ایران عمل کرده بود 
رژیم با آگاهی به این موضوع بالفاصله با تشکيل ستاد بحران، 

   اطالعاتی خود را روانه خيابانها برای - سرکوب امنيتیماشين
  

  
  
  
  

سرکوب و مهار توده ها نمود تا با بخون کشيدن و سرکوب این 
قيام و ایجاد رعب و وحشت مجددأ بتواند بر پایه های کاخ 

غافل از اینکه قيام خونين . استبداد و دیکتاتوری تکيه زند
توده های ستمدیدۀ بهمن تبریز جرقۀ آغاز خيزش سراسری ٢٩

کار و زحمت، آزادیخواهان و اتقالبيونی بود که بر عليه 
 تررو و سرکوب شوریده بودند و ندای  حاکميت سرمایه،

بعد از قيام . آزادی و سرنگونی رژیم را فریاد سر می دادند
بهمن تبریز بود که باشکسته شدن نسبی فضای امنيتی و ٢٩

یژه کارگران، زنان و خفقان و فرو ریختن ترس توده ها بو
جوانان و دانشجویان، خيزشها و اعتراضات و اعتصابات، 
گسترده تر و هسته های مبارزاتی مخفی و علنی در کارخانه 
ها، دانشگاهها، مدارس، ادارات دولتی و محل های کار و 
محالت سازمان یافته تر گردید و شعله های مبارزه افروخته 

بهمن ٢٢ی بی امان در تر شد و پس از یک سال مبارزه 
  .با فروریختن بنيان کاخ ظلم، دیکتاتور سرنگون گردید١٣٥٧

  
  رانيحقوق زنان در جهان وا

  
اکثر زنان وسازمانهای آنان دارای خواستهای مشترک واحدی 

برای بدست ،آنها در راه صلح وعليه جنگ هسته ای.ميباشند
ایجاد حقوق برابر در مقابل کار برابر در راه ،آوردن کار

موسسات تخصصی مورد استفاده همگان برای کودکانی که به 
مرخصی با استفاده از حقوق و ،سن تحصيلی نرسيده اند

دستمزد بهنگام بارداری یا بهنگام پرستاری از کودکان بيمار و 
بخصوص در کشورمان ایران استفاده برابر از تحصيل و 

حق ورزش وازدواج تک همسری و حقوق فرزند خوانده گی 
-بيمه زنان خانه دار و حق بيمه طالق وحق شهادت برابر

حق -خروج آزادانه به خارج از کشور–آزادی در حجاب 
آزادی -ممانعت از ختنه زنان-حضانت ازفرزندان حق طالق

سقط جنين ودهها نا برابری دیگر که یکی از مهمترین آنها نا 
بخصوص زنان کارگر ميباشد " زنان در کار" برابری حقوق

جنبش زنان وکارگری اتفاق نظر دارند که اوضاع وخيم و .
تورم اقتصادی حاکم در کنار تبعيض های جنسيتی ونابرابری 

وضعيت سخت ودشواری را برای زنان ،حقوق زنان
وبخصوص زنان کارگر پدید آورده که بيش از پيش زندگی 

زنان کارگر بار سنگين داشتن شغلی با ،آنها را تهدید مينماید
 و بدون هيچ مزایائی را بهمراه درد و رنج و  ن حقوقکمتری

یکی از مسائل .خشونت و آزار های جنسی را بدوش ميکشند
حق ،در ایران مطرح شد 2013حقوقی واجبی که در سال 

 واجازه ازدواج با وی ميباشد در باره این  فرزند خواندگی
الیحه نقدی از یک حقوقدان و پژوهشگر دینی وفقهی که با 

  داشته مبذور ميدارم" بله  چهدو "
 در این قانون  را اشکال حقوقی" نقض هدف"آقای اوليائی فرد

ميداند وميگوید هدف از این رابطه ایجاد عالقه پدر و 
فرزندیست وهدف این الیحه نيز حمایت از این نوع رابطه 

حال آنکه به نظر او این تبصره هدف پدر و فرزندی ،است
 بی سر پرست هردو را مخدوش والیحه حمایت از کودکان

  .ميکند
 اشکالی است که در    فرد نکته بعدی مورد امناد اوليائی

اجرای این قانون وجود دارد و در واقع هيچ نقشی برای فرزند 
  ....و فرزند خوانده قائل نيست 

این بی قانونی ها که از دهه اول انقالب همراه با دستگيری 
ق وکشتار هزارن مبارز های تعداد زیادی از فرزندان خل

در دهه دوم انقالب به اتحاد وشکل گيری نيروهای ،شروع شد 
 زنان دست به  در این برهه،مردمی وبخصوص زنان انجاميد

از آن جمله ميتوان ،تشکل های ضد جنگ وضد اعدا م زدند
وکانون وکالی "کمپين صلح "و"مادران پارک الله "تشکل 

حقوق دان و " ستوده  نسرین"زن را در این ميان نام برد که 
  .وکيل شماری از زنان فعال باز داشت شده ميباشد

باید خاطر نشان کرد که در جنبش های مترقی هميشه 
نيروهائی وجود دارند که ميکوشند جنبشهای توده ای از جمله 

این جنبش هم از برون وهم از ،جنبش زنان را متوقف سازند 
 مبارزان صلح و برابری عليه.درون مورد حمله قرار ميگيرد 
ودر یک سلسله از کشور های ،تحریکاتی سازمان داده ميشود

سرمایه داری از جمله ميهنمان ایران به نسبت تحکيم نيروها 
شيوه های مبارزه دشمنان آنها هرچه ظریف تر وخشن تر 

 معموال  در جنبش زنان در راه صلح وبرابری حقوق.ميگردد
دئولوژیکی چپ اهميت حائزی کلمه متراد ف با موضع ضد ای

مقابله با ،اگر ما ميخواهيم جنبش موئثر باشد . را داراست
کسانيکه ميکوشند به وحدت ما زنان وارد آورند حائز اهميت 

از اینجا چنين نتيجه ميشود که گسترده ترین وحدت .است
تحریف وجعلياتی که بمنظور ،نيروها بدون مقابله با دروغ

 پراکندگی در صفوف ما شایع ميکنند منحرف ساختن ما وایجاد
طبق آمار وارقام سازمان ملل متحد زنان .بدست نخواهد آمد

فقط نزدیک به یک سوم سکنه ،یعنی اکثریت ساکنان سياره ما 
روی زمين را که از لحاظ اقتصادی فعال هستند تشکيل 

هنوز هم در بسياری از کشورها و همچنين کشورمان .ميدهند
پيدا کردن کار ، ویا فقط با سواد شدنایران تحصيل کردن

واستفاده از نعمتهای ترقی وپيشرفت اجتماعی اقتصادی برای 
زنان وکودکان نخستين قربانيان .زنان دشوار تر از مردان است

بيدفاع هر گونه در گيری وهر اقدام تجاوزکارانه ای 
سنگين ترین بار پی آمد های سياست غارت و چپاول .ميباشند

بدوش آنان .....استثمار واستعمارو-ی یا توسعه طلبانهامپریاليست
  .است

بهمين سبب است که فعاليت گسترده زنان عليه نا برابری 
وجنگ با اشتراک توده ای ونمایندگان آنان در پروسه های 

  مبارزه برای دفاع از حقوق ،مبارزات آزادیبخش ملی 
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  ....حقوق زنان
  

  سياسی واجتماعی خویش وتوجه به رفاه وآسایش-اقتصادی
یکی از . کودکان وحفظ حقوق مادران ارتباط نزدیکی دارد

مهمترین وظایف جنبش ماهمبستگی با کسانی است که با 
در این کشور ها .امپریاليسم نو وانواع تبعيض مبارزه ميکنند 

تبعيض در مزد .ران را زنان تشکيل ميدهندطيف بزرگ بيکا
ساالنه دهها ، برای انحصارها ی سرمایه داری کار برای زنان

در اینگونه کشور ها .ميليارد سود ومنفعت در بر دارد
 تعداد اندکی از زنان در  وهمچنين در کشور ما ایران

ارگانهای رسمی ودستگاههای دولتی واداره امور اقتصادی 
اند در این شرایط است که زنان زحمتکش با شرکت داده شده 

بيداد وستم اجتماعی ،قاطعيت هرچه بيشتری عليه استثمار 
آنهادر اعتصابها شرکت :ونقض حقوق خود مبارزه ميکنند

ميجویند در تظاهرات اشتراک ميورزند ودر اتحادیه های 
  صرف ،تشکل و سازماندهی دارند .کارگری فعاالنه کار ميکنند

  
  

  
  
  
  

از تفاوتهای ایدولوژیکی به شکل یکپارچه در بدست نظر 
در ،آوردن خواستهای مشترکشان به فعاليت مشغول ميشوند

–مادران پارک الله - کمپين مادران صلح"کشورمان ایران
فعاالن اجتماعی وهمچنين کانونهای وکالی زن وخيلی از 

 ناميد  مواررد دیگر را ميتوان نمونه هائی از این قبيل فعاليتها
مریم فيروزها شيرین عبادی ها نسرین ستوده "زنانی از قبيل 

وصدها زن مبارز وفعال اجتماعی دیگر " شهال فرجاد ها ها
وبا ،در این مبارزات پا بعرصه کار زار گذاشته وميگذارند 

تا ،شجاعت وپایداری حتی تا مجلس شورا اسالمی پا مينهند 
مردمی پيوند نا شاید از نا برابری ها بکاهند ودر جبهه متحد 

 حقوق خود و مردم خویش  تا.گسستنی خود را صيقل ميدهند 
حقوقی که در حکومت بيداد روز بروز عرصه ،را باز گيرند

اما نتوانسته مانع مبارزات پيگيرآنها ،را بر آنها تنگتر نموده 
 همدوش مردان زحمتکش و روشنفکر  این زنان آگاه.گردد

جاهل ونا مردمی پایانی جامعه گام مينهد تا بر دشمنان 
 این پيروزی است که آنها را به سر منشاء  زیرا.هميشگی دهند

  .آزادی وبرابری های دیگر خواهد رساند

  
  ! هرگز نيجنگ برادرانه در اوکرا

  
  

رویدادهای اخير اوکراین برای هيچ انسان صادق و 
کمونيست های بالروس از . معقولی بی تفاوت نيست 

 از هم گسيتختگی کشور اوکراین صميم قلب نگران
وبرادران اسال ویانی خود ميباشند و آرزومند حفظ صلح 

  .وآرامش دراین سرزمين دوست داشتنی دارند
سناریویی تکراری ، تشدید تشنج های سياسی در اوکراین 

چنانکه در یو " انقالب رنگين" شناخته شده ونمایش
آفریقا ، شرق ميانه ، آسيا، ليبی ، گرجستان ، گسالوی 

  .بوجود آمده نمونه هائی از این قبيل ميباشند
آنهائيکه نظم عمومی را به هم ریخته وخود را وطن 

می دانند که دراین پشت . پرست و مستقل دانسته اند
گروه .  نيروهای خارجی فعاالنه دست دارند  تظاهرات

های جنگی شبه نظامی و گروه های ناسيوناليستی که از 
يشود نشان دهنده قتل عام برنامه ریزی شده آنها استفاده م

وبا بودجه خارجی صورت ميگيرد . امپریاليستی است 
عاملين ، با این تظاهر .دارای استاندارهای دوگانه است

غرب تالش ميکنند با برکت نئوفاشييستها نيروهائی برای 
سرنگونی دولت مشروع بوجود آورند و با سالح های 

" های غربی که ماسک تبليغاتی در خدمت رسانه 
را به " عدالت "و مبارزه برای " تظاهرات مسالمت آميز

با باند افراط گرایانه فاسد و مزدور . چهره زده اند 
به "دمکراسی " بنام پرچم " باندرا" پيروان ناسيوناليسم 

با بهم زدن نظم . هرج ومرج وتقسيم کشور می پردازند
 به حافظه عمومی و تحریکات و وحشی گری وبا اهانت

را در " باندرا" پرچم قرمز وسياه وسفيد ، تاریخی مردم 
. ساختمانهای اشغال شده اداری و دولتی بر افراشته اند 

آیا این را می توان تظاهرات صلح آميزناميد ؟ خشم شبه 
   راه مسالمت آميز وحمایت –نظاميان گستاخ در ميدان را 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از حقوق وآزادی های انسانی دانست که سياست مداران 
غربی نگران آن هستند که در صورت عدم تحقق خواسته 

  ها دست به تحریم خواهند زد ؟
ما کمونيستهای بالروس بر آنيم که این مسئله ساده ای 

 ومخالف جنون  نيست که براحتی بتوان از آن گذشت
 دست دادن وترویج ناهنجاری و فرو پاشی اوکراین واز

 ما مخالف دخالت خارجی در  .هویت ملی آنها هستيم 
  .امور داخلی کشور مستقل اوکراین می باشيم 

حزب کمونيست بالروس از موضع گيری حزب 
کمونيست اوکراین مبنی بر راه حل دمکراتيک با شکل 

  .یک رفراندوم موافق است 
ر دیوارهای کشو! زنده باد آینده بهتر برادران اوکراینی 
فراموش نکنيم که . خود را از تجاوز گران حفظ کنيد

. ميدان اروپای نباید تبدیل به ميدان فاشيسم اروپائی گردد
  .جنگ برادرانه در اوکراین هرگز 

بر گردان از سایت حزب کمونيست بالروس مورخ 
٠٤/ ٠٢/ ٢٠١٤  
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                 ١٣٩٢ بهمن ١١٠ شمارهدوره پنجم

 



  
 

  

  
  

  نامه مجمع نمايندگان کارگران به ربيعی
  

های رسمی کارگری استان های کشور نمایندگان تشکل  نامه 
 در مورد تعيين دستمزد کارگران  به وزیر تعاون ، کار و رفاه

  .برای سال آتی
ما خواستاراجرايی شدن وعده رئيس جمهور در ضرورت 
افزايش دستمزد کارگران به ميزان سقوط و کاهش ارزش پول 

» کارشايسته و مزد منصفانه«ملی و عينيت بخشی به مفاهيم 
  باشيم و نگران شوک تورمی فاز دوم هدفمندی هستيممی 

به گزارش خبرنگار مهر، هرچه به روزهای پایانی سال 
نيز به ٩٣نزدیک می شویم مباحث پيرامون تعيين دستمزد سال 

. صورت جدی تر از سوی نمایندگان کارگران مطرح می شود
در این بين بازار گمانه زنی ها و نامه نگاری ها با مقامات 

  .لت تدبير و اميد نيز داغ شده استدو
همانگونه که مستحضر می باشيد و : در این نامه آمده است

قانون کار جمهوری ٤١براساس تکليف قانون مصرح در ماده 
اسالمی ایران تعيين و ابالغ ميزان حداقل دستمزد سال 

کارگردان کشور در دستور کار نهادها و مراجع ذیربط در ٩٣
  . داردآن وزارتخانه قرار

قانون کار در ٤١خواستار اجرای دقيق و اکيد مفاد ماده 
ضرورت توجه هم زمان به لحاظ نرخ تورم و تامين معيشت 
خانوار کارگری برای تعيين نرخ مزد توام با پيش بينی شوک 
تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی سازی یارانه ها در 

  .سال آینده می باشيم
ویکردی بالشک رافع دغدغه و پيگيری چنين روند و ر

نگرانی جامعه کارگری و در زمره وعده ها و برنامه های مهم 
ریاست محترم جمهور در ضرورت افزایش دستمزد کارگران 

به ویژه . به ميزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود
آنکه بزعم ایشان وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای 

ازار را نسبت به دیگر بازارهای بازار کار، جایگاه این ب
اصلی همچون بازار کاال، بازار پول و بازار سرمایه در 

از این رو بحث دستمزد به مراتب از . اقتصاد معنا کرده است
مباحث نرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمایه و 
حتی قيمت در بازار کاال پر اهميت تر است به طوری که بحث 

نار موضوع اشتغال دارای ابعاد فراتر از محدوده دستمزد در ک
تا جایی که در حوزه های سياسی و اجتماعی هم . اقتصاد است

مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل موثر و تعيين کننده 
به ویژه در نظام های هنجاری و عدالت . محسوب می شوند

گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به 
راهبردهای مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت عنوان 

  .مورد توجه و تاکيد بوده است
را ) شورای عالی کار( ترکيب شورای تعيين مزد  در این نامه

 دانسته اند و خواهان  نا عادالنه و بر عليه منافع کارگران
  .تغيير اعضای آن شده اند

نها نفره شورای تعيين مزد ت١١قابل توجه است که از ترکيب 
و با وجودی که . سه نفر بعنوان نماینده کارگران حضور دارند

 نفر 3انخاب . تشکل های مستقل کارگری اجازه فعاليت ندارند
بعنوان نماینده کارگران نيز مورد تائيد همه کارگران کشور 
نبوده و تجربه سالهای قبل نشان داد که دولت سعی می کند در 

در همين ارتباط . ته باشدانتخاب این افراد نيز دخالت داش
کارگران ایران انتظار دارند که دولت یازدهم نگاه خود را به 

  .روابط کار و کارگر تغيير دهد
  

   درصدی قدرت خريد کارگران٦٠کاهش 
عيد علی کریمی دبير خانه کارگر قزوین در گفتگو با ایلنا با 

ه اکنون، در آستانه تصویب مزد سال آیند اشاره به اینکه از هم
: بينی شده است، گفت توسط مراجع رسمی پيش ٩٣تورم سال 

شود و  مزد کارگران در اسفندماه برای سال آینده تعيين می
به این . شود تورم سال جدید هيچگاه در دستمزد لحاظ نمی

ترتيب مزد کارگران برای سال جدید مطابق تورم سال جدید 
  . تورم بدوندشود و کارگران همواره باید به دنبال محاسبه نمی

باید برای ثابت نگه داشتن وضع : این فعال کارگری تاکيد کرد
معيشت حقوق بگيران، افزایش حقوق آنان را متناسب با 

، چرا که با افزایش   همان سال در نظر بگيرد   افزایش نرخ تورم
ها  حداقل حقوق کارگران با تورم سال قبل، قدرت خرید آن

  .یابد روز به روز کاهش می
بر اساس گزارش کميته تلفيق مجلس شورای : ریمی افزودک

درصد خواهد  ٣۵، ٩٣اسالمی، ميانگين افزایش تورم در سال 
بود، در اینصورت شورای عالی کار باید طرحی را برای 
افزایش دستمزد در دست تهيه داشته باشد که براساس آن، 
حداقل مزد کارگران برای سال آینده مطابق تورم همان سال 

  .فزایش یابدا
به گفته این فعال کارگری، در چند سال گذشته، نوسانات بازار 
ارز، افزایش قميت کاالهای اساسی و همچنين کاهش ميزان 
توليد در کشور، مشکالت اساسی را در سفره کارگران بوجود 

 درصدی ۶٠توان در این راستا به کاهش  آورده است که می
  . اشاره کرد٩١سال قدرت خرید کارگران کشور بویژه در 

 پایين بودن دستمزد نيروی  این در حاليست: او اضافه کرد
مولد اجتماع، عالوه بر کاهش قدرت خرید خانوار کارگری، 
تاثيرات بسزایی را در ميزان و کيفيت توليد داخلی و در نهایت 

  .اقتصاد کشور به همراه دارد
باید کریمی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه 

شرایطی فراهم شود که با اصالح نظام پولی و مالی 
: خالص در آمد کارگران افزایش یابد، اظهار داشت کشور

تواند قبل از پایان سال، به برخی  دولت منتخب کارگران می
شعارهای انتخاباتی خود در زمينه افزایش حقوق و دستمزد 

  .کارگران بر اساس تورم جامه عمل بپوشاند
  .نفر فاقد پوشش بيمه هستند ميليون ١١

مجمع "، "کانون عالی انجمن صنفی"نهادهای کارگری مانند 
حتی يک درصد " شورای اسالمی کار"و " نمايندگان کارگر

 ميليون و هفتصد هزار نفری کارگران را پوشش 9از جامعه 
  !نمی دهد

نهم (های کارگر سراسر کشور در جلسه دبيران اجرایی خانه
ه کارگر شهر ری برگزار شد؛ حسن صادقی که در خان) بهمن

هدف : ها گفت معاون دبير کل خانه کارگر در امور شهرستان
 تغييرات ایجاد شده در وزارت  از برگزاری این جلسه بررسی

  .کار و دولت جدید در حوزه ی جامعه ی کارگری است
ما در تامين اجتماعی و وزارت کار به دنبال سهم : وی افزود

 بلکه آنچه برای ما مهم است، توفيق نيروهای خواهی نيستيم
عزل و یا نصب مدیران . مرکزی و ستادی این دو نهاد است

ها به ما ارتباطی ندارد اما توقع داریم که این  در این سازمان
مدیران وظایف خود را به خوبی انجام دهند و در جهت تلطيف 

  ته روابط کار کوشش کنند و سعی کنند که اعتماد از دست رف
  ١١ ادامه درص                                                       

١٠ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                   ١٣٩٢بهمن ١١٠ شمارهدوره پنجم



  
  
  
  
  

  ...نامه مجمع
  

  .را باز گردانند
ما معتقدیم که در حوزه : معاون دبير کل خانه کارگر ادامه داد

برای نمونه مشخص . بيمه کارهای زیادی بر زمين مانده است
ای هستند که باید با  شده که یازده ميليون نفر فاقد پوشش بيمه
در جلساتی که در . تعامل در جهت رفع این مشکالت اقدام کنيم

ایم  قالب کميته درمان برگزار می شود و ما هم دعوت شده
در اکثر . شود مباحثات مربوط به بيمه سالمت پيگيری می

بخشهای حوزه بيمه سالمت، مدیریت بر عهده پزشکان است و 
در حالی که . کنند ارگران عمل نمیها نيز در جهت منافع ک آن

علم مدیریت، علمی مجزا است و در همه دنيا مدیریت این 
ای اداره  ها به صورت هيات امنایی و هيات مدیره  حوزه
  .شود می

مشکل ما در حوزه درمان، مربوط به منابع : صادقی گفت
برای . نيست؛ بلکه به دليل سوء مدیریت در این بخش است

از مناطق کشور مانند زابل با پول کارگران و نمونه در برخی 
اند اما در آن بسته است و  مردم بيمارستان ساخته و تجهيز کرده

  .شود ازآن بهره برداری نمی
مشکل دیگر جامعه کارگری، مربوط به حوزه : وی ادامه داد

  روابط کار است که اکنون سه نهاد کارگری در این زمينه 
  ی انجمن صنفی، مجمع نمایندگانکانون عال: کنند فعاليت می

  کارگر و شورای اسالمی کار، که مجموع اعضای این سه نهاد

  
  
  
  
  
  

 ميليون و هفتصد هزار نفری کارگران ٩یک درصد از جامعه 
   .شود که باعث تاسف است را هم شامل نمی
ما باید مدیران را به کار گروهی و شکل گيری : صادقی افزود

 و دوباره به دوران اواخر دهه نهادهای مدنی دعوت کنيم
هشتاد برگردیم و خواستار این مساله هستيم که وزارت کار 

  .ها باشد و درآن دخالت نکند فقط یک ناظر در انتخابات شورا
ای که  در مناظره: معاون دبير کل خانه کارگر در ادامه گفت

در مورد دستمزد داشتيم، هدفمان این بود که خط فقر، و خط 
و خط گرسنگی را تبيين کنييم و بگویيم که بسياری فقر مطلق 

توانند زندگی  از کارگران ما با کار در چند نوبت به سختی می
دهد که حداقل دستمزد از  ها نشان می آمار. خود را بگذزانند
  . درصد کمتر است۶٧نرخ رشد تورم، 
ما باید با حضور همه تشکلهای کارگری : وی ادامه داد

شيم و درمورد مزد صحبت کنيم به نظر ما ای داشته با جلسه
تواند ميزان تورم واقعی را پوشش دهد   می مزد تلفيقی

دهيم که به سمت اجرا یی شدن بند دو  وهمينطور ترجيح می
 قانون کار برویم که در واقع بخشی از مزد به ۴١ماده 

  .صورت غير نقدی به جامعه کارگری داده شود
ن کارفرمایان دولتی و همچني: صادقی در پایان افزود

هایی را به جامعه کارگری دارند که ما از  خصوصی بدهی
خو اهيم این معوقات را به رسميت بشناسد؛ تا بتوانيم  دولت می

  .بر سر مکانيزم پرداخت آن صحبت کنيم
  
  

  تراز آب درياچه اروميه
  . درصد زير سطح استاندارد است٨٠

عم از وزارت جهاد های مختلف ا عملکرد مديريتی دستگاه
ها، مراتع و  کشاورزی، وزارت نيرو، سازمان جنگل

آبخيزداری کشور، سازمان حفاظت محيط زيست و همچنين 
اقدامات بخش خصوصی نيز در به وجود آمدن اين ضايعه 

  .نقش بسياری داشته است
ها و امور مناطق سازمان حفاظت محيط  مدیرکل دفتر زیستگاه

 درصد زیر سطح 80چه اروميه تراز آب دریا: زیست گفت
فرهنگ قصریانی با اشاره به بارش : ایسنا.استاندارد است

ای که برای دریاچه  ضایعه: برف شدید در منطقه، اظهار کرد
اروميه پيش آمده در عرض یک سال به وجود نيامده که با این 

های اخير  عالوه بر خشکسالی : وی ادامه داد.ها حل شود بارش
یل خشکيدگی پارک ملی اروميه محسوب که یکی از دال

های مختلف اعم از وزارت  شود، عملکرد مدیریتی دستگاه می
ها، مراتع و  جهاد کشاورزی، وزارت نيرو، سازمان جنگل

آبخيزداری کشور، سازمان حفاظت محيط زیست و همچنين 
اقدامات بخش خصوصی نيز در به وجود آمدن این ضایعه 

 سال 15ای که با وجود   گونهنقش بسياری داشته است؛ به
کمبود بارندگی در حوزه آبخيز دریاچه، فشار دام، 

های غيرمجاز و احداث جاده  برداری کشاورزی، حفر چاه بهره
گذر شهيد کالنتری که جریان طبيعی دریاچه را به هم زده  ميان

مدیرکل دفتر .است، شرایط را به مرز بحران رسانده است
ق سازمان حفاظت محيط زیست با بيان ها و امور مناط زیستگاه

ها، وضع دریاچه تنها به صورت موقت  اینکه با این بارش
های فعلی،  دانم با وجود بارش بعيد می: کند، افزود بهبود پيدا می

  .بتوانيم تاالب پایداری را در حوزه آبخيز اروميه داشته باشيم

  
  
  
  

ه باید به قصریانی با بيان اینکه برای حل مشکل دریاچه ارومي
ای عمل  باید به گونه: سمت مدیریت چندگانه پيش برویم، افزود

ها در قبال احيای دریاچه اروميه احساس  کنيم که همه سازمان
  .مسؤليت کنند و هر بخشی وظایف خود را به خوبی انجام دهد

وی تعيين دکتر کالنتری به عنوان رئيس کميته احيای دریاچه 
 انجام شده در حال حاضر دانست و ترین اقدام اروميه را مهم

با صدور این حکم، مدیریت جامعی برای حل معضل : افزود
ها و امور  مدیرکل دفتر زیستگاه.دریاچه اروميه خواهيم داشت

مناطق سازمان حفاظت محيط زیست در خصوص ورود 
کارشناسان ژاپنی، آلمانی و هلندی به کشور برای حل بحران 

توانند به  ه که کارشناسان داخلی نمیدریاچه اروميه و این گفت
در کشور : تنهایی برای حل دریاچه اروميه اقدام کنند، افزود

 وجود دارد اما اقدامات اجرایی  دانش کافی برای احيای این تاالب
ای انجام شود که با یکدیگر همسو بوده و به بهبود  باید به گونه

انه در خوشبخت: وی ادامه داد.وضعيت این تاالب بينجامد
های جامعی زیر نظر  های همجوار دریاچه اروميه، کميته استان

هایی برای آغاز  ها را قبول کرده و کميته ها، مسؤليت استانداری
عمليات اجرایی تشکيل شده است که اميدواریم هر چه زودتر به 

قصریانی با بيان اینکه برنامه احيای دریاچه اروميه .نتيجه برسد
اميدواریم بتوانيم با : نج ساله است، افزودحداقل یک برنامه پ

راهکارهایی که در اختيار کميته احيای دریاچه اروميه قرار 
  .اش بازگردانيم گرفته، هر چه سریعتر این تاالب را به وضع قبلی
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 بيوک آقا شکورزاده مراغه ای
  هنرمند بنام خلق آذربايجان درگذشت

  
  

   
                     رت منگر  حقاخاکساران جهان را تو به     
   توچه دانی که در اين گرد سواری باشد     
   
  

بيوک آقا شکورزاده مراغه ای نوازنده بنام آذربایجانی که 
 28اورا شيدای زمانه نيز گفته اند، بدليل نا رسایی کليه در 

 سالگی در بيمارستانی در همين ٨٠ در سن 1392دیماه 
زنده چيره دست و بزرگ تار مانند این نوا. شهر در گذشت

بسياری از هنرمندان و صاحبان فکر و اندیشه در تنگدستی 
غمی در دل داشت که به هيچ کس . و مهجوریت زندگی کرد

  .تنها دوست صميميش یک سازنده تار در مراغه بود. نگفت
 عليرضا انصاریان مستندی از زندگی بيوک آقا ١٣٧٢سال 

 سازد که این مستند برای اولين می" زخمه بر زخم"به نام 
بار نام بيوک آقا را در خارج از شهر مراغه مطرح می کند 
و پس از آن هنرمندان مطرح داخلی و خارجی برای دیداش 

 ١٨استاد محمدرضا شجریان هم در  .به مراغه سفر ميکنند
  : در نامه ای برای بيوک آقا چنين نوشت١٣٨٩شهریور 

  ای مراغه آقا شكوری ناب بيوكهنرمند دلسوخته و عزيز، ج
فرهادوار در شهر و بيابان به دنبال معشوقت آه انسانيت 

اما در گوشه تنهايی بود آه به . بود گشتی و آمتر يافتی
بدان هستند . همتاست گنجينه وجود خودت رسيدی آه بی

های  هنردوستانی آه گنج هنر را در ويرانسرای دل
نيازی،  بی. آنند ا میجويند و پيد هنرمندانی چون تو می

پايش سوخته تو ستودنی  دلی و هنر عمر به  پاآی، ساده
            .از باشيدشود، سالمت و سرافر است و تقدير می

  ١٣٨٩شهريور ١٨     احترام صميمانه مرا بپذيريد
 تيرماه سال ١٧ و ١۶شایان ذکر است که در تاریخ های 

ذرپيرا در با همراهی احمد آ  کنسرت بيوک آقا ١٣٩١
حضور همایون شجریان و با استقبال دوستداران این هنرمند 

  .در شهر مراغه برگزار شد
  :مجيد پازوکی از ديدارش با بيوک آقا می نويسد

حوالی ایستگاه راه آهن مراغه در یک حمام قدیمی او را 
خميده قامت و . یافتيم، ميگفتند یکی از پاتوقهایش اینجاست

هان از چشم آشنا و غير گویی غم همه در خود فرو رفته و ن
  .عالم را یکجا در نگاه مبهوت اما نافذش نهفته داشت

وقتی بر دستان تکيده و پر شکنجش بوسه زدم همانگونه که 
بر نقطه ای نامعلوم برروی زمين خيره شده بود از زیر 
پلکهای متورم خود نگاهی بمن انداخت و کلماتی نامفهوم و 

دعاگونه و یا دعوتی برای همراه شدن گنگ بر زبان آورد، 
با او در غذای ساده ای که ميخورد و قراری برای عصر 

  !همانروز که برایمان بنوازد که نه، معجزه کند
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

بيوک آقا شکورزاده مراغه ای بيش از هشتاد سال عمر دارد و 
از ده سالگی تار نواخته است، تاری که گاه نواختن چنان در 

 ميگيرد که نميتوان ميان این دو تمایزی قائل شد، اغوشش جای
عاشق و معشوق به یگانگی ميرسند و عشق نغمه ها آغاز 

آنروز هم در باغی دنج و دلنواز به انتظار نشستيم تا … ميکند
برروی تختی چوبی نشست و مطربی اغازکرد . بياید و آمد

گاه چنگم گاه تارم روز و » تاکه عشقت مطربی آغاز کرد«
او براستی بداهه مينواخت در آن و در لحظه بی هيچ . شب

تکرار و تکلفی و دستان نحيفش چنان با سرعت بر سيم های 
ساز فرود ميامدند که جز موج مضرابها و نغمه ها هيچ نميدیدم 
و اشکی که در این غم سالها و ماهها پرده داری ميکرد و از 

  .حد و جهان ندیدم
ا خوردم، بزرگا مردی که به حال این پير چنگی غبطه ه

عليرغم نامرادیهای روزگار و واستاندن همسر و کودکی 
  .خردسال از او، همچنان با آن ميسازد و صبوری پيشه ميکند

آنچنان که خود ميپندارد و ميخواهد » بيوک آقا«شيدایی ما 
ميزد و در قيد هيچ بندی نبود و تنها تعلق خاطر او کتابچه ای 

ت که هماره با خود همراه دارد و هر از رباعيات خيام اس
خيام اگر زباده مستی «ازگاه ابياتی از آن برلب جاری ميسازد 

او همانگونه که دوست ميدارد گاهی اوقات .»خوش باش
کفشهای لنگه به لنگه بپوشد، یا دمپایی و یا در کنسرت 
نکوداشتش جورابها را برروی شلوار خود بکشد و از کتش 

ستفاده کند و یا هرجا که دوست دارد می بعنوان زیرانداز ا
خواهد بخسبد و بنشيند، چه در ایستگاه راه آهن یا راهروی 
یک حمام قدیمی و یا اتاقکی کوچک در یک مغازه عکاسی؛ 
همانگونه نيز بی هيچ آداب و ترتيبی مينوازد و ميخواند با 
تسلطی شگرف بر موسيقی ردیف ایرانی و مقامات آذری 

ای گل محمدی من تشنه » ظه و بداهه ميخواندبراستی در لح«
  !!!بویيدن تو هستم، چنانکه زمين خشک تشنه باران 

درعين حال و در همه حال با بزرگ منشی مثال زدنی اش 
کامال متوجه مهمانانش که از دور و نزدیک و حتی کشورهای 
دیگر به دیدنش ميایند نيز هست و برای پذیرایی و آسایش 

  .ان خود گوشزد ميکندایشان به اطرافي
این روح ساده اما بلند و نجيب و آزاده، آنروز چنان آتشی در 
دلم افروخت که روزهاست از او دور شدم اما بجرات ميگویم 
شاید تا مدتها نميتوانم و نميخواهم که نغمه و ساز دیگری 

  .بشنوم
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 مسائل حاد محيط زيست و پيامدهای آن
  بخش سوم

بلی روزنامه آذربايجان بخش هايی از پرسش در دوشماره ق 
و پاسخ پر اهميت با دکترپروفسور بهروز شکوريبه اطالع 

شما را با قسمتی ديگر از اين پرسش و پاسخ . شما رسيد
  :آشنا می کنيم

استاد با توجه به اينکه عوامل بيولوژيکی در تشکيل : سوال
خاکها اهميت اساسی دارد لطفا در باره نقش عوامل 

  .ولوژيکی در حاصلخيزی خاکها نظرتان را بفرمائيدبي
توسعه سریع علمی و فنی کشاورزی و پيشرفت کشاورزی 
سنتی در جمهوری اسالمی ایران بر اساس تطبيق شيوه های 
معاصر کشاورزی و استفاده از کودهای شيميائی و مواد سمی 
. برای مبارزه با آفات و بيماریهای گياهی ميسر گردیده است

ت کشاورزی جمهوری اسالمی ایران در زمينه تحقق سياس
بحشيدن به طرح های خودکفائی در سالهای آینده تأمين ارزاق 
و فرآورده های کشاورزی برای اهالی در حال ازدیاد سریع 
کشور بر اساس کشاورزی سنتی و شيوه های توسعه فشرده آن 

  .منطبق می باشد
 دو راه حل در حال حاضر ازدیاد فرآورده های کشاورزی

  :اساسی دارد
  extensive) گسترده( توسعه -١
  intensive) فشرده( توسعه -٢

ازدیاد (توسعه کشاورزی معاصر با شيوه های توسعه گسترده 
) مزارع و وارد کردن زمينهای بایر زیادی به توليد کشاورزی

در شرایطی که احتياج به زمينهای بایر در توليد کشاورزی با 
. ی هنگفتی همراه می باشد امکان پذیر نيستسرمایه گذاریها

لذا بهترین راه حل تآمين فرآورده های کشاورزی و خودکفائی 
. کشور، استفاده از راه حل های توسعه فشرده کشاورزی است

بدین ترتيب توسعه کشاورزی بر اساس ازدیاد حاصلخيزی 
زمين، ایجاد سيستم تغذیه مناسب گياهان، تطبيق علمی کودهای 

انی و شيميائی و سموم مبارزه با امراض و آفات ميسر حيو
این شيوه هم امروز و هم در آینده عامل اصلی . خواهد شد

باید صریحآ اظهار نمود که در . پيشرفت کشاورزی خواهد بود
سالهای گذشته در ممالک مختلف جهان تجسسات بنيادی علمی 

ل و در استفاده از کودهای شيميائی به منظور ازدیاد محصو
بهبود کيفيت آن و همچنين از سموم برای مبارزه با آفات و 
بيماریهای گياهی انجام گرفته و اهميت تطبيق این شيوه ها در 
توليد و ازدیاد محصوالت و بهبود کيفيت آنها در کشاورزی 

در این بين تجسساتی هم انجام گرفته که . گوشزد گردیده است
شيميائی و سموم در بيانگر نتایج منفی استعمال کودهای 

کشاورزی که ناشی از مصرف بی رویه و غير علمی مواد 
شيميائی بوده و خسارات بزرگی به محيط زیست و اکوسيستم 

  .در مجموع وارد کرده است
نتایج تجسسات و تحقيقات علمی سالهای گذشته، تجریبات 
کشاورزی نشان داده که اگر در مصرف مواد شيميائی 

ت نگردیده زیانهای زیادی به منابع تکنولوژی علمی رعای
آلودگی فضا، منابع (طبيعی و محيط زیست وارد می آید 

طبيعی، آبی، تضعيف پتانسيل حاصلخيزی زمين و خواص 
که تآثير ) اساسی آن، بی کيفيتی محصوالت کشاورزی و غيره 
تجربيات . منفی در زندگی انسانها و حيوانات خواهد داشت

قيت های علم معاصر شيمی پيشرفته کشاورزی و موف
کشاورزی نشان می دهد که رعایت تکنولوژی علمی در 

  استعمال فزاینده کودهای شيميائی و مواد سمی در کشاورزی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

باعث بهبود شرایط استفاده گياهان از کودها شده و ثمره 
  .اقتصادی استعمال کودهای مختلف را زیادتر خواهد کرد

کهای مختلف با کيفيت ژنتيکی متفاوت و ناگفته نماند که خا
در . بطور کلی اکوسيستم باید بطور فردی شناسائی گردد

شرایط کنونی توسعه کشاورزی و تطبيق شيوه های معاصر 
در توليد کشاورزی، مسئله کم استفاده کردن از کودها مطرح 
نيست بلکه مسئله در تعيين دقيق مقدار ضروری کودها برای 

باید گفت که مواد .  مقداراپتيممم آنها استگياهان مختلف و
مختلف غذائی گياهان هر یک دارای خصوصيات فردی 

لذا این مواد باید بطور فردی . اگرواکولوژیکی می باشند
در ضمن این ضرورت هم پيش می . بررسی و ارزیابی شوند

آید که اصل ساسی مقدار اپتيممم کودهای برای گياهان مختلف 
  .شناسائی شود

دیاد سریح جمعيت کشور تا آخر قرن بيستم و احتياج فزاینده از
به مواد غذائی در سالهای آینده ضرورت ازدیاد چندین برابر 

اراضی زیر کشت کشاورزی . مواد غذائی را به پيش می کشد
کشور ميزان متوسط حاصلخيزی و سطح توليد کنونی قادر به 

افزایش لذا . تآمين مواد غذائی برای اهالی کشور نيست
عملکرد محصول در واحد سطح، باال بردن درجه حاصلخيزی 
خاکهای کشاورزی، تطبيق تمهيدات علمی در درجه اول 

باید گفته شود که تنظيم سيستم دقيق . اهميت قرار می گيرد
تغذیه گياهان کشاورزی باید در صدر اقدامات آگروتکنيکی 

 باعث تطبيق سيستم تغذیه گياهان کشاورزی هم. قرار گيرد
ازدیاد محصول می شود و هم حاصلخيزی زمينهای زیر کشت 

در تقویت حاصلخيزی زمينهای زیر کشت . را تقویت می نماید
غير از کودهای شيميائی عوامل بيولوژیک هم بسيار موثر می 

در کشورهای با سيستم کشاورزی مترقی یکی از پروبلم . باشند
کی ازدیاد های مهم کشاورزی تنظيم پایه های بيولوژی

بطوریکه در باال گفته شد مواد . حاصلخيزی خاکهای می باشد
شناسائی، کودها، سموم با اهميت زیادی که در ازدیاد محصول 
کشاورزی و تقویت حاصلخيزی خاکها دارند ولی باعث 
آلودگی محيط زیست هم می گردند که پيامدهای بسيار مضری 

لوژیکی ازدیاد لذا توسل به شيوه های بيو. را در بردارند
حاصلخيزی که آلودگی محيط زیست را در نداشته و به ذخایر 
و منابع طبيعی ضرری نمی رساند نظر دقت متخصصين و 

تطبيق علمی شيوه . دست اندر کاران را بخود جلب نموده است
های بيولوژیکی هم باعث ازدیاد محصوالت کشاورزی می 

   را باال می گردد و هم درجه حاصلخيزی زمين های زیر کشت
  ١٤  ادامه درص                                                        
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  ....مسائل حاد
  حاصلخيزی خاکها در مدت زمان تحت تآثير عوامل. برد

در بين این عوامل . طبيعی و پيچيده آنتروپرژن بعمل می آید
فعاليت ميکروبيولوژیکی خاکها از اهميت زیادی برخوردار 

لذا در تطبيق . بوده و یک عامل تعيين کننده محسوب می گردد
شيوه های آگروتکنيکی و سایر تدابير به زراعی، پتانسيل 

  .ميکروبيولوژیکی خاکها باید در نظر گرفته شود
در شرایط کشاورزی توسعه فشرده از کودهای شيميائی با 
خصوصيات مختلف سوم برای مبارزه با آفات و بيماریها و 

ای هرزه، سيستم تناوب اختصاص، اصالح خاک و غيره علفه
بطور وسيع تطبيق می گردد که تآثير بزرگی در خاک دارند و 

این تغييرات . باعث تغيير شرایط موجود اکولوژیکی می گردند
اکولوژیکی تآثير بزرگی در فعاليت و تجمع ميکروارگانيسم و 

اندن سوز. بطور کلی در فعاليت بيولوژیکی خاک می گذارد
بقایای گياهی در مزارع به منظور استفاده مجدد آنها در کشت 
یکی از حوادث فاجعه آميز و یک تراژیک برای محيط زیست 

بطوریکه هنگام سوزاندن بقایای گياهی تمام . می باشند
در حاليکه این . موجودات زنده در خاک را از بين می برند
ارگانيسم ميکرو. موجودات مصدر پروسه های عظيمی هستند

بر طبق تجسسات دراز مدت مان معين گردیده که در یک (ها 
گرم خاک با خواص مختلف ژنتيکی و سابقه استفاده در توليد 

 ميليون باکتری، قارچهای ١٨ تا ٥کشاورزی از 
پروسه توليد ) ميکروسکوپيکی و آکتينوميست ها موجودند

ر هوموس و فعاليت آنزیمی، بيولوژیکی، جذب ازت مولکوال
از فضا و تبدیل آن به ازت بيولوژیک و ده ها پروسه را اداره 
می کنند، کرمهای خاکی و سایر موجودات در توليد خاک تآثير 

تمام این موجودات به مقدار زیادی انرژی . زیادی دارند
خورشيدی را در بدن خود متمرکز کرده به انرژی بيولوژیکی 

 بيوشيميائی مصرف تبدیل می نمایند و آنها را در پروسه های
  .می نمایند

یکی از عوامل بسيار مهم حاصلخيزی خاک که عامل تعيين 
مواد آلی بخصوص . کننده محصول دهی آن محسوب می شود

هوموس خاک می باشد و با استفاده دائم و در اکثر موارد بدون 
تقویت مواد آلی خاکها قدرت حاصلخيزی آنها بشدت تضعف 

 آلی و هوموس در خاک یکی از لذا تقویت مواد. می گردد
در کشورهای . وظایف اساس علم کشاورزی معاصر می باشد

با کشاورزی مدرن تقویت خاک از نظر مواد آلی در صدر 
باید در نظر داشت که . برنامه های خاکسازی قرار دارد

  .هوموس خاک مخزن بزرگ انرژی خورشيدی است
. می باشدیکی از علل تضعيف پتانسيل هوموس خاک فرسایش 

فرسایش قشر باال و هوموس خاک را داغون کرده از بين می 
برد و بدین ترتيب هوموس که در توليد آن، طبعيت شيوه های 

 و در فاصله زمانی بعمل آورده بر اثر  پيچيده را بکار برده
بر طبق محاسبات ما . یکی سيالب و رواناب از بين می رود

ری خاکهای با خواص  سانتيمت١٠در اثر فرسایش متوسط در 
تن و ازت از ١٥٠تا ٢٠مختلف ژنتيکی ضایعات هوموس از 

هوموس خاک با ميکروالمانها و . تن در هکتار می باشد٦تا ٢
 فلز ایجاد –سایر المانهای با اهميت فيزیولوژیکی ترکيب آلی 

می کند که مواد غذائی را ذخيره کرده و در دسترس گياه می 
مثابه نابودی محيط غذائی هم گذارد لذا نابودی هوموس ب

بر طبق آمارهای علمی در خاکهای ایاالت . محسوب می گردد
 درصد ذخيره هوموس آنها ٤٠تا ٣٥متحده آمریکا و کانادا از 

نابودی در این خاکها کمبود . بر اثر فرسایش از بين رفته است
   را در بر دارد و بی آمد آن تضعيف پروسه Co²رطوبت و گاز

  
  
  

 می باشد که لطمه بزرگی به توليد مواد آلی در بيوسفر فتوسنتز
با در نظر گرفتن موارد ذکر شده توليد هوموس در . می زند

خاک یک پروسه پيچيده آنزیمی است که با شرکت مستقيم 
لذا تنظيم و سالم سازی . ميکروارگانيسم ها انجام می گردد

محيط زیست این موجودات ميکروسکوپيکی، متشکل کردن 
وه های ميکروبی بر اثر تطبيق تدابير آگروتکنيکی گر

فيتومليئوراتيف، تآثير بزرگی در تمام مواحل توليد هوموس 
خواهد گذاشت و تغييرات بنيادی مواد آلی را در پی خواهد 
. داشت و این به نوبه خود، توليد هوموس را تسریع خواهد کرد

ر توليد بدین ترتيب هنگام تطبيق شيوه های مترقی کشاورزی د
پایه های بيولوژیکی استعمال کودهای شيميائی، روش های 
آمده کردن خاک، اصالح شيميائی خاکها و سایر و تدابير را 

در نظر داشت باید مراقب بود که در تمام . باید ارائه داد
اقدامات به زراعی باالئی بدون کمبود هوموس در خاک تآمين 

ه هوميفيکاسيون در یکی از اعوامل موثر تنظيم پروس. گردد
تجسسات سالهای گذشته نشان . خاک شخم عميقی پایيزی است

داد که شخم های عميق پایيزی که منجر به بر گرداندن طبقه 
باال خاک می گردد فعاليت ميکروفيولوژیکی خاک تقویت می 

در این شرایط بخصوص گروه های با کتری، قارچها و . کند
التر شده ازدیادشان بمراتب ميکروبهای توليد کننده سلولز فع

باال می رود و بسرعت تکثير می گردند و تجزیه مواد آلی تازه 
در این شرایط درجه . هم بسرعت انجام می گيرد

سرعت تجزیه مواد آلی . هوميفيکاسيون مواد آلی تقليل می یابد
تازه خاک کمبود آن، ميکروارگانيسم های خاک را مجبور به 

در چنين شرایطی در .  می نمایدتجزیه ترکيب هوموس خاک
ترکيب گروه های ميکروارگانيسم ها نوع های مخصوص از 

، و غيره Noerardia Bactederma Artrolastozجمله 
این گروه های امکان اکسيد کردن آنزیمی . زیادتر می شوند

ترکيب های نسبتآ مهم آرامائيک مولکولهای هوموس را دارا 
به تغيير معکوس اساسی آنها می می باشند که در نتيجه منجر 

در نقاطی که شخم های سطحی بدون برگرداندن طبقه . گردد
فوقانی انجام می گيرد فعاليت بيولوژیکی خاک تضعيف می 
گردد در جمعيت ميکروارگانيسم ها گروه باکتری های 

در این شرایط تجزیه . فاکولتاتيو غير هوازی تقویت می گردند
ه و درجه ميفيکاسيون آن ازدیاد می مواد آلی تازه تضعيف شد

  .یابد
در توليد هوموس خاک و تنظيم آن کودهای ازتی رل بزرگی 

در نتيجه تطبيق کودهای ازتی بخصوص در . را دارند
صورتيکه مقدار آن زیاد باشد درجه هوميفيکسيون بقایای 
گياهی تضعيف می گردد و در خاک تعداد باکتری به مراتب 

وه آکتينوميست ها و قارچ ها زیادتر و کمتر شده در عوض گر
  .فعالتر می شوند

در شرایط استعمال به مقدار زیاد کودهای ازتی 
ميکروارگانيسم ها کاربن بقایای کم دوام مواد آلی را 

بدیم . کامآل جذب می کنند) شکرهای ساده، سلولز و غيره(
 -٩٠ترتيب بهترین اپتيممم کودهای ازتی برای توليد هوموس 

یکی از عوامل موثر در پروسه . يلوگرم می باشد ک١٢٠
خنثی کردن .  می باشدpHهوميفيکاسيون بقایای مواد آلی تازه 

محيط اسيدی شدید تآثير مثبت در توسعه فعاليت 
در این شرایط . ميکروارگانيسم های ساپروفيت دارد

  .  درصد ازدیاد می یابد٣٥ -١٥هوميفيکسيون بقایای گياهی 
  ١٥ ادامه درص                                                        

١٤ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                 ١٣٩٢ بهمن ١١٠ شمارهدوره پنجم



  
  
  
  
  

  ....مسائل حاد
  
  

ازدیاد غلظت کاتيون کلسيم در محلول خاک مقدار هومين 
باید گفت که اسيدهای . در ترکيب هوموس باال می بردرا

هومين در باال بردن سطح حاصلخيزی خاک بسيار موثر 
لوژیکی توليد در تقویت پروسه ميکروبيو. می باشند

هوموس خاک، کشت گياهان علوفه ای مانند یونجه، شبدر و 
توسعه فعاليت ميکروبيولوژیکی . غيره بسيار مفيد می باشند

 درصد گنجایش خاک ٧٥ -٦٥تنظيم رطوبت خاک و ميزان 
تطبيق تناوب در کشاورزی . بسيار موثر می باشد

بخصوص در مناطقی که توليد کشاورزی رونق زیاد دارد 
یکی از عوامل موثر سالم سازی خاک بشمار می رود و در 

در شرایط . توسعه فعاليت ميکروارگانيسم ها موثر می باشد
فقدان تناوب در کشاورزی و در مزارع دائمی کشت گندم، 
فعاليت باکتری های جذب کننده ازت بشدت تضعيف می 
. گردد که نتيجه تجزیه بقایای مواد آلی بکند انجام می گيرد

ین وضع به ازدیاد باکتری هائی که کمتر آنزیم توليد می ا
کنند منجر می شود که در نتيجه پروسه نيترات سازی، 
تجزیه سلولز در خاک تضعيف می شود که به خستگی 

در شرایط تناوب موارد ذکر شده در باال . خاک می انجامد
خنثی می گردد و شرایط عادی برای فعاليت 

تطبيق کودهای سبز در .  می آیدميکروبيولوژیکی به وجود
مزارع زیر کشت نيز فعاليت ميکروبيولوژیکی خاک را 
تقویت نموده پروسه های تجزیه مواد آلی سنتز هوموس را 

در شرایط استعمال بدون فاصله کودها . تقویت می کند
بخصوص کودهای حيوانی و ترکيب های آنها پروسه 

قویت می گردد و ازت ت) بکار گرفته نشدن(ایموبيليزاسيون 
شرایط مناسبی برای استفاده ازت و سایر ترکيب های کودی 

  .از طرف گياهان بعمل می آید
با ازدیاد توليد کشاورزی در اکثر نقاط جهان کمبود فسفر 
احساس می گردد و امروز این کمبود به یک پروبلم بزرگ 

یکی از علل کمبود فزاینده . در تغذیه گياهان تبدیل شده است
ر در خاک محدود بدون ذخایر ژئولوژیکی فسفر می فسف
استفاده فشرده از معادن و ذخایر فسفر در گذشته . باشد

مقدار آن را تقليل داده و از سوی دیگر فسفر از طرف خاک 
باید گفت که مقدار . بسهولت جذب شده تغيير ترکيب ميدهد

عمومی فسفر در خاک زیاد بوده ولی از طرف گياه نمی 
  .ارد استفاده قرار گيردتواند مو

پروبلم کمبود فسفر در خاک یک راه حل دارد و آن تقویت 
بهبود شرایط . باکتری های تجزیه کننده فسفر می باشد

ميکروبيولویکی خاک فرمهای عمومی فسفر و ترکيب های 
در . فسفری تجزیه شده و به فسفر قابل جذب تبدیل می گردد

وصی و مهمی را گردش فسفر ميکروارگانيسم ها رل خص
تآثير ميکروارگانيسم ها به این پروسه از سه . بازی می کنند

تجزیه ترکيب های فسفری و تبدیل . طریق تآمين می گردد
آنها به محلول، استفاده از فسفر قابل جذب و تثبيت فسفر در 

تجسسات سالهای گذشته در موسسات علمی اروپا . ارگانيسم
   درصد ٥٠ه کننده فسفر معين گردید که باکتری های تجزی

  

  
  
  
  
  
  
  

کل باکتری ها را تشکيل ميدهند و مقدارشان در خاکهای با 
  .خصوصيات ژنتيک مختلف عينی نمی باشند

یکی از منابع مهم غذائی تآمين گياهان کشاورزی ازت 
  بطوریکه ميدانيم در ترکيب اتمسفر . بيولوژیکی می باشد

تواند از درصد ازت موجود است که مستقيمآ نمی ٧٨
این ذخيره عظيم ازت فقط به . طرف گياه جذب گردد

وسيله ميکروارگانيسم ها جذب کننده ازت از جمله از تو 
باکتر آسپروژیلوس به پنيسيليوم و غيره می تواند جذب 
شده بدین ترتيب ازت مولکوالر به ازت بيولوژیکی تبدیل 

  شده و در 
مبود کودهای باید گفته شود ک. اختيار گياهان گذشته شود

ازتی در تمام جهان موجود بوده و صنایع موجود نمی 
. تواند به مقدار کافی ازت در اختيار کشاورزی بگذارد
  ناگفته نماند که صنایع ازتی جهان امروز قادر است فقط

جذب ازت اتمسفر و . احتياج کشاورزی را تآمين نماید⅓ 
ه بکار گرفتن آن از طرف گياهان برتری زیاد نسبت ب

در درجه اول مزارع و حوضه های . کودهای ازتی دارد
آبی از کثافت نيتراتی مصون می ماند، ثانيأ به مقدار 
زیادی به انرژی و مصالح که برای توليد کود الزم می 

ثالثأ وجود ازت بيولوژیکی در . باشد قناعت می شود
خاک شرایط غذائی ميکروارگانيسم ها بهبود می بخشد و 

  . ها را تقویت می نمایدحاصلخيزی خاک
 امروز معين گردیده که باکتری های جذب کننده ازت 

.  ميليون تن ازت اختيار ما می گذارند١٠ تا ٨ساالنه از 
به منظور تقویت باکتری های جذب کننده ازت، کودهای 

این کودهای بنيه . باکتریال توليد می گردد
ميکروبيولوژیکی خاک را تقویت کرده و پتانسيل 

  .ولوژیکی خاک را ازدیاد می دهندبي
بدین ترتيب کشاورزی قرن بيست و یکم باید با شيوه 
توسعه فشرده پيش رو در پيشرفت های علمی در رشته 
های مختلف علم کشاورزی در کار توليد بکار گرفته 

باال بردن سطح حاصلخيزی زمينهای زیر کشت چه . شود
در مصدر در شرایط دیم و چه در شرایط آبياری باید 

  .برنامه های بهسازی خاک های قرار گيرد
 استفاده از کودهای شيميائی، حيوانی، ميکروالمانها، 
شيوه های بيولوژیکی مبارزه با آفات ها و امراض، 
کودهای سبز و باکتریال با در نظر گرفتن بنيمه 
حاصلخيزی خاک ها و خصوصيات ژنتيکی آنها تطبيق 

ر تمام این موارد مسائل باید در نظر داشت که د. گردد
هيچ بهانه . محيط زیست دقيقأ باید زیر نظر گرفته شود

ای نمی تواند امکان حتی جزئی خرابی محيط زیست را 
به مقامی بدهد زیرا طبيعت و منابع آن متعلق به ملت ما 
است و ما موظفيم در محافظت آن کوشيده و این امانت را 

  .به نسل آینده تحویل دهيم
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 تراکتورسازی قهرمان جام حذفی شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عصر جمعه نگاه همه فوتبال دوستان به ورزشگاه باهنر 

جایی که دو تيم تراکتورسازی و مس فينال . کرمان بود

هر دو تيم در فصل . جام حذفی را برگزار می کردند

جاری ليگ برتر فراز و نشيب بسياری را پشت سر 

.  زیادی برای فتح این جام داشتندگذاشتند و حاال انگيزه

شاگردان لوکا که با شکست دادن استقالل به فينال رسيده 

. بودند، بازی را بهتر از مهمان تبریزی خود آغاز کردند

لوسيانو ادینيو، اميد اول هواداران مس نخستين موقعيت 

خطرناک بازی روی یک ضربه کاشته ایجاد کرد که 

قابل علی کریمی هم که در م. ضربه او راهی کرنر شد

اميدوار بود بعد از مدتها یک جام داخلی را باالی سر 

. ببرد، با یک ضربه ایستگاهی دروازه مس را تهدید کرد

 بازی بهترین موقعيت نيمه اول ایجاد شد و 23در دقيقه 

شوت لوسيانو ادینيو از پشت محوطه جریمه به تيرک 

خوش عمودی برخورد کرد تا دروازه حامد لک با 

در ادامه بازی به تعادل کشيده شد و . شانسی باز نشود

 دقيقه 45توپ بيشتر در ميانه ميدان در جریان بود تا 

  .نخست فينال جام حذفی با تساوی بدون گل به پایان برسد

با شروع نيمه دوم شاگردان تونی اوليویرا بازی تهاجمی 

  را از خود ارائه دادند و حمالتی را روی دروازه مس 

 قفل دروازه ها 51سرانجام در دقيقه . ترتيب دادند

سعيد دقيقی که با تک گل خود برابر فوالد . شکسته شد

تراکتور را به فينال رسانده بود، باز هم برای تيمش 

گلزنی کرد تا نماینده تبریز در آستانه قهرمانی در جام 

پس از این گل، مسی ها که اصال . حذفی قرار بگيرد

جام را در خانه تقدیم تراکتورسازی کنند دوست نداشتند 

شاگردان بوناچيچ هر لحظه فشار . سراپا حمله شدند

حمالت خود را بيشتر می کردند اما در باز کردند دروازه 

با نزدیک شدن به دقایق پایانی مسابقه . حریف ناکام بودند

تونی اوليویرا . استرس بازیکنان دو تيم را بيشتر می شد

 پيروزی در این دیدار به محبوب ترین که می دانست با

چهره نزد هواداران تبریزی تبدیل می شود، در دقایق 

پایانی چند تعویض را انجام داد تا تيمش کنترل بازی را 

در نهایت داور مسابقه در سوت خود . در دست بگيرد

 بر صفر به پيروزی 1دميد تا تراکتورسازی با نتيجه 

 بدین ترتيب .برسد و قهرمان جام حذفی شود

تراکتورسازی نخستين جام حذفی تاریخ خود را کسب 

کرد و به عنوان اولين نماینده آسيایی ایران در فصل آینده 

  .ليگ قهرمانان معرفی شد
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