
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رات ناشر افکارفرقه دموک                                 ١٣٩٢فروردين ١٠١شماره  دوره پنجم 

 اعالميه جهانى حقوق زبانى
  :مقدمه

بيانيه جهانى حقوق "امضاء آنندگان  ،موسسات و تشكيالت غيردولتى
   در بارسلونا؛١٩٩٦ ژوئن ٩ تا ٦گردهم آمده از  ،حاضر" زبانى

آه در  ، ١٩٤٨مورخ " اعالميه جهانى حقوق بشر" با در نظر گرفتن -
آرامت و  ،برابرى حقوق پايه اى بشر"مقدمه اش اعتقاد خود را به 

بيان مينمايد؛ و نيز در " ارزش افراد انسانى و حقوق برابر مرد و زن
بدون در نظر گرفتن  ،همه افراد"ماده دوم خود آه اعالم ميكند 

باورهاى سياسى و يا ديگر  ،دين ،زبان ،جنسيت،رنگ ،نژاد"
و يا خصوصيات محل تولد ،مالكيت ،منشاء ملى و يا اجتماعى ،باورها
  ؛"داراى همه حقوق و آزاديها ميباشند ،"ديگر

 ١٦" عهدنامه بين المللى حقوق سياسى و مدنى" با در نظر گرفتن -
عهدنامه بين المللى حقوق "و ، )٢٧ماده  (١٩٦٦دسامبر 
آه در مقدمه هاى خود  ،به همان تاريخ" اجتماعى و اقتصادى ،فرهنگى

ىتوانند آزاد شمرده شوند مگر آنكه بيان مىنمايند آحاد نوع بشر نم
شرايطى فراهم گردد آه آنها را قادر به اعمال و بهره بردارى از هر 
دوى حقوق مدنى و سياسى و حقوق فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى 

  خود نمايد؛
مجمع ١٩٩٢ دسامبر ١٨ ،"٤٧-١٣٥قطعنامه " با در نظر گرفتن -

وق افراد متعلق به اقليتهاى بيانيه در حق"عمومى سازمان ملل متحد آه 
  را تصويب نمود؛" دينى و زبانى ،ائتنيكى ،ملى

مجمع ) آنوانسيونهاى( با در نظر گرفتن اعالميه ها و توافقنامه هاى -
آنوانسيون اروپائى براى حفظ حقوق بشر و آزاديهاى "اروپا مانند 

 آنوانسيون شوراى"؛ )١٤ماده  (١٩٥٠ نوامبر ٤به تاريخ  ،"اساسى
مقاوله نامه "آه ، ١٩٩٢ ژوئن٢٩به تاريخ " يران مجمع اروپاوز
 و يا اقليتىمنطقه اى  اروپائى براى زبانهاى )چارتر(

  ٣ادامه در ص                                                        

  افزايش بحران فراگير
  و تاثيرآن در انتخابات پيش روی  رياست جمهوری

  
آرايش . ه انتخابات رياست جمهوری باقی مانده استکمتر از دو ماه ب

پيش بينی و حتی حدس وگمان در . نهايی نيروها هم چنان در ابهام است
بازيگران صحنه سياست . باره سرانجام هم آوردها مشکل شده است

همه با . کشور در تصميم گيری قطعی هر کدام منتظر ديگری است
  .چراغ خاموش حرکت می کنند

  يل اين پيچدگی چيست؟علل و دال
به حضور در انتخابات  اصالح طلبان با جديت، پيگير دعوت خاتمی

 تا کنون جهت متقاعد کردن خاتمی برای 91از اواخر اسفند . هستند
جمعی از وزرا و . کانديدا شدن نامه های زيادی انتشار يافته است

بز، استانداران دولت اصالحات، استادان و دانشجويان اصالح طلب و س
نيان اگروهی از اساتيد و طالب حوزه علميه قم، خانواده شهدا و زند

جنبش سبز و جمعی از زندانيان سياسی  و بسياری ديگر، همگی آقای 
خاتمی را به احساس مسئوليت نسبت به اوضاع خطير جاری فرا 

رئيس دولت هشت . خاتمی اما ترديدها رهايش نمی کنند. خوانده اند
مقابله  .بر و خود کامگی هايش را خوب می شناسدره ساله اصالحات،

با آن را يا در توان خود نمی بيند و يا در اوضاع کنونی به مصلحت 
در چهار چوب تناسب قوای درونی حاکميت و فعال مايشاء . نمی داند

بودن باندهای نظامی ـ امنيتی، اجرای بدون تنازل قانون اساسی را نا 
 رياست جمهوری دفاع از حقوق ملت، انجام  وظايف. ممکن می داند

او بخوبی می داند که به محض اعالم . برايش چالش پر تنشی است
آمادگی برای کانديدا شدن، بايد جنبشی را رهبری کند که در چهار سال 
گذشته سرکوب شده، به انزوا کشانده شده و نفس در سينه حبس کرده 

تخاباتی می تواند منتظر گشايش راه حضوری است که کارزار ان .است
  ٢ادامه در ص                                   .در اختيارش بگذارد

 زلزله شديدی استان بوشهر را لرزاند
خبرگزاری ها  از وقوع زلزله شديدی در استان بوشهر خبر دادند که 

ه مرگ دهها نفر و زخمی شدن صدها نفر از متاسفانه منجر ب
  .هموطنانمان در  اين خطه از کشور شده است

بنا به اعالم مرکز ژئوفيزيک دانشگاه تهران، زلزله اصلی در ساعت 
 کيلومتری زمين به وقوع ١٢ ريشتر و در عمق ۶٫١به قدرت  ٢٢:١۶

 پس لرزه بزرگ به ٩پيوسته و در يک ساعت پس از آن نيز دست کم 
 ريشتر، ۴٫٢ ريشتر، ۴٫۴ ريشتر، ۵٫٣ ريشتر، ۴٫٨رتيب به بزرگی ت

 ٣٫۶ ريشتر، ۴٫١ ريشتر، ۵ ريشتر، ۴٫۵ ريشتر، ۴٫١ ريشتر، ٣٫۴
  . ريشتر گزارش شده است۴٫٧ ريشتر و ۴٫۴ريشتر، 

مرکز ژئوفيزيک دانشگاه تهران  مرکز اين زلزله را شهر کاکی در اين 
 نيز گفته است که تا بامداد  خبرگزاری مهر.استان گزارش کرده است

روز چهارشنبه، حدود نود پس لرزه در منطقه روی داده و باعث 
ها و  نگرانی ساکنان محلی شده است اين زمين لرزه به ساختمان

ای رسانده و به گفته رئيس  تاسيسات شهری و روستايی آسيب گسترده
خی سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمی، در بر

های مسکونی تخريب شده  روستاها، حدود هشتاد درصد از ساختمان
  ١١                                                   ادامه در ص. است

 در اين شماره

      ٩ص                                            مفدراليس

   ١٠                   صسياست يک زبان، يک ملت و يک پرچم 

 ١١                                       صنود سال زندگی پر افتخار

 ١٢                                         صراههای توليد پر توزای

  

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          



  
  
  
  

  ....افزايش بحران فراگير
اينکه فراز اين جنبش به کجا خواهد کشيد، چقدر در محدوه 
خط کشی های رژيم قابل کنترل است و هزينه های احتمالی آن 

  .چقدر خواهد بود، هيچ کس تضمينی نمی تواند بدهد
انچه اين دغدغه ها و تهديدهای پنهان و از سوی ديگر چن

آشکاری که عليه رئيس جمهوری پيشين جريان دارد کارگر 
شود و وی را از نامزد شدن برای انتخابات باز دارد، آنگاه 
جمع آوری نيروهای اصالح و تحول به زير يک پرچم کار 

کما اينکه از همين حاال تعدادی از چهره . آسانی نخواهد بود
دوم اين جريان و به احتمال در هماهنگی با بيت های درجه 

  .رهبری خود را آماده حضور جداگانه و مستقل کرده اند
  .در اردوگاه اصول گرايان اما وضع به قرار ديگری است

، واليتی، 2+1پس از اعالم موجوديت زود هنگام ائتالف 
 گانه موتلفه ای ها و جريان 5قاليباف و حداد عادل و ائتالف 

و حضور محسن رضايی در صحنه، جبهه پايداری هم همسو 
گفته می شود کامران . نامزد اصلح خود را معرفی کرده است

لنکرانی وزير سابق بهداشت احمدی نژاد بيش از ديگران 
. مورد تائيد مصباح يزدی رهبر معنوی جبهه پايداری می باشد

جبهه تازه تاسيس حماسه سازان نيز عليرضا زاکانی دبير کل 
معيت رهپويان انقالب و يار غار مجتبی خامنه ای را کانديدا ج

از سعيد جليلی و علی الريجانی هم صحبت در . کرده است
هرچه . وهنوز معلوم نيست که اين پايان ماجرا باشد. ميان است

هست اين تراکم حضور مدعيان رياست جمهوری در ميان 
 علی پس از. اصول گرايان صدای بسياری را در آورده است

سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه، تعدادی از مراجع گوش 
بفرمان هم، از اين همه تشتت و پراکندگی اظهار نا رضايتی 

  .کرده اند
کشمکش ميان دسته بندی های گوناگون اصول گرا، برای باز 

اما . توزيع رانت و ثروت و قدرت، امر دور از انتظاری نيست
بايد وجوه قابل توجه ديگری بازی از اين دست اصول گرايان 

هم داشته باشد که مهندسی فضای روانی انتخابات از آن جمله 
  .است

ــ سقوط روز افزون درجه مشروعيت رژيم واليت فقيهی ولی 
  فقيه

 درماندگی حاکميت يک دست راست گرايان در مديريت 
بحران همه جانبه و اداره روندهای سياسی، اقتصادی و 

سال حکم روايی بالمنازع از مصاديق اجتماعی پس از هشت 
آشکار سترونی گفتمانی اصول گرايانه است که در راستای 
تامين منافع مفسدان و رانت خواران با پا فشاری و ستيزه گری 
به اجرا گذاشته شد و سبب ساز اين همه نا بسامانی گرديده 
است و حاال همان گردانندگان امور بجای پاسخ دهی و 

.  مدعی ديگر باره حفظ تمامی آن شده اندواگذاری قدرت،
کاری که بدون دست کاری در شناخت و تجربه مردم و 
مخدوش کردن مرز ميان حقيقت و دروغ بسيار دشوار به نظر 

از همين جهت و با همين منظور است که با صحنه . می رسد
گردانی اتاق فکر حاکميت مستقر در بيت رهبری، هر روز به 

 گرايان جبرائيل امين نازل می شود تا شخصی از جمع اصول
او احساس تکليف کرده، ضمن برائت از احمدی نژاد و دولتش 
و در واقع توبه از کرده های خود و با اعالم سر سپردگی به 
ولی فقيه و بری داشتن او از هر گناه و مسئوليتی، خود را 
صالح تر از ديگر همدستان خود برای احراز مقام رياست 

ی داند، استقالل فکر و عمل خود را به آگاهی می جمهوری م
آنهم نسبت به کسانی که به هزار و يک شکل سببی و . رساند

علت ديگر پراکندگی و . نسبی و مصلحتی پيوند داشته است
چند دستگی ميان اصولگرايان، گسترش دامنه نا اميدی نسبت 

و در عين حال افزايش نگرانی از . به آينده اين جريان است
اوج گيری روندهايی در داخل حاکميت که با مشکالت نظام هم 

صداهايی که بعضا در دفاع از اصالح طلبان، . خوانی ندارد
رهبران و فعاالن جنبش سبز بگوش می رسد، هم چنين وجود 
کسانی که از آنان به ساکتين فتنه ياد می شود، همگی می تواند 

وه بندی حاکی از اعتراض ضمنی به قدرت دست باالی گر
  .نظامی ـ امنيتی در قرارگاه اصول گرايان باشد

مالحظات پيش گفته اما به تنهايی پيچيدگی و نا روشنی در 
بعبارت ديگر نمی توان . فضای انتخاباتی را توزيع نمی دهد

علت اساسی اين امر را در چگونگی تقابل و تعامل اصول 
سئله م. گرايان، اصالح طلبان وطرفداران دولت خالصه کرد

اساسی اين است که کشور در آستانه جنگ، فروپاشی اقتصادی 
با بر گزاری . و شورش کور و استبداد بيشتر قرار گرفته است

انتخاباتی که طی آن نگذارند، نتايج اش از چهارچوب منافع 
تنگ نظرانه و انحصارگرايانه اصول گرايان و يا اگر درست 

 فراتر برود، کشور از تر گفته باشيم باندهای نظامی ـ امنيتی
از سوی . وضعی که دچار آن شده است، رهايی نخواهد يافت

ديگر فراهم شدن هر امکانی حتی اگر از روی اضطرار، به 
قصد گرم کردن تنور انتخابات و برای جلب مشارکت مردم 
باشد، ممکن است به بيداری نيروهای فروخفته ای بيانجامد که 

نی صلح واستقالل، آزادی و پرچم آلترناتيو وضع موجود يع
اين همان دو راهه . عدالت را بر شانه های خود داشته باشند

ای است که حاکميت در ميانه راه آن، نگران و مردد، مانده 
  .است

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم             ١٣٩٢فروردين١٠١شمارهدوره پنجم

تاريخ گذشته و حال ملل ساکن 
ايران همچنين پيدايش جريانهای 
مترقی در جهان طلب ميکند که 
حاکميتها، دمکراسی سياسی را 
نهادينه کنند و زمينه مشارکت همه 
ملل را در حيات سياسی کشورشان 

از همين روست که . فراهم آورند
امروز تشکيل دولت فدرال در 
ايران به يک مسئله مبرم روز کبدل 

  . شده است
  

 از کارپايه فرقه دمکرات آذربايجان      
 



  
 
  
  

 ....اعالميه جهانى 
تهيه شده " اعالميه در باره اقليتهاى ملى"را تصويب نمود؛ " 

 ؛ و ١٩٩٣ اآتبر ٩ سران مجمع اروپا در تاريخ توسط نشست
" آنوانسيون چهارچوب براى محافظت از اقليتهاى ملى"

    ؛١٩٩٤نوامبر 
بيانيه انجمن بين المللى قلم در سانتياگو د " با در نظر گرفتن -

 آميته حقوق زبانى و ١٩٩٣ دسامبر ١٥بيانيه "و " آومپوستال
 با پيشنهادى براى در رابطه ،ترجمه اى انجمن جهانى قلم

  ؛"برگزارى آنفرانسى جهانى در موضوع حقوق زبانى
 با در نظر گرفتن اين امر آه در شهر رسيف -

 دوازدهمين سمينار انجمن ١٩٨٧ اآتبر ٩اعالميه " ،برزيل
به  ،"بين المللى براى توسعه تفاهم و ارتباط بين فرهنگها
راى سازمان ملل متحد توصيه نمود آه گامهاى الزم را ب

   تصويب و اجراى اعالميه جهانى حقوق زبانى بردارد؛
"  سازمان جهانى آار١٦٩آنوانسيون " با در نظر گرفتن -

 در باره مردمان بومى و طائفه اى ١٩٨٩ ژوئن ٢٦مورخه 
  در آشورهاى مستقل؛

اعالميه جهانى حقوق جمعى " با توجه به -
در  ، خلقهاآه اعالم نمود همه  ، ١٩٩٠مى  ، بارسلونا ،"خلقها

درون چهارچوبهاى سياسى متفاوت از حق افاده و توسعه 
زبان و قواعد سازمانيابى خويش و در نهايت از حق  ،فرهنگ

تحصيلى و ،ارتباطاتى ،پذيرش و دارا بودن نهادهاى حكومتى
  سياسى خود برخوردار مىباشند؛

بيانيه نهائى پذيرفته شده در همايش " با در نظر گرفتن -
در شهر پچ " اسيون جهانى معلمان زبان مدرنعمومى فدر

آه به شناخته شدن  ، ١٩٩١ آگوست ١٦به تاريخ ) مجارستان(
رسمى حقوق زبانى به عنوان حقوق پايه اى انسانى توصيه 

  نموده بود؛
گزارش آميسيون شوراى اقتصادى و " با در نظر گرفتن -

ا در ارتباط ب " ١٩٩٤ آوريل ٢٠ ،اجتماعى سازمان ملل متحد
آه به حقوق فردى در " اعالميه در حقوق خلقهاى بومى"طرح 

  پرتو حقوق جمعى نظر مىكند؛
بيانيه آميسيون حقوق بشر بين " با در نظر گرفتن طرح -

 به ١٢٧٨مصوب نشست ، "آمريكائى در باره مردمان بومى
  ؛١٩٩٥ سپتامبر ١٨تاريخ 

 با در نظر گرفتن اينكه اآثريت زبانهاى در خطر -
متعلق به گروههاى مردمانى مىباشند آه از حق  ،نابودى

حاآميت ملى خود برخوردار نيستند و اينكه عوامل اصلى آه 
از توسعه اين زبانها ممانعت آرده و به روند جايگزينى زبانى 

عبارتند از نبود حكومتهاى  ،ديگر به جاى آنها شتاب مىبخشند
سى و آه ساختارهاى سيا ،خودگردان آنها و سياست دولتها

  ادارى و زبان خود بر آنها را تحميل مىنمايند؛
اشغال  ،مستعمره نمودن ، با در نظر گرفتن اينكه حمله نظامى-

اقتصادى و  ،و ديگر نمونه هاى به انقياد در آوردن اجتماعى
اغلب اوقات شامل تحميل مستقيم زبانى خارجى بوده  ،سياسى

زلت زبانها تصورات موجود در باره ارزش و من ،و يا حداقل
را خدشه دار نموده و موجب ايجاد آنچنان رفتارهاى زبانى 
سلسله اى مىگردند آه وفادارى زبانى متكلمين به آنها را از 

  بين مىبرند؛
 با در نظر گرفتن اينكه زبانهاى برخى از خلقهائى آه -

متعاقبا و در  ،حاآميت ملى خود را بتازگى بدست آورده اند
  ن قبلى قدرتهاى استعمارى و يا نتيجه سياستى آه زبا

  

  
  
  
  
  

در روند جانشينى زبانى در  ،امپرياليستى را مقدم مىشمارد
  مىغلطند؛

 با در نظر گرفتن اينكه جهانى شدن مىبايست بر اساس -
غالب آمده آه بر روندهاى ،تلقىاى از تنوع زبانى و فرهنگى

 بنياد گذارده ،يكسانسازى و تجريد حذفى زبانها و فرهنگها
  شود؛

 با در نظر گرفتن اين نكته آه به منظور تامين نمودن -
مىبايست اصولى  ،همزيستى صلح آميز بين جمعيتهاى زبانى

عمومى يافت شوند آه تشويق و ارتقاء موقعيت و احترام به 
همه زبانها و آاربرد اجتماعى آنها در محيطهاى عمومى و 

  خصوصى را تضمين نمايند ؛
ينكه عوامل گوناگون با ماهيتهاى  با در نظر گرفتن ا-

جمعيت  ،سرزمينى،سياسى ،عاملهاى تاريخى(غيرزبانى 
زبانى و -فرهنگى و اجتماعى-اجتماعى ،اقتصادى ،شناسى

مسائلى را ايجاد ) عوامل ديگر مربوط به رفتارهاى جمعى
به حاشيه رانده شدن و يا انحطاط  ،مىكنند آه منجر به نابودى
و نيز براى اينكه بتوان راه حل  ،دزبانهاى بيشمار مىگردن

حقوق زبانى  ،هاى مناسبى براى هر مورد خاصى اعمال نمود
  مىبايست به طورى همه جانبه بررسى گردند؛

به منظور  ،"اعالميه جهانى حقوق زبانى" با اعتقاد به اينكه -
تصحيح عدم توازنهاى زبانى در پرتو تضمين احترام و توسعه 

ايه گذارى اصولى براى صلح و برابرى و پ ،آامل همه زبانها
عادالنه زبانى در سراسر جهان به عنوان عاملى آليدى در 

  مورد نياز مىباشد؛ ،حفظ روابط اجتماعى موزون
  :بدينوسيله اعالم مى دارد آه

  آغاز
در پرتو مالحظاتى آه در زير آمده  ،موقعيت هر زبان

ل با محصول تقارب و اندرآنش دامنه وسيعى از عوام ،اند
ايدئولوژيك و  ،ماهيتهاى سياسى و قانونى

اقتصادى و  ،سرزمينى-جمعيتشناختى و قلمرو ،تاريخى
بين زبانى  ،اجتماعى-زبانشناختى و زبانى ،فرهنگى ،اجتماعى

  ּو ذهنى است
  :اين فاآتورها بدينگونه تعريف ميشوند ،در حال حاضر

ع و  تمايل ديرينه يكسانسازى اآثريت دولتها به آاهش تنو-
تشويق رفتارهائى آه بر ضد چندگانگى فرهنگى و تكثر زبانى 

  ּميباشند
 سير به سوى اقتصاد جهانى و بدنبال آن بازار جهانى -

ارتباطات و فرهنگ آه باعث مختل گرديدن  ،اطالعات
محيطهاى مناسبات مشترك و گونه هاى تاثير متقابلى آه 

  ּمىشود ،ندانسجام درونى جمعيتهاى زبانى را تضمين مينماي
 مدل رشد اآونوميسيستى پيشنهاد شده توسط گروههاى -

آه خواهان يكى نشان دادن آاهش  ،اقتصادى ماوراءملى
آنترلهاى دولتى با پيشرفت و فرديت گرائى رقابتى بوده و 
باعث ايجاد نابرابريهاى جدى و فزاينده 

   ּاجتماعى و اقتصادى ميگردد ،فرهنگى ،زبانى
در عصر حاضر از سوى عواملى مانند  جمعيتهاى زبانى -

و يا  ،نفوس محدود ،خود) خودگردان(نداشتن حكومتهاى ملى 
جمعيتى آه به لحاظ جغرافيائى قسما و يا آامال پراآنده شده 

و يا مدلى  ،زبانى استاندارديزه نشده ،اقتصادى شكننده،است
  در معرض تهديد  ،فرهنگى در ضديت با مدل فرهنگى مسلط

  
   ٤ادامه در ص                                   

٣ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم            ١٣٩٢فروردين١٠١شمارهدوره پنجم



  
  
  
  

 .....اعالميه جهانى 
  

  ادامه حيات و گسترش بسيارى از ،اين عوامل ּقرار دارند
زبانها را عمال غيرممكن ميسازد مگر آنكه اهداف اساسى 

  :زيرين ملحوظ شوند
هدف طراحى روشى براى سازماندهى  ،از ديدگاه سياسى) الف

ه گونه اى آه به مشارآت موثر جمعيتهاى تكثر و تنوع زبانى ب
   ּزبانى در اين مدل توسعه جديد اجازه دهد

هدف تامين و ايجاد محيط ارتباطات  ،از ديدگاه فرهنگى) ب
جمعيتهاى  ،جهانياى سازگار با مشارآت برابر همه خلقها

  ּزبانى و افراد در روند توسعه
ر پايه هدف تشويق پايدار توسعه ب ،از ديدگاه اقتصادى) ج

مشارآت همه و بر اساس احترام به تعادل محيط زيست جوامع 
  ּو در روابط برابر بين همه زبانها و فرهنگها

اين اعالميه مبداء حرآت خود را  ،بنا به همه داليل فوق الذآر
قرار ميدهد و ميبايست به " دولتها"و نه " جمعيتهاى زبانى"

لى قادر به تضمين اين اعالميه در متن تقويت موسسات بين المل
به  ּنمودن توسعه برابر و پايدار همه جامعه بشرى نگريست

تشويق ايجاد  ،همچنين از اهداف اين اعالميه ،همين داليل
چهارچوبى سياسى براى تنوع زبانى مبتنى بر 

  ּهمزيستى هماهنگ و منافع متقابل مىباشد ،احترام
  مفاهيم: عنوان مقدماتى

  ١ماده 
: را بدين گونه تعريف مينمايد" يت زبانىجمع" اين بيانيه -١

" محيط سرزمينى"هر جامعه انسانى آه به لحاظ تاريخى در 
سكنى  ،فارغ از به رسميت شناخته شدن و يا نشدن آن ،معينى

گزيده و خود را به عنوان يك توده با هويت واحد دانسته و 
زبان مشترآى را به عنوان وسيله اى طبيعى براى ارتباط و هم 

زبان "تعبير  ּدى فرهنگى بين اعضاى آن توسعه داده استبن
به زبان جمعيتى آه به ) زبان نياخاآى" (خاص يك سرزمين

  ּشرح فوق در همچو محيطى سكنى گزيده باشد اطالق مىشود
 اين اعالميه مبداء حرآت خود را بر اين اصل قرار مىدهد -٢

ى هم فردى و هم جمع،آه حقوق زبانى در عين حال و يكجا
اين اعالميه  ،در تعريف دامنه آامل حقوق زبانى ּمىباشند

در محيط  ،مرجع خود را مورد يك جمعيت زبانى تاريخى
و آنچه از اين محيط درك  ּسرزمينى خود قبول مىنمايد

نه تنها گستره جغرافيائياى آه جمعيت در آنجا زندگى  ،ميشود
ه و بلكه محيط اجتماعى و عملىاى آه براى توسع ،مينمايد

تنها بر اين ּشكوفائى تمام و آمال يك زبان حياتى است ميباشد
اساس امكان دارد آه حقوق زبانى گروههاى ذآر شده در نقطه 

 ام اين اعالميه و حقوق افرادى آه در خارج سرزمين زبانى ٥
برحسب پيوستگى و درجه بندى تعريف  ،خويش مىزيند را

  ּنمود
گروههايى آه داراى يكى  ، به منظور آاربرد در اين بيانيه-٣

از موقعيتهاى زير باشند نيز متعلق به يك جمعيت زبانى و 
  :ساآن در سرزمين خود شمرده مىشوند

 هنگامى آه آنها از بدنه اصلى جمعيت خود توسط - الف
  ּمرزهاى ادارى و يا سياسى جدا شده باشند

در منطقه آوچك  ، هنگامى آه در طول تاريخ–ب 
 شده توسط اعضاء جوامع زبانى جغرافيائىاى محصور

  ּتثبيت شده باشند ،ديگر
  
  

  
  
  
  
  
  
 هنگامى آه در منطقه جغرافيايىاى آه در آن با اعضاء -ج

سهيم و  ،جمعيتهاى زبانى ديگرى با سوابق تاريخى مشابه
  ּشريكند تثبيت شده باشند

 اين بيانيه همچنين مردمان عشايرى آوچرو در مناطق -٤
  و همچنين مردمان تثبيت شده در نواحى ييالق خودشان -قشالق

به لحاظ جغرافيايى پراآنده را به عنوان جمعيتهاى زبانى در 
  ּسرزمينهاى تاريخى خود مىپذيرد

: را بدين شكل تعريف مىنمايد" گروه زبانى" اين اعالميه -٥
آه زبانشان در محيط  ،هر گروه از اشخاص داراى زبان واحد

تثبيت شده اما داراى سابقه سرزمينى جمعيت زبانى ديگرى 
تاريخى برابرى با اشخاص جمعيت مهمانپذير نبوده 

نمونه هاى اين چنين گروههائى  ּنباشد
اشخاص ديپورت شده و اعضاى  ،پناهندگان ،مهاجرين

  ּدياسپورا ميباشند
  

  ٢ماده 
 اين بيانيه اعالم مىدارد آه هرگاه گروهها و جمعيتهاى -١

حقوق  ،احدى مشترك باشندزبانى گوناگون در سرزمين و
مندرجه در اين اعالميه مىبايست بر اساس احترام متقابل و به 
گونه اى اعمال شوند آه دمكراسى به حداآثر اندازه ممكنه 

  ּتضمين گردد
زبانى رضايت - در جستجو براى وصول به تعادل اجتماعى-٢

به عبارت ديگر به منظور ايجاد هماهنگى مناسب بين  ،بخش
وطه چنين جمعيتها و گروههاى زبانى و افراد متعلق حقوق مرب

 عالوه بر سوابق تاريخى مربوطه آنها -عوامل مختلفى  ،بدانها
در سرزمينها و مطالبات آنها آه به روشهاى دمكراتيك بيان 

اينچنين عواملى شامل  ּ مىبايد در نظر گرفته شوند-شده اند
معيتها و آه منجر به همزيستى ج ،ماهيت اجبارى مهاجرتها

گروههاى مختلف مىشود و همچنين درجه آسيب پذيرى 
  ּاقتصادى و سياسى آنها ميگردد-اجتماعى ،فرهنگى

  3ماده 
 اين اعالميه حقوق زير را به عنوان حقوق شخصى -١

  غيرقابل سلبى آه در هر گونه
  :قبول مىنمايد ،امكان برخوردارى از آنها وجود دارد ،شرايط

شدن شخص به عنوان عضوى از يك  حق به رسميت شناخته -
  جمعيت زبانى؛

 حق شخص براى استفاده از زبان خود در مكانهاى -
  خصوصى و عمومى؛

   حق شخص براى استفاده از نام خود؛-
 حق شخص براى ايجاد مناسبات و پيوند با ديگر اعضاى -

  جمعيت زبانى مبداء خود؛
   حق شخص براى حفظ و گسترش فرهنگ خود؛-
عهدنامه بين "ق ديگر مربوط به زبان آه در  و همه حقو-

  ١٦المللى حقوق سياسى و مدنى 
عهدنامه بين المللى در باره حقوق "و  " ١٩٦٦دسامبر 
به همان تاريخ به رسميت " اجتماعى و فرهنگى ،اقتصادى

  ּشناخته شده اند
 اين بيانيه اعالم مىدارد آه حقوق جمعى گروههاى -٢

الذآر آه تك تك افراد عضو عالوه بر حقوق فوق  ،زبانى
  در تطابق با  ،گروههاى زبانى از آنها برخوردار مىباشند

  ٥ادامه در ص                                                          

٤ 

  کرات آذربايجان افکارفرقه دمناشر            ١٣٩٢فروردين١٠١شمارهدوره پنجم



  
  
  
  

  ....اعالميه جهانى 
  : شامل موارد زير مىباشد٢ּ٢شرايط تشريح شده در بند 

  زبان و فرهنگشان؛حق گروههاى زبانى براى آموخته شدن  -
  
   حق گروههاى زبانى براى دستيابى به خدمات فرهنگى؛-
 حق گروههاى زبانى براى حضور برابر زبان و -

  فرهنگهايشان در رسانه هاى ارتباطى؛
 حق گروههاى زبانى در دريافت توجه و اعتناء نهادهاى -

  -حكومتى و در روابط اجتماعى
  ּاقتصادى تهيه شده به زبان خود

وق فوق الذآر اشخاص و گروههاى زبانى به هيچ  حق-٣
طريقى نمىبايست مانع برقرارى مناسبات متقابل بين اينگونه 

با جمعيت زبانى مهمانپذير و يا  ،اشخاص و گروههاى زبانى
همچنين اين حقوق نبايد به  ּادغامشان در آن جمعيت گردد

محدود نمودن حقوق جمعيت مهمانپذير و يا اعضاء آن در 
رد زبان خود جمعيت در سراسر فضاى سرزمينى آن آارب

  ּزبان منجر شود
  ٤ماده 
 اين اعالميه بيان مىدارد اشخاصى آه به سرزمين جمعيت -١

زبانى ديگرى رفته در آنجا ساآن مىشوند حق دارند و موظف 
رفتارى همگرايانه از ) مهمانپذير(اند آه نسبت به اين جمعيت 

يان استنباط مىشود تالشى آنچه از اين ب ּخود نشان دهند
اضافى است از سوى اينگونه اشخاص براى انسيت با اعضاء 
جمعيت مهمانپذير؛ به طرزى آه در ضمن حفظ خصوصيات 

ارزشها و گونه هاى رفتارى  ،فرهنگى اصلى خويش ؛ مراجع
آافىاى را با جامعه اى آه در آن سكنى گزيده اند سهيم 

 ساخت آه به لحاظ اجتماعى اين امر آنها را قادر خواهد ּشوند
و بدون مواجه شدن با مشكالتى بيش از آنچه اعضاى جمعيت 

  ּ آارآ عمل نمايند ،مهمان پذير با آن مواجه اند
–بيان مىكند آه يكسانسازى  ،از سوى ديگر ، اين اعالميه-٢

تعبيرى به مفهوم اخذ فرهنگ جامعه ميهمان  ،آسيميالسيون
با  ،نگى اصلىپذير به شكلى آه خصوصيات فره

ارزشها و گونه هاى رفتارى جامعه مهمان پذير  ،مراجع
به هيچوجه نبايد تحميلى و يا جبرى بوده  ،جايگزين مىگردند

  ּو تنها مىتواند آه محصول انتخابى تماما آزادانه باشد
  ٥ماده 

اين اعالميه بر اين اساس استوار است آه حقوق تمامى 
 موقعيت اين زبانها به جمعيتهاى زبانى مساوى و مستقل از

در اين  ּمحلى و يا اقليتى بودن مىباشد ،عنوان زبان رسمى
تعبيراتى مانند محلى و يا اقليتى بكار برده نشده اند ،اعالميه

شناسانى زبانها به ، هرچند در بعضى موارد مشخص-زيرا 
عنوان اقليتى و يا محلى مىتواند احقاق برخى از حقوق معين 

اين و ديگر تعابير جرح و تعديل  ،با اينهمه - را تسهيل نمايد
غالبا براى اعمال محدوميت بر حقوق جمعيتهاى زبانى  ،آننده

  ּبكار برده مىشوند
  ٦ماده 

اين اعالميه اعالم مىكند آه نمىتوان تنها بر اين مبناء آه يك 
زبان رسمى دولت است و يا به طور سنتى براى مقاصد  ،زبان

يتهاى فرهنگى مشخص در يك ادارى و يا برخى از فعال
بشمار " زبان خاص سرزمين"آنرا  ،سرزمين بكار رفته است

  ּآورد
  
  

  
  
  
  
  

  اصول عمومى: عنوان اول
  ٧ماده 
 همه زبانها بيان هويتى جمعى و راهى مجزا براى درك و -١

توصيف واقعيت اند و بنابراين مىبايست آه از همه شرايط 
ه نوع فعاليت و الزم براى گسترش و پيشرفتشان در هم

  ּآارآرد برخوردار باشند
 همه زبانها محصول آفرينش جمعى بوده و به عنوان ابزار -٢

ارتباط و افاده خالق براى استفاده  ،تعيين هويت ،همبستگى
  ּدر دسترس همگان قرار دارند ،فردى در درون يك جمعيت

  ٨ماده 
 همه جمعيتهاى زبانى از حق سازماندهى و مديريت منابع -١

براى تضمين نمودن آاربرد زبانهايشان در همه  ،خويش
  ּفعاليتها در درون جامعه برخوردارند

 همه جمعيتهاى زبانى محق اند آه بر هرگونه وسائط الزمه -٢
ممكن براى تضمين نمودن انتقال و پيوستگى زمانى زبان خود 

  ּدسترسى داشته باشند
  ٩ماده 

بدون  ،زبانى خود راهمه جمعيتهاى زبانى حق دارند آه سيستم 
تنظيم و استاندارديزه ،مداخالت اجبارى و يا القائى

  ּتوسعه و ارتقاء دهند ،حفظ ،نموده
  ١٠ماده 
  ּ همه جمعيتهاى زبانى داراى حقوق برابرند-١
 اين اعالميه تبعيض بر عليه جمعيتهاى زبانى را غيرقابل -٢

فارغ از آنكه اين تبعيض بر مبناى درجه  ،قبول مىداند
اآميت سياسى مستقل جمعيت زبانى؛ موقعيت تعريف شده آن ح

اقتصادى و يا ديگر لحاظها؛ درجه  ،جمعيتها از لحاظ اجتماعى
مدرنيزاسيون و يا به روز شدگى  ،استاندارديزه شدن

   ּزبانهايشان و يا هر معيار ديگرى اعمال گردد
 همه گامهاى ضرور براى تحقق اصل برابرى و به جا -٣

  ּ آن مىبايست برداشته شوندآوردن موثر
  ١١ماده 

همه جمعيتهاى زبانى از حق دستيابى به و استفاده از همه 
آه  ،وسائط ترجمه به ديگر زبانها و يا ترجمه از ديگر زبانها

براى تضمين نمودن اعمال و برخوردارى از حقوق ذآر شده 
  ּبرخوردارند ،در اين اعالميه ضرورى باشند

  ١٢ماده 
ارد آه آليه فعاليتهاى خود را در محيطهاى  هر آس حق د-١

عمومى به زبان خويش به جا آورد؛ به شرط آنكه آن 
محلى باشد آه وى در آن ساآن " زبان خاص سرزمينى" ،زبان
  ּاست
ر آس حق دارد آه زبان خود را در محيط هاى شخصى و ه

  ּخانوادگى بكار برد
  ١٣ماده 
زبان ( هر آس حق دارد آه زبان خاص سرزمينى -١

  خود را آه در آن زندگى) نياخاآى
  ּميكند بياموزد

 هر آس حق دارد آه چند زبانه شود و بر اساس تضميناتى -٢
آه دراين اعالميه براى آاربرد عمومى زبان خاص سرزمينى 

و بدون هيچ گونه  ،تثبيت شده اند) زبان نياخاآى(
مناسبترين زبانى را آه موجب پيشرفت شخصى و ،پيشداورى

  ּحرك اجتماعى وى ميگردد آموخته و بكار برديا ت
  ٦ادامه در ص                                                         
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  ١٤ماده 
تدابير اين اعالميه نمىتوانند به طرزى تفسير شوند و يا بكار 
روند آه به نرمها و يا رويه هاى عملى ناشى از موقعيت 

 آه براى آاربرد آن زبان در -و يا بين المللى يك زبان داخلى 
  ּ زيان برسانند-سرزمين خود مناسبتتر مىباشند

  رژيم جامع زبانى: عنوان دوم
  ادارات دولتى و نهادهاى رسمى: بخش اول

  ١٥ماده 
 قلمرو - همه جمعيتهاى زبانى حق دارند آه در سرزمين-١

  ּخود به طور رسمى بكار برده شوند
 جمعيتهاى زبانى از اين حق برخوردارند آه تمام اسناد  همه-2

مدارك شخصى و دولتى و قيديات محضرهاى عمومى  ،ادارى
زبان (ثبت شده به زبان خاص سرزمينشان 

و هيچ آس و  ּمعتبر و قابل اجراء شناخته شوند ،)نياخاآىشان
مقامى نمىتواند تظاهر به ناديده گرفتن و بىخبرى از اين 

  ּزبان بنمايد
  ١٦ماده 

همه اعضاى يك جمعيت زبانى حق دارند آه با مقامات دولتى 
به زبان خويش ارتباط برقرار آرده و اعتناء متقابل در زبان 

اين حق همچنين بخشهاى  ּخود را از آنها دريافت آنند
شامل  ،محلى و تقسيمات فرامنطقه اى ،سرزمينى،مرآزى

آى آن زبان خاص نياخا ،سرزمينى آه زبان مورد نظر
  ּرا فرامىگيرد ،مىباشد

  ١٧ماده 
 همه جمعيتهاى زبانى از اين حق برخوردارند آه به همه -١

اسناد و مدارك رسمى آه به نحوى مربوط به سرزمين نياخاآى 
تهيه شده در زبان خودشان دسترسى داشته  ،يك زبان مىباشد

قابل  ،چه اين چنين مدارآى چاپى ،و آنها را آسب نمايند
  ּا ماشين و يا در هر فرم ديگرى بوده باشدخواندن ب

چه در شكل چاپى و چه در  ، فرمها و اسناد ادارى استاندارد-٢
بايد به  ،شكل قابل خواندن توسط ماشينها و يا به هر فرم ديگر

همه زبانها تهيه شده و در محلهاى قابل دسترسى براى عموم و 
قامات دولتى اين خدمت بايد توسط م ּاستفاده آنها قرار گيرند

به شكلى انجام پذيرد آه همه سرزمينهايى را آه براى يك 
شمرده مىشوند تحت ) نياخاآى(سرزمين خاص زبانى  ،زبان

  ּپوشش قرار دهد
  ١٨ماده 
 همه جمعيتهاى زبانى حق دارند آه قوانين و ديگر -١

به زبان  ،مالحظات قانونى آه به نحوى به آنها مربوط مىشود
   ּتهيه و منتشر شوند) زبان نياخاآشان(خاص سرزمينىشان 

داراى بيش از  ، مقامات دولتى آه در حوزه حاآميت خود-2
تاريخى ) زبان نياخاآى(يك زبان خاص سرزمينى 

مىبايست همه قوانين و مقررات ديگر قانونى و حقوقى  ،هستند
به تك تك اين زبانها تهيه و منتشر  ،داراى ماهيت عمومى را

ينكه متكلمين به هر آدام از اين زبانها قادر به فارغ از ا ּسازند
  ּفهم زبانهاى ديگر باشند و يا نه

  ١٩ماده 
) هاى(مىبايست زبان ، زبان رسمى همه مجالس نمايندگى-١

نمايندگى  ، به طور تاريخى رايج در سرزمينهايى آه نمايندگان
  ּآن را بر عهده دارند باشد

٢  
  

  
  
  
  
  
  
هاى جمعيتهاى زبانى سكنى  اين حق همچنين شامل زبان-٢

 ١گزيده در مناطق جغرافى پراآنده آه به آنها در بند 
  ּپاراگراف چهار اشاره گرديد نيز مىشود

  ٢٠ماده 
 هرآس حق دارد زبانى را آه به طور تاريخى در يك -١

 هم به شكل شفاهى و هم به شكل -سرزمين به آن تكلم مىشود 
 واقع در آن سرزمين  در محاآم و دادگاههاى قضائى-نوشتارى
زبان  ،محاآم قضائى بايد در امورات داخلى خود ּبكار برد

را بكار برند و اگر بنا به ) زبان نياخاآى(خاص سرزمين 
ضرورتى به ادامه  ،سيستم حقوقى فعال موجود در آشور

مىبايد به  ،جريان محاآمات در محلى ديگر موجود باشد
  ּ ادامه داده شودآاربرد زبان اصلى در محل جديد همچنان

به زبانى آه آنرا درك  ، هر آس حق دارد آه در تمام موارد-٢
همچنين حق  ،مىكند و قادر به تكلم به آن است محاآمه شود
  ּدارد آه از خدمت مترجمى مجانى بهره مند گردد

  ٢١ماده 
  

همه جمعيتهاى زبانى حق ثبت و بايگانى مدارك و اسناد به 
توسط محضرهاى ) ياخاآىزبان ن(زبان سرزمينى خود 
  ּعمومى را دارا مىباشند

  ٢٢ماده 
همه جمعيتهاى زبانى حق دارند آه مدارك تائيد شده آنها توسط 

محضرهاى عمومى و يا ديگر ماموران صالحيتدار  ،ثبت اسناد
محل خدمت ) زبان نياخاآى(به زبان خاص سرزمين  ،دولتى

  ּم شوندماموران دولتى و يا محضرهاى عمومى تهيه و تنظي
  تحصيل: بخش دوم

  ٢٣ماده 
 آموزش و تحصيل مىبايست در سرزمينى آه در آن -١

به تشويق افاده فرهنگى خود از سوى  ،عرضه مىگردد
  ּآمك نمايد ،جمعيت زبانى

 آموزش و تحصيل مىبايست در سرزمينى آه عرضه -٢
به حفظ و توسعه زبانى آه يك جمعيت زبانى به آن  ،مىشود

  ּى رساندسخن مىگويد يار
 آموزش و تحصيل همواره مىبايست در خدمت تكثر و -٣

تنوع زبانى و فرهنگى و روابط آهنگدار بين جمعيتهاى زبانى 
  ּگوناگون در سراسر جهان باشد

هر آس حق دارد آه هر زبانى  ، در بستر اصول پيش گفته-٤ 
  ּرا بياموزد

  ٢٤ماده 
ور همه جمعيتهاى زبانى حق دارند در باره گستره حض

به عنوان زبان رابط و به عنوان زبان مورد  ،زبانشان
پيش (در تمام سطوح تحصيلى در سرزمين خود  ،مطالعه
دانشگاهى و  ،حرفه اى و فنى ،متوسطه،ابتدائى ،دبستانى

  ּتصميم بگيرند) آموزش بزرگساالن
  ٢٥ماده 

همه جمعيتهاى زبانى از حق دستيابى و آاربرد همه منابع 
زم براى تضمين نمودن حضور زبانشان در انسانى و مادى ال

از قبيل آموزگاران  ،همه سطوح تحصيلى در نياخاك خود
منابع  ،آتب و متون درسى ،روشهاى آموزشى مناسب،ورزيده
  تكنولوژى هاى سنتى و مدرن و  ،تجهيزات و ساختمانها ،مالى

  ٧ادامه در ص                                                    
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  ּدر وسعتى آه خواهان آنند برخوردار مىباشند
  ٢٦ماده 

همه جمعيتهاى زبانى محق اند از تحصيلى آه اعضاى آن 
شامل  ،جامعه را قادر به تسلط آامل در آاربرد زبانشان سازد

توانائيهاى مختلف مربوط به همه محيطهاى روزمره آاربرد 
لط ممكنه به هر زبان ديگرى آه همچنين گسترده ترين تس،زبان

  ּبرخوردار شوند،خواهان يادگيرى آن باشند
  ٢٧ماده 

همه جمعيتهاى زبانى حق دارند از تحصيلى آه اعضاى آن 
جمعيت را قادر به آسب دانش هر زبانى آه مربوط به سنن 

مانند زبانهاى ادبى و  ּفرهنگىشان بوده باشد برخوردار شوند
  ּا زبانهاى معمول آن جمعيت بوده انديا زبانهاى مقدس آه سابق

  ٢٨ماده 
همه جمعيتهاى زبانى حق دارند آه از تحصيلى آه اعضاى آن 
جمعيت را به دستيابى به آگاهى همه جانبه در باره ميراث 

و ديگر نمودهاى  ،ادبيات ،جغرافيا ،تاريخ(فرهنگى خود 
همچنين محق اند  ּقادر سازد برخوردار شوند) فرهنگىشان

 گسترده ترين آگاهى ممكنه در باره هر فرهنگ ديگرى آه از
  ּآه خواهان دانستن آن باشند بهره مند شوند

  ٢٩ماده 
 هر آس محق است آه از تحصيل و آموزش به زبان خاص -١

) زبان نياخاآى(سرزمين خود آه در آنجا ساآن است 
   ּبرخوردار گردد

گر حق آسب دانش گفتارى و نوشتارى زبانى دي ، اين حق-2
را آه شخص ممكن است به عنوان ابزار ارتباط با ديگر 

  ּنفى و سلب نمىكند ، جمعيتهاى زبانى بكار برد
  ٣٠ماده 

زبان و فرهنگ همه جمعيتهاى زبانى مىبايست آه موضوع 
  ּمطالعه و تحقيقات علمى در سطح دانشگاهى قرار گيرند

  نامهاى شخصى: بخش سوم
  ٣١ماده 

رند آه سيستم نامهاى شخصى همه جمعيتهاى زبانى حق دا
خويش را در همه محيطها و در همه مناسبتها حفظ نموده و 

  ּآنها را بكار برند
  ٣٢ماده 

همه جمعيتهاى زبانى حق دارند آه نامهاى محل و مكان به 
هم به صورت  ،)زبان نياخاآى(زبان خاص سرزمينى خود را 

در محيطهاى  ،شفاهى و هم به صورت آتبى
  ּو رسمى بكار برندعمومى  ،خصوصى

 همه جمعيتهاى زبانى حق دارند آه نامهاى بومى محلها و -٢
در آنها اصالحاتى اعمال  ،مكانها را تثبيت و حفظ نموده

همچو نامهاى امكنه را نمىتوان به طور آيفى موقوف  ּنمايند
همچنين  ּو منسوخ نمود و يا تحريف و جرح و تعديل آرد

 از تغييرات سياسى و يا هر گونه نمىتوان اينگونه نامها را پس
  ּتغيير داد ،دگرگونى حادثه ديگر

  ٣٣ماده 
همه جمعيتهاى زبانى حق دارند آه جمعيت خود را به همان 

هرگونه ترجمه  ּنامى آه در زبان خودشان بكار مىبرند بنامند
به زبانهاى ديگر مىبايست از نامگذاريهاى تحقير آميز و ابهام 

  ּانگيز اجتناب نمايد
  ٣٤بند 

  

  
  
  
  
  

هر آس حق دارد آه نام خود را در همه محيطها به زبان 
  اگر لزومى به  ،و همچنين حق دارد آه نامش ּخويش بكار برد

بكاربردن سيستم نوشتارى متفاوت با زبان وى وجود داشته 
  ּبا لحاظ دقيقترين آوانگارى ممكن ثبت گردد ،باشد

  يهاى جديدرسانه هاى ارتباطى و تكنولوژ: بخش چهارم
  ٣٥ماده 

همه جمعيتهاى زبانى از اين حق برخوردارند آه در باره 
درجه حضور زبانشان در رسانه هاى ارتباطى در سرزمين 

بدون در نظر گرفتن متد پخش و يا انتقال  ،)نياخاك خود(خود 
چه اين رسانه ها محلى و يا  ּتوليدات آنها تصميم بگيرند

 گسترده تر و چه رسانه چه رسانه هاى داراى شمول ،سنتى
  ּهايى آه از تكنولوژىهاى پيشرفته تر استفاده مىكنند باشند

  ٣٦ماده 
همه جمعيتهاى زبانى حق دارند آه به همه منابع مادى و 
انسانى الزم براى تضمين نمودن درجه مطلوبى از حضور 
زبان خويش و درجه مطلوبى از افاده فرهنگى خودشان در 

 سرزمين خود؛ و از پرسنل رسانه هاى ارتباطى در
تكنولوژيهاى سنتى ،ساختمانها و تجهيزات ،منابع مالى ،ورزيده

  ּو مدرن دسترسى داشته باشند
  ٣٧ماده 

همه جمعيتهاى زبانى حق دارند آه از طريق رسانه هاى 
ارتباطى آگاهى آاملى در باره ميراث فرهنگى خويش 

 و ديگر نمودهاى فرهنگ ،ادبيات ،جغرافيا ،تاريخ(
همچنين حداآثر اطالعات ممكنه در باره هر فرهنگ  ،)شان

خواستار دانستن آن باشند را  ،ديگرى آه اعضاى آن جمعيت
  ּدريافت نمايند

  ٣٨ماده 
زبانها و فرهنگهاى همه جمعيتهاى زبانى در سراسر 

مىبايست در رسانه هاى ارتباطى از معامله و  ،جهان
  ּند شوندبرخوردى برابر و غيرتبعيض آميز بهره م

  ٣٩ماده 
 اين ٤ و ٣پاراگراف  ، ١جمعيتهاى توصيف شده در ماده 

از  ، همان ماده٥اعالميه و گروههاى ذآر شده در پاراگراف 
حق برابر تمثيل زبانشان در رسانه هاى ارتباطى سرزمينى آه 

اين  ּدر آن ساآنند و يا به آنجا مهاجرت مىنمايند برخوردارند
 حقوق ديگر گروهها و جمعيتهاى حق بايد در هماهمنگى با

  ּزبانى ساآن در آن سرزمين اعمال گردد
  ٤٠ماده 

همه جمعيتهاى زبانى حق  ،در عرصه تكنولوژى اطالعاتى
دارند آه به تجهيزات تطبيق داده شده با سيستم زبانىشان و به 
ابزارآالت و محصوالت تهيه شده در زبان خودشان دسترسى 

توانند از همه امكانات و پتانسيلهاى به نحوى آه ب ּداشته باشند
براى  ،ممكنه توسط چنين تكنولوژيهايى براى افاده خود

ترجمه و پروسسينگ  ،انتشارات ،در ارتباطات ،تحصيل
اطالعاتى و پخش و آال تبليغ فرهنگشان حداآثر بهره بردارى 

  ּرا بنمايند
  فرهنگ: بخش پنجم

  ٤١ماده 
 زبان خويش را در همه  همه جمعيتهاى زبانى حق دارند آه-١

آنرا حفظ نموده و توسعه  ،فرمهاى افاده فرهنگى بكار برده
  ּدهند

                                ٨ادامه در ص                                                           
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  ....اعالميه جهانى 
  
تمام و همه جمعيتهاى زبانى مىبايست بتوانند حق مذآور را  -٢

بى آنكه محيط آن جمعيت به اشغال سلطه گرايانه  ،آمال اعمال نمايند
  ּفرهنگى بيگانه معروض شود

  ٤٢ماده 
همه جمعيتهاى زبانى از حق رشد و توسعه تمام و آامل در داخل 

  ּمحيط فرهنگى خود برخوردارند
  ٤٣ماده 

خود همه جمعيتهاى زبانى از حق دستيابى به آثار آفريده شده به زبان 
   ּبرخوردار مىباشند

  ٤٤ماده 
از  ،همه جمعيتهاى زبانى محق اند آه به برنامه هاى بين فرهنگها

همچنين حق دارند  ּطريق پخش اطالعات آافى دسترسى داشته باشند
آه از فعاليتهايى مانند آموزش زبانشان به 

پست سنكرونيزاسيون و زيرنويسى  ،دوبالژ ،ترجمه ،خارجيان
  ּحمايت نمايند

  ٤٥ماده 
همه جمعيتهاى زبانى از اين حق برخوردارند آه زبان خاص 

جايگاه ممتازى را در رويدادها و ) زبان نياخاآىشان(سرزمينىشان 
آلوبهاى  ،آتابخانه ها(خدمات فرهنگى 

صنايع  ،فرهنگ عامه ،آرشيوها ،موزه ها ،تئاترها،سينماها ،ويدئويى
  ּاشغال نمايد) ىفرهنگى و در همه ديگر نمودهاى حيات فرهنگ

  ٤٦ماده 
همه جمعيتهاى زبانى حق دارند آه ميراث زبانى و فرهنگى خويش 

آثار هنرى و  ،شامل نمودهاى مادى آن مانند مجموعه هاى اسناد ،را
ابنيه تاريخى و متون نوشته شده به زبان خود را محافظه  ،معمارى
  ּنمايند

  اقتصادى-محيط اجتماعى: بخش ششم
  ٤٧ماده 
معيتهاى زبانى حق دارند آه آاربرد زبان خويش در همه  همه ج-١

  ּاقتصادى در سرزمينهاى خود را نهادينه نمايند-فعاليتهاى اجتماعى
 همه اعضاى جمعيتهاى زبانى محق اند آه براى اجراى فعاليتهاى -٢

مانند  ،به همه وسائط ضرورى تهيه شده به زبانشان ،حرفه اى خود
فرمها و تجهيزات  ،رالعملهادستو ،اسناد و آارهاى مرجع

   ּابزارآالت و توليدات دسترسى داشته باشند ،آامپيوترى
تنها در صورتى مىتواند  ، استفاده از زبانهاى ديگر در اين محيط-٣

مورد احتياج باشد آه طبيعت فعاليت حرفه اى نياز به آنرا موجه 
نميتواند ،به همه حال در هيچ شرايطى زبان تازه واردتر ּسازد

  ּموقعيت زبان نياخاآى را تنزل داده و يا جانشين استفاده از آن گردد
  ٤٨ماده 
هر آس حق دارد آه  ، در درون سرزمين جمعيت زبانى خويش-١

زبان خود را با اعتبار قانونى آامل در همه معامالت اقتصادى از هر 
مانند خريد و فروش آاالها و  ،جنس

  ּلى و غيره بكار بردقراردادهاى شغ ،بيمه،بانكدارى ،خدمات
تواند ينم ، هيچ ماده ى از اينگونه مقررات و عقدهاى خصوصى-٢

را محدود و يا ممنوع ) زبان نياخاآى(آاربرد زبان خاص سرزمين 
  ּسازد
هر آس محق شمرده  ، در داخل سرزمين يك جمعيت زبانى-٣

تهيه  ،مىشود آه به همه اسناد الزم براى انجام عمليات فوق الذآر
اينچنين اسنادى شامل  ּبه زبان خويش دسترسى داشته باشدشده 
سفارشنامه  ،صورت حسابها ،رسيدها ،قراردادها ،چكها ،فرمها
  ּدريافت نامه ها و غيره مىشود ،ها

  ٤٩ماده 
هر شخص حق دارد آه زبان  ،در داخل سرزمين هر جمعيت زبانى

ت اقتصادى مانند تشكيال-خويش را در انواع سازمانهاى اجتماعى
انجمنهاى حرفه  ،اتحاديه اى و سنديكاهاى آارگرى

  ּاصناف و بازرگانى بكار برد ،آارفرمايان ،اى
  ٥٠ماده 

  
  
  
  
  
 همه جمعيتهاى زبانى حق دارند آه زبانشان از جايگاهى ممتاز -١

عالئم و نشانگاههاى بيرونى و به ،تابلوها ،آگهىها ،در تبليغات
   ּ باشدعنوان يك آل در چهره آشور برخوردار

هر آس حق دارد به اطالعات  ، در داخل سرزمين جمعيت زبانى-2
تمام و آامل شفاهى و نوشتارى تهيه شده به زبان خود در باره آاالها 

از جمله به نحوه  ،و خدمات عرضه شده توسط موسسات بازرگانى
ضمانت ،تبليغات و آگهىها ،ليست هاى مواد سازنده ،اتيكتها ،استفاده

  ּغيره دستيابى داشه باشدنامه ها و 
 همه عالئم و نشانه هاى عمومى آه تاثير گذار بر سالمتى -٣

به قيد آن آه پستتر از نشانه هاى مربوط به زبانهاى ديگر  ،اشخاصند
) زبان نياخاآى(مىبايست آه اقال به زبان خاص سرزمين  ،نباشند

  ּتهيه شوند
  ٥١ماده 
 را در ارتباط با  همه آس حق دارد زبان خاص سرزمين خود-١

شرآتها و موسسات بازرگانى و نهادهاى خصوصى بكار برد و به 
   ּهمان زبان پاسخ و يا خدمت دريافت دارد

خريدار و  ،مصرف آننده ، هر آس حق دارد به عنوان يك مشترى-2
اطالعات شفاهى و نوشتارى  ،از موسسات عمومى ،يا استفاده آننده

دريافت ) زبان نياخاآى(ود را تهيه شده به زبان خاص سرزمين خ
  ּدارند
  ٥٢ماده 

هر آس حق دارد تمام فعاليتهاى حرفه اى خويش را به زبان خاص 
مگر آنكه طبيعت  ּبه انجام رساند) زبان نياخاآى(سرزمين خود 

مانند معلمين زبانهاى ،شغلش آاربرد زبانهاى ديگرى را الزامى سازد
  ּمترجمين و يا راهنمايان توريستى ،خارجى

  مالحظات اضافى
نخستمقامات دولتى مىبايد تمام گامهاى الزم براى تحقق و جارى 
شدن حقوق مندرجه در اين اعالميه را در محدوده حوزه صالحيتهاى 

براى تشويق نمودن تحقق  ،به طور مشخص تر ּخويش بردارند
حقوق زبانى جمعيتهايى آه آشكارا از جنبه منابع مالى در مضيقه 

يست منابع مالى بين المللى تدارك ديده مىبا،مىباشند
مقامات دولتى مىبايست حمايت الزمه براى  ،بنابراين ּشوند

آموخته شدن و استفاده از زبانهاى  ،ترجمه ،استاندارديزه شدن
  ּجمعيتهاى گوناگون تحت اداره خود را فراهم نمايند

  دوم
سازمانها و  ،مقامات عمومى مىبايست مطلع شدن نهادهاى رسمى

شخاص مرتبط را با حقوق و وظائف مربوطه ناشى از اين ا
  ּتضمين و تامين نمايند ،اعالميه
  سوم

مقامات عمومى مىبايست در پرتو سيستم قانونگذارى 
مجازاتهائى قابل اجراء براى هرگونه اخالل در حقوق زبانى  ،موجود

  ּتشريح شده در اين بيانيه برپادارند
  مالحظات نهائى

  نخست
در بنيه سازمان ملل متحد " شوراى زبانها" بنيانگذارى اين اعالميه

مجمع عمومى سازمان ملل متحد عهده دار  ּرا توصيه مىنمايد
تعريف وظائف آن و انتساب اعضاى  ،برپاساختن چنين شورائى

شورا؛ و همچنين عهده دار ايجاد نهادى در قوانين بين المللى براى 
 اعمال حقوق خويش آه در حفاظت از جمعيتهاى زبانى در دستيابى و

  ּاين اعالميه شناخته شده اند خواهد بود
  دوم

نهادى غير  ،را" آميسيون جهانى حقوق زبانى"اين اعالميه تشكيل 
رسمى و مشاوره اى مرآب از نمايندگان سازمانهاى غير دولتى و 

توصيه و تشويق  ،ديگر تشكيالت فعال در زمينه قوانين زبانى
   ּمىنمايد
                                                                                                                        
  ١٩٩٦ ،ژوئن ،بارسلون
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  فدراليسم 

  گزينه مناسب در مقابل نا برابری های ملی
سيستم های سياسی حاکم در هر کشوری، در لحظه ای معين 

خواه بازتاب محيط تاريخی  و فعليتی است از زمان، خواه نا 
بدون توجه به در نظر گرفتن داده . که در آن به سر می برند

يک ملت و يا ...) سياسی، اقتصادی، فرهنگی (های تاريخی 
) بخصوص خواست اکثريت( قوم به لحاظ مصالح و منافع 

نمی توان اجماعی را تشکيل داد تا روند مبارزه خلق ها را  
تجربه تاريخی جنبش های . انه تند ويا کند، کنداراده گر

اجتماعی ايران و جهان سرشار از فاکت هايی است که نشان 
ميدهد، اگر شعار و رهنمود عملی منبطق با شرايط عينی و 
ذهنی جامعه مفروض تنظيم نشود، چه بسا به ضد خود تبديل 

بدين ترتيب دشمنان و مخالفين حقوق خلقها فرصت . می گردد
انه تالش می کنند با دستاويز قرار دادن آن، اذهان عمومی طلب

و در بهترين حالت باعث به هدر . را به ضد آن بر انگيزند
رفتن نيروی توده ها، اختالف بين فعالين و نهايتا سرخوردگی 

  . جامعه  را در پی خواهد داشت
 کنفراسی در باکو پايتخت 1392در دهم فروردين ماه 

ت تعدادی از کارشناسان، دانشگاهيان و آذربايجان  با شرک
سياسيون سابق محلی  و گروهی از فعالين مسائل قومی به 
. مدت چهار ساعت در يکی از هتل های اين شهر بر گزارشد

به گفته برگزار کنندگان کنفرانس هدف از تشکيل چنين 
اجالسی  شناخت بيشتر از جامعه آذربايجان ايران وبررسی 

ای اقتصادی و سياسی و راه های برون چالش ها و تنگنا ه
دولت جمهوری اسالمی رسما به تشکيل اين . رفت از آن بود

  . اجالس به دولت آذربايجان اعتراض کرد
بدنبال آن نشريات نزديک به رژيم حاکم بر ايران،  سمفونی از 
اعتراض  وشعارهای مداخله گرانه و اختالف بر انگيز را سر 

 آمد که اين کنفرانس موهبتی آسمانی چنين  به نظر می. دادند
برای کسانی بود که به جای پاسخ دادن به خواسته های انباشت 
شده مردم، و از آن جمله به  خواسته های  به حق خلق های 
ساکن کشور، ساز را از سر ديگرش به صدا در آوردند و 
تالش کردند تا بحران همه جانبه کشور را به خارج از مرزها 

و با شعار وای مصيبتا که چرا نشسته ايد،  . عودت دهند
مردم را از دشمن . تماميت ارضی کشور به خطر افتاده است

  .موهوم بترسانند
 اينکه در اين کنفرانس چند ساعته  وکنفرانس هايی از اين 
دست، چه افرادی شرکت دارند و چه اهدافی  را دنبال می 

دم آذربايجان ايران و آيا اهداف آنان با منافع وخواست مر. کنند
می توان در جای خود مورد . همخوانی و مطابقت دارد يا نه

اما اينکه رژيم حاکم بر ايران حقوق . نقد و بررسی قرار گيرد
مسلم خلق های غير فارس زبان را آشکارا زير پا می گذارد و 

 قانون اساسی که حد اقل بخشی از حقوق خلق 15حتی اصل 
رسميت شناخته شده است را، نا ديده های ساکن ايران در آن ب

. امری است که  براحتی نمی توان از کنار آن گذشت. می گيرد
گنجاندن اين اصل در قانون اساسی جمهوری اسالمی نتيجه 
مبارزات پی گير اقوام ايرانی، بخصوص مبارزات و 
. جانفشانی خلق غيور آذربايجانی در دهه های اخير است

کشور نه تنها هيچ تضاد و منافاتی با تمکين به خواست ساکنان 
  تماميت ارضی و يک پارچگی کشور ندارد بلکه استحکام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

روندی که در بسياری از کشورهای . بيشتری بدان می بخشد
  اتفاقا نا ديده گرفتن حقوق . پيشرفته جهان اتفاق افتاده است

ها بخش بزرگی از ساکنين کشور و نا الينحل ماندن آن که سال
به خاطر آن مبارزه کرده اند، می تواند در ادامه خود منجر به 

امری که مسئوليت آن . خطر افتادن تماميت ارضی کشور شود
طبيعی . مستقيما به گردن دست اندرکاران رژيم حاکم است

است که فرقه دمکرات آذربايجان با توجه به تمام جوانب امر 
 يک جامعه فدرال حل مسئله ملی را در چهارچوب ايران و در

و هر گونه شعار افراطی  راست و چپ را غير عملی . می بيند
  .و در تضاد با منافع خلق های ساکن  کشور می داند

در همين رابطه  ما نه تنها هيچ مخالفتی با برگزاری 
سمينارهای علمی  پژوهشگران  و عالقمندان به مسائل ملی ـ 

نيز قرار خواهد قومی  نداريم، بلکه مورد  استقبال ما 
منوط براينکه در چهارچوب واقعيت های عينی جامعه .گرفت

بويژه با پيچيدگی اوضاع . و هماهنگ با مبارزات مردم باشد
سياسی جهان، بخصوص در منطقه ای که ما در آن زندگی می 
کنيم  تشکيل اين نشست ها می تواند به پيدا کردن راه حل های 

ز وضعيت نا هنجار کنونی علمی و منطقی برای برون رفت ا
بخصوص اينکه پس از يک قطبی شدن جهان،معادله . باشد

غرب . های ديگری بر روند مبارزات مردم وارد شده است
سرمايه داری در پی تسلط مطلق در جهان، بويژه در منطقه 

  .خاورميانه، از آن جمله بر ايران است
فع دراز  اتفاقا يکی از حربه هايی که غرب از آن به سود منا

مدتش استفاده می کند، مقابله با تضيع حقوق خلق ها توسط 
از اين رو سازمان . حکومت های مرکز گرا و مستبد است

های سياسی ملی و مترقی برای رسيدن خلق های کشور به 
خواسته هايشان و جلوگيری از ناهنجاری های احتمالی آينده 

کشور می حکومت فدراتيو را بهترين گزينه اداره سياسی  
  .دانند

 اصطالح فدراليسم  برای توصيف يک سيستم حکومتی به کار 
بين يک  قانون اساسی رود که در آن حق حاکميت، مطابق می

رکزی و واحدهای سياسی تشکيل دهندٔه آن قدرت حکومت م
فدراليسم، نظامی بر . است تقسيم شده) ها ها يا استان مانند ايالت(

هايی است که در  مبنای قواعد دموکراسی و نهادها و سازمان
های ملی و ايالتی يا  ها قدرت ادارٔه کشور، بين حکومت آن

ه حل قطعی راايده فدراليسم، بی آنکه   .تاس استانی تقسيم شده
برای همه مشکالت سياسی و اقتصادی و همه بيماريهای 
اجتماعی باشد، تالشی است برای حل صلح آميز نا برابريهای 

همديگر در ه  بخلق هاملی در درون کشور و نزديک کردن 
 در تغيير ساختار سياسی حکومتی،   يافتن راه حل هائ مناسب

تعديل نابرابريهای اقتصادی در بين مليتها و ارائه پاسخی 
 بی  يکی ديگر از اهداف فدراليسم است،دموکراتيک بر آنها

  . دگسسته و يا از هم بپاش  آنکه شيرازه امور کشور از هم
اينکه حاکمان جمهوری اسالمی گوش شنوايی برای شنيدن به 

ده مربوط می امری است که به آين. اين واقعيت دارند يا خير
اما آنچه که روشن است، نيروهای بيشتری از جمله در . شود

 .درون نظام حاکم  به اين حقيقت پی برده اند
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  سياست يک زبان، يک ملت و يک پرچم

  !در ترکيه به شکست انجاميد
جنبش رهايی بخش کردها در ترکيه با وادار ساختن دولت 

ستقيم با حزب اردوغان به عقب نشينی و آغاز مذاکرات م
کارگران کردستان و رهبر زندانی آن، و با پيام نوروزی 

دولت ترکيه در . عبداهللا اوجالن وارد مرحله جديدی گرديد
سالهای گذشته تالش مستمری برای يافتن مخاطب ديگری غير 
از حزب کارگران کردستان، اوجالن و حتی حزب قانونی  

رها اعالم داشته بود اردوغان با. انجام داد" آشتی و دمکراسی"
که هيچوقت به اصطالح با تروريستها و کسانی که از آنها 

اما جنبش . حمايت می کنند پشت ميز مذاکره نخواهد نشست
نيرومند کردهای ترکيه به رهبری حزب کارگران کردستان که 
از سازماندهی، پتانسيل و نيروی عظيمی بر خوردار است 

ه نداد و خود ابتکار عمل را عمال اين امکان را به دولت ترکي
  .بدست گرفت

کردها در ترکيه همچون ديگربخش های کردستان، بيش از دو 
سده است که برای حق تعيين سرنوشت خويش مبارزه می 

در گذشته جنبش های نيرومند کردها در ترکيه، از جمله . کنند
، قيام شيخ سعيد درسال 1880جنبش شيخ عبيداهللا در سال 

، قيام درسيم در سال 1927گری يا آرارات در ، قيام آ1925
از طرف ارتجاع داخلی و همکاريهای تعيين کننده  ... 1931

امپرياليسم انگليس و ديگر کشورهای ارتجاعی منطقه در خون 
  .خفه گرديد

اگر به تاريخچه مختصر جنبش کنونی مراجعه کنيم، بايد گفت، 
ستان کشور به  ا13 دولت ترکيه در 1978که در پايان دسامبر 

حالت فوق العاده غير .  ماه حالت فوق العاده اعالم کرد2مدت 
از استانبول و آنکارا، تنها آن مناطقی را در بر می گرفت که 

بنا به گفته نخست وزير بلنت . اکثريت ساکنين آن کرد بودند
اجويت ترورو حمالت مسلحانه در برخی نواحی تماميت 

  .يد می کندارضی و يکپارچگی کشور را تهد
 بر اساس بخشنامه فرمانداری نظامی بسياری 1979در مارس 

در . از نشريات  چپ و نشريات به زبان کردی ممنوع گرديدند
 رئيس ستاد ارتش ترکيه وارد عراق 1979نيمه اول  آوريل 

شد و مذاکراتی در مورد هماهنگی عمليات مشترک در جهت 
  .سرکوب جنبش کردها انجام داد

 استان کرد نشين ديگر ـ 6 دولت ترکيه در 1979 آوريل 26
آدايامان، ديار بکر، حکاری، ماردين،سييرت و تونجله حالت 

رژيم ارتجاعی در مناطق شرقی و . فوق العاده اعالم کرد
» مبارزه با تجزيه طلبی«جنوب شرقی ترکيه تحت عنوان 

تحريکاتی را به منظور ايجاد درگيری ميان جمعيت ترک و 
که » سيا«ماموران سازمان  آمريکا . لوی دامن زدکردهای ع

در ترکيه عضو ناتو زير پوشش کارکنان سفارت آمريکا 
امپرياليسم . فعاليت می کردند با همين هدف وارد منطقه شدند

آمريکا، ارتجاع ترکيه را تشويق کرد، که در نواحی مرزی با 
 اين. ايران و عراق و سوريه وضعيت فوق العاده اعالم کند

امر دخالتهای خرابکارانه امپرياليسم را در امور داخلی 
کشورهای منطقه تسهيل می کرد و ترکيه را به ابزار اجرايی 

  .آن تبديل می کرد
اما با وجود تمام موانع، جنبش ملی ـ دمکراتيک کردستان 

.  ابعاد گسترده ای يافت80 و آغاز دهه 70ترکيه در پايان دهه 
  م حزب کارگران کردستان شکل گرفت بر اين زمينه و اين ايا

  
  
  
  
  
  
  
  

اين سازمان سياسی در سال . و موجوديت خود را اعالم کرد
 به دليل خفقان شديد و عدم امکان مبارزه علنی، به 1982

و می توان گفت که از . مبارزه مخفی و مسلحانه روی آورد
همين لحظه رهبری جنبش ملی ـ دمکراتيک کردهای ترکيه در 

 با دستگيری 1999در سال. ن سازمان قرار گرفتتسلط اي
. اوجالن و تحويل دادن او به ترکيه مرحله جديدی آغاز شد

دولت بلنت اجويت گمان می برد که با دستگيری اوجالن می 
اما بزودی روشن . تواند اراده اين جنبش را به زانو در آورد

دثه اگر تا قبل از اين حا. شد که نتيجه کامال چيز ديگری است
بخش بزرگی از کردهای ترکيه اين مبارزه را جنگ بين دولت 
و حزب کارگران کردستان می دانستند، پس از اين حادثه، اين 

و . جنگ در مقياس کامل به جنگ دولت و مردم کرد تبديل شد
می توان گفت که از همين لحظه شکل مسلحانه مبارزه به 

ردم به ميدان هدف اصلی خود، يعنی کشاندن توده های وسيع م
ادامه مبارزه مسلحانه از طرف رژيم ترکيه . مبارزه رسيده بود

تحميل گرديد و در اين روند ثابت شد که با دستگيری اوجالن 
نه تنها چيزی تغيير نکرده، بلکه همين حادثه باعث شد که اين 
جنبش  هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بين المللی 

 به 2013يکه باالخره در نوروز نيرومند تر جلوه کند، تا جاي
بار نشست و می رود که بنياد ترکيه معاصر به مثابه دولت و 

 ـ 1923در سالهای » انقالب ملی«ايدئولوژی بوجود آورنده 
 يعنی ناسيوناليسم کماليستی را، که کماکان به عنوان 1919

  .ايدئولوژی رسمی دولت باقی است، در هم شکند
معه ترکيه بشدت در حال تغيير از هم اکنون اوضاع در جا

دولت گامهای جدی را با توافق با رهبری سياسی، جنبش . است
شورای ريش سفيدان که قرار است . کردستان بر داشته است

گامهای اساسی را در اين راستا بردارد، سريع تشکيل گرديد و 
هم اکنون  در شهرهای کرد نشين با مردم و مقامات اين خطه 

شورای اروپا رسما حزب کارگران . نظر هستنددر حال تبادل 
مذاکرات بطور . بر داشت» تروريست«کردستان را از ليست 

فشرده برای تغيير قانون اساسی در قنديل، ايمرالی و اربيل در 
  .جريان است

البته پر واضع است که با توجه به تحوالت در منطقه و در 
 مراجعه به با. خود ترکيه اين تغييرات اجتناب ناپذير است

تاريخچه جنبش های کرد در تمامی بخش های کردستان به 
وضوح می توان ديد که دليل اصلی ناکامی آنها نا مساعد بودن 

اما اکنون اين وضعيت به نفع جنبش . شرايط خارجی بوده است
وضعيت کردستان عراق، وضعيت . کردها تغيير کرده است

ورهای قدرتمند سوريه و بخش کرد نشين آن، و استراتژی کش
البته . جهانی در منطقه، در اين سرانجام بی تاثير نبوده است

نماينده ناسيوناليستهای ترک يعنی حزب حرکت ملی اين 
شکست را نپذيرفته و مراسم نوروز دياربکر را سرآغاز 
. تجزيه ترکيه می داند و در صدد است با اين روند مبارزه کند

ست که پروسه آغاز شده، ولی آنچه کامال واضح است، اين ا
شايد با پيچ و خم های بسيار و متععد، ولی نهايتا به پايان 
مطلوب که در بر گيرنده منافع دو ملت برادر کرد و ترک 

  خواهد بود، می انجامد
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  نود سال زندگی پر افتخار
مردم جمهوری آذربايجان نودمين سالگرد حيدر علی يف 

 مردم نسبت به شخصيت علی توجه. را بر گزار می کند
يف با کار فعاليت خسته گی ناپذير ايشان برای ساختمان 
جامعه رشد يافته در جمهوری آذربايجان ارتباط مستقيم 

حيدر علی يف شخصيتی بود بر خواسته از ميان . دارد
مردم و بنابراين تمام زندگی سياسی خود را برای رشد 

 آذربايجان وقف جمهوری آذربايجان و بهبود زندگی مردم
در سالهای زندگی سياسی او بود که آذربايجان از . نمود

هر لحاظ، اقتصادی و فرهنگی رو به ترقی گذاشت و در 
ميان جمهوريهای سابق اتحاد شوروی جای ويژه به خود 

حيدر علی يف بعد از استقالل جمهوری آذربايجان . گرفت
  .نيز در رأس آن قرار گرفت

.  به يک کشوری پيشرو مبدل ساخت آذربايجان مستقل را
اکنون که مردم آذربايجان  در حالی نودمين سال تولد 
حيدر علی يف را بر گزار می کنند که کشورشان در 
ميان جمهوريهای سابق شوروی نام و نشان پر افتخاری 

آذربايجان نه تنها در قفقاز بلکه در ميان کشورهای . دارد
 با همه کشورها به .جهان جا و مقام ويژه يافته است

  استثنای ارمنستان تجاوزگر روابط ديپلماتيک دارد
 جايگاه بين المللی آذربايجان هر روز محکم تر 
می گردد و اين نيز به اين سبب است که دولت آذربايجان 
در سياست خارجی خود راه همکاری با همه کشورها را 

اين همکاری امکان ميدهد که . در پيش گرفته است
جان بيش از بيش نفوذ خود را در جهان باال ببرد و آذرباي

  . اعتبار بيشتری کسب کند
مردم جمهوری آذربايجان در نتيجه دست يابی 
به استقالل، خود سرنوشت سياسی و اداری کشور را در 

شخصيت شاخص حيدر علی يف هيچگاه از . دست گرفتند
  .اذهان مردم جمهوری آذربايجان از ياد نخواهد رفت
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  ...زلزله شديدی استان
همچنين گزارش ها حاکی از ادامه پس لرزه های نسبتا شديد در 

ج و بوشکان در استان محدوده شهرها و بخشهای کاکی، خورمو
نيز خبر داده که ) سوک(يکی از پايگاه خبری محلی . بوشهر است

خطوط مخابراتی شهرهای خورموج ، کاکی و شنبه با اختالل 
مواجه شده است به گونه ای که اينترنت در اين شهرها قطع و 

اين منبع همچنين . تماس با تلفن همراه به سختی امکان پذير است
رد و خاک ناشی از زلزله بعد از چند ساعت هنوز خبر داده که گ

در منطقه قابل مشاهده بوده و کوه های اطراف به خصوص کوه 
بيرمی در تنگستان که به دليل زمين لرزه بخش هايی از آن دچار 
ريزش شده است  و هاله ای از گرد و غبار مناطق پرامونی اين 

  . کوه را فرا گرفته است
و يک خانواده هشت نفری در شهر اين سايت از مرگ شش عض

شنبه نيز خبر داده که در ميان حزن و اندوه مردم از زير آوار 
  .بيرون آورده شده اند

 درصد ١٠٠ منزل مسکونی ٧٠٠به گفته استاندار بوشهر، تعداد 
  .  درصد تخريب شده اند۴٠ تا ٣٠و تعدادی از 

 واقعيت اخبار مقدماتی از اين حادثه نا گوار به هيچ وجه گويای
مسئولين ذيربط کشوری و استانی . تلخی که رخ داده است نيست

چنين وا نمود کرده اند که همه چيز در کنترل و اقدامات مناسب را 
اما تجربه زلزله سال . برای آسيب ديدگان زلزله انجام داده اند

گذشته آذربايجان شرقی نشان ميدهد که چنين شعارهايی هيچ 
مسئله ديگری که باعث تاسف . ئولين نداردانطباقی با عملکرد مس

 ريشتر می تواند به 6فراوان است، هنوز زلزله هايی به مقياس 
چيزی که در . ويرانی و کشتار مردم در نقاط گوناگون کشور شود

. بسياری از نقاط جهان به مقياس باالتر از آن قابل کنترل می باشد
ی حوادث اما مسئولين جمهوری اسالمی به هيچوجه پاسخگو

ناگواری که ميتواند رخ ندهد، نيستند و با ابراز تاسف و همدردی 
  .و اعالم چند روز عزاداری  از مسئوليت شانه خالی می کنند

فرقه دمکرات آذربايجان ضمن همدردی با داغ ديدگان اين حادثه 
ناگوار انتظار دارد تا هموطنان سراسر کشور مانند هميشه به 

همياری و همگامی شما . ه بشتابندکمک آسيب ديدگان زلزل
عزيزان می تواند از آالم و مصيبت سنگينی که به آسيب زدگان 

  .زلزله وارد آمده است، بکاهد
  92 فروردين 21 –فرقه دمکرات آذربايجان 

ن پروسه های منطقه ای و جهانی را فرقه دموکرات آذربايجا
مد نظر داشته، با بيش از نيم قرن تجربه فعاليت سياسی و با 

 مبارزه های گذشته درس عبرت گرفتن از ناکامی و پيروزی
ملی مردم آذربايجان را جهت داده، فعاليت خود را در مقياسی 

  .جديد ادامه می دهد
پيشه وری



  
  
  
  

  
  
  

  
  ورمان  داشتی کشحفاظت از طبيعت دوست

  وظيفه مقدس انسانی و ملی است  
   پرفسور بهروز شکوری                         

  

  راههای توليد پر توزای مصنوعی، راه يابی آنها به

  آمدهای تخريبی آنهامحيط زيست، پی 

  
پر تو افشانی هسته ای عبارت است از تغيير شکل بدون نظم 

، )u(هسته ی اتم بعضی عناصر اورانيوم) خردشدن(
و غيره که در نتيجه شمار اتم و توده ) ra( راديوم ،(th)توريوم

عناصر، مواد با خواص راديواکتيويته نام . آنها تغير می نمايد
 فقط از ايزوتوپهای راديواکتيو دارند، يعنی عناصری که

مواد راديواکتيو با سرعت معين و دقيقی به . تشکيل شده اند
ذرات تقسيم می شوند و اين    يک قانونمندی بوده و در تسريع 
يا محدود شدن آن هيچگونه عواملی تأثير ندارند و اين همان 

مسئله . خطری است که امروز مناطق آلوده را تهديد می نمايد
ر اين است که بعضی ذرات راديواکتيو دوره پر تو بر س

افشانی دراز مدت دارند و ما فعأل قادر نيستيم تأثيری در 
البته تدابير . محدود کردن سرعت اين پرتو افشانی اشعه باشيم

موجود  )DEZAKTIVATION(غير فعال کردن ذرات 
مواد راديواکتيو قادر به . است که آن هم تعيين کننده نمی باشد

 uاشعه آلفا.  و گاما می باشند(b)، بتا(a)پراکنش اشعه های آلفا
بارت از ذرات با متحوای الکتريکی مثبت بوده و با سرعت 

اشعه بتا .  هزار کيلومتر در ثانيه در حرکت می باشد٢٠
عبارت از ذرات با متحوای الکتريکی منفی بوده و سرعتش 

ت از نزديک به سرعت نور است و اشعه گاما عبارت اس
اين اشعه شبيه به . امواج کوتاه شعاع الکترومغناطيس است

اشعه رونتگن بوده ولی سرعت انرژی اش از سرعت و 
اشعه گاما خطرناکتر از . انرژی اشعه رونتگن زيادتر است

هر . ساير اشعه هاست و دارای قدرت تخريبی بيشتری است
رند سه نوع اين اشعه ها دارای خواص يونيزاسيون بوده و قاد

تا عمق مواد مختلف داخل گرديده، سلول های زنده اورگانيزم 
هر سه اين اشعه ها دارای قدرت . را يونيزه کرده نابود نمايند

  . تخريبی زيست محيطی می باشند
يک بازنگری به تاريخ پژوهش های اتمی نشان می دهد که 
نيمه ی دوم قرن بيستم به خصوص سالهای آخر جنگ دوم 

يخ بشر به عنوان شروع عصر پژوهش های جهانی در تار
البته پژوهش های هسته ای در مؤسسات . هسته ای ثبت گرديد

و نهادهای علمی از طرف دانشمندان کشورهای پيشرفته از 
اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم شروع گرديده در آلمان، 
دانمارک و اياالت متحده آمريکا دانشمندان به سعی شبانه 

د برای دستيابی به اسرار اتم ادامه می دادند و اوايل روزی خو
دانشمند شهير . قرن بيستم را شکل گيری فيزيک نوين بود

) شوهرش(لهستانی ماری اسکلودوواسکايا کوری و پيرکوری 
دانشمند شهير . در همين وقت راديوم پلونيوم را کشف کردند

ت فرانسوی بکرل يکی از دانشمندان بزرگ قرن بيستم آلبر
   با کشف بسيار بزرگ خود در مورد ١٩٠٥انشتين در سال 

  
  

بررسی اثرات فوتوالکتريک با نشان دادن اين که تابش الکترو 
مغناطيس در بر هم کنش خود با ماده رفتاری دارد که گويی از 

مقدمات دستيابی بشر به . ذراتی به نام فوتون تشکيل شده است
يده ی مهم شکافت هسته با کشف پد. انرژی اتمی فراهم نمودند

 ميالدی دستيابی به نيروی اتم به ١٩٣٢در سال ) Fission(ای
در اينجا بايد اهميت کشف نوترون . طور کامل شکل گرفت

 را در دسترس به نيروی اتم ١٩٣٢توسط چاوديک در سال 
برای اولين بار در تاريخ پژوهش های اتمی با . گوشزد نمود

ن انرژی فوق العاده ای در حدود بمباران اورانيوم توسط نوترو
 ميليون الکترون ولت آزاد گرديد و اين همان حادثه ای ٢٠٠

بود که دانشمندان پژوهش های اتمی، محققين فيزيک نوين با 
بررسی راه های وجود آمدن . بی صبری در انتظارش بودند

 ١٣٧ - و سزيوم  ٩٠ استرونسيوم –مواد پرتوزای مصنوعی 
ط زيست نشان می دهد که هنگام تقسيم هسته و راه يابی به محي

های سنگين مخلوطی از محصوالت پيچيده اين تقسيم به عمل 
. می آيد که در ترکيبشان ايزوتوپهای زيادی موجود می باشند

اين ايزوتوپها دارای دوره پرتوزايی و خصوصيات 
هنگام تقسيم هسته های سنگين . پرتوافشانی مختلف می باشند

وتوپهای در ثانيه ها و دقايق اول توليدشان در قسمتی از ايز
قسمت ديگر اين ايزوتوپها در . محيط پراکنده می شوند

ساعتهای اول، شبانه روز و حتی ده ها سال شروع به 
 –استرونسيوم در بين مواد پرتوزا . پرتوافشانی می نمايند

٩٠)90_s ( ١٣٧ –و سزيوم )137_Cs( از خطرناک ترين
 و در اسرع وقت به چرخش بيولوژيکی وارد مواد پرتوزا بوده

  . گرديده و شروع به پرتوافشانی شديد می نمايند
 در حين تقسيم هسته سنگين ٩٠ –استرنسيوم 

.  و غيره به عمل می آيد٢٣٩ –، پلوتونيوم ٢٣٥ –اورانيوم 
در اين پروسه تقسيم مقدار استرونسيومی که به عمل می آيد 

گام انفجارات اتمی و هسته ای هن.  درصد می باشد٤/٥ – ٨/٥
)  به عمل می آيد٢٣٥ –اين انفجارات بر اثر تقسيم اورانيوم (

که قدرت انفجارشان با قدرت انفجار يک هزار تن تری نيترو 
 توليد ٩٠ – گرم استرونسيوم ١٤/١و تولواول برابر می باشد، 

در اکثر .  بيکوکوری می باشد٤/٥ x ١٠می شوذ که برابر با 
 ١٠х حاصله از انفجارات در حدود ٩٠ –سترونسيوم موارد ا

.  بيکوکوری در هزار تن تری نيتروتولواول می باشد٧/٣
 عبارت است از ايزوتوب بتا که دوره پر تو ٩٠ –استرونسيوم 

 –هنگام خرد شدن استرونسيوم .  سال می باشد٢٨افشانی آن 
 مدت  را توليد می کند که در٩٠ – ماده راديو آکتيو ايتريد ٩٠
   هم ايزوتوب ٩٠ –ايتريد .  ساعت قادر به پرتوافشانی است٦٥

  ١٤ادامه در ص                                                          

١٢ 
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  .بتا می باشد
اين ماده راديو آکتيو ايزوتوب کامل بتا بوده و ١٣٧ –سزيوم 

 منبع ايزوتوب گاما می ١٣٧محصول راديو آکتيويته جنبی آن 
دوره پرتوافشانی اين ايزوتوب کم بوده و هميشه در . باشد

در مکانهای بيولوژيکی . وضعيت مساوی با ماده ی مادر است
 ١٣٧ -هنگام تحقيق پرتوافشانی هسته ای فقط به تحقيق سزيوم

بايد گوشزد گردد که رفتار اين مواد . کفايت می نمايند
اورگانيزم انسانی و حيوانی مختلف پرتوافشان در سلول های 

 هنگام تقسيم هسته، اتمهای سنگين ١٣٧ –مقدار سزيوم . است
در رابطه با نحوه ی .  درصد می باشد٣٤/٤ – ٤٢/٦در حدود 

 بقايای ١٣٧ - سزيوم٩٠ –استفاده از انرژی اتمی استرونسيوم 
زيست  مواد راديو آکتيو و يا محصول انفجارات اتمی به محيط

منبع اساسی بقايای راديواکتيو که در ترکيبشان . ی گرددوارد م
 موجود می باشد ١٣٧ – و سزيوم ٩٠ -استرونسيوم

رآکتورهای اتمی و کارگاه های تبديل سوخت های هسته ای 
در نتيجه انجام انفجارات آزمايش اتمی و هسته ای . می باشند

در سطح زمين به مقدار زيادی محصوالت پرتوافشان انباشته 
ده محصوالت پرتوزای مصنوعی که از اتمسفر به سطح ش

به طور غير برابر در سطح ) وارد می شوند(زمين می افتند 
اين محصوالت راديواکتيو در سطح . زمين پراکنده می گردند

 درجه شمالی و جنوبی ٤٠ -٥٠زمين در عرض جغرافيايی 
بسيار و به طور فشرده پراکنده می گردند که با جريان توده 

وايی و سمت آن در رابطه می باشند امروزه معين گرديده که ه
به . مقدار اساسی اين مواد در نيم قطب شمالی پراکنده می گردد

 ميالدی تا به امروز در ١٩٤٠طوری که گفته شد از سالهای 
کشورهای پيشرفته صنعتی اروپا، در اياالت متحده آمريکا و 

ايجاد . وسعه يافتچين صنايع اتمی ايجاد گرديده و سريعأ ت
صنايع اتمی و دامنه توسعه آن در کشورهای آسيايی و آفريقايی 

  .هم تحقق يافت
امروزه کشورهای اسرائيل، آفريقای جنوبی، 
هندوستان، پاکستان و کرۀ شمالی نامزد ورود به کلوپ اتمی 

ساخت استاسيونهای الکتريکی اتمی، اختراع بمب های . هستند
ات آنها در اتسمفر، سطح زمين، اتمی، هسته ای، آزمايش

اقيانوسها و زيرزمين يک پديده جديد بسيار خطرناک 
پرتوافشانی هسته ای مصنوعی را ايجاد نمود که در اين مدت 
سالمتی ميليونها انسان را نابود کرده و انواع امراض، به 

کشتی . خصوص سرطان ارگانهای مختلف را به ارمغان آورد
ييهای اتمی، بمبارانهای اتمی اين پديده ها، يخ شکنها، زير دريا

. را خطرناکتر کرده ميزان آلودگی بيوسفر را شديدأ باال برد
بمبارانهای اتمی هيروشيما، ناکازاکی در ژاپن از طرف دولت 
امپرياليستی آمريکا آزمايشات بمب اتمی، هسته ای در فضا، 
 دزيا و زير زمين اثرات فاجعه باری از خود به جا گذاشت و

حوادث خسارت  در اين دوره ميليون ها نفر در دنيا از اين
 سال از بمبارانهای اتمی هيروشيما ٥٣امروز با گذشت . ديدند

و ناکازاکی در ژاپن هنوز هم آثار آنها به اشکال مختلف تظاهر 
نتايج آزمايشات بعدی اتمی و هسته ای تا به امروز هم . می کند

واع و اقسام بيماری ها به خودنمايی می کند و باعث شيوع ان
انفجار در ايستگاه اتمی چرنوبيل . خصوص سرطان می گردد

در اوکراين قسمت بزرگی از سرزمين اکراين، روسيه و 
جمهوری بالروس را شديدأ دچار پرتوافشانی هسته ای کرده و 

   ده .اين مناطق را برای سالهای زيادی غير قابل سکونت نمود

  
  
  
  
  
  
  

ده کوچ داده شد و يک منطقه عظيم آلوده و ها شهر و صدها 
بر طبق آمارهای . خطرناک در اروپای شرقی ايجاد گرديد

  آکادمی علوم پزشکی جمهوری روسيه پس از گذشت ده سال 
 هزار بيمار موجود می ٤٥از اين انفجار فالکت بر امروزه 

باشد و اکثر نوزادان در اين مناطق تحت تأثير پرتوافشانی 
قص الخلقه قدم به زندگی می گذارند که برای يک هسته ای نا

دامنه فاجعه چرنوبيل بسيار . عمر ناراحتی ايجاد خواهد کرد
گسترده تر از آن است که آن را واقعه ای مربوط به گذشته 

زيرا قسمت عمده اثراتش در آينده جلوه گر خواهد . تلقی کنيم
ی تراژادی چرنوبيل يک بار ديگر اين سئوال را برا. شد

جامعه بشری مطرح کرده که دستاوردهای تکنولوژيکی 
در اينجا به جا . چگونه آثاری در زندگی مان خواهد داشت

است مطرح گردد که اکتشافات علمی و کاربرد آنها شالوده 
پيشرفت واقعی به شمار می آيند و يا تکامل تکنولوژيکی 
. معاصر خطرات جدی را در آينده برای بشريت خواهد داشت

 هر يک از اين دو حالت اکنون جامعه بشری با يک وضع در
تراژيک که زائيده پيشرفت صنعت در مقياس بزرگ می باشد 

فاجعه چرنوبيل منطقه ای نبوده، جنبه بين المللی . روبرو است
به طوری که آلودگی راديواکتيويته نه تنها . به خود گرفت

جمهوری اوکراين، جمهوری های روسيه و روسيه سفيد 
. بلکه کشورهای اروپای شمالی را هم در بر گرفت) بالروس(

بر . البته شدت پی آمدهای اين فاجعه در هر کشور متفاوت بود
 درصد مواد پرتوزا که ٧٠) ١٩٩٠(طبق اطالعات کراوچنکو 

در جريان انفجار در رآکتور چهارم نيروگاه هسته ای چرنوبيل 
يجه در رها شد در جمهوری بالروس رسوب کرد و در نت

 درصد زمين ها هم اکنون به هسته های پرتوزا ٢٠جمهوری 
بر طبق اطالعات يونسکو . آلوده می باشند) راديو نوکليد(
آلودگی راديواکتيويته بر محصوالت ) ١٩٩٠يونسکو (

کشاورزی و صنعتی تأثير بزرگی داشت و مقادير بزرگی از 
ل تأثير حادثه چرنوبي. منابع طبيعی غير قابل استفاده گرديد

بزرگی بر زيست کره داشته که در دراز مدت بر طرف 
مواد پرتوزای رها شده از رآکتور منفجره در . نخواهد شد

ساير جمهوری ها هم رسوب کرده آلودگی هسته ای به وجود 
جالب است که آلودگی ناشی از انفجار چرنوبيل در . آورد

 به بر طبق اطالعات. جمهوری های قفقاز هم بازتاب داشته
مقدار استرونسيوم ) ١٩٩٧(شکوری، عبداله اوف (دست آمده 

 در دوره بعد از انفجار در خاکهای ١٣٧ – و سزيوم ٩٠ –
 درصد ازدياد ٢/٠ – ٤/٠مزروعی جمهوری آدربايجان تا 

يافته و باعث آلودگی محصوالت کشاورزی دريعضی نقاط 
و معين گرديده که هسته های راديواکتي. جمهوری گرديده است

شاخ و (در بعضی موارد از طرق اندام های خارجی گياهان 
وارد ارگانيسم می گردند ولی در اکثر موارد و به طور ) برگ

کلی اندامهای داخلی گياه به خصوص ريشه آنها را جذب کرده 
  . به ارگانهای گياه منتقل می نمايد

الزم به تذکر است که به سبزی های برگ دار را 
مکان ورود هسته های پرتوزا بسيار زياد می مانند کلم، کاهو ا

باشد ولی در سبزی های جدا برگ مانند گوجه فرنگی يا پياز 
امروز همچنين . امکان ورود هسته های پرتوزا کمتر است

  . معين گرديده که رابطه ی مستقيمی بين سطح آلودگی خاک و
  ١٥در صادامه                                                     
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  گياه موجود می باشد
 گياه در – ضريب انتقال خاک ٩٠ –در مورد استرونسيوم 

خيلی ) ماسه ای، شنی(خاکهای با ترکيب ميکانيکی سيک 
در مورد سزيوم . است) رسی(کمتر از خاکهای با بافت سنگين 

امروز تعيين .  اين اختالف به مراتب کمتر می باشد١٣٧ –
قام واقعی پيامدهای فاجعه چرنوبيل حتی با تکنولوژی ار

بر طبق تخمين های . پيشرفته معاصر هم امکانپذير نمی باشد
 و ٩/١در حدود ) ١٩٩٠اسرائيل و همکاران (نهادهای علمی 

١٠x بکرل اشعه به جو داخل گرديده و به تمام کشورهای ٥ 
نشين نيم کره شمالی منتقل شده در خاکها و آبهای سطحی ته 

  .گرديده است
وزن ) ١٩٨٨(بر طبق اطالعات سازمان ملل متفق 

 کيلو گرم ٧٧کل مواد راديواکتيو که در جو رها شده در حدود 
امروز همچنين معين گرديده تعداد . بر آورد گرديده

ايزوتوپهايی که در حادثه انفجار رآکتور چرنوبيل به فضا 
 سال ١١ی از  نوع بوده با نيمه عمر٣٠پرتاب شده در حدود 

تشکيل ) ٢٣٩ -پلوتونيوم ( سال ٢٣٠٦٥تا ) ٨٥ –کريپتونه (
به ترتيب با نيمه  (١٤ – درصد کربن ٢٥تريتيوم و . می دهند

امروز مبارزه .  به داخل جو رها شدند) سال٥٧٣٠ و ١٢عمر 
با پرتوافشانی هسته ای به يک مسئله بزرگ و پر هزينه 

ه اشباع شده ارگانيسم و حد خطرناک اشع. جهانی تبديل گرديده
، ٣٠، قسمت پايين شکم ٢٠سر : ارگانها به قرار زير می باشد

، قسمت پايين ١٠٠، سلول های سينه ٥٠قسمت باالی شکم 
درجه حساسيت . می باشد)Gzey( گرمی ٢٠٠ستون فقرات 

. ارگانهای مختلف بدن به اشعه اشباع شده هم يکسان نمی باشد
گره های > های لمفاتيک و به ترتيب عبارتند از سلول

  . فسفر استخوان> غدد تيروئيد> لمفاتيک
ارگانهای توليد کننده ی خون در بدن انسان شديدأ به 
اشعه راديواکتيويته حساس می باشند و اين مسئله به پزشکان 

تحت . در تعيين خصوصيات امراض سرطانی کمک می نمايند
يسم انسانها بعد در ارگان)  گرمی٥/٠(تأثير اشعه راديواکتيويته 

مدت ( ساعت تعداد لمفوسيت ها شديدأ تقليل می يابد ٢٤از 
در ).  ساعت می باشد٢٤زندگی لمفوسيت ها کمتر از 

دوره (ارگانيسم مريض مقدار گلبولهای قرمز هم تقليل می يابد 
در انسان سالم ). زندگی گلبولهای قرمز صد شبانه روز است

 عدد ١٢١٠ بوده روزانه ١٤١٠تعداد گلبولهای قرمز در حدود 
در بيماران سرطانی اين تعداد شديدأ تقليل می . توليد می شود

امروزه براثر . يابد که در نتيجه به مرگ ارگانيسم می انجامد
مشاهدات جدی پزشکی در نواحی آلوده به مواد راديواکتيو 
معين گرديده که ميانگين فراوانی اخاللهای تيروئيد، سرطانی 

 ٥٠و لوسمی ) رشد جديد سنجی نابجا(پالسم بدخيم و نئو
پژوهش های انجام يافته در جمهوری . درصد افزايش يافته

روسيه و اوکراين نشان داد که در نواحی آلوده به مواد 
راديواکتيو تعداد سقط جنين، نوزادان مرده و کودکانی که با 
ساخت ناهنجار ژنتيکی به دنيا آمدند به مراتب زيادتر شده 

همچنين معين گرديده است که خون و ادرار کودکان به . است
در مناطق آلوده . شدت به يونهای سرب آلوده گرديده است

و عدم ) ليکومی(اوکراين و روسيه سفيد موارد کم خونی 
کارآيی و عدم کارآيی سيستم ايمنی در انسانها زيادتر شده، 

  ياد بيماری های عفونی، قلبی، بيماری مزمن ريه به مراتب ازد
  
  

  
  
  
  
  
  

درجه . يافته، ساختمان ژنها و سلول ها آسيب پذير گرديده است
  اگر در . مقدار آن در تناسب می باشد تأثير شعاع به ارگانيزم با

منطقه ی آلوده پرتوافشانی متداوم و فشرده باشد تأثير منفی آن 
  در صورتی که پرتوافشانی . در ارگانيسم شديد خواهد بود

و از قدرت زياد بر خوردار نباشد خسارات وارده متداوم نبوده 
  به ارگانيسم کمتر و تأثير آن در مدت زمان محسوس خواهد 

. اشعه های آلفا و بتا کمتر از اشعه گاما خطرناک ترند. بود
بر عکس اين . آلفا و بتا با سرعت کم به سلول وارد می شوند

 ها وارد ها اشعه گاما و نيترونها با سرعت زياد به عمق سلول
.  بسيار خطرناک می باشدشده و آنها را از هم می پاشند که

بعضی مواد راديواکتيو پس از ورود به ارگانيسم به صورت 
در اين صورت . برابر در ارگانيسم و ارگانها تقسيم می شوند

ولی بعضی از اين مواد وارد ارگانيسم شده و . خطر کمتر است
. ان متمرکز می شونددر يک ارگ) محدود(به صورت لوکال 

جالب است که اشعه آلفا عناصر راديوم، اورانيوم، پلوتونيوم، 
اشعه بتای استرونيسم و ايتريوم و اشعه گاما سيرکونيوم در 

  . سلول های استخوان متمرکز شوند
اين عناصر با سلول های است خوان در رابطه 

ی تراژد. شيميايی بوده و به سختی از ارگانيسم خارج می شوند
آلودگی محيط با مواد راديواکتيو در اين است که درصد اساس 

 به وسيله –راديو نوکليدها، عناصر با خواص راديواکتيو 
باران، نزوالت آسمانی، طوفانها، بادها به خاک وارد شده در 

اين وضع به خصوص در . قشر هوموس آن تمرکز می يابند
. می گرددخاکهای با بافت سنگين به مراتب بيشتر مشاهده 

در . آلودگی خسارت جدی به محيط زيست وارد می نمايد
کشورهای اروپايی و کشورهای صنعتی پيشرفته آسيا، آمريکا 
به اهميت مسئله مبارزه با آلودگی راديواکتيويته پی برده و 
. مؤسسات علمی اختصاص راديولوژيکی تشکيل يافته است

کشورها به امروزه مؤسسات و  انستيتوی تحقيقاتی در اين 
تجسسات دامنه داری در شناسايی مناطق آلوده، علل و عوامل 
آلودگی و تدابير پيشگيری از اين آلودگی ها، راه ها و شيوه 
. های درآکتيواسيون زمين های اشعه زده را بررسی می کند

باسالمتی انسانها و  اين يکی از مسائل بسيار مهم زمان بوده و
در مبارزه با آلودگی . اشدنسلهای آينده در رابطه می ب

راديواکتيويته فضای سبز از اهميت به خصوصی بر خوردار 
می باشد البته درختان، درختچه، فضای سبز، قادر نيستند که 
به طور کامل مواد راديواکتيويته را کاهش دهند يا از بين 

ولی با کاهش، تنظيم و پراکنده گردن آن در محيط تا . ببرند
پژهش های . اکتيويته را محدود می نمايندحدود اثرات راديو

انجام شده نشان می مقدار اشعه که شاخ و برگ درختان جذب 
 برابر ٤٠ -٣٠می کنند در پشت فضای سبز طرف بادگير 

بيش از مقدار مواد راديواکتيو است که در جلوی فضای سبز 
امروز وقت آن رسيده است که اقدامات جدی . انباشته شده است

ت از جنگلها و فضای سبز، ترميم جنگل های برای حفاظ
مخروبه، ايجاد جنگل های مصنوعی در مقياس کشوری و ملی 

با در نظر . انجام گيرد و عليه جنگل زدايی جهاد اعالم شود
گرفتن اين که تشکيل مؤسسات اتمی با مقاصد غير جنگی، 
مؤسسات اتمی و هسته ای که به مقاصد جنگی خذفت می 

 های الکتريکی اتمی، انبارها و قبرستان های نمايند ايستگاه
  مواد راديواکتيو هر روز در جهان بيشتر 

  

١٤ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم           ١٣٩٢فروردين١٠١شمارهدوره پنجم



  
  

  
  ...راههای توليد پر
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                                       ١٨ -٢٠)                   آريد(ايستگاه کشساورزی            خاکستری (نيشابور 

  )نوب غربیو مناطق ج
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      ٢٨ -٣٨)      آريد(                            خاکستری قهوه ای  نکبوتر آباد اصفها
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  ٢٤ -٤٢                     خاکستری قهوه ای               تهران دامنه های ابرز در 
  
  

 راستای تله کابين
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  ٢٠  -٢٥                                                                اردبيل مناطق مسکونی
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           ١٤ -٣٠                                                        در داخل بعضی ساختمانهای 
  

دولتی
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   ٣٠ -٦٦                    خاکستری                      اردبيل اطراف درياچه شورابيل
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            ٢٨ -٣٨                                خاکستری قهوه ای                    منطقه سرعين
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ٤٤ -٦٦                       قهوه ای خاکستری                                    بيله دره
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  ٣٢ -٥١                       خاکستری قهوه                                                  منطقه مرند زنود 
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم          ١٣٩٢فروردين١٠١شمارهدوره پنجم

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



  
  
  
  
  

  ...راههای توليد پر
  

در تمام مناطق تحقيق ميزان شعاع پراکنی بمراتب بيش از حد با نگاهی به جدول فوق نشان می دهد که 

ی از کشورهای اروپايی حد در بعض.  می باشد ميگرونتگن در ساعت14-7حد مجاز (مجاز آن می باشد 

  .اينجاست که طبل هيجان بايد به صدا در آيد.)  ميکرو رونتگن تعين گرديده12-7نرمال اشعه راديو اکتيو 

بر طبق اطالعات مرکز سرطان کشور بيشترين بيماران سرطان در مناطق اردبيل، نير، سراب، مرند می 

رطانی که محصول اشعه های راديو آکتيو می سرطان خ نظر بيماری س(بخصوص بيماران ليکومی .باشد

در رابطه با آلودگی آبهای زير زمينی با (تهران و حوالی، اصفهان، اراک، بعضی نقاط مازندران . باشند

  .نيز مناطق بحرانی بشمار می روند) مواد راديو آکتيو
  
  

جان می گيرد، الزم ) ستگاه های الکتريکی اتمیساخت اي(می شود و اين که در کشورمان نيز تجسسات اتمی برای مقاصد صلح آميز 

است که در جنت سازمان انرژی اتمی کشور، دانشگاههای تهران، اصفهان، تبريز، مشهد، شيراز و اهواز مؤسسات علمی 

  .راديولوژيکی برای پژوهش های پرتوافشانی هسته ای مصنوعی و طبيعی به طور کلی شناسايی اين مشکل ايجاد گردد

می و تخصصی به منظور شناسايی خاکهای آلوده با پرتوافشانی هسته ای مصنوعی و طبيعی محصول موسسات عل

کشاورزی آلوده به اشعه مواد راديواکتيو بايد در سيستم سازمان تحقيقات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبيعی تأسيس  و 

با در نظر گرفتن اهميت مسئله . توجه مخصوص دولت بر خوردار گرددبا يک برنامه جامع به کار مشغول گردد و اين امر بايد از 

ايجاد و توسعه هماهنگی در کارهای پژهشی مربوط به مسائل راديواکتيويته، تشويق به کار خالقه ی گروهی در امر شناسايی پيامدهای 

ويت خاصی بر خوردار بوده و در صدر فعاليت آلودگی راديواکتيويته و همچنين وسعت و گسترش فعاليت ها در اين زمينه بايد از اول

به منظور تحقق بخشيدن به اين اهداف علی رغم تنگناهای . مقامات مربوطه دولتی، دانشمندان، محققين و دست اندر کاران قرار گيرد

هز تشکيل و به کار کارگاه ها، آزمايشگاههای مج. موجود دانشمندان و محققين بر جسته و کاردان بايد به اين تحقيقات جلب شوند

  . اينها مسائلی است که با منافع ملی و سالمتی نسل های آينده کشورمان در رابطه می باشد. مشغول گردد

 پروفسور دکتر بهروز شکوری 
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