
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                             ١٣٩٢مرداد  ١٠٥   شماره  دوره پنجم 

  در اين شماره

  

  ٦                                  صدر آذربايجان چه می گذرد

  ٩     صدرگذشت"  کسی برکويش"شاعر نامدار خلق کرد، 

  ١٠                 صساله۴ دوره کي ی برایدکتر حسن روحان

  ١١                              صنامه حسين رونقی ملکی زندانی

  ١٣   ص ...                   سال را٧٦ تورم  نرخیبانک مرکز

  ١٤،١٥تارئيل اميد شعرلر                                               ص

 ١٦                       صتشکيل کارگروه نجات درياچه اروميه

  

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

  راني اخي در تاری نقطه عطفتيانقالب مشروط
 

 سالروز انقالب ني و هفتمکصدي مردا برابر است با چهاردهم
 یانقالب مشروطه  در پاسخ به خواست توده ها.رانيمشروطه ا

 نظام هي و تحول علی دگرگونی پرست براهنيمردم و روشنفکران م
.   دادیشور رو حساس کی از دوره هایکي عقب مانده،  در تيبه غا
 شرفتياما با رشد و پ.  زده شدکو تنباامي در قی جنبش مردمنيجرقه ا

 برون رفت از ی خواه برای جهان، مردم ترقی از کشورهایاريبس
  .دندي و استبداد شاهان نددادي بهي جز مبارزه علی راهیعقب ماندگ

 ی دولت، مردمی و نهضت و حتامي ارکان هر قنيتر  از مهمیکي
مردم به عنوان گردانندگان . از متن اجتماع بودن آن استبودن و 

 از آن ی ناشیها یها و تعد ها، ستم  ظلماني نهضت، متوجه جریاصل
 یني دی از علمای و عده ای روشنفکران انقالبیبه کمک افشاگر

 حاکمه در ئتي را که از جانب هيیها یعدالت ی مردم بافتند،ي یآگاه
 و وضع کار و دنديد ی داشت، م بروز ظهورني سرزمنيسراسر ا

مردم متوجه شدند که . کردند ی احساس متي خود را بدون امنیزندگ
 آنها فقط به فکر منافع خود و غارت ی خارجانيشاهان قاجار و حام

 کرد، کت حردي که باافتندي درتياموال مردم هستند و در نها
همگان  از انحرافات را به اطالع ی ناشیها  دردها و رنجستيبا یم

  . دعوت نمودی درمان به همکاریرساند و همه را برا
 باشد که از ی مردم در زمان قاجار میاسي حرکت سني تنباکو اولاميق

 حادثه ني در ارايز.  شودی مادي یآن بعنوان سرآغاز مشروطه خواه
 حاکم به مقابله برخاستند مي رژیها مي از تصمیکي از مردم با یاريبس

 بود تا هم بر يی تجربه گران بهانيا. دنديرس خود  و به خواسته
 و هم ثابت ديفزاي مردم بیاسي سی بنفس و هم به آگاهدجرات، اعتما

 یني به عقب نشزي توان  شاه را نی میکند که با اتحاد و همدل
  ٤ادامه در ص                                                .واداشت

 دمردا٢٨ ی در کودتاکاينقش آمر
 
 ري زی کهن و منابعیخي است پهناور، با تاری کشوررانيا

 مناطق  جهان قرار ني از حساستریکيکه  در .  سرشارینيزم
 ها سبب شده است که همواره مورد یژگي ونيهم. گرفته است

 ینقش مخرب امپراتور. ردي بزرگ قرار گیمنازعه قدرت ها
ارت و  غی براکاي آلمان و آمر،ی تزارهي روسس،ي انگلیها

 ی رساندن به ارتجاع داخلیاريچپاول کشور و به موازات آن 
 روشن ی به حدخواهي و آزادی مردمی  سرکوب جنبش هایبرا

 نشان ري اخی دهه هاخيتار. است که خود آنها به آن اذعان دارند
 اند تا سرنوشت خود افتهي فرصت راني هر وقت مردم ادهد،يم

 ی المللني بارتگرانه غ با هجوم همه جانبرند،يرا دردست گ
 کشور، یخي دوران تارني از حساستریکي. روبرو شده اند

 سمي دوم است که با شکست فاشیزمان پس از جنگ جهان
 چهره خواه،ي آزادی از جنبش هایاري بسیروزي و پیتلريه
 ني اريتاث.  کردی جدراتيي جهان به سود مردم تغیاسيس

 شاه مجبور به ضاا ر باعث شد تزي در کشورما نیتحوالت جهان
. دي بوجود آی نسبکي دمکراتی هایترک کشور شود و آزاد

 پرست در هني و مخواهي روشنفکران آزاد،ی مترقیروهاين
 فرصت استفاده کرده، با ني از اگري بار دکيصدد بر آمدند 

 ی را براطي شرای صنفی ها و تشکل هاتي احزاب، جمعليتشک
 از احزاب یاريبس. ند کنجادي در کشورایاسي و تحول سرييتغ
 و ی اقتصادی ها ی جبران عقب ماندگی خود را  براادينوبن
.  کردندی آماده مکي دمکراتی های کردن آزادنهي و نهادیاسيس

 و ی و عدم شناخت کامل از قدرت ارتجاع جهانیاما کم تجربگ
 احزاب را به اشتباه فاحش نسبت وا ني از ایاري بسیداخل
٢ادامه در ص                                             .داشتيم

بيانيه کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان
  به مناسبت درگذشت آقاالر کريم اف

  قاالرکريم اف عضو کميته مرکزیآ
   فرقه دمکرات آذربايجان در سن

  . سالگی چشم از جهان بست76 
   در يک خانواده1316 وی در سال 

  در او آقا عمی ازپ. انقالبی متولد شد
 و آزاديخواهان اذربايجان ايران بود که تن به  انقالبيون

آقاالر تحصيالت ابتدايی و متوسطه را در . مهاجرت داده بود
باکو مرکز جمهوری آذربايجان تمام کرد و در رشته معماری 

در سال . از دانشگاه پلی تکنيک اين شهر فارغ التحصيل شد
وی . نان فرقه دمکرات در آمد به عضويت سازمان جوا1339

همزمان با کار وفعاليت اجتماعی مراحل تشکيالتی را نيز طی 
 مسئوليت کميته شهر باکو به وی سپرده 1390کرد و در سال 

او تا آخرين روزهای عمرش با اعتقاد راسخی که به . شد
آرمانهای فرقه دمکرات آذربايجان داشت در اين راه فعاالنه 

  .شرکت می کرد
قه دمکرات آذربايجان در گذشت آقاالر کريم اف را به تمام فر 

 و بويژه به بازماندگان او صميمانه تسليت می  اعضای فرقه
 .گويد



  
  
  

.... درکاينقش آمر
 گانهي واپسگرا و عوامل بیروهاي شد تا نی معث مسئله بانيهم

 ني ااني و به تشدت و تفرقه مندي آمده  سود جوشياز فرصت پ
 از نمونه بارز آن تصور نادرست یکي. احزاب دامن زنند

 کاي آمرسميالي دکتر مصدق از اهداف امپریبر برهیجبهه مل
 ی شناخت کاملراني حزب توده اکهيدر حال. بوددر منطقه 

 داشت و کاي آمرسميالينسبت به اهداف توسعه طلبانه امپر
 را در سي استعمار انگلی قصد دارد تا جاکاي که آمردانستيم

 ارانشي نقاط جهان پرکند، دکتر مصدق و گري و دانهيخاورم
 کاي آمریخواهي را به حساب آزادسي و انگلکاي منافع آمرتضاد

  تا د اشتباه بزرگ دکتر مصدق باعث شنيا.  گذاشتندیم
گرچه بعدها .  او را غرب گرا تصور کنندخواهي ترقیروهاين

 و اهداف آن کاي آمرسمياليشناخت مصدق نسبت به امپر
.  نمانده بودی جبران آن باقی برایاما زمان کاف.  شدحيتصح
 راه انداختند و یني خونی کودتاسي انگلی با همکارکايآمر

 را به خاک خواهاني دکتر مصدق را سرنگون و آزادیدولت مل
  .ديوخون کش

بحث بر سر ١٣٣٢مرداد ٢٨ ني خونی پس از کودتاسالها
 و احزاب کشور ادامه روهاي ناني رخ داد در مني ایچگونگ
 یري از شکل گیت متفاوی ها و برداشت هالي تحلیگاه. داشت

 ی آن ارائه مجادي در ای و خارجیکودتا و نقش عوامل داخل
 کردند تا ی احزاب و سازمان ها تالش مزي نیو گاه. شد
 باالخره نکهيتا ا.  کودتا بدانندیري را مسبب شکل گگريکدي

مطابق با ژوئن سال ١٣٧٩ سال در خرداد 47 پس از کايآمر
 ١٣٣٢مرداد٢٨ یودتا خود  در کمياسناد دخالت مستق٢٠٠٠

 راني ایرا منتشر نمود و رسمًا به دخالت آشکار درامور داخل
.  نمودقرار اعتراف و اسي انگلی کودتا با همکاریو طراح
 قي نا دقی ها و بر داشت هالي از تحلیاري سند به بسنيانتشار ا

  . دادانيپا
 رانبهي نفوذ بر ای براکاي نقشه آمردهدي منتشر شده نشان ماسناد
در .  گرددیبر م١٣٣٢ مرداد ٢٨ ی قبل از کودتایلي خیسالها

 در راني ها با ايیکاي تماس آمرنينخست:  اسناد آمده استنيا
 برقرار شد که  بر یالدي م١٨٣٠ش مطابق با . ه١٢٠٩سال 

 نيي آغي با هدف تبلکاير آمیاثر آن چند گروه از مبلغان مذهب
 ١٨٥١ در سال . آمدندراني ای به مناطق شمال غربتيحيمس
 تماس ني شاه اولني سلطنت ناصرالدلي اوایعني) ش.ه١٢٣٠(م

روابط  . دي برقرار گردراني با اکاي دولت آمراني میرسم
ش .ه١٢٦٢ درسال کاي و آمرراني ااني مکيپلماتي دیرسم

 اقدام ري به تبادل سفور و دو کشديبرقرار گرد) م١٨٨٣(
نام " نيموئل  بنجامسا" راني در اکاي آمرري سفنياول. نمودند

 و کنسول اول ري به عنوان سف١٨٨٣ هي فور١٤داشت که در 
  . منصوب شدراني در اکايآمر

 به شدت تحت الشعاع کاي عملکرد آمر١٣٣٢ تا١٢٦٢ ازسال
 کاي آمری کلاستيس. قرار داشتسي و انگلهينفوذ و سلطه روس

 استوار تي اعتماد و اثبات حسن نجادي مدت بر محور انيدرا
 استي سني اشبردي پی برايیکاي عناصر آمرنيمشهورتر.دبو

" نيارتساموئل م"، " ليهوارد باسکرو" ، یدر آن مقطع زمان
در  " ليهوارد باسکرو."بودند" فوسي درسييلو"و " جردن"، 
 کرد و در سال ی با طرفداران نهضت مشروطه همکارزيتبر

 کشته ی مبارزات مشروطه خواهانيدر جر١٩٠٩
 خود او را همچون غاتي کردند تا در تبلی سعهاييکايآمر.شد
 ی معرفراني مردم ای به افکار عمومی قهرمان ملکي

 در تهران هاييکاي آمررستاني دبتيريمد"  جردنساموئل."کنند
 کالج ري به بعد مد١٣٢٤را بر عهده داشت و از سال 

 و یراني و آموزش جوانان اتيفعال.  در تهران شدهاييکايآمر
.  بودراني در اکاي  آمرۀندي آیتهاي فعالید مناسب برا افراتيترب

تا ١٣١٩ دوم ازسال یدر طول جنگ جهان "فوسي درسيلوئ"
 یتهاي فعالۀهدف عمد.  بودراني در اکاي آمررمختاريوز١٣٢٣
 شي و افزاراني به عنوان دوست مردم اکاي آمریاو معرف

د به  روننيا.  بودکاي به آمررانياعتماد مردم و دولتمردان ا
 ی و مالیمستشار اقتصاد "لسپويم" که افتي ادامه یگونه ا
 کشور نفوذ ی اقتصادی توانست در دستگاههای به راحتکايآمر

  .ابديگسترده ب
 استي سکاي آمرۀوزارت خارج) ١٣٢١ید(١٩٤٣هي ژانودر

 که به یدر سند محرمانه ا.  نمودمي را تنظرانيتعامل با ا
 تي حفظ تمامد،بري رسکاي طراز اول آمری مقامهابيتصو
 راني در ای و شوروسي شد و دخالت انگلدي تأکراني ایارض
. د شی پافشارراني در اکاي نفوذ آمرشي و بر افزادي گردحيتقب
 در ١٣٢٢ در تابستان سال کاي آمرۀ خارجريوز" کوردن هان"

 ی به گونه اکاي آمری جمهورسيرئ"روزولت" بهینامه ا
 رامطرح کرد و بعد از راني در اکاي منافع آمرحيصر

 ی خنثی براراني دراکاي حضور و نفوذ آمرليبرشمردن دال
 کرد که به حي تصرهي و روسسي انگلۀکردن حضور قدرتمندان

 جي سواحل خلی که در آن سوکاستي منافع دراز مدت آمرعتب
 مهم ی که در مقابل مجتمع نفتراني مانند ایفارس ، در کشور

 یرار گرفته است،قدرت بزرگ قی در عربستان سعودکايآمر
  .مستقر نشود

 راني نسبت به اکاي آمری خارجاستي زمان به بعد سني ااز
 يیکاي متعدد آمری هاأتي فعال تر از گذشته شد و هاريبس

 کاي و آمرسي دوره سرآغاز رقابت انگلنيا.  شدندراني اۀروان
 دادن به اشغال انيپا.  استرانيدر مسائل مربوط به نفت ا

 به ١٣٢٤ ه در آذر ماني اجالس متفقني درپنجمرانيا ینظام
 از اسفند ماه سي روس و انگلیروهاي و خروج ندي رسبيتصو

 ی براکاي تحرکات آمرگري دیاز سو. همان سال آغاز شد
در . افتي ی ترعي ابعاد وسراني از ایکوتاه کردن دست شورو

 سيرئ" ترومن" چارچوب دو موضوع در دستور کار نيا
 راني از ای المللني بتياول حما.  قرار گرفتکايمر آیجمهور

 و دوم مقابله با راني از خاک ای شورویروهاي خروج نیبرا
 نفت شمال در ازي به دست آوردن امتی برای شورویخواستها

 راني اشغال اانيازجر.  که سرآغاز جنگ سرد دانسته اندرانيا
 با کي نزدی روابط کارکاي دولت آمری شوروۀليبوس
 کاي روابط سبب شد که آمرنيدرضاشاه برقرار ساخت؛ امحم

 شاه مبدل ی حکومت استبداددوشرطي قی بی به حامجيبه تدر
 با کايدولت آمر. ردي قرار گرانيگردد و در مقابل مردم ا

 ی کودتای و ساماندهراني ای در امور داخلميدخالت مستق
 خود ۀ همه جانبۀ و سلطتي حاکمی هانهي زم١٣٣٢مرداد ٢٨
مرداد ٢٨ یودتاپس از ک.  را فراهم آوردرانير مقدرات اب

 کاي آمری خارجاستي در سی اژهي وتي اهمرانيموضوع ا
با .  قرارگرفتکاي آمرۀ کامًال تحت سلطی پهلومي و رژافتي

 ی جاسوسی که توسط سازمانها١٣٣٢مرداد ٢٨ یکودتا
 شد و به اجرا درآمد شاه را مجددًا بر ی طراحسي و انگلکايآمر

 شي بی که عروسکدندمسند قدرت نشاندند و عمًال به او فهمان
 ی دستاوردهاۀسپس با استقرار حکومت کودتا هم. ستين
 شبه نابود ساختند و به سرکوب کي را ی نهضت ملیاسيس

   و استقالل ی راه آزادنيدند،مبارزي مبادرت ورزرانيملت ا
  ٣ادامه در ص                                                  

  

٢

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم             ١٣٩٢مرداد١٠٥  شمارهدوره پنجم



  
  
  

  .... درکاينقش آمر
 ۀ سلطتي و اعدام کردند،  به تثبريکشور را دستگ

  .شدند مشغول ی و نظامی،فرهنگی،اجتماعی،اقتصادیاسيس
) ١٣٣٢ نيفرورد(١٩٥٣ اسناد در مارسني مطابق ا

 خود ی پاسخ مثبت دادند و آمادگسي انگلشنهادي به پهاييکايآمر
 اعالم رانيجام کودتا در ا مشترک جهت انی همکاریرا برا
درمارس " C.I.A" و کاي آمرۀ وزارت خارجنيمسئول. داشتند
) N.E.I (ی ملتيبه بخش امن١٣٣٢ نيمطابق با فرورد١٩٥٣
 ی براندازیاجازه دادند تا در طرحها" C.I.A"سازمان

 حکومت کامًال وابسته  اقدام کي جاديحکومت وقت و ا
" رانيراجر گو "کاي آمرۀو وزارت خارج" C.I.A."ندينما
 در تهران را کاي آمرريسف" هندرسون " و یتي امنۀ شعبسيرئ

 یاتي عملی و مجوزهاکاي آمردي جدۀ و برناماستي سانيدر جر
در .  قرار دادندراني دکتر مصدق در ای حکومت مردمهيلع

دولت ١٣٣٢ ني فرورد16مطابق با ١٩٥٣ ليچهارم آور
 کي نمود و مبلغ بيتصو انجام کودتا  ی  برای بودجه اکايآمر
 طراح ۀتي کماري الحساب در اختی دالر بصورت علونيليم

 در سي انگلندگاني با نمایزنيکودتا قرار داد تا با توافق و را
  . کنندنهي هزرانيا

 ۀتي کم١٣٣٢نيفرورد٢٨مطابق با ١٩٥٣ لي شانزدهم آوردر
 کودتا را ی و داخلی ، عوامل اصلسي و انگلکايمشترک آمر
 تي انجام مأموریرا برا " یزاهد" مود و سرلشکرمشخص ن

 بهشتيمطابق با ارد١٩٥٣ ليدر اوا. در نظر گرفت
 به نام راني متحده در ااالتي ایائي دریروي نۀوابست١٣٣٢

 رياردش"و پسرش " یزاهد"با سرلشکر " پوالردکيار"
 طرح قرار انيارتباط برقرار کرد و آنان را در جر" یزاهد
 چند از یو تن" یديبرادران رش"،" یاهدز"عالوه بر . داد

 ی لژهای واعضاسي و انگلکاي آمریوابستگان داخل
.  در نظر گرفته شدندزي و روشنفکران وابسته نیفراماسونر

 مسلح، ی جذب  قوای هانهي در زمتي فعالن، آناتيمسئول
 دستجات ات،ي ، مطبوعات و نشرراني مجلس اندگانينما

 چهره گري و د،روشنفکرانیاسي رجال س،یابانيآشوبگران خ
  . بودازي مورد نیها
 اتي کلسي و انگلکاي مشترک آمریتي امنۀتي کم١٣٣٢ خرداددر

 نيدر ا.  نمودلي و تکمهيراته١٣٣٢مرداد ٢٨طرح کودتال 
  . هفتگانه مفروض گرفته شده بودیطرح مبان

 ی کامًال قانونی ظاهردي کودتا بااتي االمکان عملی حت-١
 ی کودتاکي به صورت دي نبایر افکار عمومداشته باشد و د

  . گرددیآشکار و تمام و کمال معرف
 در آستانه کودتا بر اساس جنگ دي باراني ای افکار عموم-٢

  . گرددکي  مصدق تحرهي علمي حجغاتي و تبلیروان
 ی رهبرسي و انگلکاي آمرتيبا حما" یزاهد" سرلشکر -٣

 ی الزم را برای هانهي و زمردي کودتا را بر عهده بگیاجرا
 کودتا زي آمتي پس از انجام موفقیسرکوب هرگونه واکنش

  .فراهم آورد
 از کودتا سي و انگلکاي کامل آمرتي نسبت به حمادي شاه با-٤

 به حکومت کاي آمری مالی شود و از کمک هاهيکامّال توج
  .خود پس از انجام کودتا مطمئن گردد

 ري کودتا درگيیجرا ااتي در عملمًاي مستقدي باراني شاه ا-٥
 که به دي را صادر نمایشود و ضمن دادن تعهد، احکام مشخص

 عزل و سرلشکر یريرا از نخست وز" مصدق" آنها ۀواسط
  . منصوب کندیريرابه نخست وز" یزاهد"
  ی فارسی و بخشهاراني در مطبوعات ای عوامل نفوذ-٦

  
  
  
  

 کي درتحری اژهي بغداد نقش ووي رادژهي بوی خارجیوهايراد
  . بر عهده خواهند داشتراني مردم ایافکار عموم

 طرح راني در اسي و انگلکاي آمریتي امنی شعبه ها-٧
 یمعرف" یزاهد" که یانيراني و انجام کودتا را با ایبرانداز

  . قرار دهندی و وارسیني کند قبًال مورد بازبیم
مطابق ٩٥٣ ژوئن ٩ طرح کودتا در اتي ازتوافق بر سر کلپس
 و کاي آمریتي امنی دستگاههاني مسئول١٣٣٢ادخرد٢٠با 
 جلسات روتي و طراحان کودتا به مدت چهار روز در بسيانگل
 ی سازکدستيدستور کار آنها .  را برگزار نمودندیمتعدد
 ی طرح کودتاخي تارنيدرا.  بوداتي جزئنيي وتعاتيعمل
سرانجام سند . ديعنوان گرد" آژاکس"تحت نام ١٣٣٢مرداد ٢٨
 اتي با جزئراني ملت اهي و انجام کودتا علی برانداز طرحيینها

 و کاي و توسط رهبران آمردي گردهي مکرر تهیو مرور ها
  . امضا شدسيانگل
 کا،ي آمری جمهورسي طرح توسط رئيی نهابي از تصوپس

 کاي آمرۀ خارجیوزرا" C.I.A "سيس،رئي انگلرينخست وز
 شده ، بي تصوۀ که عالوه بر بودجدي ، مقرر گردسيو انگل

 در تهران هر هفته سي و انگلکاي آمریتي امنیدستگاهها
 مجلس و ندگاني افراد ، نمادي خریهزار دالر برا١٣

  . کنندنهيمطبوعات هز
 ی هانهي خواسته شده بود که زمی غربی از رسانه هاني بر اعالوه

 هرج و مرج و جادي ای برایالزم را فراهم آورند و دائمًا مقاالت
 عوامل يی و به بزرگنماسندي بنوراني ایردم حکومت مفيتضع

وزارت ١٣٣٢مرداد ٧ مطابق با هيژوئ٢٨در . نديکودتا مبادرت نما
 رامنتشر کرد و ی اهيانيب" C.I.A "شنهادي بنا به پکاي آمرۀخارج

 یابراز نگران" مصدق" و حکومت راني اینسبت به اوضاع داخل
در .  کمک کند"مصدق" تواند به دولت ینمود و اعالم کرد که نم

 محرمانه ی دستورالعمل و گزارشیط" C.I.A" زمان سازمان نيهم
 خواست که عالوه بر درج مقاالت يیکاي آمریاز روزنامه ها

 به انعکاس مبارزات و درج مقاالت توسط عناصر زي آمکيتحر
 هي علراني ای شده در مطبوعات داخلیداري و مزدوران خرینفوذ

دن صنعت نفت  و حزب توده  شیو نهضت مل" مصدق"حکومت 
 هي را علتيعوامل کودتا تالش کردند تا روحان.  بپردازندرانيا

 و کاي آمرندگانيا نمامي انيدر هم.   کنندکي موجود تحرتيوضع
" محمدرضاشاه" تعهدات الزم را از شاه کتبًا اخذ کردند و سيانگل

 یريرا به سمت نخست وز" یزاهد"و نصب " مصدق"دستور عزل
 و هاييکاي مسلح صادر کرد و آمریروهاي فرمانده نی مقامو قائم
 سي به عنوان رئزيرا ن" آزموده" از او خواستند تا سرلشکرهايسيانگل

 ايتالي به بعد شاه به اروپا و سپس به انياز ا.  کندی معرفتشستاد ار
 آنها با ی و مزدوران داخلیسي و انگليیکاي رود و عوامل آمریم

مبادرت " آژاکس" مفاد طرح ی به اجرا کالنی هانهيصرف هز
 شود و سرانجام کودتا در ی مواجه میطرح ابتدا با مشکالت. ندينما
 بر کاي آمرتي حاکمی هانهي زمو ابدي یتحقق م١٣٣٢مرداد ٢٨

  .   شودیمقدرات مردم فراهم م
 کودتا با جشن وسرور کودتاگران و قتل و غارت مردم یروزيپ

 خواه کشور ی و ترقفي شری انسان هاصدها نفر از.  شودیروبرو م
 شکنجه ني تردي شدري شوند و زی کودتا ممي رژی هااهچالي سیراه
 قرار ی و استقالل طلبی به جرم عدالت خواهی و روانی روحیها
 ی فرزندان ترقی افتد تا صدای مه اعدام به رایجوخه ها. رندي گیم

مرداد ٢٨ یکودتا. خواه و عدالت پرور کشور را در گلو خفه کنند
 شرفتي پی آمده براشي پطي کشور از شراگري بار دکيباعث شد تا 

 ها از مردم گرفته شود و سرنوشت کشور در یآزاد.  باز ماندیو ترق
انقالب . ردي قرار گکاي آمری غارتگر به سرکردگیدستان قدرت ها

اما نتوانست .  بر داشتاني را از میشاه و خاندان پهلو١٣٥٧بهمن 
. ببردنيمرداد را کامل از ب٢٨ ی کودتایاثرات منف
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  ....تيانقالب مشروط
 بر سرنوشت و اني حساب خارجی نفوذ ب،یاستبداد شاه

 دربار از ی های نان و ولخرجیروت کشور،  قحطث
در . دي آی به حساب متي انقالب مشروطیني عی هانهيزم
شاه .  استمي کشور به شدت وخی که اوضاع اقتصادیحال
 از اتي مالشتري بافتي اش را با دری خالنهي تا خزديکوش

 ها ی مسئله باعث شد تا نا آرامنيهم. مردم جبران کند
 ی در شهرهاژهي مختلف به ویشهرهاوشورش مردم  در 

 و کرمان به رازي اصفهان، شل،ي اردبه،ي ارومز،يتبر
  .ردي نان اوج بگیبهانه قحط
 ی شاه پس از بازگشت از سفر اروپا به جانيمظفرالد

 ها ی مردم توجه کند و از ناآرامیها آنکه به خواسته
.  دهدی را گوشمالني گرفت تا  معترضميبکاهد، تصم
 از بازرگانان را ی صدر اعظم شمار له به اشارهعالء الدو

 کار سبب خشم نيا.  کردهيکردن قند تنب به بهانه گران
 از یگروه.  از مردم شدی بزرگبخش و انيبازار
 عمل در شاه ني بازرگانان، در اعتراض به اان،يروحان

 که واسطه ی عثمانريسف.  متحصن شدندميعبدالعظ
 مردم را به صورت یها متحصنان و شاه بود خواسته

شاه که متوجه .  و او نزد شاه بردرالدولهيمکتوب نزد مش
 داد که غامياعتراضات گسترده مردم شده بود،  پ

 دستور الدوله ني و به عرفتهي مردم را پذیها خواسته
  . آن را دادیاجرا

 نيع.  عدالتخانه بودلي مردم تشکی از خواستهایکي
خانه به   عدالتسيبر تأس یالدوله مدتها از دستور شاه مبن

 شي مختلف سرباز زد و چون فشار مردم افزایها بهانه
اما .  برقرار کندی گرفت تا حکومت نظاممي تصمافت،ي

افزودند که در  مردم روز به روز به اعتراضات خود 
کم کم اعتراض مردم .  کشته شدندزي نی آن شمارانيجر

ن و بازرگانا.  کردتي شهرها سراگرياز تهران به د
 ی که در اعتراض شرکت داشتند به همراه گروهیافراد

 پناهنده سي جان به سفارت انگلمي از بیني دیاز علما
کنندگان در سفارت به   که شمار تحصنشود یگفته م. شدند
  .دي رسیهزار نفر م14

 ی مردم شهرهای به پشتوانه هوادارکنندگان تحصن
لدوله  اني و عزل عی ملی مجلس شوراليگوناگون، تشک

  . خود افزودندیها  به خواستهزيرا ن
 ی تداوم تحصن در سفارت انگلستان، فشار روانسرانجام
 اعتراضات گسترده اقشار مختلف، ارسال یو اجتماع
 راني ای افراد با نفوذ شهرهای فراوان از سویها تلگراف

کنندگان و   با تحصنرزاي می محمدعلیو عتبات، همراه
اب منصبان قشون و قزاق  اصحی برخیاظهار هم درد

خانه با آنان دربار را واداشت تا از موضع سرسختانه 
  .خود عدول کند

 الدوله را از مقام ني شاه ابتدا عني مظفرالدبي ترتنيبد
 برکنار ساخت و چند روز بعد در یوزارت اعظم

  . را امضاء کردتي فرمان مشروط1285چهاردهم مرداد 
 مهر همان 14 خيتار در راني ای ملی مجلس شورانياول

 قانون ني به تدوندگانينما. افتي شيسال در تهران  گشا

 ی زندگی روزهانيو در آخر.  کشور پرداختندیاساس
  . او رساندندی قانون را به امضاني شاه انيمظفرالد
.  پدر نشستی عهد بود بر جای که ولرزاي می محمدعل

 از همان ابتدا مخالفت خود را با مشروطه به یو
 قدم از ني در اولیو.  گوناگون نشان دادیها شکل
.  خود دعوت نکردی مجلس در مراسم تاجگذارندگانينما

 را به نفع منافع خود ی اصالحیها  شاه که تالشیمحمدعل
 افراد و اني را از ماتي والحاکمان تالش کرد تا د،يد ینم

 و از آنان خواست که نديشاهزادگان جاهل و مستبد برگز
 کنند و به یري جلوگیتي والیها جمن انلياز تشک
 ني امنيهمچن.  ندهندتي فعال خواهان اجازه مشروطه

 داشت به ی طرفدارانها ی مجلسانيالسلطان را که در م
 با لسلطان انيام.  منصوب کردیپست وزارت اعظم

 ابتدا خود را همراه و موافق مشروطه و یباز رنگين
 يیبه نها فرصت مناسب ضرکي کرد و در ی معرفیآزاد

 اني مشروطه وارد ساخت و مکريرا بر پ
 شاه نشان داد یمحمدعل. خواهان تفرقه انداخت مشروطه

 مشروطه را تحمل کند و همواره در تواند ی نمچگاهيکه ه
  .د مجلس بویصدد سرکوب

 به مي شاه پس از سوء قصد به جانش تصمیمحمدعل
 ريشاه در دوم ت.  کامل مشروطه و مجلس گرفتیسرکوب
 ی روساخوفي لیها و با فرمانده به کمک قزاق1287
 از سران مشروطه ی را به توپ بست و شماریمجلس
 درنگ ی را بلي خان صور اسرافري جهانگرزاي مرينظ

 پناهنده سي انگلت به سفارگري دیاعدام کردند و گروه
  . گشتندی زنداناي و دي تبعايشدند 
. افتي ن دوامشي سال بکي شاه ی استبداد محمدعل دوره
شدن مجلس را   که خبر به توپ بستهی از زمانزي تبریاهال
جانبه و نبرد با   مقاومت همهکي ی خود را برادند،يشن

 به جاني آذربایالتيانجمن ا.  آماده کردندرياستبداد صغ
 ی محمدعلهيها را عل  مختلف تلگراف زد و آنیشهرها
  .ختيانگشاه بر
 ستارخان، یبر  به رهزي سرسختانه مردم تبرمقاومت

 ی در مقابل قوای عمواغلدري و حوي مسیباقرخان، عل
 یها تي شهرها و والی محلیها  انجمنیها تي فعال،یدولت

 و راني نامدار ای از علمایاريگوناگون، اعتراض بس
 شاه و فشار روس یعراق به رفتار سرکوبگرانه محمدعل

 از رخ دادن یري جلوگی براراني بر شاه اسيو انگل
 به ی شاه را مجبور کرد در فرمانی محمدعلگر،ي دیبانقال
 نيمردم ا.  بشناسدتيخرداد مشروطه را برسم١٨ خيتار

 نجات ی برای شاه را ترفندی هنگام محمد علرياقدام د
 لي دلنيبه هم. حکومت خود دانسته و بدان اعتنا نکردند

 ی و اصفهان با هدف سرنگونالني گجان،ي آذرباونيانقالب
 تهران ادامه دادند یاه به حرکت خود به سو شیمحمدعل

 شاه را که به سفارت یو پس از تصرف تهران، محمدعل
 خلع و پسر ی پناهنده شده بود از پادشاههيروس
  . را به سلطنت رساندندرزاياش احمد م ساله١٢
   قانون تي  انقالب مشروطی دستاوردهاني از بزرگتریکي

  ٥ادامه در ص                                                
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  ....تيانقالب مشروط
  ی مصوب مجلس شورایقانون اساس.  آن استیاساس
 دهي توان چکی را متي پس از انقالب مشروطیمل

  . مشروطه خواهان دانستیخواست ها و آرمان ها
 نفوذ شاه   قانون اساسي ايران و متمم آن  از دامنهنينخست
 به دياي خارجي باطبق اين قانون قرارداده. کاست

 از استقالل یتصويب مجلس شورا رسد، انجمن هاي ايالت
 ني انتشار و مطبوعات تضمی بهره ور گردند، آزادیرأ

  . مملکت در برابر قانون برابر شناخته شوندیو اهال
 با ی اعتقادات سّنتشتري با انقالب مشروطه بود که بتنها

 نيمله ا روبرو شدند از آن جني نویارزش ها و باورها
 اجتماعي شان، ۀ، جدا از رتب)مرد(تمامي شهروندان : که

 یدر برابر قانون برابراند؛ ُمثله کردن و بريدن اعضا
بدن مجرمان مجازاتي وحشيانه و غيرانساني است؛ قانون 

 شهرها و ايالت ها به اجرا درآيد؛ ۀ به يکسان در همدباي
وني  است و سرانجام گونگی انسانري غینظام برده دار

 ايشان در یدين و ايمان مذهبي ايرانيان مانع از برابر
 ی هایدرکنار ديگر حقوق و آزاد.ستيبرابر قانون ن

 دي احزاب و روزنامه ها تأکیمدني به ويژه برحق آزاد
 نظارت بر ی انجمن هالي انتخابات  تشکنقانو.  کردیم

اين انجمن ها نخست در .  شمردیانتخابات را ضرور
تهران و پس از آنها در استان هاي جنوبي آذربايجان و 

يعني شيراز و اصفهان و ديگر جاي ها گشوده شدند و 
بيشتر آنها نيز خدمت خويش را تا پايان دوران انتخابات 

 به عنوان نهادهائي مستقلي ريجانجمن ها به تد. پي گرفتند
 ی انتخاباتی های نابسامانی دواندند و به بازتابشهير

 در شهرهاي زي نیگري هاي گوناگون دانجمن. پرداختند
بزرگ و کوچک، و حتي در برخي روستاهاي شمال 

 به زي گونه انجمن ها نني از ایشمار. کشور برپا شدند
 باال و قات از زنان طبی به هّمت برخیصورت نيمه مخف

 جامعه در تهران و چند شهر بزرگ ديگر آغاز به یانيم
 ها و يتيم مارستانيبکار کردند و به بنانهادن مدرسه ها، 

  .خانه ها دست گشودند
 ،ی متّمم قانون اساسي توجه مجلس به مقوالت آزاد

 قدرت شاه، به ۀ و محدود شدن دايریعدالت و برابر
 سياسي و اجتماعي ايران در یدگرگوني شگرفي در الگو

 سالها هم نيدر ا.  بيستم انجاميدۀ سدینخستين سال ها
 یحقوق بي سابقه امجلس شورا و هم مطبوعات از 

 سلسله مراتب قدرت جهيبرخوردار شده بودند و در نت
  .سنتي در اجتماع را به چالش مي کشيدند

 درميان دستاوردهاي برتر یتي ايالتي و والی انجمن ها
 بود که از ی حقوق،ی حقوق مدنۀنيقانون اساسي در زم
 مردم ی برایالتي ای بر انجمن هادياين قانون، از راه تأک

ايران از دير .  شناخترانيان ها و مناطق گوناگون ااست
باز به استان ها و اياالت تقسيم مي شد اّما انجمن ها 

 بشمار مي رفتند که در گير و دار انقالب ی نوينیادهانه
در چهار اصل .        مشروطه سربرآورده و باليده بودند

 ی ايالتی انجمن های برایقانون اساسي ايران حقوق
   یبرابر اين اصول انجمن ها. رفته شده بوددرنظر گ

  

  
  
  

 بر دوش ی امور محلۀ عمده در اداریايالتي مي توانند نقش
   ۀ را دريافت کنند و بودجی از ماليات ايالتیم سهرند،يگ

طبق اصل نودم .  خويش را برآن اساس سامان دهندیمحّل
 یالتي ای در تمام ممالک محروسه انجمن هایقانون اساس

 ی مخصوص مرّتب مۀ به موجب نظامنامیتيو وال
اعضاي انجمن :  قانونني اکميمطابق اصل نود و .شود
 انتخاب ی از طرف اهالطه بالواسیتي و والی ايالتیها
 و طبق یتي و والیالتي انجمن اۀمطابق نظامنام.  شوندیم

 نظارت تامه در ارياخت:  انجمن هانياصل نود و دّوم ا
 ی درآمدهاديامه دارند و بااصالحات راجع به منافع ع

اين ١١٠برابر اصل .  را در ايالت خويش بپردازندیماليات
 بدون تصويب گروهي و يا یقانون هيچ ماليات همگان

  . نخواهد بودی قانونی محّلیشوراها
 پذيرش اين گونه انشي خواهيم ديد که برا شاه و اطرافاّما
اده  کار سی به هيچ روی انسانی های ها و برابریآزاد
 ني هواداران و مخالفان اني کشمکش بجهي نبود و در نتیا

 صد سال کي از شي ها از آن روز تاکنون که بیدگرگون
 بر مسير حرکت اري گذرد ادامه دارد و تأثير بسیم
 . نهاده استراني اۀ جامعی و فرهنگیاسيس
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فرقه دموکرات آذربايجان 
پروسه های منطقه ای و 
جهانی را مد نظر داشته، 
با بيش از نيم قرن تجربه 
فعاليت سياسی و با درس 

و عبرت گرفتن از ناکامی 
 های گذشته پيروزی
ملی مردم  مبارزه

آذربايجان را جهت داده، 
فعاليت خود را در مقياسی 

  .جديد ادامه می دهد
پيشه وری

 
 



  
  

  

  
  در آذربايجان چه می گذرد

 ها بيکار و رشد اقتصادی منفی ميراث آحمدی نژادميليون 
کريم صادق زاده دبير اجرايی خانه کارگر تبريز با اشاره 
به پوشش نيمی از جمعيت کشور توسط وزارت کار به 

توصيه کرد فردی با وجهه مردمی، » حسن روحانی«
کارآزموده، به دور از سياست بازی و با سابقه فعاليت 

وزارتخانه قرار دهد تا اين وزير صنفی را در رأس اين 
های  های نظام، وعده با ارتباط موثر با مردم و ساير نهاد

  ..رئيس جمهور منتخب به آارگران را عملی کند
 ميليون ٣/۵اين فعال کارگری در ادامه با اشاره به 

توجهی به دو وزارتخانه  بی: تحصيلکرده بيکار بيان کرد
کار، تعاون و «، »نصنعت، معدن و تجارت و تعاو«مهم 

که توليد، اشتغال و حوزه روابط کار را » رفاه اجتماعی
دهند به بحران بيکاری در کشور دامن زده  پوشش می

  .است
خواهند که  زاده، کارگران وزيری می به گفتٔه آقای صادق

با اتخاذ تدابير الزم برای اجرای کامل قانون کار، اصالح 
يجاد اشتغال پايدار، رفع ساختار سازمان تامين اجتماعی، ا

  .اقدام کند... بحران بيکاری و
وی با اشاره به اهميت سابقه افراد برای قرار گيری در 
راس يک وزارتخانه تخصصی، بهترين گزينه برای 
تصدی بر وزارت کار را فردی از بطن جامعه کارگری 

  .دانست
ها که توجهات  ادغام وزارتخانه: اين فعال کاری بيان کرد

ز مشکالت جامعه کارگری برداشت، حمالت متعدد را ا
به قانون کار برای تغيير به سود کارفرمايان، وارد کردن 
هزاران نفر به سيستم تامين اجتماعی بدون تامين منابع 
... مالی، عدم اجرای قانون همسان سازی بازنشستگان و

نژاد صورت گرفت که  همگی در در دولت آقای احمدی
گرش کارفرمايی بر وزارت کار ناشی از حاکميت ن

  .دولت دهم بود
های زودبازده و  زاده با انتقاد از طرح بنگاه کريم

های  ها که به اعتقاد وی، خسارت اختصاص وام به آن
ميراث آقای : بسياری برای توليد کشور به بار آورد گفت

های نهم و دهم برای ايرانيان،  نژاد در دولت احمدی
 اقتصادی منفی است در حالی که ها بيکار و رشد ميليون

 و نيم ۵متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت سازندگی 
  . درصد بود۶/۴درصد و در دولت اصالحات 

دبير اجرايی خانه کارگر تبريز در پايان بر لزوم زمينه 
سازی وزير کار دولت روحانی برای برچيدن بساط 

يان گری ميان کارگران و کارفرما پيمانکاران که با واسطه
بدون انجام هيچ آاری، بخشی از دسترنج کارگران را 

  بلعند، تاکيد کرد می
 سال بيمارستان تامين اجتماعی تبريز به دنبال 5با گذشت 

  زمين
 تختخوابی تامين اجتماعی تبريز به ٣٠٠بيمارستان 

عنوان يکی از مصوبات سفر استانی دوم هيئت دولت به 
ا به امروز اجرايی  است که ت٨٧شرقی در سال  آذربايجان
  .نشده است

پروژه احداث بيمارستان تامين اجتماعی در قسمت 
 توسط هيئت مديره ٨٧شرق شهر تبريز از سال  جنوب

سازمان تامين اجتماعی تصويب و متعاقب آن، حدود يک 
سال قبل در دور دوم سفرهای رياست جمهوری بر آن 

  .تاکيد شد
 هيئت ٢١/١٠/٨٧در بند سه اين مصوبه به تاريخ 

 تختخوابی توسط سازمان ٣٠٠وزيران احداث بيمارستان 
  .تامين اجتماعی را مصوب کرده است

 تختخوابی تأمين اجتماعی تبريز ٣٠٠نياز بيمارستان 
 هکتار در تبريز است، در ١٠تأمين زمينی به مساحت 

حالی که کالنشهری مانند شيراز که پس از تبريز، مجوز 
ده، با همکاری استانداری و ساخت بيمارستان را اخذ کر

 هکتار در اختيار ٣١شهرداری اش، زمينی به مساحت 
  .مديريت درمان آن استان قرار گرفته است

در تبريز نيز، رايگان و مسطح بودن زمين، مساحت باال 
و موقعيت جغرافيايی آن از جمله شرايطی بود که اين 

  .سازمان به استانداری اعالم کرده بود
 ادامه يافت تا اينکه برای احداث اين ٩٠ال اين قصه تا س

بيمارستان که از مصوبات دور دوم سفر هيئت دولت به 
استان است دو قطعه از اراضی واقع در شهرک خاوران 

ها و اطالعات مستند از سوی  تبريز همراه با نقشه
استانداری به سازمان تامين اجتماعی استان معرفی شد 

ور لوله خط گاز تبريز ـ ترکيه که اين بار نيز به دليل عب
 .در اين منطقه با احداث آن مخالفت کرد

 
سيد حسن سيدی مدير درمان تامين اجتماعی 

شرقی در حالی از اختصاص زمين برای آغاز  آذربايجان
 تختخوابی تامين ٣٠٠عمليات اجرايی بيمارستان 

اجتماعی تبريز خبر داد که پنج سال از تصويب اين 
  .گذرد یپروژه درمانی م

برای اجرايی کردن بند سه مصوبه سفر هيئت : وی گفت
 در ١٣٨٧دولت به استان آذربايجان شرقی در سال 

 تختخوابی زمينی در ٣٠٠خصوص احداث بيمارستان 
منطقه خاوران تبريز از طرف استانداری پيشنهاد شد که 

های مستمر چند ماهه و استعالم از ادارات  بعد از پيگيری
الفت اداره گاز به دليل انتقال خط لوله گاز مختلف با مخ

اصلی از آن مسير به کشور ترکيه و بررسی در کار 
  .گروه تخصصی در استانداری عمال اين مسئله منتفی شد

با پيگيری مرکز از اين مديريت و : سيدی ادامه داد
تشکيل کارگروه تخصصی امور زيربنايی و شهرسازی 

های دولتی از طرف  ناستان با نمانيدگان منتخب ارگا
 ١٠استانداری و اداره کل راه و شهرسازی زمين 

هکتاری مسطح و مناسب برای ساخت بيمارستان در 
منطقه فاز سه شهر جديد سهند مورد تصويب قرار گرفت 
که مدير کل راه و شهرسازی دستور واگذاری زمين را 
به مديرعامل شرکت عمران صادر کردند که در مرحله 

  ٧ادامه در ص                      .ص استنهايی تخصي
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  ...در آذربايجان چه می گذرد
  :هشدار رئيس جهاد جهاد کشاورزی تبريز

هزار ٦٠٠چنانچه پس روی درياچه اروميه ادامه يابد، به 
هکتار زمين های زراعی ئباغی اين استان آسيب وارد 

  .خواهد شد
فت شهر های ه   با اعالم اينکه آب چاه،مسعود محمديان

 ۶٠٠حاشيه درياچه اروميه شور شده نسبت به نابودی 
های زراعی و باغی اين استان  هزار هکتار از زمين

  .هشدار داد
های مسئول  طور که مقام درياچه اروميه آن: وی ادامه داد
 درصد خشک شده و در آستانه ٧٠اند بيش از  اعالم کرده

  نابودی کامل قرار گرفته است
 شرقی نيز در  کشاورزی آذربايجانرئيس نظام صنفی 

 دشت ايران در وضعيت ٧٠اين خصوص گفته که 
  .بحرانی قرار دارند

های  آثار منفی افت سطح آب: آقای هاشمی گفته است
های  زيرزمينی، چنان رو به گسترش است که بيشتر دشت

  .کشور به مناطق ممنوعه تبديل شده است
مينی، ساالنه های زيرز در اثر شوری آب«وی افزوده که 

 تن نمک به هر هکتار خاک در کشور اضافه ٢٠حدود 
  .شود می

بزرگترين و مجهزترين کارخانه واگن سازی ايران 
  درآستانه تعطيلی

به علت )ايريکو ( شرکت توسعه صنايع ريلی ايرانيان 
عمل نکردن راه آهن و مشتری ها  به تعهدات خود، در 

 که مجهزترين اين شرکت. آستانه تعطيلی قرار دارد 
شرکت واگن سازی ايران و خاورميانه محسوب می شود 

رسما به بهره برداری رسيد و در بيش از ١٣٨٧در سال 
 هکتار زمين تجهيزات ساخت قطارهای اتوبوسی 50

  .موسوم به ريل باس را بنا نهاد
همچنين اين شرکت ساخت واگن های باری لبه کوتاه و 

فری را نيز در دستور لبه بلند، بوژی و واگن های مسا
کاردارد و برنامه ريزی برای صادرات واگن به 

  .کشور را نيز به انجام رسانده است١٠
نفر کارگر يکی از شرکت های مهم در ٤٠٠ايريکو با 

منطقه زنجان و ابهر محسوب می شود اما اين شرکت با 
توجه به عدم اجرای تعهدات مالی مهمترين طرف تجاری 

گفته می شود در . يلی کامل قرار داردخود در آستانه تعط
روزهای آينده ايريکو مجبور خواهد بود تا بيش از 

شرکتی که قرار . نفر از پرسنل خود را تعديل نمايد١٥٠
بود سطح اشتغال در صنعت ريلی در منطقه شمالغرب و 

نفر برساند ، به ١٠٠٠٠استان زنجان را به بيش از 
 نيز بيکار خواهد زودی نيمی از کارکنان فعلی خود را

خانوار ايرانی به آمار بيکاران ١٥٠کرد به عبارت ديگر 
  .ايران افزوده خواهند شد 

 ايريکو همواره به داشتن نيروهای متخصص در صنعت 
ريلی افتخار کرده و يکی از شاخصه های اين شرکت در 

  همچنين قابل ذکر . اين صنعت همين ويژگی بوده است 
های سفارش شده توسط راه آهن است که توليد ريل باس 

  در حال حاضر متوقف شده و قطعات فنی اين قطار 

  
  
  

اتوبوسی مدت هاست در گمرک بندر عباس در حال خاک 
خوردن و اصطحالک کامل هستند و عليرغم قول های 
داده شده هيچ نتيجه ای در ترخيص آن ها به دست نيامده 

  .است 
ت مطالبات معوقه قرار بود اين کارخانه در صورت درياف

نفر در ١٥٠٠و نيز سفارش های جديد با اشتغال مستقيم 
  .سه شيفت کاری به توليد ادامه دهد

فرماندار ابهر در اين خصوص با بيان اينکه در حال 
حاصر تالش های گسترده ای برای حل مشکل دريافت 
مطالبات شرکت ايريکو از راه آهن جمهوری اسالمی 

متاسفانه علی رغم : فتايران صورت گرفته است گ
کارهای گسترده صورت گرفته در اين خصوص هنوز 

  .پاسخ قانع کننده ای دريافت نشده است
کارگران آذربايجانی خواهان وزير کارآمد و آشنا به 

 .حقوق کارگران هستند
 

فعاالن جامعه کارگری و بازنشستگان  استان آذربايجان 
يون کارگری شرقی با امضاء  طوماری از پيشنهاد فراکس

مجلس شورای اسالمی مبنی بر دادن تصدی وزارت 
  .تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علی ربيعی حمايت کردند

قطعا با توجه به «: در اين طومار از جمله آمده است
ويژگی های حساس و مختلف اين وزارتخانه که 
دربرگيرنده آگاهی از حوزه های اقتصادی و اجتماعی 

زمره يکی از وزارتخانه های تحصصی بوده و آن را در 
قرار داده است ايجاب می نمايد فردی مسئوليت اين 
وزارتخانه را بر عهده بگيرد که با کارآزمودگی و سابقه 
اجرايی مرتبط به دور از سياست بازی و منحصر کردن 
فعاليت ها در زمينه صنفی و مهمتر از همه داشتن چهره 

تخاباتی رئيس جمهور ای مردمی که بتواند شعارهای ان
منتخب را در اين زمينه عملی سازد می تواند جامعه 
کارگری را با اتخاذ تدابير الزم از بحران های حساس 
کنونی در حوزه های اشتغال پايدار، اجرايی کردن کامل 
قانون کار ، اصالح ساختار سازمان تأمين اجتماعی و ده 

  .ها مشکل ديگر نجات دهد
رزشمند جناب آقای دکتر علی ربيعی بديهی است سوابق ا

در مسئوليت های مختلف اجرايی و قانونگذاری ما را 
ديگر بی نياز از اشاره کامل به اين سوابق می کند لذا 
ضمن اعالم حمايت مجدد از تشکيل دولت يازدهم 
خواستار بهره گيری از اين نيروی ارزشمند در دولت 

يم کارگران جديد بوده و به حضرتعالی اطمينان می ده
استان آذربايجان شرقی در کمال آرامش برای پيشبرد 
صنعت ، کشاورزی و توليد و ارايه خدمات در کنار 

  .»دولت يازدهم قرار دارند
بيمارستان شهر هريس که توسط زلزله تخريب شد، 

  .همچنان مخروبه باقی مانده است
 بيمارستان شهر هريس که در زلزله اخير آذربايجان 

فرماندار هريس .  ، به حال خود رها شده استخراب شده
  در پايان جلسه شورای اداری آذربايجان شرقی با صدای 

  ٨ادامه در ص                                            
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  ...در آذربايجان چه می گذرد
  

بلند و در حضور معاون اول احمدی نژاد به اين مسئله 
  .اعتراض کرد

شورای اداری استان آذربايجان  داريوش مرادی در 
شرقی که با حضور معاون اول رئيس جمهور در سالن 
جمهوری اسالمی استاندار برگزار شد با صدای بلند 
اعتراض خود را نسبت به بی توجهی به بيمارستان 

بنده در : و گفت. تخريب شده اين شهرستان اعالم کرد
تخريب ميان مردم منطقه شرمنده هستم متاسفانه با وجود 

کامل بيمارستان در زلزله اخير ارسباران کمترين توجهی 
محمد رضا رحيمی به نحوه . به اين بيمارستان نمی شود

شما بياييد به خودم : اعتراض فرماندار انتقاد کرد و گفت
  .مطرح کنيد تا موضوع را پيگيری نماييم

اين گزارش حاکی است، بيمارستان جديد التاسيس هريس 
 گذشته ارسباران به کل تخريب شد و در زلزله سال

تاکنون اقدامی در راستای احداث بيمارستان جديد 
  .صورت نگرفته است

  نماينده اردبيل با انتقاد  ازطرح انتقال آب ارس به 
  .درياچه اروميه، آن را کارشناسی نشده و مخرب دانست

اخيرًا نمايندگان تبريز با : حبيب برومند  اظهار داشت
الدينی درصدد انتقال آب رود ارس به  جتا کمک مير

برداری شرب و صنعتی از اين  درياچه اروميه و بهره
بار به شمار  انتقال هستند که واقعًا چنين اقداماتی تاسف

 ۵٠در حالی که از : وی به خبر نگاران گفت. رود می
سال پيش اراضی دشت مغان به صورت کارشناسی شده 

رس زير کشت رفته با اين با آبياری ثقلی از طريق رود ا
انتقال به مرز نابودی خواهد رسيد و به يقين مشکالت و 

  .گير خواهد بود معضالت بيکاری نيز دامن
سوار در مجلس شورای  آباد و بيله نماينده مردم پارس

در حالی که پاياب سد خداآفرين قادر به : اسالمی افزود
و آباد است   هزار هکتار از اراضی پارس۴٠آبياری 

دستاورد آن توليد محصوالت متنوع کشاورزی است 
انتقال آب رود ارس به درياچه اروميه با اعتبار و 

 متری هيچ توجيه ٨٠٠ای گزاف و در ارتفاع  هزينه
آباد  اقتصادی نداشته بلکه به نابودی کشاورزی در پارس

 .شود و مناطق شمالی استان منجر می
 

نه چندين بار تذکر  بنده در اين زمي :برومند ادامه داد
اندرکاران اين امر  شفاهی و کتبی به وزير نيرو و دست

ام چرا که معتقدم با اين انتقال شبکه پاياب سد  داده
 هزار هکتار اراضی منطقه ٢٠٠خداآفرين که قادر است 

انتظاری آبياری کند منتفی شده و  ها چشم را بعد از سال
  .امکان اين امر فراهم نخواهد شد

انتقال آب به درياچه اروميه تمام : نشان کردوی خاطر
 سال اخير در منطقه را در انتقال ۵٠ها و زحمات  تالش

ای از بين  های آبياری ثقلی و قطره آب و انجام پروژه
خواهد برد در حالی که هيچ توجيه فنی برای انتقال آب 

  رود ارس به درياچه خشک شده اروميه وجود ندارد و 

  
  
  
  
  

کند با حرکت نمايشی در اين زمينه  عی میدولت تنها س
  .اقدام يکجانبه را انجام دهد

سوار در مجلس شورای  آباد و بيله نماينده مردم پارس
کارشناسی  بنده معتقدم اين انتقال غير: اسالمی يادآور شد

زده  شود و قطعًا دولت آينده جلوی اين کار شتاب انجام می
ی پايانی و با و عجوالنه را که دولت دهم در روزها

نفوذ  ای از نمايندگان و همچنين افراد ذی سردمداری عده
دهد جلوگيری  استان آذربايجان شرقی و غربی انجام می

کرده و اجازه نخواهد داد اين انتقال با ثمره خشک شدن 
بسياری از اراضی و نابودی بخش کشاورزی در 

  .آباد صورت گرفته و انجام شود پارس
 سال بالتکليف 6ی آذربايجان پس از کارخانه خودروساز

  .است
در همين رابطه محمداسماعيل سعيدی نماينده تبريز، 

خودروسازی : آذرشهر و اسکو در مجلس نهم گفت
های زيرمجموعه ايران  آذربايجان که يکی از واحد

 سال است که در ميان ۶خودرو است نزديک به 
 غير های پياپی، توجهی مسئوالن و به تعويق افتادن بی

  .برداری است قابل بهره
که بسياری از مسئوالن تامين  در حالی: سعيدی افزود
ترين مشکل خودروسازی آذربايجان تلقی  قطعات را مهم

های  کنند اين استان به دليل بهره مندی از شرکت می
. سازی خودرو نياز به انتقال قطعه از تهران ندارد قطعه

به شکل مستقيم توانست  اين واحد می: وی تصريح کرد
  . نفر فرصت شغلی جديد ايجاد کند۵٠٠برای دو هزار و 

اين واحد صنعتی با داشتن ظرفيت عظيم و : سعيدی افزود
ها  با استفاده از آخرين الگوهای جهانی در برخی بخش

  تر از خطوط ايران خودرو و سايپا آماده پيشرفته
برداری است، اما متاسفانه به علت وجود برخی  بهره
  .وانع تاکنون اين مجتمع صنعتی افتتاح نشده استم

جمهور به استان  در آخرين سفر رئيس: وی ادامه داد
ای مبنی بر افتتاح  آذربايجان شرقی هيات دولت مصوبه

 به تصويب ٩٢اين مجموعه در روز سوم خرداد سال 
رساند اما سوم خرداد هم درميان سکوت مسوالن و 

  .شتسکون خودروسازی آذربايجان گذ
 وی با تاکيد بر اينکه اين واحد صنعتی بايد رونق گرفته 

پس از اينکه : و وارد چرخه توليد شود اظهار داشت
کارخانه خودروسازی آذربايجان به صورت رسمی افتتاح 

بر انتقال اين کارخانه به شهری  هايی مبنی نشد زمزمه
رسيد اما بايد توجه داشت که کارخانه  ديگر به گوش می

  .شرقی ايجاد و بنا گذاشته شده است ربايجاندر آذ
های الزم  تمامی زيرساخت: وی در پايان عنوان کرد

برداری از خودروسازی آذربايجان وجود دارد  برای بهره
ريزی دقيق اين واحد  اما متاسفانه به دليل نبود يک برنامه

 .صنعتی ناکارآمد مانده است
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 درگذشت"  کسیب رکويش"شاعر نامدار خلق کرد، 

  
 کس شاعر مطرح ی برکوي ها شی گزارش خبرنگارگزاربه

.  در گذشتیسالگ٧٣مرداد ماه در سن ١٣ شنبه کيخلق کرد 
 شي است و شعرهايیآشنا  شاعر نامراني  در ای شاعر انقالبنيا

  .اند  ترجمه و منتشر شدهیبه فارس
 عراق بود و هيمانيدر سل١٩٤٠ زاده سال کس ی برکويش

 مشکالت لياو به دل.  هم شاعر بودکس، ی فائق بپدرش،
 کرد و پس از آن به عراق ی پنج سال در سوئد زندگیاسيس

 شاعر به نام ني مجموعه شعر انياول١٩٦٨در سال . بازگشت
 مجموعه ني چندسندهي نونيمنتشر شد و تاکنون از ا» مهتاب«

 نوشته »اي و دررمرديپ« منظوم و ترجمه شنامهي دو نماشعر،
 یاثر لورکا به زبان کرد»  خونیعروس« و ینگويرنست هما

  . استدهيبه چاپ رس
، »عقاب «،»یدو سرو کوه« به کس ی بیها  مجموعه شعراز
عطشم را شعله «، »کرکس «،»آفات«،»دم دهيسپ«، »رود«

مار و  «،»بيصل«، »ها دره پروانه «،»نشاند یفرو م
ه  واژنيا« و »ی و آزادهيسا«، » شاعرکيروزشمار 

 شاعر به ني ای شعرهانيهمچن.  اشاره کردتوان ی م»آبرو یب
  .اند  و منتشر شدهرجمه زبان تنيچند
 قرار است پس از ماه رمضان از سوئد به عراق رکوي شکريپ

  .شود ی به خاک سپرده مهيمانيمنتقل و در سل
 شاعر مطرح ُکرد، کس، ی برکوي شیسپار  خاکنيي آی  درباره

 با حضور ی رمضان در سوئد مراسمدي عگفته شده است بعد از
 کري و پشود ی کشور برگزار مني عراق در ای فرهنگزنيرا
 منتقل و بر اساس هيماني به سلژهي ويیماي با هواپکس ی برکويش

 در پارک ه،يماني خودشان و با موافقت شهردار سلتيوص
  .شود ی به خاک سپرده مهيماني سلیآزاد
 یع شدن جوانان و برگزار است که محل جميی پارک جاني ا

 یسپار در روز خاک.  استی شعرخوانیها  و جلسهها واليفست
 یهماناني شاعران و مسندگان،ي با حضور نوی مراسمزي نشانيا

  .شود ی برگزار مهي همسایاز کشورها
 در کس ی برکويها به درگذشت ش  در واکنشگزارشگران

 هي ترک وهيدر کردستان عراق، سور: ها نوشته اند  رسانه
 که نيبا توجه به ا.  بودادي زاري موضوع بسنيها به ا واکنش

 گري منتقل نشده، در حلبچه و دهيماني هنوز به سلشاني اکريپ
 یها  مختلف و جلسهیها  کوچک برنامهیها شهرستان
 هم یونيزي تلویها  او برگزار شد و شبکهادي به یشعرخوان
  . دادند اختصاصشاني را به ایا ژهي ویها برنامه

 شاعر، درآمد حاصل از چاپ آثارش به ني اتي بر اساس وص
 نيهمچن. کند  ی مداي کودکان اختصاص پی براهيري خیا مؤسسه
 مانده، چه در اروپا ی که از او برجایاست اموال  کرده تيوص

 شود »کس یب« به نام یا زهي جاجادي صرف اه،يمانيو چه در سل
 داي اختصاص پن جواناید شعر ُکری  مجموعهنيکه به بهتر

  .کند
 شاعر اظهار ني ایتي و شخصی شعریها یژگي وی  درباره
 متعهد و مسؤول نسبت به جامعه و یتي شخصکس یب: نوشته اند
 هم در ی اساسی سه جنبه.  داشتی و آزادی انسانیها  آرمان

وجوگر و به دنبال   جستیاو شاعر. دي دتوان  یشعر او م
توان در  ی به نام انسان ُکرد را میوم مفهني بود، همچنیآزاد

 یزي بخواهد راجع به کردها چیشناس  که هر شرقديآثار او د
 کردها را در هي علعي فجاخياو تار.  آثار او را بخواندديبداند، با
   و از ها ی آوارگ،یاسي سیها  داده است؛ شکستیآثارش جا

 

  حلبچه تا کشتار يیايميبمباران ش
  در نيسُکردها توسط صدام ح

   در شعرنيهمچن.آثارش آمده است
  حقوق زنانی بحث  برابرکس ی ب

  . برخوردار استتي با مردان  از اهم
 کس یکرد در مورد ب  از روشنفکرانیکي ی حلبچه اوانيمر
 روشنفکر را در عراق کي شاعر، ما نيبا فوت ا:  دي گویم

 یبرا ماي او بعد از عبداهللا گوران که مانند نم،ياز دست داد
 شعر ُکرد بود و من خي اتفاق تارنيتر  بود، بزرگیشعر فارس
او در . د بمانی او خالی سال جایها   سالکنم  یفکر م
 مختلف به مردم متعهد بود؛ قبل بعث، در زمان یها حکومت

ها شده    کوهی  و آوارهدياو تبع. بعث و اآلن به مردم متعهد بود
 ني در اکه نيبا وجود ا. دبود، اما از تعهدش دست برنداشته بو

 اما باز هم او به مردم م،ي داشتی ُکرد و خودیها ما حکومت  سال
  . حاضر بودی اجتماعیها  نهي زمی همهمتعهد ماند و در 

 را کرد که ی در شعر ُکرد همان کارکس یب:  کرددي تأکیا  حلبچه
 انجام ی و احمد شاملو با شعر فارسني در شعر فلسطشيمحمود درو

 رکويش. بودتسوسي رسياني ناظم حکمت و ی او در اندازه. ندداد
 مدال ،ی توخولسکی جهانزهي سوئد جاريوز  از دست نخستکس یب

 . کرده بودافتي را درات،يافتخار در ادب
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   در اعتراضیتجمع هزاران زنجان
  ی کارخانه سرب و رویاندها پسمبه

   از یکي ١٣٩٢ مرداد ٢٠ کشنبهي
   نيتر تي و پر جمعنيتر سابقه یب

   یها  و تجمعها يیمايراهپ
   با موضوعراني در ایاعتراض
  ی ناشیستي زطي محیها ی آلودگ
   سریها  کارخانهیها تي از فعال
   در شهر زنجان برگزار شدیب و رو

    هزاران نفر ازيیماي راهپني ادر.
 شهر نسبت ني ای و تجمع مقابل استانداريیمايمردم شهر زنجان با راهپ

 استان اعتراض ني در ای کارخانه سرب و روی و پسماندهاها یبه آلودگ
 يیماي راهپني شرکت کننده در اتي ها جمعی گزارش خبرگزاربه.کردند

 سال ٣۵ هوا در ی و آلودگستي زطيهم با موضوع مح  آنیاعتراض
 یدر پ« فارس گزارش کرده که یخبرگزار.ابقه بوده استگذشته کم س

 زنجان بسته شد و ی به استانداری منتهاباني تجمع گسترده مردم خنيا
 ی براتي درخواست کمک و حماني خود از مسئولیمردم با شعارها

 انتقال کارخانه ی براري چند سال اخدر.» کارخانه را داشتندنيانتقال ا
 اما تا ، شدهیزير   از شهر زنجان برنامه دوری به نقاطیسرب و رو

 محمد. صورت نگرفته استيی جا  جا بهني درباره ایکنون اقدام جد
 تجمع کنندگان گفته که اني استاندار زنجان هم با حضور در م،نژاد یرئوف

 یخبرگزار». داردتي اهمني مسئولی برازي مردم نیها قطعا اعتراض«
 استاندار با ادامه ی از سخنران خبر داده که مردم پسنيفارس همچن

تا « شهر حرکت کردند ني خود به سمت دفتر امام جمعه ایشعارها
 زي در استان نهي فقی ولندهي اعتراض خود را به گوش نمایصدا

 يی شعارهای انتظامیروي نسي زنجان با وجود حضور پلمردم.»برسانند
 ما ميترس نمينترس«، » گردددي بالي تعطیکارخانه سرب و رو«همچون 

 یسرب و رو«، » اتحاد اتحادرتي باغیهمشهر «،»ميهمه باهم هست
 خود یها  سر داده و  بر اعتراض»ميخواه ی تازه می هواميخواه ینم

 سرب ی از کارشناسان اعتقاد دارند که آلودگیاريبس.  کردندیپافشار
 و ها وهي می آب و حتی آلودگن،ي سرطان، سقط جنشيزنجان باعث افزا

 بار ري اخی سالهادر. زنجان شده استی و باغیت کشاورزمحصوال
 اچهي از آن جمله مردم زنجان نسبت به خشک شدن درجانيمردم آذربا

 روبرو یتي  اقدام به اعتراض کرده اند که با مقاومت مقامات امنهياروم
 به جرم شرکت در ی و مدنیاسي از فعاالن سیتعدا. شده است

 . شده اندی زندانی و راهري دست گیطي محستياعتراضات ز



  
  

  
  

  
  ساله۴ دوره کي ی برایدکتر حسن روحان

   شدراني جمهور اسي رئرسما
 

 ی علی مراسمکي یط١٣٩٢مرداد ١٢ز شنبه  روعصر
 ني از مسئولیاري در حضور سران سه قوه و بسیخامنه ا
 استي رذي حکم تنفی خارجی کشورهای و سفرایکشور
 در ی روحانیآقا.  را اغالم کردی  حسن روحانیجمهور

 برون رفت از ی نکته نظرات خود برااني مراسم به بنيا
انتخابات خرداد  : ت و گفاخت کشور پردی بحرانتيوضع
گرچه با ترديد و سوء ظن بخشي از جامعه آغاز شد، ٩٢

: ولي با تاييد و استقبال عموم مردم به پايان رسيد،گفت
انتخابات با شفافيت و رقابت و آرامش کامل برگزار شد و 

  . غافلگير کننده بودی بسيارینتيجه آن برا
لم و مشارکت باال، برگزاري سا:  اضافه کردجمهور رييس

هاي نامزدها و  بدون حاشيه انتخابات، شعارها و سياست
حجم گسترده بحث و نقد در جريان انتخابات، همگي 

دهنده فرآيندي رو به کمال در جمهوريت و اسالميت  نشان
خرداد ٢٤مردم در انتخابات : و افزود.  نظام است

نظير خود از   و با حضور کمآفريدند بزرگ یا حماسه
اعي، سياسي و فرهنگي کاستند و بر  اجتمیها شکاف

 ملت و منزلت جهاني بيشتر ايران تاکيد یوفاق و همگراي
 که از دل انتخابات برآمد، سرمايه ینشاط و اميد. کردند
 که یا  ايران مهيا کرد؛ سرمايهی را برای جديدیاجتماع

 و تهديدات از دامان خاطراتنه تنها موجب رفع و دفع م
 را براي جهش در جهت یديدکشور شد، بلکه فرصت ج

  .جانبه کشور به وجود آورد پيشرفت همه
 من، حفظ ی کرد که مسئوليت محوردي همچنين تاکیو

اميد و اعتماد مردم است، مردم در انتخابات 
بعد از اين نوبت تکليف ما مسئوالن است . آفريدند شگفتي

که در همه سطوح نظام حقوق و تکاليف مردم را محترم 
داقل انتظار مردم از دولت جديد، ايجاد ثبات ح. بشماريم

 است که یها و تنگناهاي  دغدغهرفعها و  در همه زمينه
من با حمايت مردمي پا به .  ... کشور با آن مواجه است

 که خواستار بهبود یميدان مسئوليت گذاشتم؛ مردم
خواهند از   که ميیمعيشت و منزلت خويش است، مردم

خواهند  ور باشند، مردمي که ميفقر، فساد و تبعيض به د
 و عقالني رشد کنند و به آينده ی آزاد معنویدر فضا

  .مطمئن باشند
 دولت يازدهم با اشاره به شرايط حساس کشور و رييس

 یگير جهت.... رو هستند  مشکالتي که مردم با آن روبه
 ايران، تعامل سازنده با جهان و یدولت نجات اقتصاد

  . اخالق استیاحيا
 ی که کشور در عرصه جهانیا اشاره به مشکالت بیو

 ی جديدیها الملل نيز گام ما در عرصه بين: دارد گفت
 و ی تامين منافع ملی ملت ايران در راستای ارتقایبرا

داريم گرچه تنگناها فراوان است، ولي  ها برمي رفع تحريم
  . آينده روشن و اميدبخش استیها افق

  
  

  
  
  
  
 یها جامعه ما ظرفيت: رد کدي تاکی در عرصه داخلو

 یها م  دارد و با اتکا به سرمايهیشناخته و ناشناخته زياد
البته بايد فضا و فرصت . توان به اين هدف دست پيدا کرد 

 تمام ايرانيان باز شود و بگذاريم که یخدمت برا
ها پاک  ها از کينه شايستگان بر ملت خدمت کنند و سينه

 یقهر و دوستي جا ی جای دهيم که آشتاجازهشود و 
دشمني بنشيند و اسالم با چهره رحماني خود و ايران با 
چهره عقالني خود و انقالب با چهره انساني خود و نظام 

 .با چهره عاطفي خود حماسه بيافريند
 
من از ملت ايران :  گفتني چناني در پای روحانی آقا

 تحليل یها کنم که فراتر از قله  ی میتشکر و قدردان
پردازان در عرصه حاضر شدن و  ران و نظريهپژوهشگ

 کشور در شرايط حساس قرار دارد ینشان دادند که وقت
من . کنند  از حمايت از کشور و نظام دريغ نميیا لحظه

فشارم و از تمام   ی می را به گرمیرانها اي دست ميليون
کنم   ی گفتند، تشکر می آری رایها  که به صندوقیکسان

  .ها را داشته باشم حقاق اعتماد آنو اميدوارم که است
 به مي بعنوان رهبر رژی خامنه ای مراسم علني ااني پادر

 ی جمهوراستي رذي تنفرامونينکته نظرات خود پ
 در مسائل ی نکته نظرات روحاندياو ضمن تائ. پرداخت

 که نفوذ ی و افرادی از مسئوالن کشوری و خارجیداخل
  . کنندتي حمامازدهيکالم دارند خواست تا از دولت 

 راه نکهي با اذعان به ای روحانی که آقادي آی نظر مبه
 ینفوذي ذی گروه هادانديو م.  رو داردشي را پیدشوار

 وجود دارد که با هرگونه ی اسالمی جمهورتيدر حاکم
 آنها به خطر ی و اقتصادیاسي که منافع سی و تحولرييتغ
 ی فردانکهيکما ا.  مخالفند و مقابله خواهند کرداندازد،يب
 ها ی باندها سنگ اندازني توسط همیروزي و پخاباتانت

 کرد مشکالت  و معضالت مردم و یسع. شروع شد
 اقتدارگرا و ی  گروهاني عملکرد همجهيکشور را که نت

 در دوران دولت ژهي گذشته، بویرانت خوار در سالها
 نژاد بوجود آمده است، با صراحت به یهشت ساله احمد

 حضور دارند، ذي تنفمراسم آنها که  در نندگايرخ نما
 شي گرفتن از رهبر نظام از موانع پديتا بلکه با تائ. بکشد

 دولتش به عقب ني آغازی ماههایرو،  آنها را حداقل برا
. ستي روشن نزي حال هنوز همه چنيبا ا.  واداردینينش
 و مجلس هي فقی وللتري که او از فی انهي کاببيترک
 راه ني داد که در اهدراند، نشان خوا بگذی اسالمیشورا

 .چقدر موفق بوده است
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 نامه حسين رونقی ملکی زندانی سياسی آذربايجانی

 از زندان به بازجويان
 

حسين رونقی ملکی در پی رخدادهای پس از انتخابات 
سال زندان ١٥بازداشت و به ٨٨رياست جمهوری سال 

اسفند ٢٤در روزنامه کيهان شريعتمداری . محکوم شد
اتهامات سنگينی از قبيل  اقدام عليه امنيت ملی و ١٣٨٨

به او وارد ... ارتباط با سازمان های خارج از کشور و 
برای اعتراف گيری و کشاندن وی به پای تلويزيون . کرد

نيروهای امنيتی سپاه پاسداران به شدت او را تحت فشار 
ض به او بارها در اعترا. روحی و روانی قرار دادند

. دسيسه های بازجويان دست به اعتصاب غذا زد
مسئوالن زندان به جای پاسخگويی او را به زندان 
انفرادی منتقل و بيشتر تحت فشار روحی و روانی قرار 

او بر اثر شکنجه های وارده مهره کمرش . می دادند
آسيب ديده و يکی از کليه های خود را از دست داده 

 .است
   نامه به بازجويان

 در دنيا
 اگر صدای بماند،
 اگر سرودی بماند،

 ای بماند؛ اگر کلمه
 صدای انسان،
 سرود انسان،

 :در اين کالم است
 !ای رهايی پرواز از قفس عشق من،
 !ای طلوع مقدس آزادی،

 برادران بازجو، حاج ناصر و آقای توکلی؛
 سالم
دانم که در بيان ما رايج نيست به عنوان زندانی  می

يان خود را برادر خطاب کنيم و شايد خود سياسی، بازجو
شما در نهان خود با توجه به آنچه بر ما رفته است اين را 
طبيعی بدانيد که هيچ گونه احساس عطوفتی نسبت به شما 

اما من در اين نوشته نه بنای کينه جويی . نداشته باشيم
خواهم خاطرات تلخ دوران بازداشت و  دارم و نه می

. د، خانواده و دوستانم يادآوری کنمزندان را برای خو
خواهم از رفتار و  بلکه فارغ از هرگونه کينه توزی می

 ساعت اول بازداشتم ٢۴برخورد شما و همکارانتان در 
 بگويم تا هم هميهنان بدانند چه جفاهای در ٨٨در سال 

ام صورت گرفته است و هم شما اگر  حق من و خانواده
ف ديديد قدری در نوع سخنان مرا مطابق واقع و انصا

عملکردتان تأمل و قضاوت کنيد و از مسير از نظر من 
من بنای کينه . ايد برگرديد اشتباهی که در آن قدم گذاشته

ها و  جويی و انتقام ندارم چون معتقدم در مقابل اشتباه
 .خطاهای ديگران بايد گذشت داشت

 جناب آقای توکلی
اره برق  وقتی خود را مامور اد١٣٨٨ آدر ٢٢عصر 

 ها تن از همکاران خود به  معرفی کرديد و به همراه ده
 

 
 
 
 

 زور وارد حريم خانه و 
 خانواده من شديد، آيا فکر

 نکرديد در آن خانه مادر و پدر من که معتقد به اسالم و 
کنند؟ حتما به خاطر داريد که  شريعت هستند زندگی می

خانه را مادرم پس از هجوم شما، برای حفظ حجاب، پرده 
آيا شرع و قانونی که حضرتعالی ! بر سر خود کشيد

ظاهرا به آن پايبند هستيد، ضرب و شتم يک متهم را 
کند که شما جلوی  اش تاييد می جلوی ديدگان خانواده

ديدگان پدر، مادر و خواهرم مرا مورد ضرب و شتم 
های مادرم، حال بد پدرم و  قرار داديد و حتی به التماس

ای  تمايل ندارم به گونه! اهرم توجهی نکرديدفريادهای خو
بنويسم که تصور کنيد در من حس کينه توزی به شما 
وجود دارد اما واقعيت اين است که وقتی به مادرم که 

کرد که  جلوی پای شما زانو زده بود و با گريه التماس می
اعتنايی و  اجازه پوشيدن لبلس به من بدهيد آن طور بی

و حتی حرمت زن بودن و مادر بودن توجهی نموديد  بی
 همان لحظه بر من روشن شد   او را مراعات نکرديد در

توانم انتظار قانون مداری و انسانيت از شما داشته  که نمی
آن هنگام که جلوی چشم خواهرم با خشونت عريان . باشم

به دستانم دستبند زديد مرا اسير نکرديد، بلکه روح اسير 
 .خود را به نمايش گذاشتيدروح و خشن  و جسم بی

 جناب حاج ناصر
به هنگام انتقال من به بازداشتگاه اطالعات سپاه تبريز 
مرا که بر دستانم دستبند زده و بر رويم پتو انداخته بوديد 
در ميان صندلی ماشين ناجوانمردانه زير مشت و لگد 
گرفتيد و زمانی که به اين رفتارتان اعتراض کردم 

ناسزاهای که به مادر، خواهر و تر و  ضربات شديد
تر شد و حتی تهديد کرديد که  داديد رکيک ام می خانواده

به ياد دارم سمت ! کنيد ام را بازداشت می اعضای خانواده
چپ من نشسته بوديد و ضربات محکمی به پهلوی چپم 

!  همان موقع با صدای بلند از درد ناليدم  کرديد که وارد می
برای من فيلم بازی نکن “: اما شما با خنده گفتی

 .و با شدت بيشتری ادامه دادی” !…مادر
 برادران بازجو

شب هنگام که به بازداشتگاه اطالعات تبريز رسيديم من 
بدون لباس گرم و مناسب، ناالن از درد پهلو بودم، 

پنجره سرد در  توجه به وضعيتم مرا در يک سلول بی بی
مرا به اتاق  انداختيد، پس از اندکی ٧٠*١۵٠ابعاد 

بازجويی منتقل کرديد و هر دو به همراه تعدادی ديگر از 
بازجويان باالی سر من حاضر شديد، اين بار نوبت آقای 
توکلی بود که مرا بشدت مورد ضرب و شتم قرار دهد به 

های لب و  طوری که دندانم شکست، تمام دهانم بخاطر زخم
شد و از زبانم که حاصل ضربات مشت شما بود پر از خون 

با اين همه اوصاف . تر خون آمد سرم به خاطر ضربات انگش
و وضعيت جسمی بد من برخورد غيرقانونی، غير شرعی و 

 غيرانسانی شما همراه با 
  ١٢                                            ادامه در ص      
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 .…نامه حسين رونقی
ا همچنان ادامه ه ام و تهديد آن فحاشی و توهين به خانواده

 .داشت
 جناب حاج ناصر

های شخصی که بشدت  در بازداشتگاه، صدای فرياد و ناله
کشيد به گوشم رسيد و من فکر کردم همانند  زجر می

بازداشتگاه های ساواک صدای شکنجه شدن اشخاص را 
کنند، اما من اشتباه  برای ايجاد رعب و وحشت پخش می

ا برای دستيابی به کردم و غافل از آن بودم که شم می
بهت زده شدم . زنيد اهداف خود دست به هر کاری می

زمانی که برادرم را در مقابل خودم ديدم، عمق فاجعه را 
تازه متوجه شده بودم، صدای ناله و زجر کشيدن برادرم 

کشيد؛ برادرم را با باتوم،  ه ها در سرم سوت می تا ما
ديگر توان شالق و شوک الکتريکی آنقدر زده بوديد که 

فرياد کشيدن هم نداشت، او را برای اعتراف گيری و 
تحت فشار قرار دادن من چنان شکنجه کرديد که ستون 

هايش بخاطر  فقراتش آسيب ديد، دندانش شکست و کف پا
توانست حتی  ضربات شالق تا چند هفته زخم بود و نمی

های  هنوز کبودی. راه برود و روی پاهای خود بايستد
رحمی شما در شکنجه  بی. وی چشمانم استصورتش جل

برادرم به حدی بود که ماموران بند امنيتی دو الف به 
هنگام تحويل گرفتن وی در گزارش خود چنين نوشته 

متهم طوری ضرب و شتم شده که قادر به راه “: بودند
رفتن و ايستادن نيست و از ناحيه گوش دچار خونريزی 

 بدن وی کامال شده است و آثار کبودی در صورت و
 ”.نمايان است

 برادران بازجو
گويم اما شما به زبان  من به زبان حقيقت سخن می

خشونت و متاسفم که بگويم به روش غير انسانی؛ قبال 
ام برای آزادی و آبادی سرزمينم  ام که اگر کاری کرده گفته

بوده است و من با کتک و تهديد، حرف زور را نخواهم 
نگران ايران و هم وطنانم هستم و ام من  گفته. پذيرفت

مرا متهم به . دهم جانم را هم بدای کشورم و خاکم می
دانم کدامتان  گستاخی و ياغی بودن کرديد؛ نمی

ناجوانمردانه از پشت سر شوک الکتريکی را به من زديد 
و شروع کرديد به تهديد و ناسزا گفتن؛ تحت فشار قرار 

گفتيد  می. ويزيونیدادن برای اعتراف گيری و مصاحبه تل
ايد، عهد و پيمان را،  خانواده و دوستانم را از من گرفته

 همان   از! کرديد اما اشتباه می. دهان و زبان را، انديشه را
ام هر چه  ابتدا گفتم که در مورد خودم و کارهای که کرده

 بخواهيد خواهم گفت چون اعتراف به کار و هدفی که به 
 
 
  
  
  
  
 
 

 
 
  
  

اما از من از کسی نپرسيد، . ارم اشتباه نيستآن ايمان د
همکاری نخواهيد و نگوييد که بايد اعتراف و مصاحبه 

که اگر قرار بر انتخاب باشد من مرگ را ! تلوزيونی بکنم
نهايت حقيقت را متوجه شديد که   انتخاب خواهم کرد و در 

آقای توکلی يادتان . هايم مصمم هستم من نسبت به باور
کرديد در   مرا از تبريز به تهران منتقل میهست که وقتی

فرودگاه تبريز با هم درگيری لفظی شديدی پيدا کرديم و 
! من گفتم قانون به تو اجازه نداده برادرم را شکنجه کنی

تو به من هجوم . ام را تهديد کنی حق نداری خانواده
کنم که  قانون من هستم و من تعيين می“: آوردی و گفتی

 ”!د يا نداردچه کسی حق دار
 برادران عزيز

ها بخش بسيار کوچکی از وقايعی است که در  اين گفته
 ساعت اول بازداشتم رخ داده است و جزئيات ٢۴

های که در  ها و ظلم ها؛ ناروايی مختصری از حق کشی
ام رخ داده است که ديگر زندانيان  حق من و خانواده
با همه . اند ههايشان نيز از آن مستثنا نبود سياسی و خانواده

دانم که هنوز مقام های ارشد  ها و مستندات می اين اتفاق
قضايی نقض حقوق شهروندی را که بخشی از حقوق 

کنند با اين حال، من از بازگويی  بشر است کتمان می
اميد نخواهم  حقايق خسته و از تالش برای بهبود اوضاع نا

با دانيد که کسانی که اهداف خود را  شما نيز می. شد
گاه به  برند هيچ قانون شکنی و قانون گريزی پيش می

 .مقصد نخواهند رسيد
 برادران عزيز

ها اعتقاد دارم و برای همين  من به تغيير و اصالح انسان
گويم پيش از آنکه در نزد خانواده و فرزندان خود به  می

های که  ها و ظلم خاطر اعمالتان شرمنده شويد، برای ستم
های مان انجام  ان سياسی و خانوادهدر حق من، زنداني

ايد از خدا و مردم و بخصوص ستم ديدگان طلب عفو  داده
و بخشش کنيد که خداوند بزرگ درهای توبه را در همه 

باشد که . حال برای بندگان گناهکارش باز گذاشته است
های شان و هيچ  هيچ پدر و مادری داغدار جگرگوشه

های عزيزان   رنجها و خواهر و برادری غم خوار درد
خود نباشند و هيچ همسری و فرزندی زندگی خود را تنها 

نه از من بلکه از پدر و مادرم بخاطر آزار و . نگذرانند
ايد عذرخواهی کرده و  ها رسانده های که به آن اذيت

ها به بزرگواری خودشان از سر  دلجويی کنيد چرا که آن
  .تقصيرات و گناهان شما خواهند گذشت

  مندردهای
  
  
  
  
  
  
  
  

١٢ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم            ١٣٩٢ مرداد١٠٥  شمارهدوره پنجم

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

 



  
  

  

 
  سال را اعالم کرد٧٦ نرخ تورم یبانک مرکز

  نژاد ی تا احمدی از عصر پهلوراني اتورم
 ديدرصد رس٤٥/ ١ امسال به   در خردادیا  تورم نقطهنرخ
 کاالها و ی شاخص کل بها،ی در گزارشی مرکزبانک

) شاخص تورم (راني ای در مناطق شهریخدمات مصرف
 هيرا براساس سال پا١٣٩١تا ١٣١٥ یها  سالنيب

 نرخ تورم ني گزارش، باالترنيدر ا. اعالم کرد٩٠
 و یلي جنگ تحمانيسال پس از پا هفت(٧٤مربوط به سال 

با رقم ) کاي آمریها مي از تحریهمزمان با اعمال موج
و ٢٥، ٢٤ یها  آن مربوط به سالنيدرصد و کمتر ٤٩/٤
 یدرصد، منف١٤/٤ ی با ارقام منفبيبه ترت٢٩
 یبانک مرکز. درصد است ١٧/٢ یدرصد و منف ١١/٥

:  اعالم کرده استگونه نينرخ تورم هشت سال گذشته را ا
 ٨٥درصد، سال١٠/٤معادل ٨٤ سال انينرخ تورم پا

درصد، ١٨/٤معادل ٨٦درصد، تورم سال  ١١/٩ دلمعا
درصد،  ١٠/٨معادل ٨٨درصد، سال ٢٥/٤معادل ٨٧سال 
درصد  ٢١/٥ معادل٩٠درصد، سال ١٢/٤معادل ٨٩سال 
ماه ١٢نرخ تورم در . درصد ٣٠/٥معادل ٩١ سال انيو پا
 به یماه منته١٢نسبت به ٩٢ سال ماه ني به فروردیمنته

 به یماه منته١٢درصد، در ٣٢/٢معادل ٩١ ماه نيفرورد
 ماه بهشتي به اردیماه منته١٢نسبت به ٩٢ ماه بهشتيارد
ماه   به خردادیماه منته١٢درصد و در  ٣٤معادل ٩١
معادل ٩١ به خرداد ماه یماه منته١٢نسبت به ٩٢
 ی با بررسی بانک مرکزن،يهمچن. درصد اعالم شد ٣٥/٩

 ی در مناطق شهریصرف کاالها و خدمات میشاخص بها
 را یجار نقطه در خردادماه سال به  نرخ تورم نقطهران،يا

 ی شاخص بهایبانک مرکز.  درصد اعالم کرد٤٥/١
 در راني ایاطق شهر در منیکاالها و خدمات مصرف

 را اعالم کرد که براساس آن نرخ یجار خردادماه سال
نقطه خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه  به تورم نقطه
 نرخ در خردادماه نيا. درصد بوده است ٤٥/١سال قبل 

 شيدرصد افزا٣/٤ زانيامسال نسبت به ماه گذشته به م
نسبت  یجار  در سه ماهه سالیبه صورت کل. داشته است

نقطه به  به به دوره مشابه سال گذشته نرخ تورخ نقطه
براساس اعالم بانک . درصد بوده است ٤٣ زانيم

 در خردادماه ها یدني و آشامها یاک در گروه خور،یمرکز
 زانيامسال نسبت به ماه مشابه سال قبل نرخ تورم به م

، پوشاک و کفش ٩٤/٧ اتيدخان. درصد بوده است ٥٦/٣
، ٢٠/٤ها   سوختريب، برق، گاز و سا، مسکن، آ٦٤/٧

، ٨١/٦اساس، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 
 ارتباطات ،٥٢/٥ونقل  ، حمل٤١/١درمان  و بهداشت

، ١١/٥ لي، تحص٥٦/٧ ی و امور فرهنگحي، تفر١٢/١
 زي، کاالها و خدمات متفرقه ن٥١/٢رستوران و هتل 

 کاالها و یشاخص کل بها. درصد بوده است٧٠/٢
 یها  در خردادماه امسال در تمام استانیخدمات مصرف
 شي افزازاني منيشتريب.  همراه بودشيکشور با افزا

 آن نيدرصد و کمتر  4/6 معادل زديمتعلق به استان 
شاخص .  درصد بود١/٧مربوط به مازندران معادل 

 داشته شي درصد افزا٣/٦مذکور در استان تهران معادل 
  .است
 شي قلم افزا١٨ در دين خر توایدرصد ٧٠ سقوط
 در اقالم ژهيو  سال گذشته، بهکي در ها متي قیصعود

 باعث افت قدرت ،یهجده گانه پرمصرف خانوار کارگر
 حال مقامات نيبا ا. درصد شده است ٧٠ کارگران تا ديخر

 از شي بها متي اقالم جهش قی در بعضنديگو ی میکارگر
ل  حداقیدرصد ٢٥ شياصددرصد بوده است و افز

. دهد ی آن را پوشش نموجه چيدستمزد امسال به ه
 ،يی و دارای امور اقتصادري وز،یني حسنيالد دشمسيس

 ی اقتصادتي وضعراموني گزارش خود پنيدتريدر جد
 بروز نديها، برآ باوجود همه تالش: کشور گفته است

 آن ی تورمیها لي و ساختارها و پتانسی ارزیها تکانه
درصد محقق شود که عدد  ٣٠ که تورم حدود شدباعث 
 متي باالتر رشد قیها  نرخلي به دلژهيو  است و بهيیباال

 ی برایشتري فشار بی اساسیازهاي کاالها و ن در حوزه
 یکيکارگران به عنوان .  به دنبال داشتريپذ بيطبقات آس
 و ونيليم ١١بالغ بر ( کشور تي پرجمعیها از گروه

 شانيها خانواده شده است که با بتهزار کارگر ث ٥٠٠
 شي افزاانيدر جر)  نفر خواهند شدونيليم ٣٠کم  دست

 خانوار، ی مصرفی در اقالم و کاالهاها متي قباره کي
 تجربه دي قدرت خردي را به لحاظ افت شدبي آسنيشتريب

 هرگز یتومان هزار 45 یها ارانهي که يیکردند تا جا
 ی براها متي قشي جبران افزای برای مطمئننيگزيجا
 بانک ی گزارش رسمنيدتريطبق جد. ارگران نشده استک

 گذشته سال کي برنج در ها، متي قشي از افزایمرکز
 تازه یها یدرصد، سبز ٢٠/٨ تازه یها وهيدرصد، م ٦٤/٨
درصد، ١٠٠/٨ یدرصد، چا٥٤/٤درصد، گوشت قرمز  ٨٤/٤

 شيدرصد افزا ١٠٨/٧ زيدرصد و حبوبات ن ٥٨/٢ ینبات روغن
 انيوگو با مهر با ب  در گفتیمحمد احمد.  داشته استمتيق
 حد خود در ني گذشته به باالتریها  نرخ تورم در ماهکه نيا
 و ها متي قشي افزاعتايطب:  است، گفتدهي رسري اخدودهه یکي

 باعث افت ی خانوار کارگرشتي سبد معني تامنهيرفتن هز باال
 یعال یعضو شورا.  استه مشموالن قانون کار شدديقدرت خر

اکنون با وجود  هم:  کارگران کشور اظهار داشتندهير و نماکا
درصد کاهش  ٧٠تا  ٦٠ کارگران دينرخ تورم باال، قدرت خر

 یقلم پرمصرف خانوار کارگر ١٨ در که ني اژهيو  است؛ بهافتهي
 و اتي لبنجات،ي سبزجات، وهي برنج، گوشت، مرغ، ملياز قب
 اتفاق افتاده زي نیشتري بیها شي افزات، دسني از ایموارد
  .است

در سال :  کشور خاطرنشان کردی مقام مسئول کارگرنيا
درصد بوده است، محاسبات  ٣٠گذشته که نرخ تورم 

 که داد ی خانوار نشان مشتي سبد معتيگرفته در وضع صورت
 خانوار ی در اقالم مصرفمتي قشيدرصد افزا 64حداقل 
رفتن  االتر با وجود ب،یبه عبارت.  اتفاق افتاده استیکارگر

 در کاهش یا  افت دوبارهعتاي طبر،ي اخیها نرخ تورم در ماه
.                               کارگران اتفاق افتاده استديقدرت خر

 ١٣٩٢مرداد ٢بهار   روزنامه 
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  تارئيل اميد 
  آزادليق

  
  شعر مبارزه دير، گوجدور، سالحدير

  
  سالح قارشيسيندا بدن نيله ير،

  .گل منی گوله يه وئرمه آزادليق

  منيم ئولومومده سنی ايسته ير،

  .چاره نی ئولومده گورمه آزادليق

         ***           

  ،.آرزويا، اميده زندانالر داردی

  .سنه قوربان اولسون هر نه ييم واردی

  منی يارپاق کيمی کولک آپاردی

  .سورگونده عمرومو سورمه آزادليق

  ***                 

  ميوه لر واختيندا يتيشر دئيه،

  .دوروم گوزلريمی من ايندن بئله

  سنين ميوه لرين گلمه يير اله،

  . يتيشسين درمه آزادليققوی هله

  ***                 

  نه واختدير آزادليق ميدانيندايام،

  .حقيقت اونوندان يوغرولوب مايام

  ايسته رديم بو يولدا باشيمی قويام،

  .سينه می سيپر تک گرمه آزادليق

  ايتن گون 
  

   داغيالن تيفاق،آرخايا باخيرام

  .ايره لی باخيرام آخان قانلی سو

   قوروالن سونی اتفاق،ياالنچی

  .يوردومو يانديران کافير اوردوسو

  ***             

  چوللری به زين چيچکلر، اوتال،

  .باتيبدير تورپاقدا بيزی گوزله يير

  يهرسيز، يوينسيز کيشنه ين آتالر،

  . لرده بيزی سسله يير-»اوزون دره«

  ***            

  دوغما مزارالردا قاليب ييه سيز،

  .االر داها اوخونموراوستونده دع

  بيزيم يولوموزو مفتيللر کسير،

  .قوشالر قورخوسوندان مزارا قونمور

  ***          

  ئويميز، محله ميز قاليب يوخومدا،

  .يولالری آختاريب، بعضأ آزيرام

  جانسيز گولگه کيمی اليم ياخامدا،

  .گوجوم اونا چاتمير شعر يازيرام

 

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

 . کارگران است



 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بودا بير طالعدی
  

   ،انسان گوجلو اولور ئوز وطنينده

   اوبانی قويوب گلميشيک،–بيزده ئول 

  بير قيش گوجه سی توفنگ الينده،

  .شيکبودا بير طالعدی، دئييب گلمي

  ***                    

  ائو ييه سيز قاليب، قاپيسی آچيق،

  .ماسانين اوستونده يانيلی چيراق

  ئوميشيک گون گلر بيز قاييداريق،

  . اوجاق–يانيلی قالسين اود قوی ائله 

 ***                   

  نه باجی باجييال گوروشه بيليب،

  .نه آتا قيزينی باسيب باغرينا

  گور نئجه گليب،بو قفيل آيريليق 

  .دوشه نيب گئجه نين آياقالرينا

 ***                

  بير قيش گئجه سينين قالين قارينی،

  .کولک اوستوموزه سووروب گئجه

  بير ايلليک کورپه نين آزادليغينی،

  نئجه قاچيريبالر سيز گورون نئجه؟

  ***              

  حصرت ياشاداجاق دمير بشيکده،

  .ناميميزیآزادليق ايسته يير اي

  او، ييه سيز قاالن ئوده، ائشيکده،

  .ساخاليير قاييتاق گومانيميزی
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  آزادليق چيراقالری
  

  سوسوب قارا تورپاق آسيمان کيمی،

  .بلکه بو دردلری اونوتسون بير آن

  قولالری قانادلی بير انسان کيمی،

  .قوی منی دينله سين تورپاق، آسيمان

 ***                   

   وطن،–تورپاق، قارا تورپاق وطنسن 

  .ستارخان قلبينين اودو وار سنده

  سنه وطن دوديم، دويوشن وطن،

  .حيدر عمو اوغلوالر گزيب سيننده

  ***                      

  ارانی زنداندان زندانا دوشدو، 

  .  آندی–ينه پوزولمالی آمالی 

  يگانه سويله دی حيات دويوشدور،

  .داياندیاو، سون نفسده ده مغرور 

               ***      

  وطن تورپاغيندا بو داغالر، داشالر،

  .بيزيم ايگيدلرين ياراقالريدير

  ديرديم بو ئولمز، شهيدلر کی، وار،

  .آزادليق يولونون چيراقالريدير

  

 .زندانيان سياسی را آزاد کنيد
 



  
  

  
  

  ه اروميهتشکيل کارگروه نجات درياچ
  در اولين نشست هيئت دولت روحانی

  

نخستين نشست کابينه جديد دولت به رياست حسن 
روحانی کارگروهی به رياست چيت چيان برای نجات 

اين کارگروه که ترکيبی از . درياچه اروميه تشکيل شد
وزرای نيرو، جهاد سازندگی، کشور، کشاورزی، رياست 

ونت برنامه ريزی حفاظت از محيط زيست و نماينده معا
 2موظف شده است تا طی . و نظارت راهبردی می باشد

ماه راه کارهای نجات اين درياچه را تدوين و جهت 
 .تصويب به هيئت دولت ارائه دهد

طبق گزارش های خبرگزاری ها اين گروه کاری 
ماموريت يافته است با استفاده از سوابق مطالعات و 

راه حل های اقدامات قبلی، بررسی های تخصصی 
. مناسب را جهت تصميم گيری نهايی به دولت ارائه دهند

تشکيل چنين هيئتی در چارچوب وعده هايی است که 
 در سفر به تبريز و   قبل از انتخابات حسن روحانی

مردم کشورمان، مخصوصا ساکنين . اروميه داده بود
آذربايجان که بشدت نگران خشک شدن درياچه اروميه و 

گوار آن هستند، منتظر اقدامات عملی دولت پيامدهای نا
  .روحانی برای نجات درياچه اروميه هستند

در چند سال اخير خشک شدن درياچه اروميه يکی از  
که نه تنها . مباحث جدی زيست محيطی کشور بوده است

باعث نگرانی ساکنان منطقه و کل کشور شده است بلکه 
ان بار آن به کشورهای همسايه نيز نسبت به پيامدهای زي

سازمان ها و طرفداران محيط . شدت نگران شده اند
زيست در سراسر جهان خواهان رسيدگی جدی و فوری 

اما دولت و مسئولين محلی . برای حل اين مشکل شده اند
با بی رغبتی به اين مسئله با وعده و وعيد های غير 

همين مسئله سبب شد تا . عملی از کنار آن گذشتند
ادی به خيابان ها آيند تا اعتراض خود را معترضين زي 

نسبت به بی توجهی دست اندرکاران حکومتی به گوش 
مقامات دولتی و مسئولين . مردم کشور و جهانيان برسانند

ذيربط به جای توجه به خواست برحق مردم ، نيروهای 
 آوردند تا گروه گروه  امنيتی و انتظامی را به خيابان ها

ضرب وشتم قرار دهند، آنها را از معترضين را مورد 
دستگير شدگان را تحت . دستگير و راهی زندان نمايند

فشار قرار دادند تا به جرم های واهی مانند تشويش اذهان 
عمومی، توهين به مقامات و در پاره ای نيز ارتباط با 

حاکان دادگاههای رژيم . کشورهای بيگانه اعتراف کنند
ندان های طويل المدت برای گروهی از دستگير شدگان ز

  .صادر کردند
 24ساکنان آذربايجان به همراه مردم سراسر کشور در 

خرداد ماه به پای صندوق های رای رفتند تا به تغيير رای 
دولت حسن روحانی نتيجه خواست و اراده مردم . دهند

. برای تغيير و تحول در رفتار و عملکرد حاکميت است
ل درياچه اروميه و برنامه ريزی عملی برای حل مشک

ديگر وعده های داده شده، نشان ميدهد که دولت جديد 
  .چقدر به وعده های خود پايبند است

************************************ 
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   !ذربايجان يک وظيفه انقالبی استکمک مالی به فرقه دمکرات آ
 

  :بانکی ماحساب 
Iranli Mohacirlar Camiyyati 
Azerbaijan Republic 
Kapital Bank, Branch: Yasamal 1 
SWIFT: IIAZ2X 
*USD*  Accont: 33180018403302338103 
Corr.Accont: 36089289 
Citibank N.A./New York, USA 
SWIFT: CITIUS33 
*EUR*  Accont: 33180019783302338103 
Corr. Accont: 11347403 
Citibank N.A./London 
SWIFT: CITIGB2L  

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 

از همين روست که . ان فراهم آورندکشورش
امروز تشکيل دولت فدرال در ايران به يک مسئله 

  . مبرم روز کبدل شده است
 ناز کارپايه فرقه دمکرات آذربايجا

 

 اميرعلی الهرودی: باش رداکتور
  قزئت تحريريه هئيتی طرفيندن نشر اولونور

  قزئتين آرتيريب، ياييمی آزاددير
com .mkadf@  mail info -E 
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