
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                               ١٣٩٢ مهر ١٠٧   شماره  دوره پنجم 

 اقتصاد آشفته کشور  
  از زبان معاون اول رئيس جمهور

  
بر اساس آمارهاي رسمی منفی ٩١رشد اقتصادی کشور در سال 

 ٩.٢١ درصد ، رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص منفی٨.٥
درصد، ٣٢مان منفی درصد، رشد تشکيل سرمايه در بخش ساخت

درصد و تورم در پايان ٩.١رشد مصرف بخش خصوصي منفی 
 درصد بوده که اين ميزان در شهريور سال ٥.٣٠سال گذشته 

  . درصد رسيده است٤٠جاری به بيش از 
دکتر  مهر٢٢سايت رياست جمهوری خبر داد که روزدو شنبه  

اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در مراسم ساالنه 
جهانگيری در سخنانی که به همين . استاندارد شرکت کرده است

شور سخن اقتصادی ک از اوضاع نا بسامان  مناسبت ايراد نموده، 
نرخ باالی  : در بخش هايی از اين سخنرانی آمده است . گفته است

بيکاری، نرخ پايين سرمايه گذاری، نامناسب بودن فضاي کسب و 
کار، کاهش سرمايه گذاری خارجي و تحريم هاي ظالمانه بعنوان 

 متاسفانه . ياد کردچالش ها و مشکالت جدی اقتصاد آشور
 بدی را نشان مي دهد و شاهد وضعيت٩١کارنامه عملکرد سال 

رشد اقتصادي .  آمار نامطلوبی در شاخصهای اقتصادی هستيم
 درصد ، ٨.٥ بر اساس آمارهاي رسمی منفی ٩١کشور در سال 

 درصد، رشد تشکيل ٩.٢١رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص منفی
درصد، رشد مصرف بخش ٣٢سرمايه در بخش ساختمان منفی 

 ٥.٣٠ورم در پايان سال گذشته درصد و ت٩.١خصوصی منفی 
 ٤٠درصد بوده که اين ميزان در شهريور سال جاری به بيش از 

رشد پايه پولی و نقدينگی کشور در شرايط . درصد رسيده است
رتبه جهانی کسب و کار : نگران کننده ای قرار دارد تصريح کرد

کشور افت کرده و وضعيت شاخص فساد نيز در شرايط ناگواری 
  ٣                               ادامه درص.ه استقرار گرفت

 تدريس به زبان مادری
 مشکل اساسی نظام آموزشی کشور

  يکی  تدريس به زبان مادری 
  عين حالمباحث کهنه و در از 

   الينحل کشور کثير المله ايران
   ساکن  حقوق خلق های.  است

  کشور و از آن جمله تدريس به 
  زبان مادری يکی از مشکالت 
با شروع تحصيالت به شيوه . يکصد ساله اخير کشور ماست

نوين در اواخر حکومت قاجار تدريس به زبان مادری به يکی 
از مباحث جدی و محوری ميان مسئوالن آموزشی، فرهنگيان 

نکه در بسياری از کشورهای با اي. و روشنفکران قرار گرفت
در . پيشرفته چند ميليتی اين مشکل سالهاست که حل شده است

دليل اصلی آن هم بر می . کشورما همچنان الينحل مانده است
گردد به وجود دولت های غير دمکراتيک و مرکز محور که تا 

خانم فهيمه  . کنون زمام امور کشور را در دست داشته اند
 مسوالن نظام  مه شرق طی گزارشیطباطبايی از روزنا

باالخره : "آموزشی کشور را با اين پرسش روبرو کرده است 
آيا بايد زبان مادری اقوام و قبايل مختلف در مدارس آموزش 

  "داده شود يا خير؟
اولين بار در آستانه انتخابات  :وی در گزارش خود می نويسد

 اصل جمهوری يازدهم، دکتر حسن روحانی از اجرای رياست
های قومی و محلی  پانزدهم قانون اساسی مبتنی بر آموزش زبان

جمهور در بيستم خرداد امسال در جمع مردم  رييس. خبر داد
 قانون ٣ و ٢٢، ١٩ ، ١۵از نظر من اصول : کردستان گفت

اساسی با اصل اول، اصل آخر و اصل وسط برابر است و همه 
شهروندی واحد مردم ايران زمين بايد احساس کنند که حقوق 

  ٢                                 ادامه درص.خواهند داشت

 ز زندگی و آينده کودکان حمايت کنيما
 بمناسبت باز گشايی مدارس

  آغاز بهتابستانی و با پايان تعطيالت 
   کار مدارس در اول ماه مهر و با به 

  ها، قرار است که  صدا در آمدن زنگ
  پسر،   آموز دختر و  ها دانش ميليون

  های ميهن و آينده سازان ن سرمايه اي
های درس حضور يابند تا از آموزش و   کشورمان در کالس
 . مند گردند های زمانه بهره فراگيری علوم و دانش

مان از آرامش  بدين جهت و برای اين منظور ميبايست فرزندان
 و تامين اجتماعی الزم برخوردار و فارغ از هر گونه  روحی

 خود و  معيشت خانواده و هزينه تحصيلینگرانی برای تامين 
  .خواهران و يا برادران خود به تحصيل اشتغال ورزند

با توجه به گزارشات و آمارهای رسمی از وضعيت کودکان کار 
های داخل کشور، متاسفانه با واقعيات بسيار تلخ  توسط خبر گذاری
ای روبرو هستيم که اگر در اين مورد اقدامات  و نگران کننده

های اجتماعی وخيم  ای همراه با بحران  اتخاذ نگردد ، آينده اسیاس
  ٣ادامه درص                .و وسيع تری را شاهد خواهيم بود

 در اين شماره
  ٤ص                         مسائل حاد محيط زيست و پيامدهای آن

  ٨                              ص مرکزی اعالميه کميته

  ٩                     صهخشک شدن درياچه ارومي با
   ١٠ شعر                                                 صتارئيل اميد

   ١١ص             " رمان تاريخی اشک سبالن"نقد و نظری به
  ١٢                              ص            ای به بزرگی لرزه زمين

  ١٣                                                 صشروع سال تحصيلی

  ١٥                                         صروز جهانی معلم گرامی باد

  ١٦                                         صگذرد؟در آذربايجان چه می 

 

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

 



 
 
 

 تدريس به زبان مادری
 مشکل اساسی نظام آموزشی کشور

  
ای که  ای برای يک بحث قديمی شد، مساله خب اين شروع تازه

همواره بر روی ميز نهادهای آموزشی به ويژه وزيران 
رو   پرسش روبهوپرورش قرار دارد و آنها را با اين آموزش

کرده است که باالخره آيا بايد زبان مادری اقوام و قبايل مختلف 
  در مدارس آموزش داده شود يا خير؟

های ادبيات با گويش  ها و سخنان زيادی درباره کتاب بحث
گاه به نتيجه واحدی نرسيده و تکليف  محلی وجود دارد که هيچ
رورش از وپ زمانی مسووالن آموزش. را مشخص نساخته است

ها برای تاليف کتاب استانی در  تفويض اختيارات به استان
گويند و  ادبيات و حتی دروس ديگر همچون جغرافيا سخن می

اصغر فانی،  اما حاال علی. کنند بار ديگر آن را رد می
وپرورش سياست سکوت در برابر  سرپرست وزارت آموزش

 تصريح وگو با سايت جماران اين مساله را شکسته و در گفت
ها در مدارس اولويت من  تدريس زبان قوميت«: کرده است

 قانون اساسی را ١۵ما بايد اصل : فانی همچنين گفت» .است
ها در زمان آقای خاتمی شده  ريزی يکسری برنامه. اجرا کنيم

هايی دوباره  بايد اکنون با بررسی. اند که در نهايت متوقف شده
های قومی در  آموزش زبان. ها را به جريان انداخت اين برنامه

. کنار زبان ملی همواره مخالفان و موافقان زيادی داشته و دارد
های مختلف شروع  ای معتقدند که آموزش گويش عده
شدن وحدت ملی است و  ای و شکننده های قومی و قبيله کشی خط

برخی ديگر معتقدند که آموزش اين زبان در مدارس روحيه 
شيرزاد . شود انسجام ملی میاقوام را تقويت و موجب 

صحبت : باره گفت عبدالهی، کارشناس مسايل آموزشی در اين
 قانون اساسی، تدريس به ١۵اوال از اصل . فانی دقيق نيست

ها در دوره  دوم اينکه تمام تالش. آيد ها درنمی زبان قوميت
اصالحات منجر به اين شد که در مناطق قومی دو واحد درس 

آموزان  عنوان واحد اختياری به دانش ی را بهزبان و ادبيات قوم
مقطع دبيرستان ارايه کنند و همين هم در شورايعالی انقالب 

طبق : وی ادامه داد. فرهنگی متوقف شد و به اجرا در نيامد
زبان و خط رسمی و مشترک مردم « قانون اساسی ١۵اصل 

اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب . ايران فارسی است
های  ايد با اين زبان و خط باشد ولی استفاده از زباندرسی ب

های گروهی و تدريس  محلی و قومی در مطبوعات و رسانه
آنچه » .ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است

وپرورش مربوط است، تدريس ادبيات  در اين فصل به آموزش
 البته های محلی و قومی است و ها با استفاده از زبان قوميت
 ١۵وپرورش در اين اصل حتی ملزم به اجرای اصل  آموزش

های درسی هم معلوم  تکليف کتاب. در اين حد هم نشده است
اما محمود . است و بايد به خط و زبان فارسی باشد

مهرمحمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگيان و يکی از مولفان 
 را که بايد آنچه: گفت» شرق«باره به  سند تحول بنيادين در اين

وپرورش تکليف شده است، قطعا  در قانون اساسی به آموزش
  .اجرا شود

مهرمحمدی با اشاره به نظرات مخالفان اجرای اين طرح 
های مختلف در مدارس محدود به زبان  آموزش گويش: افزود
شود بلکه ادبيات زبان اقوام مختلف در سطوح گوناگون  نمی

وی با بيان . اسب داردريزی من مدنظر است که نياز به برنامه
های الزم برای اجرای اين طرح  گذاری اينکه بايد سرمايه

در واقع بايد آموزش زبان اقوام : صورت گيرد، اظهار کرد
مختلف به شکل اصولی و فراتر از آنچه که در محيط طبيعی و 

گيرد در مدارس و کالس درس  ها صورت می توسط خانواده
نهايی که نگران زبان فارسی دنبال شود؛ استدالل و دغدغه آ

عنوان زبان اصلی و مشترک هستند اگرچه درست نيست اما  به
های  الشعاع زبان بيراه هم نيست چرا که نبايد زبان فارسی تحت

به : اين مولف سند تحول بنيادين تصريح کرد. ديگر قرار گيرد
ای در نظام آموزشی  گونه عبارت ديگر بايد اين برنامه به

عنوان  ای برای زبان فارسی به  شود تا هيچ مخاطرهکشور پياده
مهرمحمدی در پاسخ به . نمادملی و زبان محوری ايجاد نشود

اين پرسش که آيا در سند تحول بنيادين وزارت 
وپرورش که در سال گذشته به تصويب شورايعالی  آموزش

انقالب فرهنگی رسيد، به مساله آموزش زبان و ادبيات اقوام 
نامه سند تحول  در مبانی نظری و ره:  خير، گفتتوجه شده يا

بنيادين به احترام و رعايت پيشينه فرهنگی متربيان و 
آموزان تاکيد شده و حتی در ره نامه انعطاف الزم را  دانش

هايی همچون آموزش زبان اقوام مختلف را  برای اجرای طرح
در سند تحول بنيادين تاکيد : وی ادامه داد. ايم ايجاد کرده

های درسی همواره نبايد تجويزی باشد و بايد  ايم که برنامه کرده
های درسی غيرتجويزی نيز در جهت بارورشدن هويت  برنامه

همچنين مهدی نويد ادهم، . آموزان لحاظ شود اختصاصی دانش
باره به  وپرورش در اين دبير شورايعالی وزارت آموزش

باره   اينای در تاکنون شورايعالی هيچ مصوبه: گفت» شرق«
کردن اين طرح بايد تمام کم و کيف  نداشته است اما برای عملی

وی با بيان . آن کارشناسی شود و بعد به مرحله اجرا برسد
های خاص  های قومی در مدارس ظرافت اينکه تدريس زبان

علت اينکه تاکنون اين قانون در : خود را دارد، اظهار کرد
بقه تاريخی آن بوده ها و سا مدارس عملياتی نشده حساسيت

است چراکه در کنار محاسن، معايبی هم دارد که بايد روی آن 
  از سويی تحقيقات دو دانشجوی ارشد دانشکده زبان. تامل کرد

 با عنوان ١٣٨٨و ادبيات خارجی دانشگاه تهران در سال 
رابطه زبان مادری، جنسيت و سن با سطح تفکر انتقادی نشان 

ابطه معناداری با سطح تفکر انتقادی دهد که زبان مادری ر می
حاال . کند دارد؛ ارتباطی که در مورد سن و جنسيت صدق نمی
وپرورش  بايد ديد که با اين تفاسير، سرپرست وزارت آموزش

برانگيز و پرحاشيه را که  چه زمانی و چگونه اين طرح بحث
بار در دوره اصالحات کليد خورده، بار ديگر دنبال  يک
  .کند می
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم              ١٣٩٢مهر١٠٧  شمارهدوره پنجم

جان پروسه های فرقه دموکرات آذرباي
منطقه ای و جهانی را مد نظر داشته، 
با بيش از نيم قرن تجربه فعاليت 
سياسی و با درس عبرت گرفتن از 

 مبارزه های گذشته ناکامی و پيروزی
ملی مردم آذربايجان را جهت داده، 
فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه 

  .می دهد
پيشه وری



  
  

  

  
  ز زندگی و آينده کودکان حمايت کنيما

 بمناسبت باز گشايی مدارس
  

در گزارشات و آمارهايی هر چند کنترل شده و ناقص که 
 در داخل ايران انتشار يافته به  های رسمی توسط خبرگذاری

های مختلف  تعداد رو به افزايش کودکان کار که در رشته
کار در منازل و همچنين کار در صنعتی، کشاورزی، خدماتی، 

، دست فروشی در خيابانها، پارکها،  های پرت و مخفی کارگاه
 مشغول به کار هستند، اشاره گرديده  های زير زمينی و قطار

  .است 
آستانه روز جهانی منع کار کودک ، جمعيت دفاعی از  در

 از فعاالن حقوق کودک به حق  کودکان کار و خيابان و جمعی
ش را با رئيس جمهور جديد ايران آقای حسن روحانی اين پرس

برنامه شما برای باز گرداندن بيش از هفت "مطرح کردند که 
ميليون کودک در سن آموزش و دور مانده از تحصيل به 

  چرخه آموزش چيست؟
آنها به روشنی در اين نامه علت محروم ماندن کودکان از 

نين به تصوير  را چ ترين حقوق و ضروريات زندگی ابتدائی
اين کودکان جهت بازی و تفريح و توسعه اوقات : " کشيدند 

  فراغت خويش از تحصيل باز نمانده اند، بلکه علت اصلی
ريزش اين کودکان از اين چرخه، فقر و کم درامدی خانواده 
هاست و متاسفانه درصد بااليی از اين کودکان جذب بازار کار 

  ".شوند  می
گرداندگان جمهوری    مطمئنًا از چشمدر اين بازار کار که

  اسالمی پنهان نيست، کودکان به عنوان کااليی ارزان و بی
دفاع توسط مشتی سودجوی و برای کسب ثروت بيشتر به 

کودکان در مقابل . ترين وجه مورد استثمار قرار ميگيرند شديد
دستمزد ناچيزی که از کارفرما دريافت ميکنند تا کمک خرجی 

ده خود باشند، ناچارند وظايفی را که به عهده آنها برای خانوا
 به   نامطلوب و با شرايطی غير انسانی گذشته شده در محيطی

  های درس اين کودکان به جای اينکه در کالس. انجام برسانند
به آموختن علم و دانش و ورزش و شادی و تفريح مشغول 

طلوب در  نام باشند، به اجبار و ناخواسته در شرايط و محيطی
  . و روحی قرار دارند های جسمی معرض انواع آسيب

ها را بايد در پيش   عدالتی ها و بی ريشه تمامی اين نابسامانی
های سياسی و اقتصادی کالن حکومت جستجو  برد برنامه

های اقتصادی ديرگاهيست که  در عرصه سياست. نمود
دد  و همچنين دولت جديد آقای روحانی در ص های گذشته دولت

  پياده کردن دستورات صندوق بين العملی پول و بانک جهانی
های  اين نسخه پيچيده شده و از طرف دولت. بوده و هستند

جمهوری اسالمی به صورت يک جّراحی مرگ آور در 
ها و موسسات دولتی  های مانند خصوصی کردن کارخانه زمينه

ر واگذاری آنها و همچنين فراهم کردن امکانات برای کا و 
، تعديل نيروی انسانی، تغيير قانون )سرمايه دارن ( آفرينان 

کار به نفع سرمايه داران و در جهت محدود کردن فعاليت 
های کارگری، عدم افزايش دستمزدها و  ها و اتحاديه سنديکا

 زحمتکشان  به وخيم تر شدن زندگی... و  سياست رياضت کشی
ی کشورمان های توليدی و کشاورز و نابودی زير ساختار

  .منجر گرديده است
های  ها بسياری از فرزندان خانواده مطابق آخرين گزارش

کارگر به علت فقر ترک تحصيل کرده و به جمعيت کودکان 
ميان سطح دستمزد پايين کارگران با . کار افزوده می شوند

طرح . افزايش شمار کودکان کار رابطه ی مستقيم وجود دارد
های جمهوری اسالمی   از سياست شاگردی نمونه ای-استاد

. تلقی ميشود که منجر به افزايش تعداد کودکان کار شده است
فراموش نکنيم برخی حاميان حقوق کودکان کار و فعالين 

  .سنديکايی هم اکنون در زندان به سر ميبرند
های موجود در  عدالتی ای از مشکالت و بی با اشاره به گوشه

  ی به غايت ارتجاعی و حامیها مان که در اثر سياست ميهن
های غير  سرمايه داری حاکمان کنونی و مداخالت و تحريم

 که از طرف امپرياليسم عليه مردم ما تحميل گرديده، ما  انسانی
های مستقل  زحمتکشان به ايفای نقش خود و سنديکاها و اتحاديه

 به عنوان يک نيروی مدافع منافع حقوق همه  مان کارگری
  .بريم   می زحمتکشان پی

 از وظايف  منع کار کودکان و دفاع از حقوق کودکان کار يکی
های مستقل کارگريست، برای بهروزی و  سنديکاها و اتحاديه

  .شادی فرزندانمان تالش کنيم 
                                                                              

   اتحا کارگر گرفته شده از سايت             
   

 اقتصاد آشفته کشور
  از زبان معاون اول رئيس جمهور

  
هم اکنون ماهانه . وضعيت فعلی بسيار نگران کننده است

ميليارد تومان يارانه به مردم پرداخت می شود و اين در حالی ٣٥٠٠
تا ١٨٠٠ترين حالت تنها  است که از اين رقم در خوشبينانه

زايش قيمتها در اختيار دولت قرار می ميليارد تومان از محل اف٢٠٠٠
 در حال حاضر هرماه دولت با کسری مواجه است و اين  .گيرد

مشکل باعث شده دستگاههای اقتصادی کشور نيز تحت فشار قرار 
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه در زمينه بودجه نيز با  .گيرند

يارد تومان هزارميل٢١٠وضعيت نگران کننده ای مواجه هستيم و از 
هزار ميليارد ٧٠بودجه سال جاری، بنا به گفته مسئوالن دولت قبلی 

البته اليحه ای برای اصالح به مجلس داده شده . تومان کسری دارد
که متاسفانه بررسی آن تا کنون به طول انجاميده و اصرار دولت 
برای بررسی دو فوريتی آن به اين خاطر بود که دولت تأکيد دارد که 

   . اقداماتش قانونمند باشدتمام
البته به دليل فشار تورم، اولويت نخست دولت کاهش : وی تاکيد کرد

نرخ تورم و فشاری است که بر مردم وارد می شود در اين زمينه 

نبايد به سمتی پيش رويم که نقدينگيی افزايش يابد چرا که افزايش پايه 
ي کند تا پايان دولت تالش م .پولی به معنای تورم جديد خواهد بود

دولت مصمم . به نقطه ای برسيم که تورم فعلی کمتر شود٩٢سال 
است تدابيری اتخاذ کند تا روح جديدی در کالبد توليد کشور دميده 

 بايد رشد  .شود و ظرفيت های خالي توليد با حداکثر توان فعال شود
به سمت صفر حرکت کند و از ٩٢منفي اقتصاد کشور در پايان سال 

منفي آن جلوگيری شود که اميدواريم صاحب نظران، روند 
دانشگاهيان و نخبگان با ارائه راهکارها و نقد عملکرد دولت ما را 

   .در اين راه ياری کنند
دولت مصمم است مسير صنعتي کردن کشور را با جديت دنبال نمايد 
همانطور که دکتر روحاني نيز تاکيد داشته اند بايد با تدوين سياست 

تکيه بر توانمندی و خرد علمی کشور موانع پيش روی صنعتي ها و 
شدن را از ميان برداريم و در اين مسير دست خود را به سوی همه 

   .صاحب نظران دراز می کنيم
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 مسائل حاد محيط زيست و پيامدهای آن
  بخش نخست

  
  
  
  

با پروفسور  مجموعه مصاحبه علمی"کتابی تحت عنوان  
در باکو به چاب رسيده است که " وریدکتر بهروز شک

پروفسور يک نسخه از اين کتاب . حائز اهميت خاصی است
را در اختيار نشريه آذربايجان ارگان کميته مرکزی فرقه 

ما ضمن تشکر از . دمکرات آذربايجان اهدا کرده است
ايشان به خاطر اهميت فوق اعاده ای که مطالب اين کتاب 

 در اختيار دانشمندان، محققان و دارد، آن را در چند شماره
از پروفسور تا . عالقه مندان به محيط زيست قرار ميدهيم

 که همگی از   اثر علمی به جا مانده٧٠٠کنون بيش از 
اغلب اين آثار به زبان . ارزش علمی بااليی بر خوردارند

  .های مختلف ترجمه و منتشر شده است
های علمی اين در مقدمه اين کتاب به گوشه ای از فعاليت 
پروفسور : ... دانشمند بزرگ چنين اشاره رفته است

 سال با دانشگاه دولتی مسکو در ١٢شکوری برای مدت 
زمينه مسائل ژئوشيمی خاکها و تغذيه گياهان کشاورزی 
همکاری گسترده داشته و طبق پيشنهاد شورای عالی 
تحقيقات اين دانشگاه شکوری مامور تهيه و تربيت نقشه 

جمهوريهای (کروالمانهای خاکهای قفقاز های مي
گرجستان، آذربايجان، ارمنستان و جمهوری خودمختار 

شد و در مدت هشت سال تالش و کوشش با ) نخچوان
همکاری محققان اين جمهوريها موفق به انجام اين برنامه 

اين نقشه ها را شکوری به نقشه عمومی . بزرگ گرديد
. ابق ملحق کردخاکهای قسمت اروپای شرقی شوروی س

بدين مناسبت مدال بزرگ علمی نمايشگاه موفقيت های 
  .اقتصاد ملی اتحاد شوروی را از آن خود ساخت

شکوری با آکادمی های علوم جمهوری های روسيه، 
گرجستان، آذربايجان، ارمنستان، ليتوانی، ليتونی، 
استونی، اوکرائين و ملداوی در زمينه مسائل مختلف 

ی خاکها، شيمی کشاورزی، مسائل خاکشناسی، ژئوشيم
اکولوژيکی، زيست محيطی و آگروشيمی همکاری نزديک 

 سال رياست بخش های حاصلخيزی 45او در مدت . داشت
خاکها، ژئوشيمی، بيابان زايی، آگرو شيمی را در 
انستيتوی فرسايش خاک، مرکز علوم آگرواکولوژی و 
 انستيتوی فرسايش و آبياری وزارت کشاورزی جمهوری

 سال پروفسور شکوری 35در مدت . آذربايجان بعده داشت
معاون رئيس بخش شيميزاسيون کشاورزی جمعيت 

  .شيميدانان بنام مندليف بود
شکوری در مدت ده سال طرح بزرگ حاصلخيزی 

اين طرح بين . بيولوژيکی خاکهای آذربايجان را اجرا نمود
ده المللی که از طرف سازمان خواربار جهانی به پيش کشي

بپاس خدمات ارزنده . شده بود با موفقيت به پايان رسيد
علمی شکوری در رشته های مختلف علوم کشاورزی و 
طبيعی بخصوص در رشته های خاکشناسی، ژئوشيمی، 
شيمی کشاورزی، ميکروبيولوژی، ترموديناميک جمعيت 

خاکشناسان آکادمی علوم شوروی به وی مدال 
  .اعطا نمود» داکوچايف«

شکوری در پنجاه سال گذشته در زمينه حل پروفسور 
مسائل حفاظت از محيط زيست، حفاظت از منابع 

و اکو سيستم ها پژوهش های فراوان ) زيستکره(بيوسفر
به عمل آورده و از تز بزرگ علمی خود در زمينه مسائل 
عموم علوم طبيعی دفاع کرده و درجه علمی فوق دکترا را 

.  کسب کرده استدر رشته علوم جغرافی و ژئوشيمی
شورای عالی فرهنگی و تحقيقاتی اتحاد جماهير شوروی 

 به شکوری ١٩٩٠رتبه علمی پروفسوری را در سال 
  . ...اعطاء نمود

بپاس خدمات ارزنده علمی دراز مدت هيات رئيسه و  
جلسه عمومی آکادمی بين المللی اکوانرژتيک پروفسور 

ميسسين شکوری را به عضويت خود انتخاب و درجه آکاد
 هئيت رئيسه آکادمی علوم ٢٠٠٠در سال . مفتخر نمود

نيويورک پروفسور را با درجه فوق دکترا به عضويت خود 
شکوری به تجسسات و کاوشهای علمی خود ادمه . درآورد
او عضو چندين شورای علمی در مورد دفاع از . می دهد

تزهای دکترا و فوق دکتر بوده و صدر شورای علمی 
 و فوق دکترت در  ای علمی تزهای دکترابررسی ارزشه

سيستم تحقيقاتی آکادمی ملی علوم جمهوری آذربايجان و 
  .وزارت کشاورزی جمهوری می باشد

 به تربيت نيروهای متخصص در  او در حدود پنجاه سال
 32رشته دکترا و فوق دکترا همت گمارده است و تا کنون 

ا نائل آمده نفر تحت رهبری ايشان به اخذ درجه علمی دکتر
پروفسور عضو جمعيت علمی خاکشناسان، جمعيت . اند

شيميدانان اتحاد جماهير شوروی، جمهوری آذربايجان و 
 سال معاونت 35انجمن خاشناسان ايران بوده و بيش از 

  ...و . شيميدانان آذربايجان را عهده دار بوده است
به نظر جنابعالی علوم پايه چه نقش در پيشبرد : سوال
   تجربی دارد؟علوم
در دنيای امروزی پيشرفت علم و صنعت، تشکيل سيستم : ج

های علمی، تکنيکی، بطور کلی علوم پايه، اساس علوم 
علوم پايه از تدابير علمی برای . تجربی را تشکيل می دهد

کشف قانونمنديهای، علل بروز حوادث عظيم و پديده های 
ک، استفاده طبيعی، شناسائی اسرار کهکشانها، مهندسی ژنتي

از نيروی عظيم اتم، درک فلسفی و علمی زندگی، توجيه 
زندگی ما روی می دهد استفاده  فرآينده هائی که در محدوده 

پژوهش در چهارچوب علوم پايه کوششی است . می نمايد
پويا و با سيستم، برای شناخت و درک مسائل نظری علمی، 

ی باشد فرآينده هائی که موضوع شناخت در علوم مختلف م
  .و اهداف کلی آن پيشبرد علوم پايه و تجربی است

 نگری به تاريخ پيشرفتهای علمی و صنعتی جهان  يک باز
  معاصر نشانگر آنست که علوم پايه منطبق بر پژوهشهای 

  ٥ ادامه درص                                                
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  ....مسائل حاد محيط زيست
  العات علمی، تحوالت عظيم علمی وبنيادی و جدی و اط

صنعتی و اجتماعی را در جهان ايجاد نموده، رنسانس 
 تکنيکی در مقاطع خاص در همين –علمی، انقالبهای علمی 
امروز کامآل مشخص گرديده که . زمينه بايد ارزيابی گردد

بدون انجام تجسسات و کاوشهای پايه ای و بنيادی در هيچ 
صر نمی توان به موفقيت های يک از رشته های علوم معا

  .کاربردی دست يافت
در قرن بيستم، قرنی که برای بشر بيشترين اختراعات و 

 ٨٠اکتشافات علمی را به ارمغان آورد و در واقع بيش از 
  قرنی که . درصد اختراعات تاريخ در اين قرن تحقق يافت

و در تاريخ جايگزين شد، در پی . برای بشر تاريخ ساز بود
ای بنيادی در محورهای علوم پايه امکان پذير پژوهشه

گرديد و ما امروز شاهد مسافرتهای فضانوردان به فضا، 
کره ماه هستيم و انشاءاله مسافرت به کرات ديگر هم در 

  .کمين می باشد
 آيا بدون پيشرفت علوم پايه امکان دستيابی به اسرار اتم و   

ی مهندسی قرار دادن قدرت آن در خدمت انسان، معجره ها
ژنتيک، شکل گيری علوم رايانه ای، انقالب عظيم در 
سيستم ارتباطات و اطالعات غيره امکان پذير بود؟ البته که 

  .نه
امروز به پژوهش در محور علوم پايه بايد از بعد جديدی 

پژوهش های بنيادی، استفاده سازمان يافته از . نگريست
ی باشد روشهای معاصر علمی، که خود زائيده تحقيق م

برای درک و کشف متقابل ميان پديده ها متوجه گرديده و 
  .در همين بستر بايد ارزيابی گردد

تجربه های تاريخ نشانگر آنست که پژوهش اگر سازمان 
يافته و جدی است به خلق تفکر و انديشه های جديد منجر 
می گردد و همين انديشه ها هستند که اساس نوسازيهای را 

ند و بايد اين هم ناگفته نماند که هر انديشه در جهان می گذار
نو منشاء طرح های جديد علمی می شود که خود مورد 
تشويق محقق در پر بار کردن هر چه بيشتر پژوهش های 

  .علمی می شود و اين سيکل زنجيره ای است
من روی سخنم به محققين جوان، محققينی که هم انرژی 

ا برای پيشرفتها دارا کافی برای کاوش و هم فانتزی الزم ر
همکاران عزيز، تحقيق شور و عشق و . هستند می باشد

عالقه می طلبد و اگر شما به اين عشق و عالقه که نيروی 
ارزنده روحی است خود را مجهز نکنيد و از خوشيهای 
زندگی، استراحت، وقت گذرانی تا حدی چشم نپوشيد، 

تحمل زحمت و کوشش پويا را اساس کار خود نگذاريد، م
سختی ها، ناماليمات، ناموفقيتها که در اين راه موجود است 

  .نشويد به حقيقت علمی دست نخواهيد يافت
با در نظر گرفتن اينکه جنابعالی محقق با سابقه : سوال

طوالنی می باشيد برای محقق واقعی چه ارزش قائليد، 
  محقق چه صفاتی بايد داشته باشد؟

يام محقق، استاد و دانشمند در جوامع بشری از قديم اال: ج
همواره از مقام واال و احترام بخصوص بر خوردار بوده و 
در ايران نيز که يکی از کشورهای دارای تاريخ و تمدن 
بزرگ بوده فرهنگ شايسته ای داشته محقق و دانشمند در 

امروز . ميان مردم از محبوبيت خاص بهره مند بوده است
ندان، محققين، مدرسين ارج هم در کشورمان نسبت به دانشم

داده می شود و ملت حق شناس ما در مقابل اين فرزندان 
  .خود سر تعظيم فرود می آورد

  
  

و اما در مورد صفات محقق، بنظر من و نه تنها من، محقق 
در درجه اول بايد از صفات انسانيت و نوع دوستی بر 

يکی از . خوردار بوده، مظهر پا کی شخصيت ممتاز باسد
تی که برای محقق الزامی است اراده بزرگ و مصمم صفا

. محقق بايد متعهد، مصمم و فداکار باشد. بودن آن می باشد
محقق حتی زندگی . در امر تحقيق فداکاری الزامی است

عادی خود را در درجه دوم اهميت قرار داده و در درجه 
امروز . اول کار تحقيقی برايش با اهميت و ارزش می باشد

اکاری و از خود گذشتگی محقق قادر نخواهد بود بدون فد
اسرار طبعيت، اسرار اتم، پيچ و خم های مهندسی ژنتيک، 
بيوتکنولوژی، علوم فضائی را درک کرده و شيوه های 
استفاده بهينه از آنها را بشناسد و در خدمت جامعه قرار 

بياد بياوريم فداکاريهای دانشمندان بزرگوار مانند . دهد
وردن و سايرين را که حتی زندگی خود را در راه گاليله، ج

علم دريغ ننمودند و جمالت گاليله در حين اعدام که بر زبان 
در » با وجود همه اينها زمين بدور خود می چرخد«آورد 

دوران تاريخی و امروز هم احترام عميق ملل را نسبت به 
او و همفکرانش جلب نموده و اين سخنان استاد بزرگوار 

  .ای موسسات علمی را زينت می دهدسالنه
فداکاريهای علمی شيخ نصرالدين طوسی، ابن سينا، الغ 
بيگ و ده ها دانشمند ديگر در مقياس جهانی برای 

پاستور، . کشورمان بطور کلی برای شرق شرف آورد
انيشتين، دکتر حسابی، خدمات ارزنده ای به علوم جهانی 

انشمندان شهير آلمانی بياد بياوريم فداکاری د. ارائه نمودند
، دانشمند شهير لهستانی خانم )کاشف اشعه ايکس(رونتگن 

، کوری و )Sklodovskaia(دکتر ماری اسکالدوراسکايا 
 -)کاشفان راديوم و پلوتونيوم(همسر بنامش پير کوری 

آکادمسين کورچاتف، کار اليوف وده ها دانشمند عظيم، 
ه و بخاطر کشف ايشان را که زندگی خود را به خطر انداخت

آيا در . های بزرگ خود را اشعۀ راديواکتيو عذاب بردند
غير اين صورت بشر قادر بود اسرار اتم را کشف و در 

  خدمت جامعه بگذارد و تا اين حد از پيشرفت نائل آيد؟
محققينی که در زمينۀ خاصی از علوم، تخصصی و تجربه 

ئل علمی دارند بايد يافته های علمی، شيوه های بررسی مسا
و باالخص دانش خود را در اختيار پژوهشگران جوان قرار 
دهند روحيۀ پژوهش های علمی و عشق به تفحص را بدانها 

محققين موظفند که از روشهای تحقيق، چهار . منتقل نمايند
چوب نظری و نتايج بدست آمده از تحقيقات نسل های پيشين 

  .را بدقت بررسی کرده مورد استفاده قرار دهند
بايد در نظر داشت که يکی از ويژگيهای مهم محققين علمی 
  .و پويا، اعتناد و نکته گيری از اهداف تحقيقات گذشته است

در مورد روند اساس تغييرات در محيط اکولوژيکی : سوال
  کرۀ زمين چه نظرياتی داريد؟

مسئله ای که طرح کرديد حائز اهميت است لذا بطور : ج
ند تغييرات در محيط اکولوژيکی مختصر به بازنگزی به رو

پژوهش های انجام شده در جهان . جهان احتياج می بينم
نشانگر آن است که تغييرات بنيادی و سريع در بيوسفر در 

  .شرايط کنونی زاييده فعاليت آنتروپوژن انسانها می باشد
نيمۀ دوم قرن بيستم دوره ای بود که علوم بشری به 

  صنعت، هنرهای زيبا، . پيشرفتهای عظيمی دست يافت
  ٦  ادامه درص                                                
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  ....مسائل حاد محيط زيست
  تکنيک و تکنولوزی، مهندسی ژنتيک،علوم فضائی به

در اين دوران فرهنگ و تمدن . مرحلۀ بسيار باالئی رسيد
کشاورزی مدرنيزه شد که . بشری به اوج عظمت خود رسيد

اين . اندازه ای توانست جوابگوی احتياجات جهانی گرددتا 
دوره ای بود که بشر از جنگ و جدال به سوی صلح و صفا 
. قدم بر می داشت و روابط با کشورها بهبود می يافت

سازمانهای بين المللی، بهداری و بهداشتی فعاليت عظيمی 
بشر در اين دوره به . در تامين سالمتی مردم انجام دادند

ار اتم دست يافت و شيوه های استفاده صلح آميز آن را اسر
  .معين نمود

استاسيونهای اتمی برای توليد برق ايجاد گرديد و به شهرها 
  .و دهات روشنائی و گرما داد

يکی از موفقيت های اعجاز آميز علمی در اين دورۀ 
هزاران سال انسان در . تاريخی، صعود انسان به فضا بود

خود را به فضا و کرات ديگر برساند و اين آرزو بود که 
اين آرزو با راهپيمائی در کرۀ ماه تحقق يافت و امروز 
فضانوردان ملل مختلف در فضا پيماها در فضای بيکران 

  .کرۀ زمين به تحقيق مشغولند
قرن بيستم همچنين شاهد اختراعات وحشتناک بشری هم 

 مقاصد برای اولين بار در تاريخ جهان اتم در خدمت. گرديد
بمب اتمی ساخته شد و در يک حملۀ . جنگی قرار گرفت

وحشيانه آمريکا به هيروشيما و ناکازاکی صدها هزار نفر 
 سال گذشته هزاران نفر ٦٧در ژاپن کشته شد و در عرض 

بمب هيدروژنی، زير . به بيماريهای وحشتناک دچار گرديد
دريائيهای اتمی و هسته ای، موشک های قاره پيما با 

هک های اتمی، سالح های وحشتناک شيميائی برای کال
نابودی همگانی ساخته شد و در اختيار ارتش ها قرار 

. بدين ترتيب برای نابودی بشر فراهم گرديد. گرفت
آزمايشهای هسته ای در فضا، اقيانوسها و زير زمين به 

دانشمندان متوجه شدند که . آلودگی عظيم بيوسفر انجاميد
ی، جنگهای شيميائی و باکترولوژی جنگ هسته ای جهان

قادر خواهند بود بيو سفر کرۀ زمين را در عرض چند روز 
  .و يا يک هفته نابود سازند

از طرفی هم رشد بی رويه و بدون حساب جمعيت بشری، 
فعاليت غير علمی و نادرست انسانها در مصرف بی رويه 
توليدات صنعتی و کشاورزی و تبديل کشورها به جمعيت 

مصرف فوق العاده، وضع نرمال بيو سفر را از بين های 
. برده فشار به ذخاير طبيعی بيش از پيش فشرده تر گرديد

اين وضع تأثير سوئی در توازن محيط زيست داشته باعث 
آلودگی فضا و محيط زيست گرديد و ضربات مهلکی به 

استفاده بی رويه از زمين، . موجودات زندۀ زمين وارد نمود
ش از حد مواد شيميائی و سموم باعث مسمويت استعمال بي

خاک، منابع و ذخاير آبی و محيط گرديده حاصلخيزی آن را 
بدين ترتيب يک شرايط جديد با آلودگيهای . از بين برد

خطرناک به وجود آمد که در زندگی، سالمتی و دوام 
بشر برای نجات خود دست به . انسانها تأثير سوئی داشت
ی با توان خوب اقتصادی، مبارزه کار شد و در کشورها
  .برای بقاء شروع گرديد

پنجاه سال در عرصۀ جهانی، بشريت مترقی عليه جنگهای 
  هسته ای، اتمی، شيميائی و باکتريال مبارزه نمود و تا اندازه 

  

  
  
  
  

گرچه . گرديد) Total(ای هم موفق به مهار جنگهای توتال 
  رصۀ جهانی هنوز هم در ع) Lokalمحلی (جنگهای لوکال 

نمود عينی دارد و ضربه های مهلکی به محيط زيست و 
  .بيوسفر وارد می کند
پاريس ( سال از کنفرانس يونسکو ٤٥امروز در حدود 

که بنام کنفرانس پاريس در تاريخ ثبت شد، می ) ١٩٦٨
در اين کنفرانس برنامۀ انسان و بيوسفر بررسی و . گذرد

  .مورد تأمين قرار گرفت
أت می توان گفت که در تحقق بخشيدن به مفاد اکنون به جر

اساسی اين برنامه در مقياس ملی، منطقه ای و جهانی، 
اقدامات قابل توجهی انجام گرفته و يک سری موفقيت های 

در بعضی کشورها برای . ارزنده نيز حاصل گرديده است
محافظۀ بيوسفر و موجودات زنده، تدابير مهمی اتخاذ 

ا احداث پارکهای ملی، قروقها، مناطق گرديده، در اين راست
حفاظت شده، قراردادهای منعقده بين دولتها در مورد 

گيری از آلودگی اقيانوسها، حفاظت حيوانات در حال .جل
انقراض، محافظه پرندگان مهاجر گياهان، برنامه های 
مبارزه با تهاجم صحراها، کنترل مواد سمی و غيره از 

  .تدابير قابل توجهی می باشند
تنظيم و ترتيب کتابهای قرمز در بعضی از کشورهای 
جهان، قرار دادن حيوانات و گياهان در حال انقراض در 
اين کتابها، جلب نظر دقت جهانيان به مسائل زيست محيطی 

  .از اهميت ويژه ای برخوردار می باشند
در سالهای اخير در بعضی از کشورها در ترکيب کابينه ها 

ه و نهادهای دولتی، ارگانهای بازرسی وزارتخانه ها، کميت
که موظف به کنترل وضع محيط زيست و اجرای قوانين 
. بازدارنده از آلودگی زيست محيطی می باشند تأسيس گرديد

دانشمندان، جرايد کشورهای مختلف رسانه های گروهی، 
الکترونيکی به طور مداوم لزوم حفاظت از محيط زيست را 

 موفقيت های بزرگی که در يکی از. گوشزد می نمايند
مبارزه با تخريب محيط زيست به دست آمده تشکيل سازمان 

اين يک نهضت عظيمی است که . می باشد» سبزها«جهانی 
. عليه تخريب محيط زيست در جهان به مبارزه می پردازد

در اقيانوسها عليه » سيز«کشتی هائی با پرچم نهضت 
اعضای .  مشغولندآزمايشات هسته ای افتخارانه به مبارزه

اين نهضت با عشق و عالقه فراوان عليه آلودگی محيط 
زيست، نابودی آبزيان و حيوانات در حال انقراض، تخريب 

تاريخی بشری فداکاريهای . جنگلها مبارزه می نمايند
را در مبارزه با آزمايشهای هسته ای » سبز«مبارزان 

بشر مبارزان . فرانسه در اقيانوس فراموش نخواهد کرد
دوست و دوستداران طبيعت با کشتی های چوبی و کم 
تحرک خود در مقابل نيروی پر قدرت و پر تحرک جنگی 
دريائی فرانسه در منطقه آزمايشهای هسته ای صف کشيدند 
و اعتراضات و فريادهای خود را به گوش جهانيان 

  .رسانيده، زنگ خطر را به صدا در آوردند
فر به مسئله روز تبديل امروزه مسائل محافظه از بيوس

در بيانيه های دولتی، مانيفستها، سخنرانيهای . گرديده
رؤسای دولتها، مقامات بين المللی اين مسئله عرض اندام 

با نهايت . که در بيشتر موارد اهميت تبليغاتی دارد. می نمايد
  تاسف بايد گوشزده نمود که مفاد اساسی طرحها، قراردادها 
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  .....مسائل حاد محيط
  و تمهيدات گردهمائی های جهانی سالهای گذشته کامأل تحقق

نيافته وضع همچنين بحرانی باقی مانده و حل اين مشکل به 
در اين بين . عهده نسلهای آينده واگذار گرديده است

دربيو سفر تغييرات، در بعضی موارد تغييرات بنيادی 
مالحظات در مورد تغييرات موجود و .همچنان ادامه دارد

احتمالی در آينده در بيوسفر، در صورتی قابل درک است 
که عوامل آنتروپوژن با حوادث طبيعی و روند آنها مقايسه 

فعاليت انسانها در صد سال گذشته مرزهای بيوسفر . گردند
 استراتسفر را تا اعماق زمين و اقيانوسها، تا ارتفاعات

)Stratosfer(    و فضا وسيع تر کرده که در نتيجۀ فعاليت
  .بيوسفر و توليد مواد زنده و زندگی زا تقليل يافته است

 –در فر يند تکامل،خود انسان در بيوسفر سيستم جديد 
فرق . ايجاد نمود   ) Teknosfer(تکنوژن شهری تکنوسفر 

سفر سيستم بين تکنوسفر و بيوسفر در اين است که تکنو
متشکل و خودگردان نمی باشد، بلکه تحت سيستم های 
پيچيده تشکيل گرديده و به مشابه يک کنگلومرا می باشد که 

اين سيستم اکسيژن زا نبوده . از طرف انسان اداره می گردد
و انرژی توليد نمی نمايد بلکه از انرژی موجود استفاده 

  .مايدکرده و توده بيولوژيکی موجود را مصرف می ن
پيدايش تحت سيستم های متعدد و سيستم تکنوسفر در 
مرزهای بيوسفر مشاهده می گردد که وضع بيوسفر را 

اکوسيستمهای متعدد بيوسفر، با . پيچيده تر کرده است
فعاليتهای آنتروپوژن و عوامل مورد تغيير واقع گرديده 

امروز کامأل معين گرديده که در يک مساحت بزرگی . است
رصد خشکی زمين به اکوسيستمهای طبيعی  د٣٠ -٢٥

مورد تغيير واقع شده و کامأل با سيستمهای تکنوژن عوض 
در اين بين انسان هنوز نتوانسته بين بيوسفر و . گرديده است

تکنوسفر رابطه متقابل، متشکل ايجاد نموده به روند حوادث 
تأثير نمايد، اين در صورت امکان پذير خواهد بود که با 

عيت بشری مسائل مربوط به انرژتيک اوتوتروف تکامل جم
وضع در کشاورزی و اگروسنوز کمی متفاوت .حل گردد
بايد اظهار نمود که بازدهی بيولوژيکی و . می باشد

انرژتيک کشاورزی در صورت تطبيق تمهيدات و شيوه 
های معاصر علمی و تکنيکی با موفقيت می تواند بخشهايی 

  .ر بعضی موارد عوض نمايداز بيوسفر را تکميل کرده و د
برای تحقق بخشيدن به اين مسئله بايد در اکوسيستمهای 
مخروبه و خاکهای فاقد حاصلخيزی و همچنين در مناطق 
آريد و صحرايی سيستمهای جديد و محصولده کشاورزی، 

اين سيستم ها . اصالح خاک گرديده و جنگلداری ايجاد نمود
 تکنوژن را مورد قادر خواهند بود که فضوالت و فاضالب

استفاده بهينه و مثمر قرار داده و ميزان محصولدهی 
البته مسئله آلودگی محيط بايد در . بيولوژيکی را باال ببرند
در سالهای گذشته در ژاپن، کانادا بر .درجۀ اول اهميت باشد

با ) آب، خاک و هوا، مواد غذائی(اثر آلودگی محيط 
صنايع نامبرده در باال ترکيبات کادميوم و جيوه که زاييده 

کارگران و ساکنين مناطق آلوده مسموم گرديده، . می باشد
عوارض و بيماريهای زيادی در بين آنها مشاهده گرديده 

روی، کرم، به طور مداوم در جيوه، سرب، . است
در . شهری مشاهده می گردد آئروزول، گازها، ايستابها

  کاربن،هوای اين مناطق آلوده همچنين گاز منواکسيد 
  

  
  
  
  

اکسيدهای گوگرد، ازت به مقدار زيادی موجود می باشد که 
  با آب ترکيبات جديد توليد می 

و خاک و آب . کنند و بارانهای اسيدی را به وجود می آورند
را آلوده ساخته باعث از بين رفتن جنگلها و مراتع می 

در دهه های اخير قرن بيستم چنين باران هائی .گردد
ی به کشورهای اروپای شمالی و کانادا وارد ضايعات زياد

منبع و منشاء اين آلودگی کشورهای صنعتی اروپای . نمودند
اين بارانها دارای . غربی و اياالت متحده آمريکا می باشد

pH  بوده و در ترکيب خود به مقدار زيادی ٣ -٤ 
سوخت مواد . اسيدسولفوريک و ساير اسيدها دارا می باشند

ا هم در آلودگی محيط زيست نقش مهمی فسيلی انرژی ز
هنگام سوخت مواد فسيلی به مقدار زيادی ترکيبات . دارد

گوگردی، سربی، کادميوم، دی اکسيد کربن، مونو اکسيد 
پديدۀ . کربن و مواد آلی نيم چرخشی وارد اتمسفر می گردد

وارونگی هوا يا انورژن ايجاد کرده باعث آلودگی شديد آن 
 جرأت می توان گفت که ما شاهد آلودگی امروز به. می شود

ما شاهد . شديد اتمسفر هستيم و خود در آن سهيم می باشيم
به عمل آمدن يک پوشش گرد و خاکستر به روی مواد 
موجود در خشگی، آلودگی اتمسفر با گرد و خاک، برگشت 
دوبارۀ آئروزولها و گردهای آنتروپوژن و ترکيبات مختلف 

در آلودگی محيط زيست، . ستيمبه زمين و اقيانوسها ه
بيوسفر و خاک، حمل و نقل مواد سرختی، سنگهای معدنی، 
درختان جنگلی وسايل و مصالح ساختمانی نفت و گاز و 

بر طبق تخمين های . مواد خام آلی نقش قابل توجهی دارند
دانشمندان مقدار عمومی انواع محصوالت صنعتی و غير 

 ميليارد ١٠ -٢٠ال صنعتی که حمل و نقل می گردد در س
ضايعات اين مواد هنگام بارگيری، حمل و نقل . تن می باشد

و باراندازی رقم قابل توجهی تشکيل می دهد و به آلودگی 
  .خاک، منابع آبی و اتمسفر می انجامد

 در جهان ساالنه در حدود F.A.O بر طبق آمارها ی 
 ميليون تن کودهای مختلف توليد می گردد و ٣٠٠ -٣٥٠
توليد آهک، ژيپس و آگروبيوسايدها را هم در نظر اگر 

طبق .  ميليون تن خواهد رسيد٤٥٠ -٥٠٠بگيريم اين رقم به 
 -٤٠بر آوردهای دانشمندان به هکتار زمين ساالنه در حدود 

در کشورهای .  کيلوگرم کود و مواد کودی داده می شود٣٠
الزم به .  دفعه زيادتر می باشد٥ -١٠پيشرفته مصرف کود 

ذکر است که کودها و مواد شيميائی در ترکيب خود به ت
مقدار زيادی فلور، کادميوم، استرانسيوم، جيوه و ساير 
عناصر دارا می باشند که وارد قشر حاصلخيز خاک گرده، 
در آنجا می مانند و پيامدهای نامطلوبی برای جانداران 

بدين ترتيب ما شاهد شيميزياسيون همه جانبه و بدون .دارند
قف محيط زيست و آلودگی آن می باشيم که زاييده عوامل تو

تکنوژن و آگرونوميک بوده و وضع اوليه ژئوشيميائی را 
با » بيوژئوشيميائی«در بيوسفر به شدت تغيير داده اياالت 

آنها ايجاد می » مينيمم«عناصر و » ماکسيمم«محدوده های 
نمايد که تأثير تعيين کننده ای در سرنوشت موجوديت 

بطوريکه مالحظه می . سانها، احشام و گياهان داردان
فرمائيد ما شاهد تغييرات بزرگ و در بعضی موارد 
تعييرات بنيادی در طبيعت هستيم که ناشی از آلودگی زيست 

                .محيط می باشد
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 اعالميه کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان
  يانگذاری حزب توده ايرانبمناسبت هفتاد ودومين سالگرد بن

  
 متولد   حزبی هفتاد و دو سال پيش، در تاريخ سياسی کشور ما

شد که به گواه دوست و دشمن چهره سياسی کشور را دگرگون 
و مبارزات مردم و بويژه زحمتکشان را سمت وسوی 

تشکيل اتحاديه های کارگری و دهقانی، . ترقيخواهانه داد
دانش آموزی، کانون های ادبی تشکل های زنان، دانشجويی و 

  و فرهنگی، جمعيت صلح و مبارزه با فاشيسم، سازماندهی
عليه ديکتاتوری ، مبارزه برای دمکراتيزه کردن کشور، 
مبارزه در راه احقاق حقوق زحمتکشان و خلق های ساکن 
ايران از جمله اهدافی بود که از همان ابتدا در دستور کار اين 

پيوندهای عميقی که حزب توده ايران . حزب قرار گرفته بود
توانسته بود در همان آغاز کار با اقشار گونگون جامعه 
بخصوص زحمتکشان بر قرار کند، اين حزب را به سرعت به 

برنامه های حزب توده . يک حزب فراگير و قدرتمند تبديل کرد
ايران برای رهايی کشور از عقب ماندگی، بهبود معيشت 

کراتيک و رفع ستم ملی با واکنش شور مردم، آزادی های دم
گرايش اقشار و طبقات بويژه زحمتکشان . انگيزی روبرو شد

به سمت اين جريان سياسی در تاريخ سياسی ايران بی نظير 
در آذربايجان استقبال از برنامه های حزب در حدی . بوده است

بود که در همان ابتدای امر نزديک به هفتاد هزار نفر 
  .پذيرفتندعضويت آن را 

 مجله، صدها کتاب  حزب توده ايران با انتشار دهها روزنامه،
و سازماندهی اجتماعات و متينگ های روشنگری به يکباره 
افق روشنفکری جامعه استبداد زده و عميقا عقب مانده کشور 

اين حزب توانست در مدت کوتاهی خدمات . را دگرگون کرد
ارزات توده های شگرفی در عرصه سازماندهی و پيشبرد مب

مردم در راه بهبود شرايط زندگی زحمتکشان مانند تصويب 
 و افشای  قانون کار، مبارزه عليه ارتجاع و غارتگران داخلی

  .ماهيت امپرياليسم جهانی پيش ببرد
، دهها ١٣٢٤با تاسيس فرقۀ دمکرات آذربايجان در سال 

هزارنفر از اعضاء و کادر های حزب توده ايران به صفوف 
چند دهه مبارزه دوشادوشی توده ای . شکيالت فرقه پيوستندت

ها و فرقه ای ها صفحات درخشانی را در تاريخ مبارزات 
بدون ترديد . کشور رقم زده است نيروهای مترقی و آزاديخواه 

نام حزب توده ايران با سازماندهی توده ها جهت دستيابی به 
رتجاع و آزادی ، پيشرفت و ترقی کشور و مبارزه عليه ا

واقعيتی که دشمنان خلق . امپرياليسم جهانی گره خورده است
ها، زحمتکشان و نيروهای مترقی کشورمان با انواع توطئه 

 در تالش نمايش  ها، تاريخ سازی ها و ترفندهای عوام فريبانه
 دهه های  ارزيابی و بررسی تاريخ سياسی. واژگونه آن هستند

 به  ش حزب توده ايراناخير کشور بدون در نظر گرفتن نق
. معنی رواج تحزب و سياسی ورزی ناقص و غير واقعی است

بررسی و ارزيابی ناقص و غير واقعی تاريخ، انکار و ناديده 
گرفتن جا و موقعيت حزب توده ايران در تاريخ مبارزات مردم 
و نياموختن از تجربه های تاريخی آن چه از نظر تنگ نظری 

 و نا آگاهی ، اتحاد عمل همه  تباه اش طبقاتی و چه از روی
  .نيروهای ملی و دمکراتيک را به تاخير خواهد انداخت

در آن . در اين زمينه پندآموز است٥٧تجربه انقالب بهمن 
 و ضد انقالب در به شکست  زمان هر چند جان سختی ارتجاع

کشاندن انقالب نقش اساسی داشت، اما کم تجربگی سازمان 
 و تنگ نظری های  م، انحصارطلبیهای سياسی مدافع مرد

 و رسوبات تبليغات باز ماده از دوران ستم شاهی نقش  طبقاتی
  .کمی در به انزوا کشاندن و تفرقه احزاب سياسی نداشت

مبارزات مردم در چارچوب اصالح طلبی و جنبش سبز، 
بويژه نقش آفرينی توده ها در تحوالت سياسی ـ اجتماعی 

با اين . پيشداوری ها زده استضربات جدی بر بسياری از 
همه جا دارد از فرصت بزرگداشت سالگرد بنيانگذاری حزب 

 استفاده کرده، به بازگويی و تجربه اندوزی از  توده ايران
تاريخ برخاسته و همه سازمان ها و نيروهای اجتماعی مردمی 

به بررسی منصفانه عملکرد خود برخيزند و  را دعوت کنيم تا 
راه را برای اتحاد عمل همه نيروهای مدافع از اين رهگذر 

  .آزادی، استقالل طلب و عدالت خواه بگشايند
بدين وسيله سالگرد بنيانگذاری حزب توده ايران را به همه 
رهبران، اعضاء و هواداران اين حزب تبريک گفته، اتحاد 
عمل همه نيروهای مترقی و آزاديخواه را در اين شرايط 

  حساس کشور آرزومنديم
  کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان

  ١٣٩٢ مهر ١٠
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تاريخ گذشته و حال ملل 
ساکن ايران همچنين پيدايش 
جريانهای مترقی در جهان 
طلب ميکند که حاکميتها، 
 دمکراسی سياسی را نهادينه
کنند و زمينه مشارکت همه 
ملل را در حيات سياسی 

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

  . کبدل شده است
از کارپايه فرقه دمکرات 

  آذربايجان
 

 



  
 
  

  

  

 هخشک شدن درياچه ارومي با
  سه ميليون آذری کوچ اجباری می کنند

 
 

 های کنوانسيون رامسر است و درياچه اروميه يکی از تاالب
. ... شود در سطح کشور نيز به عنوان پارک ملی ياد می

ساليان سال است که اين درياچه مادر منطقه و کشور بوده 
است و نابودی آن اين غم و اندوه را به دل دوستداران 

  .زيست راه داده است محيط
کارهای  در مناظره بررسی وضعيت درياچه اروميه و راه

اده استاندارد آذربايجان ز نجات آن که با حضور وحيد جالل
علی کيخا معاون سازمان محيط زيست، منصور  غربی، احمد

پور نماينده  حقيقت نماينده مجلس شورای اسالمی، ناصر قاضی
مجلس شورای اسالمی، محمد درويش عضو هيئت علمی 

ها و مراتع کشور و عليرضا دائمی  مؤسسه تحقيقات جنگل
رو که از شبکه يک سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت ني

  .سيمی جمهوری اسالمی پخش شد
در اين مناظره تلويزيونی که در اواخر شهريور ماه صورت 

عليرغم هر نتيجه ای که داشت، بدليل آنکه برای اولين . گرفت
بار يکی از بزرگترين مشکالت زيست محيطی کشور را به 

 در اين مناظره که گاهی هم با. ميان مردم می برد، مثبت بود
تنش روبرو بود، قبل از هرچيز ثابت کرد که با گذشت سالها 
از بحرانی شدن وضعيت درياچه اروميه، در ميان مقامات 
مسئول نه تنها راهکار و برنامه منسجمی برای حل اين بحران 
وجود ندارد، بلکه در ميان شرکت کنندگان بودند افرادی 

ن خاطر به همي. شناخت کافی از ابعاد اين فاجعه نداشتند
ديدگاهها و راهکارهای ارائه شده درتناقض با هم و بعضا غير 

تنها نتيجه ای که از اين مناظره . علمی وغير واقعی می نمود
می توان گرفت، بيان برخی از مشکالتی است که باعث 
خشک شدن درياچه اروميه شده از البه الی اظهارات شرکت 

  :کنندگان است که به اختصار می خوانيد
سازی توسعه کشاورزی، مديريت منابع آب و تحقيقات  سد ــ 

اقليمی از جمله عوامل موثر و کاهش آب درياچه اروميه بوده 
  است

درصد مساحت درياچه اروميه از سمت جنوب ٧٠ــ هم اکنون 
کامال خشک شده است و نجات اين درياچه نيازمند همکاری 

  .ها است تمامی بخش
 و همينطور استعداديابی غير برنامه ريزی غلط و مقطعی ــ 

کارشناسی و غير منطقی باعث شده است که درياچه اروميه با 
  .يک بيماری روبرو شود

ميليون مترمکعب کسری آب دارد و اگر ١٤ــ درياچه اروميه 
کردند دچار اين مشکل  ريزی می مديران به درستی برنامه

های کشاورزی از  مصوب کردند که زمين. شديم نمی
هزار هکتار افزايش يابد که اين اقدام ٤٥٠ر هکتار به هزا١١٠

  .به ضرر درياچه اروميه بود
اکنون نيز  هايی برای احداث سدهای فراوان که هم ريزی ــ طرح

ها  سد در دستور ساخت است، لطمه زيادی به درياچه٦٥
هزار چاه در مناطق اروميه حفر شده است که اين ٣٠. زند می

  .اقدام غيرقانونی است
 ميليون ٢/٥ــ اتفاقی که دارد در حوزه آبخيز درياچه اروميه با 

  هکتار وسعت، يعنی وسعت پنج برابر لبنان می افتد، در 

مقياسی بزرگتر در کل کشور ما با وسعت يک ميليون و 
  .هزار هکتار در حال رخ دادن است٦٤٨

ــ مهمترين عامل اين بحران اين بود که اوايل دهه هفتاد 
اضی کشاورزی زياد شد، مسئوالن اجازه که وسعت ار

هزار هکتار زمين کشاورزی به حوزه آبخيز ٣٨٠دادند 
 ما درياچه را  با اين روند فعلی،. اين درياچه اضافه شود

از دست می دهيم و بخشی از آب شرب و توسعه خدمات 
  .و صنعت ما هم دچار مشکل می شود

سد ٧٢ هزار حلقه چاه غير مجاز و٢٤ــ وقتی می گويند 
کوچک و بزرگ در منطقه حفر شده و وسعت اراضی 

 آيا درست است  درصد زياد شده،١٠٠کشاورزی بيش از 
ما طی  . که ما انگشت اتهام را به سوی آسمان نشانه برويم

متر از عمق آب درياچه را از دست ٢پنج سال گذشته 
بنابراين بايد قبول کنيم که چه اشتباهات مديريتی . داده ايم
ب شده ايم و طراحی مهندسی حوزه آبخيز درياچه مرتک

را بر اساس توانايی بوم شناختی منطقه از نو تعريف 
  .کنيم

ــ به دنبال خشک شدن درياچه اروميه چندين هکتار از 
شود و در نهايت  های کشاورزی خشک می زمين

شود و همين مسئله منجر به کوچ  ها تعطيل می کارخانه
  .مردم آذربايجان خواهد شدميليون نفر از ٣اجباری 

تمامی اتفاقات در درياچه اروميه معلول يک اتفاق .
بزرگتر است و اينکه آبی را به درياچه اروميه ببريم 

مديريت غلط و ناصحيح استفاده از آب در . صحيح نيست
در . کشور موجب کاهش آب درياچه اروميه شده است

تياطی های زيرزمينی به عنوان ذخاير اح تمام دنيا آب
افتد و  شود ولی در کشور ما چنين اتفاقی نمی محسوب می

شود و مطمئن باشيد اگر  زمينی استفاده می های زير از آب
های بزرگتری  اين شيوه مديريت اصالح نشود مشکل

  .خواهيم داشت
 امروز مشکل ما خشکسالی و کم آبی است، اما ممکن  ــ 

رياچه حل است فردا بارش خوبی داشته باشيم و مشکل د
شود و رود ارس هم طغيان کند و همه روستاها را زير 

اين نشان می دهد که وزارت نيرو بلد . آب خود ببرد
  .نيست کار کند، فقط بلد است آب بفروشد

چرا آب استان ما را به نيروگاه ها و ذوب آهن می دهيد؟ 
  متر مکعب از آب درياچه را به استان های ديگر ٢٧شما 

  می . دش به اندازه حجم آب يک دريا استمی بريد که خو
  خواهيد ما را فلج کنيد؟

تمام تاالبهای . ببينيد چه باليی سر خوزستان آمده است ــ 
خوزستان با مشکل عظيم روبرو شده، از جمله تاالب 

يک ميليون نفر نخل . شادگان که تاالب بين المللی ماست
  ١٠ ادامه درص    .در اروند کنار خشک شده است
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  ....خشک شدنبا

اين طرز تفکر و شيوه مديريت در کشوری که در  ــ 
کمربند خشکسالی دنيا قرار دارد و ممکن است تفاوت 

تا ٦٠ريزش های آسمانی در آن طی دو سال بين 
ما تنها در .  تفکر خطرناکی است درصد باشد،٧٠

صورتی مجاز به انتقال آب بين حوزه ای هستيم که خطر 
هزينه اين انتقال ها سرسام !  داشته باشدمرگ مردم وجود

 دالر می تواند روی 8/2کدام کشاورز با آب . آور است
  پای خود بايستد؟

درصد و ضايعات ٣٠ــ راندمان کشاورزی در کشور ما 
اگر ما اين همه هزينه انتقال آب را . درصد است٣٥آن 

صرف افزايش بهره وری کشاورزی می کرديم و 
د استاندارد می رسانديم، اين راندمان آن را به ح

کشاورزی می توانست با همين ميزان آب سه برابر 
  .اکنون بازدهی داشته باشد

 بايد از  ها و مطالعه آن متوقف شود ــ بايد سد سازی
تبخير بيش از حد آب جلوگيری به عمل آيد و بايد به 

و يکی ديگر از . ای شود موضوع کمربند سبز توجه ويژه
آوری  حدوده درياچه اروميه جمعهای م اولويت
  .های اين حوزه است فاضالب

سال گذشته معاونت نظارت جهاد کشاورزی تأکيد کرد  ــ 
ای برای اجرای تعهدات مربوط به درياچه  که بودجه

اروميه وجود ندارد و اين در حالی است که هم اکنون رقم 
قابل توجهی از سوی برخی از افراد برای رفع مشکل 

  .شود روميه اعالم میدرياچه ا
ــ مشکل زيست محيطی را نبايد امنيتی کنيم افرادی به 

شاهد آن . واسطه محيط زيست هنوز در زندان هستند
های سياسی و قومی در  هستيم که بعضی از گرايش

  .ها دخيل هستند پروژه
در قانون اساسی هر گونه فعاليتی که مبتنی بر تخريب  ــ 

 اهميت بهينه سازمان .محيط زيست شود ممنوع است
حمايت از محيط زيست به نوع نگاه دولتمردان بستگی 

ها به مسائل محيط زيست توجه داشته باشند  دارد اگر آن
  .توان خيلی از مشکالت را حل کرد می
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  تارئيل اميد 
  ئوز هاينا قاالن قارداش
  انسان گرم توخوم کيمی،

  .سپه لنسين
  جتغاوعمليندن هر ب
  .نور النسين

  او، قوروسون هر اوجاغی
  .سونقويماسين کی، اودو سون

  دوره سيندن قاچان وارسا،
  .نه همکاردی نه سيرداش
  ئوز هايينا قاالن قارداش،
  .نه قارداشدی نه يولداش

 ***             
   سيرا -آغاجالردا سيرا

  .اکيلديکجه باغ اوالر
  انسانالردا بيرلشديکجه 
  .گوجو آرتار داغ اوالر

  اوره ييمده ديل آچارالر،
  .گول آچارالر آرزوالر

   جان وئرمه ين،يارالييا
  .نه دينسيزدی نه دينداش
  ئوز هايينا قاالن قارداش،
  .نه قارداشدی نه يولداش

  ***              
  ميسراالردا دوزولدوکجه 
  .اودوم، کوزوم ايسته ييم
  بو دنيانی دوزلتمه يه

  . گوجوم چاتمير نئيله ييم
  تک آزادليق عقيده مدی

  .وطن منيم کوينه ييم
  زو عقيده سيز انسان ئو

  .الزمسيزدی، بير نيمداش
  ئوز هايينا قاالن قارداش، 

  .نه قارداشدی نه يولداش
 ***             

  حق يولونون يولچوسويام  
  .حقه سيغين اثريم

  يوردوم ايچون اليم ايچون 
  .ايگيدلييم کسريم

  بير ايسته ييم وارسا اودا
  ايسته ييدير بشرين

  انقالبا چوريله حک 
  سينمده کی بو تلش 

  وز هايينا قاالن قارداش،ئ
  .نه قارداشدی نه يولداش

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

 . کارگران است



  
  
  

  
  

   
  " خی اشک سبالنرمان تاري"نقد و نظری به 

 ابراهيم دارابینوشته ی  
  

در اين دوران و شرايط حساس ، خطير و سرنوشت ساز ميهنمان با 
چندين دهه بمباران تبليغات آريا مهری و نيروهای واپسگرا برای 
وارونه جلوه دادن روند تاريخ معاصر ايران ، دگرگون نماياندن 

ق از ديد مردم ميهنمان بسياری حقاي واقعيتها و رويدادهای تاريخی 
از کتابهايی )) رمان تاريخی اشک سبالن((پنهان نگه داشته شده 

است که ضرورت خواندن و دقت و تأمل بر مطالب مطروحه ی آن 
 دراين کتاب که آن را نشر دنيای نو در  .نيازی ست انکارناپذير

 منتشر کرده است ، رويدادهای تاريخی کشورمان از   صفحه١٢٦٩
تخيلی، برگرفته از واقعيت   -هنری  به روشی ١٣٥٧ تا ١٣٢٤سال

آموختنی های  در کتاب . های اجتماعی آن دوران بازگو می شود 
 هنری می توان يافت که با قلمی جذاب و گيرا -فراوان تاريخی

  .ساخته و پرداخته گشته است 
در يک جوشش تاريخی با قيامی پر ١٣٢٤مردم آذربايجان در سال  

 مظالم اجتماعی و اقتصادی وحشتناکی که تحت سيطره شکوه عليه
حکومت ارتجاعی شاه در حقشان اعمال می شد، دولت مترقی خود 
مختاری را پايه نهادند ، که دفاع از منافع تاريخی آنان در چارچوب 

 پير کهنه کار  قوام السلطنه اين. ايرانی دمکراتيک را خواستار بود
ران که از مزدوران ديرين فعال در عرصه سياست آن روز اي

استعمار بود ، در مقام نخست وزيری شاه با هدايت امپرياليستها نقشه 
سرکوب مردم آذربايجان و نابودی دولت خود مختارشان را کشيد ، 

به وحشيانه  وآن را با هم دستی ارتجاع حاکم وهمکاری امپرياليسم 
وسيع و بی ارتجاع با کشتار . ترين شکلی به مرحله اجرا گذاردند

رحمانه ی مردم آذربايجان به انتقام گيری از مردم زحمتکش اين 
ارتجاع پس از سرکوب قيام ، وقيحانه در . خطه از کشورمان برآمد

تبليغاتی بی شرمانه عمل ننگين خود را با توسل به اين حربه که 
 تجزيه طلبی بوده است ونه دستيابی به منافع حقه  هدف واقعی قيام

رسوبات اين تبليغات شاهی هنوز هم تأثيرات منفی .  کردخود توجيه
نه تنها از دست نداده ،بلکه در  خود را در اقشاری از افراد جامعه 

  .اشکال گوناگونی به بازتوليد خود می پردازد
اين وقايع در رمان زيبا و خواندنی آقای دارابی، آنچنان مستند ،  

ت ، اغراق نيست واقعی وهنرمندانه به تصوير کشيده شده اس
اگرسندی تاريخی بر حقانيت مردم مظلوم و ستم کش ناميده شود ، که 

با نثری ساده ، عميق وبا بيان ادبی  به شيوه هنری شگرفی همراه 
زيبايی در خور ظرفيتهای فرهنگی جامعه ی امروزين ما به رشته 

  .تحرير در آمده است 
 خالف ميل پدر و که بر در رمان آقای دارابی کالرا دختری است  

مادرش می خواهد همسر مرد جوانی گردد که به مبارزه اجتماعی 
درست به . و با تمامی وجود خود درگيرمبارزه است  ايمان دارد 

.  واقع می شود  همين علت اين وصلت مورد مخالفت شديد والدينش
پدر و مادر کالرا خرده بورژوای مرفه تمام عياری هستند که در 

ه منافع تنگ نظرانه ی کوتاه مدت خانوادگی خود نمی زندگی جز ب
خودبرتربينانه و کينه  و به مردمان فرودست جامعه با ديدی . انديشند 

فارغ از هر نوع حس همدردی با  اين خانواده .توزانه می نگرند 
ولی کالرا دختر . دنيای مبتذل خود غرقه اند  در تجمالت  ديگران 
درآمده و در راه  به همسری آيدين  ا آنه عليرغم ميل  خانواده 

  در اين راه هر مشقت . مبارزه اجتماعی پای می گذارد 
خريده هيچگاه در سراسر عمرش با وجود همه  و مرارتی را به جان 

فشارهای زندگی دست نياز و ياری به سوی پدر و مادرش دراز نمی 
 طلب ، سرگذشت کالرا در رمان به عيان بيانگرروحيه استقالل. کند 

همراه باعزت نفس زن نو انديش ايرانی  جو  ترقی خواه ، عدالت 
است که به شيوه هنری بسيار درخشان وپراحساسی پرداخت شده 

و بيانگر شناخت عميق نويسنده از افکار ارتجاعی و فرهنگ . است 
منحط پدر ساالر و خود محوری است که در تداوم و رشد خود 

ايل وفردرا عاری از احساس و عاطفه می افراد را ز سجايای انسانی 
  اين فرهنگ حس هم دردی ومسئوليت خانوادگی راکه . نمايد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
پيوند های  ازاحساسات و عواطف برجسته انسانی وعامل عمده  

رمان با .نابود می سازد  از محتوی تهی ، در نهايت  آدميان است 
 در شکلی عالی   هنریدرخششی کم نظير همۀ اين موارد را با زبانی

 از ارزش های اصيل انسانی آن  می نمايد و با جانب داری ترسيم 
  .قرار می دهد را مورد نقد ونکوهش 

ودر  پس از سرکوب نهضت مردم آذربايجان  خواننده در رمان 
با ١٣٩٢ مرداد سال 28ادامه ی روند رويدادها تا مقطع کودتای 

ی مردمان و شوروشوق  و دلتنگی ها دلشوره ها ، اضطرابها
نويسنده . مبارزان برای ملی کردن صنعت نفت عميقًا سهيم می گردد 

با چيره دستی نه تنها خواننده را با عمق حوادث آن سالها آشنا می 
با  سازد ،بلکه با توصيفی عالی از حوادث، خواننده را همراه 

  .توصيفات خود به فضای آن ساليان پراميد می برد 
با پيشرفت   حوادث چنان ترسيم می گردد که خواننده در رمان سير
نمی تواند به خود بقبوالند همه اين تحوالت نفس گير   مطالعه رمان 

مرداد ختم ٢٨سرشار از بيم واميد به روز تاريک و خونينی در 
در اين کتاب حکايت روز کودتای امپرياليستها و دربار . خواهد شد

در باز آفرينی   با تبحرشگفتی بر عليه دولت ملی شادروان مصدق
حوادث آن روز وتصويرشفاف شورمبارزان پيگير برای مقاومت در 
برابرعوامل مزدور و نوچه های دربار، ونمايش ترديد برخی نيروها 

 خود چنان با شور وشعور هنرمندانه ای  در انتخاب راه و روش
نقش بسته است که تصويرگر گويا تری از هر کتاب تاريخی از  

سال حکومت پليسی ٢٥که منجر به استقرار  رويدادهای آن روزشوم 
  .و مخوف ديکتاتوری شاه گرديد می باشد

  آفرينش هنری دارابی در اين رمان با عروج به اوج مرزهای 
  ارزش روش شناخت هنری از يک جامعه را به نمايش می گذارد

سياسی ، شناخت جامعه در ابعاد گوناگون  ونشان می دهد که در راه 
و روحی روانی افراد، هنر چه جايگاه واال و  اقتصادی ، اجتماعی 
نويسنده دراين کتاب در نمايش چهره زن ايرانی .ارجی در خور دارد

دارابی . در يک اثر هنری سخنان گفتنی بسياری برای خواننده دارد
رمان، چنان تصوير پر  از غنچه ،پيرزن زحمتکش و دردمند 

شيوايی سخن  ، يا از فخری و گلزار باچنان  کند احساسی ارائه می 
درعمق  می راند که خواننده به هيچ عنوان نمی تواند ، شانای را که 

معنای واژگان مبارز مقاوم و درد آشنايی است و شخصيت پر جذبه 
دارابی نشان می دهد که در يک . ای دارد را بر آنها ترجيح دهد 

همه  فکری و روحی و عقيدتی انسانها در وجوه گوناگون  جامعه 
  .دوست داشتنی ، دلپذير و پذيرفتنی اند 

نويسنده آگاهانه با توصيف زندگی پر رنج قهرمانان مبارز از  
و ادبی دوری جسته  هنرمندانه  قهرمان پروری کاذب به روشی 

نويسنده درآفرينش و خلق تمامی فضاهای رمان ، از دراز . است 
ويدادهای تاريخی از پيچيده ترين حوادث گوئی پرهيز و در روايت ر

  .زيبا و دلنشين سخن می گويد کشور در آن سالها با سادگی 
  ١٢ ادامه درص                                                 
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  ....نقد و نظری به
اين رويدادها در کدامين  خواننده دريابد  دارابی در خلق فضا يی که 

تاريخی و جغرافيايی رخ می دهد ، به همان موقعيت اجتماعی ، 
  .سبک ساده گوئی وفادار است که بر جذابيت کتاب بسی می افزايد 

همبستگی  ما در اين رمان شاهد انسانی ترين وعاطفی ترين روابط 
رمان نشان می دهد که . زنان و مردان در کار و پيکارشان هستيم 

اعی دوشادوش زنان ومردان درکارو تالش، زندگی ورزم اجتم
جزء جدايی ناپذير زندگی مشترک در  انسان ها  همبستگی .همند

اين امردر . تمامی ابعاد ودرتمام حوزه های مختلف اجتماعی است 
  بازکاوی روابط خانم راد با آياز ،کالرا و الياس با شانای ، کالرا و 

گلزار با سعيد ، فخری با رامين با برجستگی خاصی برای خواننده 
  .ر می شود آشکا

پس از پيروزی کودتا و يورش بربر منشانه رژيم شاه بر عليه مردم 
و مبارزان در راه تثبيت حکومت ننگين خود که منجر به دستگيری 

) حبيب . ( و وسيعی می گردد  ها، شکنجه ها و اعدام های گسترده
که پسر و دامادش در پی اعدام ناجوانمردانه  حبيب پيرمردی است 

در .  افسران آزادی خواه توسط رژيم کودتا اعدام شده اند عده ای از
 پيرمرد رنج  واگويه ی دردمندانه و جانگداز اين صحنه ای که 

کشيده با خود بر سر قبر فرزند برومند و داماد شجاعش تصوير می 
 و انتقادی که پير مرد از جريان لو رفتن عزيزان دلبندش بيان  شود

خط  عميقا منطقی فرهنگ انتقاد و ترسيم   می نمايد ، دارابی با طرح
شرافتمندانه ميان انتقاد با تخطئه و مغلطه ، با شيوه ای  جداکننده ی 

  . فرا می خواند هنرمندانه خواننده را به مرزهای داوری
هر گاه نويسنده ای تعهد را در هنرو هنر را در تعهد ، صداقت و  

بسياری  مان کند ، نکات امانت را در بازگوئی روايتهای تاريخی توأ
از مطالب " اشک سبالن " کتاب . می توان از نوشته ی او آموخت  

  . سرشار است  گوناگونی از اين دست آموختنی
سرنوشت کودکانی چون ياشار و بابک ، " اشک سبالن "در رمان 

پژمان ، نسترن و تامارادر بستری از درد ورنج ، همراه با عواطف 
چنان که دنيای . احساس عميقی ترسيم شده است ودنيای کودکانه با 

پر شوق و آرزوهای پرسوزوگدازکودکان به صورتی کامال زنده و  
  . رژه می روند روشن در پيش چشمان خواننده

در پرداخت شخصيت کيوان، کودکی که بنا بر شرايط  نويسنده 
خاص تربيتی و محيط خانوادگی ،فاقد هرگونه صداقت و احساس 

قانه با ساير کودکان است و بنابر مقتضای سنی خود دوستی صاد
، دانش ژرف  روح جاسوسی و تزوير و ريا در وجودش دميده شده 

واين که  و شناخت عميق خود از کودکان و روحيات آنها را 
نقشی در تربيت  بسترهای زندگی در محيط اجتماعی و خانوادگی چه 

  .ه نمايش می گذاردب و شکل گيری و تکوين شخصيت آتی آنان دارد 
رمان صحنه های پر شکوهی از رويدادهای دهه چهل و پنجاه 

  کشورمان را که در بستر شرايط اجتماعی و خفقان پليسی و 
  

عده ای از جوانان عدالت خواه مبارزه ی  امنيتی حاکم آن دوران 
مسلحانه را بر عليه رژيم شاه آغاز می کنند، به انتقاد تند و نفی 

قلم نويستده . مبارزه بر می خيزند، به نمايش می گذارد اشکال ديگر 
در تحليل موقعيت خاص تاريخی آن دوران کشورمان در پيوند با 
مسائل جهانی چنان فضای ملموس و زنده ای خلق و باز آفرينی می 

کتاب دارابی در اين  . نمايد ، که به راستی تحسين بر انگيز است 
  .گويا تر است  يخی زمينه از هر کتاب تئوريک و تار

 بر کتاب که در ابعاد مختلف هنری و در  روح رئاليستی حاکم
فضاهای گوناگون و متنوع دلپذيری ارائه می شود ستودنی و در 

با تعمقی بر سبک و محتوای بس غنی . خور ارزش و احترام است 
در عرصه ادب و فرهنگ سرزمينمان : اين اثر دريافته می شود 

ين زمينه می رود تا به مرزهای پر شکوه و نوين و رمان نويسی در ا
  درست به همين دليل اين کتاب جايگاه خاصی . آموزنده ای دست يابد

در ادبيات داستانی کشورمان داشته و خواهد 
                                                 .داشت

                                           صادق شکيب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
، حوالی اروميه را ٦٫٤ ای به بزرگی لرزه زمين
 لرزاند

  
  در٦٫٤ای به بزرگی  زلزله

   مقياس امواج درونی زمين،
   استان    در   » سيلوانه «

  . آذربايجان غربی رالرزاند
  ی تا بحال خوشبختانه گزارش

   زيان های مالی که باعث  
  باشد، مخابره  و جانی شده 

نگاری  نگاری مرکز لرزه های لرزه شبکه.    است     نشده
و ١٣کشوری موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران در ساعت 

ثانيه روز جمعه، پنجم مهرماه، رخداد اين ٤٤دقيقه و ٣٢
کانون زلزله در کيلومتری .زلزله را ثبت کردند

کيلومتری اشنويه در ٣٣ی سيلوانه و اروميه و کيلومتر٢٤
  .آذربايجان غربی گزارش شده است

لرزه که در  مختصات رومرکزی کانون اين زمين
درجه ٣٤٫٣٧کيلومتری عمق زمين به وقوع پيوسته، ١٠

  .درجه طول شرقی ثبت شده است٤٥٫١٠عرض شمالی و 
دکتر مهدی زارع، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه 

گو با  و شناسی و مهندسی زلزله در گفت للی زلزلهالم بين
ايسنا، گسل احتمالی مسبب اين زلزله را گسل سرو با روند 

:  جنوب شرقی عنوان و خاطرنشان کرد-شمال غربی 
آذربايجان غربی از مناطق لرزه خيز کشور است که زلزله 

سلماس و ١٣٠٩ريشتری سال ٢٫٧های بزرگی مثل زلزله 
چالدران ترکيه در ١٣٥٥ سوم آذرماه  ريشتری٧.٣زلزله 

اين منطقه تلفات و خسارات سنگينی را به همراه داشته 
در زلزله سلماس، اين شهر به : وی خاطرنشان کرد.است

کلی تخريب شد و در کنار ويرانه های آن که هنوز 
برجاست، شهر شاهپور به عنوان نخستين شهر ايرانی با 

 شهر پس از انقالب طراحی جامع شهری احداث شد که اين
  .اسالمی به سلماس تغيير نام داد

دقيقه صبح جمعه نيز زلزله ای ٣٤و ٩گفتنی است در ساعت 
 در مقياس امواج درونی زمين، آرادان در ٤.٢با بزرگی 

مرداد زلزله ٢١  سال قبل نيز در.استان سمنان را لرزاند
 ريشتر استان آذربايجان شرقی را ٣/٦شديدی به مقياس 

 اين زلزله بيش از  .د که باعث ويرانی های شديدی شدلرزان
با اينکه بسياری  .نفر کشته و زخمی به جای گذاشت٥٠٠٠

از شهرهای ايران از جمله شهرهای آذربايجان جزء مناطق 
زلزله خيز است تا به حال برای ايمن سازی اين شهرها کار 

 به همين خاطر با هر زلزله ای بيم. جدی انجام نگرفته است
  .آن می رود که جان مردم به خطر بيفتد
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  شروع سال تحصيلی

  لي باز مانده از تحصونيلي از سه مشيبا وجود ب
  

آغاز شد بدون حضور ميليون ها ٩٣ -٩٢سال تحصيلی 
نظام آموزشی کشور عليرغم وعده  کودک و نوجوان، 

. های مقامات، همچنان با مشکالت عديده ای روبرواست
. هر ساله عده کثيری رفتن به مدرسه باز می مانند

مقامات مسئول نظام آموزش و پرورشی جمهوری 
اسالمی يا بطور کل منکر آن می شوند و يا با وعده های 

در آستانه بازگشايی  . غير عملی از کنار آن می گذرند
 به گوشه ای از اين مشکالت  مدارس روزنامه شرق

  :پرداخته است
ها که به  اول مهر زنگ:  شرق-ت طباطبايی سادا فهيمه

های  آموزان با کيف، کفش نو و لباس آيد دانش صدا درمی
شکل، دست در دست پدر و مادرشان يا همراه  يک

ای که در حياط  روند، ولوله دوستانشان به مدرسه می
شود و  آموزان به پا می زده دانش مدرسه از صدای ذوق

د، اين طرف ديوارهای شون آموزان که به صف می دانش
ها،  ها، کوچه مدرسه کودکان و نوجوانانی در خيابان

حضور دارند که اغلبشان ... ها و ها و کارخانه کارگاه
دغدغه نان دارند و ثروت اندک را به علم بيشتر ترجيح 

  .دهند می
کودکان و نوجوانانی که هيچ حامی و پشتيبانی ندارند که 

ی تحصيل برگرداند و درس و شان يعن آنان را به حق اوليه
آنان بيرون از مدرسه و کالس . مشقشان را پيگير باشد

درس برای به دست آوردن يک لقمه نان مشغولند در 
حالی که ميز و نيمکتشان خالی است و معلمی انتظارشان 

  .کشد را نمی
البته تمام بازماندگان از تحصيل را کودکان کار تشکيل 

آموزانی هستند که در   دانشدهند، بسياری از آنان نمی
اند و  های گذشته به داليل مختلف ترک تحصيل کرده سال

  .اند عطای مدرسه رفتن را به لقای آن بخشيده
  سوادی وپرورش مولد بی آموزش

انگيزتر اينکه وقتی وضعيت موجود را مرور  داستان غم
تنها عزم جدی برای  وپرورش نه بينيم آموزش کنيم، می می

آموزان به مدرسه ندارد بلکه  دسته از دانش  اينبازگرداندن
های نامناسب آموزشی و تربيتی به  خود با تکرار روش

نوعی به مولد اين پديده شوم تبديل شده است و عرصه را 
. کند تر می سوادی هر روز گسترده کنی بی برای ريشه

طبق آخرين آماری که معاون سازمان نهضت سواد 
هزار کودک و ٨٠٠ميليون و  يکآموزی اعالم کرده بود، 

نوجوان در کشور، به داليل نامشخصی به مدرسه 
» حسن الحسينی«آماری که . خوانند روند و درس نمی نمی

معاون اسبق حقوقی و امور مجلس و سرپرست موسسه 
وپرورش آن را  آموزش از راه دور وزارت آموزش

   عنوان کرده و ١٣٨٨نزديک به چهارميليون نفر در سال 

  
  
  
  
  
  

براساس تحقيقاتی که در زمان حضور من در «: گفته بود
هزار  ١٠ميليون و  وپرورش انجام شد، بيش از سه آموزش
البته به جز » .آموز بازمانده از تحصيل وجود داشت دانش

زاده، رييس موسسه آموزش از  الحسينی، محمداحسان تقی
 در همايش موسسات از ٨٨راه دور نيز در ارديبهشت 

بازمانده از  ميليون بيش از سه«: ور لرستان گفته بودراه د
اما حميدرضا » .تحصيل در کشور وجود دارند

وپرورش اين آمار و  بابايی، وزير پيشين آموزش حاجی
حتی آنچه معاون سازمان نهضت سوادآموزی گفته بود را 

کسانی که اين آمارها را :  بود کامال دروغ دانسته و گفته
  دانند عدد و رقم يعنی چه؟ ال نمیکنند اص اعالم می

  آمارهای متناقض مسووالن آموزشی
بابايی در حالی همه آمارهای مربوط به کودکان  حاجی

کرد که همکاران وی  بازمانده از تحصيل را تکذيب می
وپرورش قادر به تهيه آمار واقعی و  در وزارت آموزش

ی صحيح از آن نبودند و حتی اين پديده برايشان چندان جد
دستی  اصطالح دم نبود و سعی داشتند با ارايه آمارهای به

به طوری . باره فروکش کند کنجکاوی خبرنگاران در اين
وپرورش در  بار رييس مرکز آمار وزارت آموزش که يک

آموز بازمانده  هزار دانش ١۵٩ اعالم کرد ٩١ماه سال  دی
از تحصيل در کشور وجود دارند و بار ديگر معاون 

هزار مورد  ١٢٠ آن را ٩٢تدايی در شهريور آموزش اب
آمار متناقضی که از دفتر دو مدير با . کرد عنوان می

  .آيد متر بيرون می١٠فاصله فيزيکی کمتر از 
هزار بازمانده از  ٢٠٠ ميليون و سه: ها مرکز پژوهش
  تحصيل داريم

های مجلس شورای  اما باالخره چندی پيش مرکز پژوهش
دهنده  ، آماری تکان١٣٨۵ال اسالمی طبق سرشماری س

از کودکان بازمانده از تحصيل منتشر کرد که آب پاکی را 
وپرورش  های مسووالن آموزش گويی بر همه تناقض

هزار  ٢٠٠ و  ميليون اکنون سه طبق اين آمار، هم. ريخت
 ساله در کشور وجود دارند که يا اصال ١٧کودک شش تا 

ف از تحصيل اند يا به داليل مختل به مدرسه نرفته
اين آمار منهای کودکان و نوجوانانی است که . اند بازمانده
، به داليل مختلف از تحصيل ١٣٨۵های قبل از  در سال
اکنون از چرخه نوجوانی وارد جوانی  اند و هم بازمانده

کسانی که . اند شده و پای در دهه دوم زندگی خود گذاشته
ديگر از آنها اند و  از آمارهای مراکز پژوهشی خارج شده

آنطور که علی . شود عنوان بازمانده از تحصيل ياد نمی به
باقرزاده رييس سازمان نهضت سوادآموزی در زمستان 

 هزار  ٧١٩ و   ميليون ٩اکنون   اعالم کرده است هم٩١
  .ايرانی باالی شش سال توانايی خواندن و نوشتن ندارند

  ١٤ ادامه درص                                           
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  ......شروع سال تحصيلی
های  ها در سال اما نگرانی از آمار بازمانده از تحصيل

اخير تا جايی افزايش يافته که فرهاد بشيری، نماينده مردم 
با شرايط : پاکدشت در مجلس شورای اسالمی گفته است

فعلی کشور و وضعيت موجود فرهنگی، حتی يک بيسواد 
د بوده، اين در حالی است که در هم برای جامعه زيا

  ای از کودکان  کننده ها هنوز آمار نگران برخی استان
ضعف  دهنده نقطه بازمانده از تحصيل وجود دارد که نشان

  .کردن بيسوادی است کن در ريشه
  علل بازماندگی از تحصيل چيست؟

در «: کرد وپرورش همواره اعالم می وزير پيشين آموزش
اهای دورافتاده و حتی برای يک همه کشور، حتی روست

آموز امکانات آموزشی فراهم شده و کمبودی در اين  دانش
گويد چراکه اين وزارتخانه  او درست می» .زمينه نداريم

های گذشته امکانات آموزشی خود را به شکل  در سال
روزی،  موسسات آموزش از راه دور، مدارس شبانه

موزی های نهضت سوادآ مدارس بزرگساالن، کالس
دسته که به هر دليل  فراهم کرده تا ادامه تحصيل برای آن

  .اند، فراهم شود وارد مدرسه نشده
ولی چرا با همه اينها و با وجود اينکه آموزش عمومی تا 

سالگی در ايران اجباری است و حتی قانون برای ١٨سن 
والدينی که مانع از تحصيل فرزندشان شوند، جريمه 

ما همچنان شاهد افزايش سنگين در نظر گرفته ا
 سال ١٨بازماندگان از تحصيل، آن هم در سنين شش تا 

  در کشور هستيم؟
  گردند آموزانی که به مدرسه بازنمی دانش

عبدالرضا شاهسوند کارشناس آموزش از راه دور در 
ترين مشکل در  اولين و اساسی: گفت» شرق«باره به  اين

م در اين خصوص به نبود يک برنامه منسجم و منظ
وپرورش برای شناسايی کودکان بازمانده  وزارت آموزش

وپرورش هنوز  در واقع آموزش. گردد از تحصيل بازمی
به درک و سواد کافی برای حل اين مساله نرسيده يا چنان 

هايی همچون تامين سرانه مدارس، حل  درگير روزمرگی
است که ... کسری بودجه و تامين حقوق معلمان و 

  .کند ن موضوع پيدا نمیفرصتی برای اي
دومين علت به : اين کارشناس آموزش از راه دور افزود

کاهلی يا ضعف دانش مسووالن اين وزارتخانه نسبت به 
گردد؛  آموزان برمی يابی علل ترک تحصيل دانش ريشه

آموزی در اواسط سال تحصيلی به يکباره  اينکه چرا دانش
گردد در  یشود و برای هميشه بازنم از مدرسه خارج می

وپرورش همچون سکته  واقع اين موضوع در آموزش
  مغزی است که در ظاهر مشخص نيست اما چون 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

شاهسوند تاکيد . ای تمام باطن آن را جويده است موريانه
اند نگهبان  وپرورش نتوانسته مسووالن آموزش: کرد

سال و ١٨خوبی برای قانون تحصيل اجباری تا پايان 
يمه سنگين والدينی که مانع از تحصيل همچنين جر

  .شود، باشند فرزندانشان می
همچنين نبود : گويد اين کارشناس آموزش از راه دور می

راهکار مناسب برای جلوگيری از خروج از مدرسه، 
يکی ديگر از عواملی است که موجب افزايش بازماندگان 

شمار  ما شاهد ترک تحصيل بی. از تحصيل شده است
ای معلم،  زانی هستيم که به دليل برخورد سليقهآمو دانش

  .اند معاون يا مدير مدرسه از مدرسه اخراج شده
 دبيرستان -ای  آموزی را در مدرسه  برای مثال دانش

 تهران به دليل داشتن انگشتر ١۴ در منطقه -مالصدرا
اند و  عقيق و آوردن موتوسيکلت از مدرسه اخراج کرده

درسه برنگشته است يا يک آموز به م ديگر اين دانش
بار افتادن در درس عربی  آموز ديگر به دليل چندين دانش

با نمره هشت، نتوانسته به پايه بعدی راه يابد و به 
تحصيل کرده است که البته اين موارد در  ترتيب ترک اين

  . بسيار بيشتر شايع بود٧٠دهه 
  

  مديران مدرسه بازخواست شوند
تحصيل بين پسران بيش  ه ترکاين کارشناس با بيان اينک
گاه مديران مدارس به دليل  هيچ: از دختران است، افزود

اند يا مورد  آموزان خود توبيخ نشده تحصيل دانش ترک
  .اند بازخواست مسووالن آموزشی منطقه قرار نگرفته

 در حالی که اين موضوع به سازوکار خاصی نياز ندارد 
سووالن هر مقطع در تواند به شکل قانون درآيد تا م و می

وپرورش مناطق بتوانند مديران مدارس را مورد  آموزش
آموز  بازخواست قرار دهند و پيگير دانش

  . شده شوند کرده يا اخراج تحصيل ترک
شدن وضعيت  از سويی وخيم: شاهسوند ادامه داد

اقتصادی در هشت سال گذشته موجب شد که تعداد 
وت ولو اندک را به ای ثر کودکان کار افزايش يابد و عده

به هر شکل برآورد کارشناسان حاکی . علم ترجيح دهند
آموزان بازمانده از تحصيل،  از آن است که پديده دانش

همچون تومور بدخيمی است که تمام بدن جامعه را 
وپرورش  گرفته؛ توموری که از چشم مسووالن آموزش
  .ر استپنهان مانده و هر روز و هر دقيقه در حال تکثي
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 روز جهانی معلم گرامی باد
روز جهانی معلم روز گفت وگو، منطق و روز نمايش  

اين روز به . همبستگی انسان های فرهيخته و عالم است
ما يادآور می شود که معلمان خوب قادر به ارائه 

معلمان در کار روزانه خود از . آموزش خوب هستند
نسانی نقش موثری در توسعه طريق تقويت نيروی ا

  .پايدار و دانايی محور در جوامع ايفا می کنند
مهرماه از سوی سازمان يونسکو  ١۴ پنجم اکتبر برابر با

از .  نامگذاری شده است " روز جهانی معلم  "
اين روز هر ساله از سوی يونسکو جشن  ١٩٩۴ سال

گرفته می شود و توصيه شده است برگزاری جشن و 
. رگداشت در سطح ملی بر عهده کشورها باشدمراسم بز

و با پيشنهاد دبيرکل يونسکو  ۴۴ اين مصوبه در اجالس
بر اين نکته تاکيد می کند برای باال بردن کيفيت آموزش 
و پرورش بايد کيفيت کار وزندگی معلمان ارتقا يابد و 

با آنکه  .معلم از جايگاه اجتماعی مناسبی برخوردار شود
از ) دکتر نجفی( و پرورش وزير وقت آموزش

امضاکنندگان اين طرح بوده اند اما در سال های گذشته 
  .شاهد غفلت نسبت به اين روز جهانی هستيم

روز جهانی معلم روز گفت وگو، منطق و روز نمايش  
اين روز به . همبستگی انسان های فرهيخته و عالم است

زش ما يادآور می شود که معلمان خوب قادر به ارائه آمو
  . خوب هستند

معلمان در کار روزانه خود از طريق تقويت نيروی 
انسانی نقش موثری در توسعه پايدار و دانايی محور در 

آموزش درست و مبتنی بر . جوامع ايفا می کنند
استانداردهای الزم، تبديل مدارس به محيط دوست داشتنی 
و دلگرم کننده برای دانش آموزان مستلزم فضايی است 

 حقوق معلم و دانش آموز احترام گذاشته شده و که به
متاسفانه، . مشارکت آنان در امور مختلف تسهيل شود

غالب معلمان جامعه ما که مسووليت تربيت بيش 
ميليون دانش آموز را عهده دار هستند، شرايط  ١٢ از

  ...سختی را تجربه می کنند 
 به يک  اين روز مناسبتی است تا معلمان سراسر جهان

 مشترک برسند و بتوانند با يکديگر تعامل داشته حس
  .باشند

روز جهانی معلم ، فرصتی است تا معلمان بيش از پيش 
به اهميت حرفه خويش آشنا شوند و مسائل آموزش و 
  .پرورش را در يک نگاه ملی و فرا ملی جست و جو کنند

با اين که ايران به صورت رسمی ، به عنوان عضوی از 
 اين روز را پذيرفته است و حتی يونسکو ، رسميت

 ٨٣/٦/٢   و به تاريخ٦٣٨٩٧٠٠بخشنامه ای به شماره 
  مبنی بر بزرگداشت اين روز از سوی وزارت آموزش و 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پرورش به استان ها ، مناطق و مدارس کشور ارسال شده 
  متاسفانه هيچ انعکاسی در پورتال و   است ، اما اين روز

ن و سرپرست وزارت آموزش حتی صحبت های مسئوال
   !و پرورش نداشته است 

  !آقای دکتر روحانی 
در ابتدای مهر ماه و به مناسبت آغاز سال تحصيلی ، 

نقد و انتقاد و   سخنان مهمی در مورد حق گفت و گو ،
  حق اعتراض بيان کرده ايد 
  وفايی کرامت انسان دانسته ايد شما اعتراض را آغاز شک

و سخنان شما رای دادند و انتظار   مردم به برنامه ها
را   انعکاس اين گونه سخنان  منطقی آن ها اين است که

  .در بدنه دولت و سخنان مسئوالن شما ببينند 
وزراتخانه ای که قاعدتا بايد زير مجموعه شما باشد به 

در اين مورد از صفحه اول سايت   راحتی سخنان شما را
  !رسمی خود حذف می کند ؟

 عمومی وزارت آموزش و پرورش و ساير آيا روابط
مسئوالن قرار است در خط ديگری غير از برنامه های 

  ارائه شده توسط شما حرکت کنند؟
  !آقای دکتر روحانی 

مگر شما نبوديد که در تربيون سازمان ملل متحد از 
  ؟  گو و تعامل سخن رانديد  گفت

د مگر شما نبوديد که در آغاز سال تحصيلی همه را به نق
  و انتقاد و داشتن حق اعتراض فرا خوانده ايد ؟

اگر معلمان قصد برگزاری نشستی برای بزرگداشت اين 
روز جهانی و اعتراض به بی اعتنايی مسئولين آموزش و 

  باشند چه بايد کرد ؟  پرورش به اين روز را داشته
  تجمع و تبانی تلقی نخواهد شد ؟  آيا نشست آن ها

  عليه نظام نام نخواهد گرفت ؟ايا تجمع آن ها تبليغ 
شما بگوييد با اين مسئولينی که ساز خود را می زنند و 

  صدای مردم را هم نشنيده اند ، چه بايد کرد ؟
  ...منتظر راهنمايی های شما هستيم

  ١٣٩٢ روز جهانی معلم –سازمان معلمان ايران  
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  در آذربايجان چه می گذرد؟ 
  .ه خشک شده است در صد درياچه ارومي٨٠

عضو کميسيون  طبق گزارش خبرگزاری خانه ملت فتاحی
که متأسفانه حدود  گفته است بهداشت و درمان مجلس

توجهی مسئوالن  علت بی  به اروميه درصد از درياچه٨٠
 در صورتی که مسئوالن برای نجات اين . خشک شده است

فان درياچه اقدامی انجام ندهند، در آينده کشور با بحران طو
نماينده مردم اروميه در مجلس شورای .شود رو می نمک روبه

اسالمی، با بيان اينکه خوشبختانه دولت يازدهم تحرکات مثبتی 
: را در جهت نجات درياچه اروميه انجام داده است، افزود

نجات اين درياچه نيازمند تالش دو چندان مسئوالن سازمان 
 وزارت نيرو زيست، وزارت جهاد کشاورزی و حفاظت محيط

های اخير  ها در سال وی با تأکيد بر اينکه متأسفانه دولت.است
های غير  برای نجات درياچه اروميه تنها به مطرح کردن طرح

هايی مانند  به طورحتم طرح: اند، گفت کارشناسی بسنده کرده
بارورسازی ابرها، انتقال آب از رودخانه ارس و انتقال آب از 

فتاحی .آيد های به شمار می ن طرحدريای خزر از جمله اي
وضعيت انباشت نمک در حاشيه درياچه اروميه را بحرانی و 

در صورتی که مسئوالن برای نجات : فاجعه بار خواند و گفت
اين درياچه اقدامی انجام ندهند، در آينده کشور با بحران 

عضو کميسيون بهداشت و .شود رو می طوفان نمک روبه
های اجرايی از  افزايش حمايت دستگاه بر لزوم ،درمان مجلس

مسئوالن بايد از : درياچه اروميه تأکيد کرد و اظهار داشت
 .اشاعه اين بحران به مناطق ديگر کشور جلوگيری کنند

 آذربايجان استاندار انتخاب مسير در مختلف های کارشکنی
  شرقی
 کارشکنی از  اسالمی شورای مجلس در بناب مردم نماينده
 خبر شرقی آذربايجان استاندار انتخاب مسير رد مختلف های
 از انتقاد با  خبرنگاران با وگو گفت در بنابی باقری .داد

 شرقی آذربايجان استاندار انتخاب مسير در که هايی کارشکنی
 از يا و گروهی و شخصی منافع اساس بر دولت داخل از

 انتخابيه حوزه برای که امتيازهايی جهت به نمايندگان طرف
 برخی :کرد تاکيد گيرد، می صورت دارند، نظر در دخو

 به تا شده باعث گروهی و شخصی منافع و ها نگری بخشی
 حالی در باشد، نامشخص اهميت اين به استانی تکليف امروز

 عضو.شود گرفته نظر در بايد استان مردم همه منافع که
 در استاندار بودن سياسی :کرد تاکيد مجلس اقتصادی کميسيون

 از استاندار اصلی وجهه نبايد ولی ندارد اشکالی اصل
 پيشی اقتصادی از او سياسی بعد و کرده عدول بودن اقتصادی
آنچه که مورد تاکيد و خواست مردم و رای دهندگان .بگيرد

رئيس جمهور محترم است اينکه، وزارت کشور و در رأس آن 
ی خواه دولت يازدهم بايد مصلحت مردم و استان را بر هر سهم

ترجيح دهند و اين خواسته مردم استان است که سريعًا با 
شرقی صدای سوت قطار تحوالت  انتخاب استاندار آذربايجان

  .دولت يازدهم در اين استان نيز شنيده شود
 نمايندگان اصولگرا در اولين جلسه شورای ٨عدم شرکت 
  شهر تبريز

  
  
  
  
  

  
  
  

 اولين جلسه شورای شهرتبريز پس از جلسه انتخاب
به علت عدم حضور اعضای فراکسيون اصولگرايان  شهردار،

و اعضايی که کانديدای آن ها رای الزم را در جلسه قبلی برای 
گفته .تصدی شهرداری تبريز به دست نياورده بود تشکيل نشد

پس از آنکه برنامه ريزی طيف اقليت شورای می شود 
به شهرداری  شهرتبريز برای انتخاب گزينه مورد نظر برای

تعدادی از اعضای شورا با اعتراض و تشکيک  نتيجه نرسيد،
در روند برگزاری جلسه انتخاب شهردار جديد تبريز خواستار 
تجديد نظر در اين خصوص شده بودند که با حرکت امروز اين 
اعضا، نگرانی های جدی از تبديل اين شورا به سرنوشت 

های منتشر  به اظهارنظربنا . بوجود می آيدشورای پرتنش دوم
شده از طرف برخی اعضای منتقد شورا، به نظر می رسد 
فراکسيون هشت نفره تصميم دارد در جلسات شورا تا اطالع 

  .بعدی شرکت نکند
در صد تعاونی های مصرف غير ٤٠در آذربايجان شرقی 

  .فعالند
که در نشست مديران » زاده کريم صادق«به گزارش ايلنا، 

شرقی سخن  ستان آذربايجانهای مصرف کارگران ا تعاونی
شود تا ساير  ها باعث می وجود تعاونی: گفت، اظهار داشت می

زاده  صادق.مراکز توزيع کاال مجبور به کاهش قيمت شوند
تامين مايحتاج مردم به ويژه جامعه کارگری و توزيع آن را 

های مصرف عنوان کرد  وظيفه اصلی اتحاديه امکان و تعاونی
يهای مصرف بايد ارائه خدمات بهينه فعاالن تعاون: و گفت

برای اعضای خود را با برنامه ريزی دقيق، صحيح و اصولی 
 تعاونی مصرف کارگری در ١٠٠وی به وجود .پيش ببرند

ها   مورد اين تعاونی۶٠: آذربايجان شرقی اشاره کرد و گفت
 .اند  مورد در استان غيرفعال۴٠فعال و 

توانند در مقابل  صورتی میها در  تعاونی: صادقزاده تأکيد کرد
ها حمايت  هرج و مرج اقتصادی مقاومت کنند که دولت از آن

ها و  ما انتظار داريم که بخش تعاون با سياست: وی افزود.کند
های خود پيش رود و از پيکره بخش کار و رفاه  برنامه

 قانون ١٣٣او با اشاره به ماده .اجتماعی خارج شود
های مصرف معاف از  ن تعاونیهای مستقيم که در آ ماليات

از  متاسفانه اخذ ماليات ارزش افزوده : ماليات هستند گفت
 .ها شده است ها يکی از مشکالت عمده برای تعاونی تعاونی

وی همچنين با تاکيد به اينکه اتحاديه امکان در جامعه نقش 
اتحاد و : کند گفت مهمی را در تامين نيازهای کارگران ايفا می

مز موفقيت اتحاديه امکان در سطح کشور و يکپارچگی ر
گفتنی .پيروزی بر مشکالت و بحران اقتصادی کشور است

های مصرف کارگران استان  است، نشست مديران تعاونی
آذربايجان شرقی با حضور کريم صادقزاده و علی اصغر 

های مصرف کارگری آذربايجان  اکبری نمايندگان تعاونی
ذربايجان شرقی، سرپرست و شرقی، مديرعامل شرکت پگاه آ

 .معاونت اتحاديه امکان استان برگزار شد
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