
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                                  ١٣٩٢ آذر ١٠٨ شماره  دوره پنجم 

   کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجانبيانيه
   آذر21بمناسبت شصت و نهمين سالروز نهضت 

  !هموطنان گرامی
  شصت و هشت سال از تشکيل دولت

  .می گذرد خود مختارملی آذربایجان 
  دولت یک ساله ملی آذربایجان بر 

  ناروا که خروارها اتهامات   خالف
  و  طرف نيروهای ارتجاعی  از

  بر آن وارد آمده است، واپسگرا
یک الگوی مناسب برای پاسخگویی به خواسته  به عنوان  همچنان

ها و حقوق بر حق خلق های ساکن کشور و استقرار دمکراسی  
زادیخواهان و زحمتکشان کشور پایدار در ميان روشنفکران، آ

وری و دولت های پيشهگيریهمه اسناد و موضع. شناخته می شود
 آذربایجان، به اتحاد و همبستگی همه کارگران و لیخودمختار م

های جاری مردم محروم سراسر ایران و بست و گسترش سياست
 تالش او و .می ورزیددر آذربایجان به همه نقاط ایران اصرار 

اش در جهت از بين بردن هرگونه ستم و تبعيض و نابرابری کابينه
سان برای همه و برقراری رابطه متقابل آزادانه و برابر و یک

  .شهروندان ساکن ایران بود
 که بيانگر اهداف 1324در بيانيه دوازده ماده ای دوازده شهریور 

و بينش بنيانگذاران فرقه دمکرات آذربایجان  به رهبری سيد 
يشه وری  بود، به صراحت بر امنيت ملی و منافع ملی جعفر پ

اتفاقا همين نکته محوری است که با منافع . کشور تاکيد دارد
غارتگران و ارتجاع داخلی و خارجی در تضاد قرار می گيرد و 

  .می انگيزدخشم و کين آنان آنان را بر 
              ٢درص               ادامه                                        

  سرباز راه آزادی
   مين سالروز تولد پيشه وری120بمناسبت 

   یکی از پروری،پيشه جعفرمير
  ترین انقالبيون معاصر  آوازه

  ایران، بنيانگذار و رهبر فرقه
   در سال دمکرات آذربایجان 

  ، در روستای زاویه 1272 
  جهان خلخال چشم به سادات
 همراه والدینش برای پيدا کردن کار به بود که وازده سالهد.  گشود
اقتصادی، فقر و فالکت و  ها به دليل مشکالتدر آن سال. رفت قفقاز
-فریدون آدميت، می. شدندای راهی قفقاز میکاری هر سال عدهبی

 برای پنجاه و چهار هزار و هشتصد و چهل و 1904تنها در « : نویسد
لی ایرانی ویزای مهاجرت به روسيه صادر عمله معمو) 54846(شش
پيشه .  در آنجا مشغول کار بودند، سيصد هزار ایرانی 1905در . شد

وری از همان کودکی همراه با درس وکار به فعاليت های اجتماعی 
از . در این راستا با انقالبيون قفقاز آشنایی پيدا کرد. روی آورد

 برای رهایی ایران از مبارزات آنان آموخت و دانسته های خود را
  .استبداد بکار برد

در زاویه سادات خلخال ... «: نویسدخود، میی وری، درباره زندگپيشه
در اثر حوادث و زد و خوردها در .  متولد شدم1272آذربایجان در سنه 

 سالگی با خانواده خود به قفقاز مهاجرت کردم و از آن تاریخ 12سن 
کردم وارد ای که تحصيل میمدرسهدر . در تالش معاش قدم گذاشتم

پس از خاتمه  .جا مانند یک نفر مستخدم ساده خدمت کردمآن. کار شدم
المللی و در این ميان جنگ بين... جا به معلمی پرداختممدرسه در همان

اقيانوس نهضت اجتماعی . پشت سر آن انقالب کبير روسيه سر رسيد
خود تکان داده به ميدان مرا هم مانند سایر جوانان معاصر از جای 

 ٤                               ادامه درص.انداخت مبارزه سياسی

  در اين شماره
  ٦       ص                   سيد جعفر پيشه وری افشاگرانهسخنرانی

  ٨ شعر پيشه وری                                    صتارئيل اميد

  ٩                             صدمصفر قهرمانی، قهرمانی از ميان مر

  ١٠          ص                                فرقه دمکرات آذربايجان

  ١١     ص                                 بحران سوريه و تاثيرات آن

 ١٢   ص                     ی سهي اعالمنيني حکومتی ملجانيآذربا

 ١٣   ص                            بحران اقتصادی کشور نگاهی به

       ١٤                          صمسائل حاد محيط زيست و پيامدهای آن

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

  اتحاد، مبارزه، پيروزی
   آذر روز دانشجو16گرامی باد 

  وحشيانه پليسهجوم    ازسال٦٠  
   شاه به جنبشمحمد رضارژیم  

   خون خاک و و بهیی دانشجو
   کشيده شدن دانشجویان مبارز

   دانشگاه تهران،ی دانشکده فن
   شصت سال است.می گذرد 

 که پيشتازان جنبش دانشجویيکشور با وجود همه دشواری ها و با 
کار وجود اینکه شهدای زیادی در این راه داده اند، همچنان به پي

جنبش دانشجویی . دليرانه بر عليه استبداد و ارتجاع ادامه ميدهند
در طول سالهای طوالنی هميشه فریاگر صادق خواستها و 
آرمانهای خلق های ایران بوده و در غيبت احزاب و سازمان های 

با تمام تالشی که . مترقی کشور بار آنها را نيز بدوش کشيده است
ادی بخرج دادند تا جنبش دانشجویی امپریاليسم و حاکمان استبد

کشورمان را از مسير مردمی و انقالبی خود جدا سازند و دانشگاه 
و دانشجو را در خدمت قدرتمندان و زورگویان قرار دهند، تاریخ 

 ٥                       ادامه درص.نشان داد که موفق نبوده اند

 



  
  

  ....بيانيه کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان
توام با حفظ استقالل و تماميت «: در بيانيه از جمله آمده است

ایران، الزم است به مردم آذربایجان آزادی داخلی و مختاریت 
برد فرهنگ خود و ترقی و مدنی داده شود تا بتوانند در پيش

آبادی آذربایجان با مرعی داشتن قوانين عادالنه کشور، 
 و در جای دیگر تاکيد شده » .سرنوشت خود را تعيين سازند

ایمان داریم که اصالح و ترقی آذربایجان موجب ...  «:است
ترقی ایران خواهد شد و به این وسيله ميهن از دست قلدرها و 

بازتاب نظریات اوليه . »یافتمرتجعين نجات خواهد 
بنيانگذاران فرقه دمکرات آذربایجان در اساسنامه مصوب 
کنگره سراسری  نمایندگان  آذربایجان نيز صراحت دارد و از 

های فردی، اجتماعی، آزادی وجدان و به آزادیجمله 
برای اولين بار در تاریخ سياسی . مطبوعات اشاره شده است

حمایت و . در انتخابات داده شدایران، به زنان حق شرکت 
 ،محروم، دهقانان، اقشارپشتيبانی گسترده کارگران

آزادیخواهان محلی و کشوری از تشکيل فرقه و   وروشنفکران
پيوستن آنان به صفوف این تشکيالت همه نشان از برنامه های 
علمی، و منطبق با شرایط زمانی وخواسته های مردم بوده 

  .است
 تمام نقاط  در آبان،29 آبان تا 19ت، از فعالين فرقه دمکرا

های بزرگی را سازماندهی آذربایجان تظاهرات و ميتينگ
ها، همان تشكيل های این ميتينگ آه عمده خواست.کردند

در این تجمعات رهبران و . بود» های ایالتی و والیتیانجمن«
های مختلف آذربایجان ها و بخشهای فرقه در شهرستاننماینده
نمایندگان فرقه در این .  پا به عرصه وجود گذاشتندنيز

 انتخاب شدند و در  از طرف مردمهاها و سخنرانیگردهمایی
 نفر از این نمایندگان از طرف مردم آذربایجان 724 آبان 29

» مجمع ملی آذربایجان«وارد تبریز شدند تا در مجمعی آه 
 شاه و این مجمع، نامه سرگشاده به. خوانده شد، شرآت آنند

حق «نخست وزیر و رئيس مجلس نوشت و در آن خواستار 
، مجمع ملی 1324در ششم آذر ماه . گردید» خودمختاری

های ایالتی و والیتی ترتيب داد آه پنج انتخاباتی را برای انجمن
 در این انتخابات نام انجمن ایالتی و والیتی به .روز طول آشيد

 در این مقطع رقهف اعضای . تغيير داده شد» مجلس ملی«
  .نفر تخمين زده می شدند دویست هزارزمانی حدود 

 مجلس ملی 1945 دسامبر 12 - 1324 آذر 21روز 
 انتخابی  نماینده 101 نماینده از 75با حضور  آذربایجان،

 ساله به ریاست 47ميرزا علی شبستری، . رسما گشایش یافت
ولت های گوناگون دمجلس برگزیده شد و همين مجلس ارگان

آابينه هم با شرآت ده نفر . را تعيين کرد» ملی آذربایجان«
باش «وری به عنوان  پيشهسيد جعفروزیر تشكيل گردید و

 کابينه دولت خود .انتخاب شد) نخست وزیر(»وزیر
   .مختارآذربایجان  فاقد وزیر جنگ و وزیر امور خارجه بود

، 1324 وری، پس از اولين آنگره فرقه، روز دهم مهرماهپيشه
شعارهای ما محرمانه و مرموز نيست «: نویسدای میدر مقاله

های مخالف استقالل و تماميت ایران و ما با افكار و اندیشه
های ایالتی و والیتی حق تشكيل انجمن. ... آنيممبارزه می

پدران ما این حق را با زور و قهر ... مشروع و قانونی ما است
خواهيم آن را از چنگال غاصبين  میما) حاال(اند و غلبه گرفته
  »...بيرون بياوریم

 از مجلس 1324 آذر 21وری، در  به رهبری پيشهلیدولت م
ملی رای اعتماد گرفت و بالفاصله با سرعت و با تمام قوا 
اقدامات مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی را در 
ز جهت سازندگی و بهبود منافع کارگران و مردم محروم آغا

ای را در عرصه های فرهنگی و عمرانی گستردهفعاليت. کرد

تدریس به زبان مادری در مدارس ابتدایی، تاسيس دانشگاه و 
مراکز تربيت معلم، اصالحات اداری، بازسازی اقتصادی و 
حمایت از صنایع محلی، اصالحات ارضی در روستاها، 

های تشکيل شوراهای شهری و روستایی همراه با کميته
ارتی، تهيه قانون کار، تصویب قوانين مالياتی که در آن نظ

های سواد ماليات بر مواد غذایی حذف شده بود، تشکيل کالس
رسانی و آموزی، ایجاد فرستنده رادیویی و مراکز اطالع

ها طرح و پروژه سازندگی و عمرانی را در چاپخانه و ده
بریز های اصلی تخيابان. های خود قرار داددستور فعاليت
ها به نام ستارخان، باقرخان و دیگر خيابان. آسفالت شدند

ها و بيمارستان. گذاری شدندقهرمانان انقالب مشروطيت نام
یکی . های سالمندان به وجود آمدخانه. ها تاسيس گردیدکلينيک

ترین اقدامات دولت خودمختار، تقسيم زمين بين دیگر از مهم
راهسازی  .اورزی بودکشاورزان و اصالحات در حوزه کش

  .ده آغاز شدگستر
، با اعالم 1324روزنامه آذربایجان، در تاریخ پنجم اسفند ماه 

تعداد امالک خالصه اعم از «: شروع تقسيم اراضی نوشت
انتقالی، فروخته شده، بازخریداری و سایر انواع بالغ بر سه 

امالک دشمنان حکومت ملی که . هزار پارچه آبادی است
باشد که در آمار  پارچه می437اند را ترک نمودهآذربایجان 

رسد با تقسيم این امالک به نظر می. فوق منظور نشده است
و . د شدنیک ميليون نفر از دهقانان صاحب زمين خواه

متعاقب آن آگهی مربوط به شروع تقسيم خالصجات در 
شهرهای مياندوآب، خوی، اهر و اطراف تبریز در تاریخ 

  .  وزارت کشاورزی آذربایجان انتشار یافت از طرف7/12/24
روزنامه جبهه، ارگان حزب ایران، در سرمقاله هشتم مهر ماه 

-نهضت آذربایجان آزادی«… : ، نوشت258، شماره 1325
در آذربایجان امالک را . طلب و مترقی است خواه، اصالح

تمام عمليات در . نمایدکند، عوارض را حذف میتقسيم می
گيرد ودر دن سطح زندگی دهقانان انجام میجهت ترقی دا

. سازند مدرسه می500آذربایجان در عرض یک سال، 
دهند، های متعدد ساختند، دانشگاه تشکيل میبيمارستان

کنند، یعنی در باال بردن سطح کودکستان و تيمارگاه آماده می
ها دارند، با تمام قوا راهدانش اهالی کوشش فراوان مرعی می

کنند، از ناامنی ها را اسفالت میر کرده خيابانرا تعمي
. نمایندجلوگيری کرده در مقابل فساد به سختی مبارزه می

خواهان مبارز قدیمی رهبران نهضت آذربایجان از آزادی
  »...هستند که اغلب اهل فضل و دانشند
فرصت یافتم با «… : نویسدکنسول انگليس نيز در تبریز، می

رسد آنان از به نظر می… ه دمکرات برخی از مقامات فرق
اصالحات ارضی ... قشر ماهر طبقه کارگر صنعتی هستند

های دوستان زیادی برای حکومت محلی ایجاد نموده، برنامه
کاران توليد اشتغال کرده، اصالح اداری اشتغالزا برای بی

 کارایی دستگاه دولتی شده و این تحوالت در مجموع بموج
  .». به همراه داشته استپشتيبانی مردمی را

آنچه «: روزنامه کيهان، به قلم عبدالرحمن فرامرزی، نوشت
که محقق است این است که در هر جای دنيا نهضتی بر ضد 

های زیادی متهم هيات حاکمه و وضع موجود بشود، به تهمت
ها نهضت گردند، من یقين دارم روزهائی که آذربایجانیمی

نيز در نزد هيات حاکمه و خواهی کرده بودند مشروطه
-ها منسوب میطرفداران وضع موجود، به همين گونه تهمت

خان را به خاطر دارم که قيام خيابانی و ميرزا کوچک. اندگشته
  ترین اشخاص یعنی ها متهم بود و در دولت ملیبه همين نسبت

  ٣ص                                                           ادامه در

٢

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم               ١٣٩٢ آذر١٠٨ شمارهدوره پنجم



  
  
  
  

  ....بيانيه کميته مرکزی
 

  ها را اشرار و متجاسرین لقب دادند ولیمرحوم مشيرالدوله آن
خواه و مجاهد به کنند و لقب آزادیها گریه میامروز برای آن

  » .دهندها میآن
  ! مردم غيور آذربايجان

 21در آستانه برگزاری جشن شصت و نهمين سالروز جنبش 
مکراتيک مردم آذربایجان و جنبش جنبش د. آذر قرار داریم

دمکراتيک مردم کردستان در برهه حساس تاریخی که با 
بسياری . شکست فاشيسم رقم خورده بود، به پيروزی رسيدند

از کشورهای اروپایی از قيد حکومت های فاشيستی و 
 در این کشورها  عموما حکومت های .ندارتجاعی رهایی یافت

 آنها اقتصاد سوسياليستی پيش ملی روی کار آمدند و برخی از
در این اوضاع و احوال جنبش دمکراتيک مردم . گرفتند

بسط و . آذربایجان با پيشنه مبارزاتی پا به ميدان گذاشت
گسترش این جنبش می توانست به جنبش دمکراتيک و ضد 
استبدادی کشور یاری نماید تا ایران برای هميشه از بند استبداد 

 موفقيت های بزرگ حکومت ملی .و ارتجاع رهایی یابد
آذربایجان در همان ابتدای کار و حمایت سراسری نيروهای 
مترقی و آزادیخواه از او تا جایی پيش رفت که دولت مرکزی 
مجبور شد دولت خودمختار آذربایجان را بعنوان یک واقعيت 

همين موضوع ارتجاع داخلی و امپریاليسم . سياسی بپذیرد
زمانيکه تمام توطئه های عوامل . اختجهانی را  بوحشت اند

خانها، فئودال ها و مزدوران دولت مرکزی نتوانستند، جنبش 
 ارتش شاهنشاهی  آذر را از پيشرفت و سازندگی بازدارند،21

-های بریتانيا و ایاالت متحده آمریکا، هجوم بیبا حمایت دولت
  برای نابود کردن دولت ملی و سرکوب مردم  ایرحمانه
ارتش، آنچنان کشتار . واه آذربایجان آغاز کردخآزادی

که شاید ارتش های ای از مردم آذربایجان کرد وحشيانه
  .اشغالگر و متجاوز کمتر به چنين کاری دست زده باشند

 در خاطراتش  یار غار محمد رضا شاهارتشبد حسين فردوست،
به دستور شاه در «: نویسددرباره حمله به آذربایجان، چنين می

-آذر ماه عازم تبریز شدم تا پول مورد نياز ارتش را به آن 22
مسير راه پر از . سوختچنان میفرودگاه تبریز هم. جا برسانم
 نفر را تير 2000ليستی را نشانم دادند که حدود . جسد بود

  ».باران کرده بودند
يانه ارتش شاهنشاهی، مرتجعين و وحشعالوه بر عملکردهای 
 اعضای فرقه و فدائيان را  که هر جاخوانين مسلح محلی نيز

بخشی زیادی از . رساندندآوردند در جا به قتل میگير می
- به کوه هوادارن و اعضای شناخته شده فرقه که از ترس جان

ها پناه برده بودند، از شدت سرما و ها و جنگلها و دشت
گرسنگی و بيماری جان دادند و یا طعمه حيوانات وحشی و 

وری موفق  در این ميان نيز تعدادی از جمله پيشه.درنده شدند
شدند با گذشتن از رودخانه ارس، به آذربایجان شوروی پناهنده 

  .شوند
های بعد، توسط حکومت بسياری از مردم آذربایجان در سال

  مرکزی و به اجبار به مناطق جنوبی و شرقی کشور کوچ داده 
  
  

  
  
  
  

کارگران و روشنفکران تهدید و تعقيب و زندانی کردن . شدند
ای با هدف تحت فشار قرار دادن فعال سياسی، در ابعاد گسترده

جامعه آذربایجان و محروم کردن جامعه از رهبران و فعالين 
  .سياسی و اجتماعی ادامه یافت

 ویليام دوگالس، قاضی آمریکایی که پس از تسخير آذربایجان 
ود را چنين توسط ارتش شاهنشاهی به تبریز رفت، مشاهدات خ

بخش در ارتش ایران، ارتش رهایی«: ه استتوصيف کرد
ریش دهقانان را آتش . مسير خود آثار خشونت برجای گذاشت

به ناموس زنان و دختران آنان تجاوز کردند، اموال . زدند
ارتش از زیر . ها را دزدیدندها را به غارت بردند، دامخانه

ن بود، ولی به رسالتش نجات داد. هرگونه کنترل در رفت
ها پشت ها و ویرانیغارت مردم غيرنظامی پرداخت و کشته

-گناه است، چوبهای بیها مملو از آذربایجانیزندان. سر نهاد
ها نيز بدرفتاری با ناسيوناليست. های دار و اعدام فراوان است

ها ابراز عالقه دهقانان بيچاره را که برای دمکرات. شودمی
یک دهقان پير . رض توهين قرار دادندکرده بودند، در مع

مال و حيثيت ما را پایمال کردند، : آذربایجانی به ما چنين گفت
ها زدوده آثار این حوادث جگرسوز هرگز از خاطر اذربایجانی

  ».نخواهدد شد
محمد رضا شاه از جنایت پس از کشتار مردم آذربایجان، 

این کشتار  برخی از نظاميانی که در .کاران رسما تشکر کرد
 به دریافت نشان ،تری از خود نشان داده بودندگری بيشوحشی

بسياری از مرتجعين محلی و . و درجات افتخاری نایل شدند
 آن .مالکان و سران عشایر، حتی به وکالت مجلس رسيدند

 که موضع عوض نگاران و روشنفکران روزنامهگروه از
آذربایجان،  دولت  خودمختار  ووری   پيشهکردند و عليه

مورد تشویق و عنایت .  را آغاز کردندشدیدترین حمالت 
بدین ترتيب پس به خاک و خون کشيدن . شاهانه قرار گرفتند

 آذر ارتجاع و حکومت استبدادی پهلوی و امپریاليسم 21جنبش 
  . جهانی جشن پيروزی گرفتند

 آذر، آزادیخواهان، 21با گذشت نزدیک به هفت دهه از جنبش 
ان و مردم آذربایجان با گام های استوارتر و آگانه تر روشنفکر

برای رفع ستم ملی و حقوق پایمال شده خود به مبارزه ادامه 
زنان و مردان دلير آذربایجانی عليرغم تمام  دسایس . ميدهند

دشمنان ازمبارزات حق طلبانه اشان یک لحظه نيز پا پس 
ش و حرکت در طول تاریخ معاصر ایران هيچ حنب. نکشيده اند

اجتماعی وجود ندارد که شيرزنان و دلير مردان آذربایجانی 
پيشاپيش و یا دوشادوش دیگر خلقهای ایران شرکت نداشته 

  . باشند
فرقه دمکرات آذربایجان به شما زنان و مردان سلحشور 

 آذر را تبریک و برای تک تک 21آذربایجان  سالگرد جنبش 
دون تردید اهداف وآمال ب. شما آرزوی موفقيت و پيروزی دارد

پيشه وری و یارانش روزی بارور و خلق آذربایجان و دیگر 
  .خلق های ساکن کشور به سعادت و خوشبختی خواهند رسيد

گرامی باد خاطره  و ياد شهدای نهضت رهايی بخش خلق 
  آذربايجان 

   آذر21خجسته باد نهضت رهايی بخش 
  1392ر کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان     آذ
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فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های منطقه ای و جهانی را مد نظر داشته، با بيش از نيم قرن 
ملی مردم  مبارزه های گذشته تجربه فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و پيروزی
  .هدآذربايجان را جهت داده، فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه می د

پيشه وری



  
  

 
  ....سرباز راه آزادی

نظر به ... نویسی شروع کردم و سپس وارد خدمت شدماول از مقاله
ترین تشکيالت سياسی صميميت و صداقتی که در کار داشتم مترقی

 را دستور داد روزنامه حریت. ایرانيان مرا با آغوش باز پذیرفت
دم که آزادی ملل من از جوانان ایرانی بو... تاسيس و اداره کنم

عمال دخالت داشتم و در این کار بزرگ و ) انقالب روسيه(روسيه
خواهی یک نظر ملی مرا تحریک پرافتخار عالوه بر مبارزه آزادی

دانستم که نجات و سعادت ملت و ميهن من در من می. کردمی
خواهند و اگر غير از پيشرفت رژیمی است که انقالبيون روسيه می

ار لنين بيرق دیگری در روسيه در اهتزاز باشد، استقالل لوای پرافتخ
نهضت . و آزادی ملت ایر ان هميشه در معرض خطر خواهد بود

بدون . خواهان ایرانی جلب نمودآزادی جنگل مرا هم مانند همه آزادی
. در آن جا هم پيوسته در صف اول بودم... جا شتافتمفوت وقت به آن

  .کردمی میراننوشتم و سخنروزنامه می
تصميم ) هاکمونيست(در شدیدترین دوره نهضت ملی گيالن، مليون

جا بر عليه گرفتند مرکز فعاليت خود را به تهران انتقال دهند و در آن
 مدپيش از هر کسی من . استبداد و ارتجاع و زورگویی مبارزه کنند

 من هم در نوبه. همه از من انتظار فعاليت و کار داشتند. نظر بودم
ها را ها و کوهو جنگل) هاجبهه(فرونتها. خود تردید به خود راه ندادم

شماری را پيدا جا عده بیدر آن. پيموده خود را به تهران رسانيدم
ما در تهران عالوه ... ها داده وارد کار شدمکرده، دست به دست آن

های جدی سياسی، شورای مرکزی اتحادیه کارگران را بر سازمان
شد موفق شده بودیم ایش آن روز به هفت هزار نفر بالغ میکه اعض

  .تشکيل بدهيم
این روزنامه . شورای اتحادیه کارگران، ارگان خود را تاسيس کرد

-خواه آن روز میبه استثنای چند مقاله که رفقای آزادی. حقيقت بود
  ...های روزنامه مزبور از قلم من تراوش کرده استنوشتند تمام مقاله

در اثر . دایش رضاخان جریان نبرد ما مجرای دیگری پيدا کردبا پي
رحمانه که شروع شده بود ناچار های بیها و تبعيدها و اعدامحبس

چهار بار مراکز ما را به واسطه . شدیم رویه خود را تغيير بدهيم
ولی ما که خود را سربازان راه . بازداشت و توقيف منحل کردند

د را ترک نکرده پنحمين مرکز را تشکيل دانستيم پست خوآزادی می
فعاليت مطبوعاتی خود را به اروپا منتقل کرده، روزنامه و . دادیم

مجالت خود را توانستيم از دیوار چينی که پليس رضاخان دور ایران 
...  بازداشت شدیم1903باالخره در سال . کشيده بود به ایران برسانيم

در سال ... نفر را نزد ما آوردندباالخره بعد از هشت سال پنجاه و سه 
 پس از بازداشت ده ساله خود از زندان مستقيما به کاشان تبعيد 1913
تر از زندان بود ولی هرگز روح من این تبعيد برای من سخت. کردند

، 91، آژیر، شماره »سرگذشت من«وری، جعفر پيشه(».مایوس نشد
  )1322 مرداد 15

وری آشنائی داشت، ک با پيشهدکتر مصطفی الموتی، که از نزدی
. زاده همکاری نزدیک داشتوری، با سهراب سلطانپيشه: نویسدمی

در سال . شود، گرفتار و به ده سال زندان محکوم می1309در سال 
جوانان که همه . شود، با زندانيان سياسی جدید آشنا می1317

 و ده تحصيل کرده و کتاب خوانده بودند از دیدن ماها که هشت و نه
سال در زندان به سر برده و روحيه خود را نباخته بودیم تشویق شدند 

بعد از ده . و ما را سرمشق خود قرار داده و نيروی معنوی گرفتند
جا مجددا با چند نفر شود و همانسال زندان کشيدن به کاشان تبعيد می

بيست روز بعد از حمله متفقين به ایران از . شوددیگر زندانی می
در تهران، روزنامه آِژیر را با . شوددان آزاد و عازم تهران میزن

  .کندو شروع به کار می. ریزدفکر خود پی میکمک یاران هم
در باکو با » صابونچی«حزب کمونيست ایران که ابتدا در محله 

 تشکيل و اسداهللا غفارزاده 1917در ماه مه » حزب عدالت«عنوان 
 رسما با 1299 شد و در تابستان به عنوان صدر این حزب انتخاب

پس . ، موجودیت خود را اعالم کرد»حزب کمونيست ایران«عنوان 
از اولين کنگره حزب کمونيست ایران که در انزلی تشکيل شد، چهار 

، )آقایف(کامران آقازاده: شدندگوی این حزب شمرده مینفر سخن
  .واوغلیو حيدرخان عم) وریپيشه(سلطانزاده، ميرجعفر جوادزاده

وری، در انتشار و همکاری با نشریانی چون آذربایجان جزء پيشه
نقش به سزایی ... ، حقيقت، آژیر و )کشاورز(الینفک ایران، اکينجی

  .داشت
 مانند آذربایجان چپهای دیگر وی در روزنامه حریت و روزنامه

، کمونيست، آذربایجان )رفيق(، یولداش)تنگدستان آذربایجان(فقراسی
اخبار کميته حزب انقالبی (سينين اخباریقت حزبی انقالب کوميتهمو

ها مقاله به چاپ رساند؛ و ، ده...، مجله مشعل و)موقت آذربایجان
او، در این مقاالت با بررسی . دار بودسردبيری یولداش را نيز عهده

اوضاع اقتصادی و سياسی و اجتماعی ایران، راه حل انقالب 
فقط یک انقالب «: داد جامعه قرار میپرولتری را در مقابل

-جعفر پيشه(».کندپرولتاریایی تداوم تاریخ ایرانيان را تضمين می
 نوامبر 21، 33، حریت، شماره »ایرانلی الرا انتباره«وری، 
  )، به قلم رحيم رئيس نيا»آخرین سنگر آزادی«، به نقل از 1919

 با 1301ير ماه  تا اوایل ت1300روزنامه حقيقت، از اوایل دی ماه 
وری که از آغاز تا گذشته از پيشه. مدیریت محمد دهگان انتشار یافت

های آن مطلب داشت، تعدادی نویسنده و شاعر پایان در اغلب شماره
های کارگری و یا حزب کمونيست ایران نيز که غالبا به اتحادیه
 آخرین(.کردندها بودند با آن همکاری میوابسته و یا هوادار آن

  )سنگر آزادی
طور که در ابتدای صعود سردار همان«: نویسدفریدون کشاورز می

کرد پرفروش ترین روزنامه حقيقت را منتشر می) رضاشاه(سپه
-وری از سالروزنامه تهران بود، کریم کشاورز برادرم که با پيشه

های انقالب گيالن دوست نزدیک و همکار بود در روزنامه آِژیر با 
  .کردمیاو همکاری 

وری، برای شرآت در جلسات آنگره پيشه) 1300 (1921در سال 
 از راه  اوسوم آمينترن به مسكو رفت و دیگر به جنگل برنگشت،

آاری در روزنامه خراسان عازم تهران شد و پس از دو سه ماه بی
در سال . به عنوان مترجم و نویسنده مشغول به آار گردید» حقيقت«

 سال در زندان به 11  دستگير وهای آمونيستیت به اتهام فعالي1309
  . منتشر کرد1324 را»آژیر« پس از آزادی روزنامه .بردسر 

پيشه وری با اینکه بيشتر فعاليت خود را خارج از آذربایجان گذرانده 
بود، اما در ميان اهالی آذربایجان از محبوبيت خاصی برخوردار 

 خود را از تبریز نامزد برای دوره چهاردهم مجلس شورای ملی. بود
در ميان نا باوری نيروهای ارتجاع از حمایت همگانی . کرد

 اما اعتبارنامه .برخوردار  و بعنوان نماینده اول تبریز انتخاب گردید
توسط زمش رحيم خویی، با دخالت مستقيم ریاست جلسه راو و هم

 . رد شدنمایندگان خوانين و ارتجاع که به مجلس راه یافته بودند، 
پيشه وری در فرصت کوتاهی که در مجلس پيدا کرد سخنرانی 
آتشينی کرد و پرده از چهره مرتجعين و مستبدین حاکم بر کشور 

  .این مسئله بيشتر خشم و کينه  آنان را بر انگيخت. کنار زد
وری، بار دیگر روانه تبریز شد و به مبارزه سياسی و فرهنگی پيشه 

کرانش با حمایت و پشتيبانی همه مفو و هتا این که ا. خود ادامه داد
کش آذربایجان، فرقه دمکرات جانبه کارگران و مردم زحمت

 فرقه دمکرات آذربایجان به رهبری . آذربایجان را تاسيس کردند
پيشه وری دولت خود مختار آذربایجان تاسيس و در عمر کوتاه یک 

جاع داخلی با ارت. ساله، خدمات بسيار بزرگی در آذربایجان انجام داد
مساعدت و کمک امپریاليسم آمریکا و انگليس به آذربایجان لشکر 

. حمام خون راه انداختند" نجات آذربایجان"تحت . کشی کردند
پيشه وری و گروهی از رهبران و . هزاران نفر را قتل عام کردند

او در . کادرهای فرقه مجبور به آذربایجان شوروی مهاجرت کردند
 سر و سامان دادن به زندگی صدها نفری که از مهاجرت نيز ضمن

خانه و کاشانه خود دور افتاده بودند، به آموزش و آماده سازی آنان 
هنگام برگشت از یک ماموریت حزبی  . برای برگشت تالش می کرد

  .جان خود را در یک حادثه رانندگی از دست ميدهد) 1326 تير20(
  اطره اش گرامی باد خ              ياد و                
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  .....اتحاد، مبارزه، پيروزی

جنبش دانشجویی با تمام وجود به مبارزه بر عليه استبداد و بی 
عدالتی ادامه داد و در سير مبارزاتی خود جایگاه ویژه ای در 

در تاریخ . ميان خلق ها و زحمتکشان کشور بدست آورد
ت خلق های معاصر ایران جنبش دانشجویی در جریان مبارزا

کشور برای زسيدن به استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی در 
صف مقدم مبارزات مردم بر عليه نظام های دیکتاتوری و 

این جنبش ریشه در سنن مبارزاتی . استبدادی قرار داشته است
انقالب مشروطيت دارد و در تمام مبارزات خلق های ایران بر 

 بارز و تعيين عليه ستمگری ها و بی عدالتی ها نقش
   .کننده ای داشته است

جنبش دانشجویی ایران با تاسيس مدارس عالی و 
نخستين دانشگاه ایران در تهران آغاز و در سير تکاملی خود 

و خيلی . به مبارزات ضد استبدادی عليه رضا شاه می پيوندد
زود به عنوان یک نيروی آگاه تحول طلب  وارد صحنه فعاليت 

اعتصاب دانشجویان دانشسرای عالی .  شوداجتماعی کشور می
 در شکستن سکوت فضای خفقان آور آن زمان 1315در سال 

این اعتصاب و اعتصابات دیگر در . نقش بسزایی داشت
دانشکده فنی، پزشکی، حقوق، علوم و ادبيات دانشگاه تهران 

 نشان رشد آگاهی و مبارزاتی 1316- 1315در سالهای 
  .دانشجویان آن دوره بود

 و آزادی های نسبی 1320با سرنگونی رضا شاه در شهریور 
که بوجود آمده بود فعاليت دانشجویی نيز راه تشکل و 

این فعاليت ها به پایه گذاری اتحادیه .سازماندهی جدیدی پيمود
دانشجویان دانشکده های پزشکی، داروسازی، دندان پزشکی و 

و علوم آموزشگاه عالی مامایی، دانشکده های فنی، علوم 
پس از سرکوب نهضت دمکراتيک . کشاورزی انجاميد

آذربایجان، جنبش دانشجویی نيز زیر فشار و تضعيقات قرار 
 آرام آرام فضای ایجاد شده را می 1326اما از سال . گرفت

پس از ترور نا فرجام محمد رضا شاه .شکند و اوج می گيرد
.  سرکوب دانشجویان آغاز می شود1327در بهمن ماه 

 1328ئولين رژیم در دانشگاهها کوشيدند در سال تحصيلی مس
 دانشجویان را وادار کنند که با تعهد از هرگونه 1327 –

مبارزه بر عليه اقدامات . فعاليت صنفی و سياسی محروم سازند
سازمان موقت دانشجویان کوی "مسئولين دانشگاهها به 

ن  ماهه دانشجویا4در جریان اعتصاب . منجر شد" دانشگاه
 دانشجویان به فکر افتادن تا 1329دانشکده پزشکی در سال 

سرانجام در اردیبهشت ماه . یک سازمان متشکلی بوجود آورند
سازمان دانشجویان دانشگاه " همان سال در گردهمایی بزرگی 

در دوران ملی شدن نفت مبارزات . تهران، را تاسيس کردند
. اوج خود رسيدآزادیخواهی و ضد امپریاليستی دانشجویان به 

 مرداد که توسط سازمان اطالعات و 28در پی کودتای خونين 
امنيت آمریکا سازماندهی و با همکاری نيروهای ارتجاعی 
داخلی صورت گرفته بود، بالفاصله تعداد زیادی از 
دانشجویان مبارز را دستگير و سازمان دانشجویان دانشگاه 

نشجویان بر عليه این اما دا. تهران را غير قانونی اعالم کردند
توطئه ارتجاع و امپریاليسم به پا خاستندو به مبارزه ادامه 

نخستين اعتصاب  یک پارچه نيروهای ملی و وطن . دادند
در .  سازماندهی شد1332 مهر 16پرست بر عليه کودتا در 

این حرکت اعتراضی برای دفاع از استقالل کشور همه 
ان، جبهه ملی و نيروهای ملی به رهبری حزب توده ایر
در آبان ماه همان . جمعيت مبارزه با استعمارشرکت داشتند

سال به دعوت جمعيت ملی مبارزه با استعمار بار دیگر 
تظاهرات گسترده ای برای تامين آزادیهای دمکراتيک، آزادی 

. سازماندهی شد... مصدق و دیگر زندانيان سياسی و 
یی اعتراضی مردم دانشجویان با تعطيل دانشگاهها به گردهما

سرانجام در یک هماهنگی گسترده دانشجویان دانشگاه . پيوستند
 عليه بسط و گسترش روابط 1332 آذر 16تهران در 

دیپلماتيک با بریتانيا و دعوت از ریچارد نيکسون، معاون 
آیزنهاور رئيس جمهور وقت آمریکا و انزجار از این دو 

به اعتراضات کشور به خاطر طراحی و سازماندهی کودتا 
دولت بر آمده از کودتا برای اشغال . مردم تهران پيوستند

دانشگاه و دستگيری دوتن از دانشجویان دانشکده فنی به کالس 
که با اعتراض و دانشجویان روبرو . درس هجوم بردند

رئيس دانشکده فنی در اعتراض به این عمل شرم آور . گردیدند
اشتن مراکز علمی تعطيلی و نقض استقالل دانشگاه و زیر پا گذ

در پی این کار خشم دانشجویان بر . دانشکده را اعالم کرد
درود "، "دست نظاميان از دانشگاه کوتا"انگيخته شد و شعار 

سراسر دانشگاه را " اتحاد، مبارزه، پيروزی"و " بر مصدق
نظاميان حکومت کودتا با رگبار مسلسل پاسخ . پر کرد

 از دانشجویان مبارز مصطفی سه تن. دانشجویان را دادند
از اعضای سازمان ( بزرگ نيا، مهدی شریعت رضوی

با ) عضو جبهه ملی(و احمد قندچی ) جوانان حزب توده ایران
و عده زیادی زخمی و دستگير . ضربه گلوله به شهادت رسيدند

 آذر دانشجویان، دانش آموزان به 18 و 17در روزهای . شدند
گستردگی . ظاهرات گسترده زدندهمراه مردم تهران دست به ت

اعتراضات به حدی بود که دولت کودتا مجبور شد از عمل 
 آذر 16از آن پس روز . جنایتکارانه نظاميان ابراز ندامت کند

بعنوان روز دانشجو و روز مبارزه بر عليه استبداد، ارتجاع و 
  .امپریالسيم ثبت و شناخته شد

 و دفاع 1357همن نقش دانشجویان کشور درپيروزی انقالب ب
از اهداف انقالب  و آزادی ها در سی و چند ساله تاریخ کشور 

به همين خاطر در تمام این سالها جنبش . غير قابل انکار است
دانشجویی به همراه نيروهای مترقی کشور زیر فشار نيروهای 

در همين . واپسگرا و ارتجاعی حاکم بر کشور بوده است
زدست داده اند، صدها دانشجو رابطه عده ای جان خود را ا
هزاران نفر از تحصيل محروم . دستگير و راهی زندان شده اند

هجوم به کوی دانشگاه و کشتار خونين دانشجویان، . شده اند
ستاره دار کردن بسياری از دانشجویان دگر اندیش و اخراج 
دهها استاد دانشگاه و ایجاد جو نظامی ـ امنيتی محيط 

 عملکرد رژیم والیت فقيه عليه دانشجویان دانشگاهها از جمله
و کادر علمی دانشگاهها بوده است تا آنها را به عقب نشينی و 

عليرغم این همه جنبش .پذیرش وضع موجود وادار کنند
دانشجویی همراه با مردم به مبارزه ادامه داد و نقش حساس و 

در .  مهمی در تحوالت سياسی سالهای اخير ایفا کرده است
 حساس تحوالت منطقه و شرایط غير قابل پيش بينی شرایط

این . کشور، جنبش دانشجویی، وظيفه سنگينی بدوش می کشد
جنبش در شرایطی که سازمانهای سياسی دگر اندیش از 
فعاليت علنی در کشور محرومند، نقش تعيين کننده ای را باید 
بعنوان حلقه واسط بين گردانهای رزمنده با جنبش جوانان، 

، کارگران، زحمتکشان و جنبش های ملی برای دفاع از زنان
بسط و گسترش آزادیهای واقعی و صيانت از استقالل و عدالت 

تجربه دهها سال اخيرنشان ميدهد که . اجتماعی بازی کند
دانشجویان با اتحاد و سازماندهی می توانند پيروزی های 

دليل این موفقيت آن است که مبارزات . مهمی کسب کنند
نشجویی برای استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی با مبارزه دا

  .مردم عليه استبداد، ارتجاع و امپریاليسم،  پيوند دارد
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  سيد جعفر پيشه وری افشاگرانهسخنرانی
 در دوره ی چهاردهم مجلس شورای ملی

اوال بنده خيلی متاسفم که چندین بار خواستم و نوبت به بنده 
ف زدن و اجازه خواستن یک طوری نرسيد و ترتيبات حر

است که متاسفانه اشخاصی که کم رو هستند یا ناشی هستند 
بنده از روزی که ٓامده ام، . کمتر موفق می شوند حرف بزنند

یک پيغام ها و یک سفارشاتی اهالی تبریز برای مجلس 
شورای ملی فرستاده اند، که مقتضی بود زودتر به عرض 

و امرور هم . ولی بنده موفق نشدم. مجلس شورای ملی برسانم
. وقت تنگ است و نمی توانم به تفضيل به عرض ٓاقایان برسانم

و حاال می خواهم هر چه ممکن شود نه مثل یک نفر وکيل 
ٓاذربایجان بلکه مثل یک نفر مدیر روزنامه، مثل یک نفر مخبر 
روزنامه که در جریان زندگی اهالی وارد شده بودم، ٓانها را به 

 ٓاقایان برسانم و ٓاقایان هم اطالع پيدا کنند که ما چه می عرض
و خواهش می کنم ٓاقایان یک . گؤیيم و مردم چه می خواهند

قبل از اینکه وارد پيغامهای ٓاقایان . قدری توجه بفرمایند
ٓاذربایجانيها بشوم، می خواستم راجع به حسات خصوصی، 

  .عرایضی عرض بکنم
موضع هأیی که روزنامه ها می توانند بنده نمی دانم برای یک 

بحث بکنند، تمام روزنامه های داخله و خارجه هم بحث می 
کنند و در هر جا می نویسند و در روزنامه های خودمان هم 
ممکن است نوشت، برای این قبيل مطالب چرا جلسه 
خصوصی تشکيل می شود؟ این کار واقعا هيچ معنی ندارد که 

تماشاچی ها معطل شوند و جلسه ی مدتی مدیران جراید و 
که از ٓان . خضوصی برای یک موضوع عادی تشکيل شود

البته این قاعده چه به عقيده ی . جلسه هيچ نتيجه گيری نشود
در صورتی که باید مطالب به . من از اول بد گذاشته شده است

صورت الیحه در بياید و به مجلس داده می شود و بعد می رود 
در فراکسيونها هم اظهار نظر می کنند و به کمسيونها و 
دیگر جلسه ی سری و جلسه ی خصوصی . تصویب می شود

االن . این وقت تلف کردن نمی دانم برای چيست. نمی خواهد
چندین ماه از عمر این مجلس گذشته و هيچ کاری برای 

تا امروز هنوز بودجه ی تفضيلی کشور به . مملکت نشده
اید یک اختياراتی داده اید و یک مجلس نيامده و شما ٓامده 

قانونی وضع کرده اید که بر طبق سال گذشته یک مخارجی 
ولی معلوم نيست که نمایندگان . بشود و یک خرجهأیی هم بشود

امروز با ٓان عقایدی که نسبت به بودجه دارند با ٓان عقایدی که 
بودجه ی سال گذشته را تصویب کرده بودند موافق اند و یا 

و باید بودجه به مجلس بياید و ما هنوز از بودجه . نيستندموافق 
و فردا هم می ٓایند و یک دوازدهم، چهارم را . اطالعی نداریم

در . می ٓاورند و می گذرانند، شروع می کنيم به خرج کردن
صورتيکه اساس کار مجلس شورای ملی نظارت در بودجه و 

لتها باید رسيدگی به جمع و خرج مملکت است و برنامه ی دو
حاال . روی بودجه باشد و این کار از هر چيزی مهمتر است

وقتی که من . من نمی خواهم زیاد روی این موضوع بحث کنم
می ٓامدم، ٓاذریایجانيها دو موضوع را به من سفارش کرده اند 

یکی اینکه مجلس شورای ملی باید مرکز . که اینجا مذاکره کنم
ردم باشد و احتياجات روزانه ثقل مملکت باشد و اینجا مرجع م

ی مردم و کارهای مردم در پشت این تریبون باید انعکاس پيدا 
ولی فعال ما نمی . کند و مردم بتوانند به این اعتماد پيدا بکنند

توانيم بگؤیيم کارهأیی که کرده ایم مطابق ميل مردم بوده است 
 هم و حاال. و فعال هم کاری که می کنيم مطابق ميل مردم است

اگر این طور ادامه پيدا بکند گمان می کنم ما بين مجلس و ملت 
  یک دیوار بسيار ضخيمی مثل دیوار چين حایل خواهد شد و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و می خواهم یک . بالنتيجه ملت از مجلس ناراضی خواهد شد
برای . قدری جسارت کنم و عرض کنم که متنفر خواهد شد

هریور یعنی بعد از سقوط اینکه مردم می بينند بعد از ش
دیکتاتوری که تمام تقصيرات را گردن یک شخص گذارده 

و متاسفانه . بودند، چندان تغييری در عمليات پيدا نشده است
بنده در روزنامه ها می خواندم که عمال کار مجلس روی 
شخصيت ها و منم و منم ها و اله کردم و بله کردم اداره می 

وقع خطرناک و باریک باید یک در صورتيکه در این م. شود
هدف معين و واضح و روشنی باشد تا مجلس بتواند یک دولتی 
درست بکند که ٓان هم هدف داشته باشد و به درد ملت بخورد 

بنده در ٓان . کاله خودتان را قاضی بکنيد). صحيح است(
جاهای تاریک در ٓان کلبه های محقر که بچه های هشت ساله 

دیدم ٓانها شما را . ر می کنند، وارد شدمو شش ساله دارند کا
ٓانها می گویند . نمی شناسند و شما را از خودشان نمی دانند

گرسنه هستيم، نان نداریم و هيچ چيز . دولت در فکر ما نبست
وقتی که من . نداریم و معلوم نيست که دولت چه کاری می کند

بریز به تبریز وارد شدم، دیدیم برای هر بيمارستانی که در ت
برای هر بيمارستانی سی هزار تومان تقاضا کرده بودند . است

در صورتيکه برای . و چهارده هزار تومان تصویب شد
مریضخانه ی پنجاه تختخوابی که حساب کردیم، برای هر 
بيماری که یک تومان حساب شود، پنجاه و پنج هزار تومان 

 حساب خرج ٓان می شود و نسبت به ٓان چهارده هزار تومان که
این را شما . کردند، نسبت به هر بيماری دو ریال می رسد

پنجاه و پنج هزار تومان بودجه ی بهداری تبریز . حساب کنيد
این را که ما حساب کردیم برای اهالی ٓاذربایجان و . است

قسمت کردیم ببينيم برای هر نفر چقدر خرج می شود، دیدیم به 
این دو مریضخانه . دهر نفری به قيمت یک سيگار هم نمی شو

مریض هم نمی تواند منتظر باشد مجلس . امروز تعطيل است
شورای ملی جلسه ی خصوص تشکيل بدهد که نقره ها را 

االن . چاره می خواهد. او درمان می خواهد. بفروش یا نفروشد
بعضی . (در تبریز دو بيمارستان که هست هر دو تعطيل است

 این است که بنده خيال می ) همه جا تعطيل است-از نمایندگان
کنم وظایفی که به گردن ٓاقایان گذاشته شده است و این دونده 
گی هأیی که ما با ٓاقایان کردیم و ٓامدیم این کرسی ها را اشغال 
. کردیم، یک وظایف سنگين را به عهده ی ما گذاشته است

اینهم یا از خود ما . البته سياست خارجی ما خيلی روشن است
از یک شخص بصيری بود که یک وقتی یک بود یا 

پيشنهادهأیی کرد، که امروز سياست خارجی ما روی ٓان 
  در قسمت کارهای داخلی و سياست . پيشنهاد خيلی روشن است

  ٧                                             ادامه در ص
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  .... افشاگرانهسخنرانی
  

  کمی باشد که تکيهداخلی هم اگر یک دولت خيلی مقتدر و مح
اش به ملت باشد و ملت او را بشناسد و تکيه اش به مجلس 
باشد و اکثریت مجلس از روی یک نظریات صحيحی و از 
روی ایمان نه از نظرهای خصوصی و اینکه من اله می کنم 
بله می کنم، او را تقویت کند، تصور می کنم وضع داخلی هم 

رهای خصوصی هم ولی به شرط اینکه، اگر نظ. روشن بشود
داشته باشيم، زیر پا بگذاریم و برویم به طرف ملت و نظریات 

البته شما می گؤیيد که برای هر کاری باید . ٓانها را تامين کنيم
ولی من نمی دانم که . الیحه بياید در مجلس تصویب شود

. احتياجات مردم را چطور می شود به این ترتيب تامين کرد
تعطيل است، چقدر می توانند مردم این مریضخانه که االن 

بيمارها چقدر بمانند تا الیحه و محل اعتبار خرج . صبر کنند
این مریضخانه ها بگذرد؟ یک کسی که زیر اوتومبيل برود، 
اگر یک جأیی نباشد که اقًال او را ببرند پانسمان کنند و یا 
صورت مجلس تهيه کنند که این شخص زیر اوتومبيل رفته 

اگر دولت . ا من نمی دانم می خواهند چکار کننداست، این ر
اکثریت ندارد و الیحه نمی ٓاورد به مجلس، برای اینکه می 

یک چنين دولتی که از . ترسد اکثریت مجلس موافقت نکنند
باید یک . اکثریت مجلس می ترسد، ٓان دولت نمی تواند کار کند

شتيان دولتی بياید که بداند اکثریت مجلس پشتيان او است و پ
اکثریت مجلس هم باید ملت باشد و ملت باید احساس کند که 

باید بفهمد که مجلس به . اکثریت مجلس به دردهای او می رسد
یک قانون از مجلس سيزدهم گذشت که . او بهداری می دهد

نمی دانم واقعا از روی عقيده و تحقيقات بود و یا اینکه می 
و ٓان . شان بدهندخواستند واقعا خودشان را حق به جانب ن

االن در تبریز از تمام دبستانها و . قانون تعليمات عمومی بود
دبيرستانهأیی که هست، فقط شش تا دولتی است و بقيه اش ملی 

بنده رفتم، دیدم ٓان اطاقهأیی که بچه ها در ٓان درس می . است
برای اینکه این قدر خراب . خوانند، شما اسبتان را نمی بندید

به ٓاموزگار هم . ميان نمی شود کسی ٓانجا باشداست که اط
یک ٓاموزگاری که ماهی سی . ماهی سی تومان حقوق می دهند

تومان یا چهل تومان حقوق می گيرد، چطور می تواند بچه 
و شما هم مدعی هستيد . های شما را درس یدهد و تعليم بدهد

برای تمام . که ما داریم تعليمات عمومی را اجرا می کينيم
ذربایجان یک دبستان فقط از محل اعتبار تعليمات عمومی در ٓا

ٓان وقت ).  ٓانهم که عملی نشد-فریور(نظر گرفته شده است 
شما حساب کنيد ببينيد در عرض چند سال با این ترتيب می 

به عقيده ی من باید مجلس این . توانيد این کار انجام بدهيد
هد که بودجه و از دولت بخوا. چيزها را از دولت بخواهد

اگر این دولت نمی تواند و موفق نمی شود، یک دولت . بياورد
باید دولتی بياید . دیگری تعيين کنيد که این کار را انجام بدهد

. فرهنگ مردم را درست کند. که بهداشت مردم را درست کند
این چيز ها را درست کند و به دست مامورین خودش بسپارد 

اینکه احساس می کنيد . را دوا کنندکه ٓانها این دردهای مردم 
من عصبانی هستم، علت ٓان این است که ٓان اشخاصی با بنده 

بنده در روزنامه . حرف می زنند، از من عصبانی تر بودند
نوشتم که یک روز بود که هر کس برای خودش زندگی می 

یک مجلسی بود که . ولی باید امروز برای مردم کار کنيم. کرد
بعد از تمام شدن . روز ٓانجا صحبت کردمبنده رفتم یک 

صحبت، یک کارگری روی مرا بوسيد و من در ٓانجا گفتم که 
من نمی روم به این مجلس برای اینکه مردم از من یک 
  انتظاراتی دارند و من تصور نمی کنم که بتوان انتظارات مردم 

  
  
  
  
  

 مردم از من این انتظار را دارد، که بهش نان. را انجام دهم
بهداشت و فرهنگ او را . لباس بدهند. پارچه بدهند. بدهند

وضع بهداشت تبریز را که االن توضيح دادم با این . تامين کنند
در نظر بگيرید همين . ترتيب این سو استفاده هأیی هم می شود
این پارچه هأیی که . سو استفاده که اخيرا در مجلس گفته شد

تحقيق در بازار فروخته داده شده است به رشيدیان و بطور 
این پارچه ها را اگر پهن کنيد، یک نفر ٓادم تا سی . شده است

ولی اگر اعتبار بهداری . روز می تواند روی ٓان راه برود
ٓاذربایجان را به این حساب در بياوریم، شاید نيم ساعت هم نمی 

یعنی فقط از اینجا تا ميدان توپخانه . شود روی ٓان راه بروند
 ولی اگر ٓانرا به خواهيم حساب بکنبم، مسافت از .می شود

از یک نفر تاجر تبریزی پرسيدم که . اینجا تا بندر شاه می شود
این بودجه ی فرهنگ ٓاذربایجان را اگر به حساب در بياوریم و 

گفت ماهی دو . تبدیل بکنبم به الستيک اتومبيل جقدر می شود
واهيم مردم با این ترتيب ما می خ. حلقه الستيک می شود

این طور ها نمی ! پشتيبان ما باشند و حرف ما را گوش بدهند؟
ما باید مردم را از فالکت و ادبار و از این کوران بزرگ . شود

سياسی و از این کورانی که از زمين و ٓاسمان و شمال و 
شما مسٔيول . ما مسٔيوليم. جنوب پيدا شده است، نجات بدهيم

دولت را باید شما . این کار را بکندنگؤیيد دولت باید . هستيد
اختيار دولت با شما . دولت را شما انتخاب می کنيد. تعيين کنيد

بودجه ی دولت . برنامه ی دولت را باید شما تعيين کنيد. است
یک حرفهأیی می زنند و شما . با برنامه ی شما تطبيق نمی کند

ر ولی وقتی که به عمل می رسد، یک کا. را تشویق می کنند
بودجه را هنوز . باید فکر این چيزها را کرد. دیگری می کنند
. مثل اینکه می گویند به سه ميليارد رسيده است. من نخوانده ام

به هر فاميل پنج نفری دویست . سه ميليارد را حساب کنيد
البته با این وضعيت و با ابن ترتيب نمی شود . تومان می رسد

داره ی کشاورزی ٓاذربایجان بنده رفتم ا. مملکت را اداره کرد
مثل یک ٓادمی که خودش را . مثل یک مخبر روزنامه. را دیدم

شما هم اگر به . مثل یک ٓادم معمولی. توی مردم انداخته است
شما اگر این لباس . این صورت بروید خيلی چيزها را می بينيد

قشنگ را می کندید، فکل کراوات را کنار می گذاشتيد، خيلی 
و خيلی حساس تر و جدی تر و خيلی . می دیدیدچيز ها را 

بنده . پس خودتان را مذمت کنيد. شدیدتر می توانستيد باشيد
ميز ها تمام مرتب . رفتم اداره ی کشاورزی ٓاذربایجان رادیدم

ولی از این اداره ی کشاورزی . ماشين نویس مرتب دارد. است
. ایجان استنمی توانيد اطالع پيدا کنيد که چند گوسفند در ٓاذرب

و برای اصالح نژاد حيوانات، برای اصالح فالحت باغبانی، 
برای این ميوه ای که در ٓاذربایجان از طال هم قيمت اش بيشتر 
است و می شود به حد وفور تهيه کرد و برای این قبيل چيزها 

یک دستگاه بزرگی است از ميز و صندلی . کاری نمی شود
. د ادارات ما کار نمی کننداینست که می گوین. ولی کار نيست

این یک . یک اردوی بزرگی بنده در این تثبيت نرخها دیدم
این . قشونی است که برای حقوق ٓانها این ملت ماليات می دهند

قشون برای شما چه می کند؟ این قشون برای شما چه کاری 
اینست که . صورت داده است؟ هيچ کاری صورت نداده است

تقاضا دارم یک قدری خودشان را فشار به از ٓاقایان نمایندگان 
و از هئيت رٔیيسه هم تقاضا دارم که سعی کنند جلسه را . دهند

که باید ساعت نه تشکيل شود، همان ساعت نه تشکيل بدهند که 
  البته نمی گویم . ٓاقایان نمایندگان اینجا بيایند و دردها را بگویند
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  چون یکی از. ولی باید دردها را عالج کنيم. دستور نباشد

ما . این بدبختی است. ٓاقایان نمایندگان می گفت ما باید حرف بزنيم
ما را اینجا فرستاده اند که . را برای حرف زدن نفرستاده اند

ز روی بصيرت اداره مملکت را در این موقع سختی و بدبختی ا
البته . از روی یک سياست روشن و تاکتيک دقيقی اداره کنيم. کنيم

ولی راهنمای دولت باید مجلس باشد و مرکز . باید دولت اداره کند
کار را . مرکز ثقل کار باید مجلس باشد. ثقل دولت باید اینجا باشد

قع وقتی که مجلس محترم شورای ملی سر مو. باید اینجا یاد بدهند
تشکيل نمی شود، ٓان وقت شما از یک نفر مامور دولت که در 

وقتی که . فکر رتبه است و درجه می خواهد، چه انتظاری دارید
کار شما منظم نيست، وقتی شما فکر می کنيد وقتی دولت الیحه 
ٓاورد، ما جلسه تشکيل می دهيم، دیگر چه انتظار دارید که وزرا 

ر دارید که فالن ثبات برای شما چه انتظا. برای شما کار بکنند
در این اداره ها روی کارهای سخت و زیاده . کاری انجام دهد

روی، کارها بطوری انباشته شده است که اگر یک وزیری 
بخواهد عریضه بنویسد، باید یک ماه، چهل روز، شصت روز 
. صبر بکنند و منتظر باشند تا ٓانکه ٓان عریضه بدست وزیر برسد

تازه اگر . د منتظر باشد تا به چه نتيجه رسيده استو یک ماه بای
در جریان کار از این ميز به ٓان ميز عرضه گم نشود، اسباب 

این است که باز تکرار می کنم که . خوشوختی خواهد بود
ٓاذربایجانيها از مجلس و این دوره، مخصوصا انتظار دارند که ٓان 

 بکنند، تکه تکه سياست نحسی که می خواستند ٓاذربایجان را خرد
می خواستند تبریزی را که علم ٓازادی را بلند کرده بود، . بکنند

برای اینکه می ترسيدند یک مرتبه ی دیگر . نباشد و از بين برود
ٓان ٓاتش مقدس که از ٓانجا بلند شده و این مملکت را نجات داده، دو 

ا خيلی ٓاذربایجانيها می گویند که مجلس ر. مرتبه ٓان ٓاتش بلند شود
عالقه . مقدس می دانيم و خيلی اتظار داریم که برای ما کار بکند

و خيلی هم با قلب لرزان انتظار . داریم که مرکز مملکت شود
ولی در عين حال نباید به ٓان نظری . داریم که برای ما کار بکنند

که روسای سابق به ما نگاه می کردند، به نظر فشار و زور و به 
ما هم یک قسمتی . ی کردند، حاال به ما نگاه کنندنظر تعدی نگاه م
ما هم حق داریم که از وسأیل مادی و معنوی . از مملکت هستيم

در . در تبریز امروز یک روزنامه نيست. این مملکت استفاده کنيم
صورتی که یک ایالت بزرگی است که در موقعش یک روزی 

سردار که من وقتی رفتم خانه ی . ٓازادی برای ما گرفته است
  برادر پيری دارد، با 

  
  

  
  
  
  

او می گفت وقتی که ما . حاجی عظيم خان نشستم و صحبت کردیم
به ما پيشنهاد . علم مشروطيت را بلند کردیم، هشت نفر باقی ماندیم

شصت و دو دولت دنيا باید . ما تسليم نشدیم. شد که تسليم شویم
ٓاذربایجانی . ه استٓاذربایجانی نمرد. زیر بيرق ٓازادی در بيایند

او را نباید . ٓاذربایجانی به مملکت عالقه دارد. وطن پرست است
باید از حيث فرهنگ و بهداشت و فالحت و از هر . خرد کرد

برای اینکه پشتيبان بزرگ ملی مجلس . حيث به او کمک کرد
ٓاذربایجانی می خواهد این مجلس ملعبه ی . شورای ملی است
تانه این ننگ را برای ما باقی گذاشتند که بدبخ. دیکتاتوری نباشد

اشخاصی که می خواستند دیکتاتور بشوند و می خواستند حقوق 
ملت را زیر پا بگذارند، از این مجلس و تریبون سو استفاده می 

بنده اینجا استفاده می کنم که مجلس باید به فکر شهرستانها . کردند
در روزنامه خواندم زیرا . باشد و به شهرستاها توجه داشته باشد

که در سقز اراک یک شخصی توی خيابان مرده و سه روز نعش 
هيچکس به . او در خيابان مانده بود و نعش را گربه خورده بود

زیرا جرٔیت نمی . فکر این نيفتاد که این را از وسط شهر بردارد
کردند و می گفتند اگر ما به این مرده نزدیک بشویم، می گویند 

باالخره بعد از مدتی نمی دانم چه کسی گزارش . انداین را کشته 
همه جای ایران تصور می . بعله تنها اراک این طور نيست. داد

اصال امنيت مالی و جانی و . همينطور باشد. کنم اینطور باشد
دولت هر ماموری که می فرستاد، ٓان . شخصی از بين رفته است

 می گویم که در بنده ساده. مامور یک نفر ژاندارم همراه داشت
یکی از دهات ٓاذربایجان، در صوفيان دیدم که سماور شخصی را 
دزدیده بودند و این رفته بود شکایت به ژاندارم کرده بود که 
سماور مرا دزدیده اند و همه ی همسایه ها شهادت داده اند که این 

گفته بود چون شما به ٓان اشخاصی که ما . سماور مال من است
و . ای نداده اید، به این جهت ما رسيدگی نمی کنيممی خواستيم ر
گفتم به شما چه که ما به ٓان اشخاص رای نداده . امضا نکرده بود

شما . با دین و مذهب و مسلک و عقيده نباید کار داشته باشيد. ایم
یک نفر ارمنی، یک نفر تبعه ی . یک نفر مامور دولت هستيد

. د حق او را حفظ کنيدخارجه، وقتی که رجوع می کند، شما بای
شما . شما باید حق او را بدهيد. شما با عقيده ی او چکار دارید
زیاد . این چيز ها یکی دو تا نيست. مجبورید که این کار را بکنيد

مجلس باید تمام اینها . است و همه جای مملکت همين طور است
اگر رفع نکرد تقصير .  نها را رفع بکندآرا در نظر بگيرد و باید

وقتی که مجلس این طور کار می کند، دیگر نباید از . خودش است
  .ددولت زیاد انتظار داشته باش
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  سنی تک بير آنا دئيل،
  .سنی خلقين ئوزو دوغوب 
  سنين فکرین، عقيده نسه،

  .بيزی دوغوب
  »اولمازیاددان بيزه آنا «

  .دایه لرین یوخدور یری
  ئوز یوردونا آنا دئدیم، 

  ئوز خلقينه آنا دئدیم، 
  سيد جعفر پيشه وری

 ***               
  ظلمت قورخدو چکدی چوکون،

  .گونشدن نور داشيدین سن
  یاشامادین ئوزون ایچون،
  خلقين ایچون یاشادین سن



  
  
  

  صفر قهرمانی، قهرمانی از ميان مردم
  ". تمام زندانيان سياسيی تمام احزاب است و آزادیخواست من آزاد

مظهر مقاومت مردم ) صفرخان(صفرقهرمانيان 
، فاتح بيدادگاه های رژیم  ستم وبيدادآذربایجان عليه

پهلوی، انسانی شریف و بی آالیش، مردی که از ميان 
مردم برخاست ظلم و جور حاکميت و فئودال ها را با 

یک تنه بر . گوشت و پوست و استخوان خود لمس کرد
عليه ظلم قيام کرد ودر مسير راه خود به دریای خروشان 

 مورد کينه و نفرت به مين جرم. مبارزات مردم پيوست
پس از مدتی تعقيب و . رژیم استبدادی شاه قرار گرفت

 در شهر اروميه دستگير  و 1327 اسفند 18گریز در 
 پس 1357در آستانه انقالب شکوهمند بهمن . زندانی شد

او . از سی سال زندان روی دوش مردم از زندان آزاد شد
ود از که به خاطر مقاومت و ایستادگی بر سر آرمانهای خ

و از . ناميده می شد"صفرخان " طرف زندانيان سياسی
طرف مردم ایران و آزادیخواهان جهان مورد احترام 
خاصی برخوردار بود، هيچگاه به خود و مبارزاتش نباليد 
و به خبرنگارانی که از او پرسيده بودند چه حسی دارد 

"... : که پس از سی سال زندان آزاد شده است، ميگوید
.  هنوز امكان پذیر نيستی آزادی درك آالم زیبابراي من
من مدیون .  غير مترقبه استی سال، این آزاد٣٠بعد از

 را آه به آوشش مردم به یمن این آزاد... مردم هستم
ازمن ميپرسيد چه ". "... دست آمده، گرامي ميدارم

 ی دارم؟ من به صراحت ميگویم خواست من آزادیآرزوی
    ". تمام زندانيان سياسيیتمام احزاب است و آزاد

 شمسي در ١٣٠٠صفرخان در سال  صفر قهرمانی 
روستاي شيشوان عجب شير ، آه سبز و خرم در آنار 
 یدریاچه اروميه و در دامن رودخانه پر آب قاال چا

نام مادرش ،گوهر تاج وپدرش . آرميده است، به دنيا آمد
به علت فقدان مدرسه در محل زندگي . محمد حسين بود

 ده گلستان یمال ها سال پيش ميرزاها و٧االجبار مدت ب
به علت "... خودش ميگوید . وبوستان وازاین قبيل خواند

پس از آن ."  بود،چيزي ازآنها عایدم نشدیاینكه زبانم ترآ
 در عجب شير شد ولي تنها توانست دوره یوارد مدرسه ا

 را به پایان برد صفر نوجوان براي گذران زندگي یابتدای
درآن موقع بخش .  پرداختیانواده به آار آشاورزخ

از حاصل آار دهقانان نصيب مالكان ميشد، دولت ی زیاد
مالكين عمال صاحب . وژاندارم هاهم حامي آنها بودند

. اخيتار جان و مال وناموس دهقانان محسوب ميشدند
امروز ظلم وستم و تجاوز " ... صفرخان خود گفته است
با درد   دیگر، هر شب مای دردهابه ناموس، فردا خبر از

تازه اي سر به بالين ميگذاشتيم واین رنج هاي روحي بود 
 ها ی عدالتیآه آنروز ها مرا به مبارزه عليه این ب

، ١٣٢٠این زمان گه مقارن بود با شهریور ." آشاند
ورود متفقين به ایران وتبعيد رضا شاه از آشور، 

 ی، با اوج گير بهار را پشت سر گذاشته بود٢٠صفرخان 
دهقانان عليه خوانين و دولت آه دیگراز قدرت  مبارزه

 از روستایيان منطقه یچنداني برخوردار نبود، بسيار
  در این . براي آوتاه آردن دست اربابان ، مسلح شده بودند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 به فرقه ش ازهمرزمانیایام صفرخان همراه عده ا
سروانی مبارزات  با درجه دمكرات آذربایجان پيوستند و

  .خود را ادامه داد
به آذربایجان و سرکوب  درپي تهاجم خونين ارتش شاه 

 و اسارت صفرقهرمانيان ی، دوره دربدر آذر 21جنبش 
مدتي درمنطقه آذربایجان وسپس درمناطق . آغازميشود

رفتار وبه گمرزي ایران و عراق بسر ميبرد و در عراق 
 ی آه از بده بستان هازندان اربيل فرستاده ميشود، موقعي

 ایران وعراق در تعویض پناهندگان و زندانيان یدولتها
 مرزبا خبر ميگردد، از زندان اربيل فرار و به یدوسو

  .طرف مرزرفته وارد خاك ایران ميشود
صفرخان پس از مدتي زندگي مخفي در ایران توسط 

  ١٨ حكومت شناسایي و روزیمامورین وجاسوس ها
 به دادگاه یميه دستگير و پرونده و در ارو١٣٢٧اسفند 

 به عدم یدادگاه نظامي دوبار را. نظامي فرستاده ميشود
 ی پرونده به دادگستریگير پيصالحيت خود ميدهد و

ولي با اعمال نفوذ مالكين و فئودالها آه . احاله ميشود
 در هنوز عطش انتقامشان پس ازاین همه آشتار

  جز حكم اعدام یزبود، وبه چيکرده  فرو آش نآذربایجان
راضي نبودند، پرونده مجددا به دادگاه نظامي عودت او 

  .داده شد 
 سال پس از سرآوب ٤ درست ١٣٢٩در آذر ماه 

 آذربایجان، صفر لیوحشيانه جنبش ،وقلع وقمع دولت م
خان در دادگاه نظامي به اتهام قيام مسلحانه عليه امنيت 

وپس از . ید نظام به اعدام محكوم گردیآشور و برانداز
بر اثر  اعتراضات  سال بالتكليفي و انتظار ودلهره ٥

 به جبس ی حكم اعدام و١٣٣٣، سرانجام درسال جهانی 
  .ابد تقليل یافت

 در زندان هاي آذربایجان بسر مي ١٣٣٧صفرخان تاسال 
برد و دراین سال به زندان مخوف برازجان فرستاده 

 و ییوسف، ازجمله آاك عزیز یزندانيان دیگر. ميشود
آاك غني بلوریان و جيليل گاداني از رهبران حزب 

مهندس . دمكرات آردستان راهم به آنجا منتقل ميكنند
 و افسران ی، دآتر شيبانی بازرگان، عزت اهللا سحابیمهد

   نيز مدتي با صفرخان  ایرانسازمان نظامي حزب توده
  ١٠                                            ادامه درص
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  ....صفر قهرمانی، قهرمانی از ميان مردم
   در زندان١٣٤٧آنها تا سال . در برازجان همبند بوده اند

 ١٣٤٧برازجان زندگي پر مشقتي را ازسر گذراندند و در آبان 
 زندگي یصفرخان سالها. به زندان قصر تهران منتقل گردیدند

  .در زندان برازجان را سالهاي مرگ تدریجي ميدانست
 سال اسارت ٢٠ در برازجان بود آه پس از ١٣٤٦درسال 

 اولين بار، دخترش همراه آودك شيرخواره اش به یبرا
دیدارپدر وپدر بزرگ ميروند نه پدر دختر را تاآنون به چهره 

آنها همدیگر رادرآغوش مي . دیده وميشناسد ونه دختر پدر را
نخواست . ند ولي نكردکآشند صفرخان دلش ميخواست گریه 

دست  . احساسات خود را بروز دهد پليس بيگانهگاه زیر ن
 ١٣٢٤صفرخان درسال  . قلبش گذاشت ودردل گریستیرو

 بودآه صفرخان ی ثمره این ازدواج دختر.کرده بودازدواج 
نام او را مهين .  او حضور وشرآت نداشتیدرتولد و نامگذار

با بچه اش برای اولين بار به مالقات  آه یگذاشتند، زن
 صفرخان  سه از. ه بو، مهين دختر صفرخان بوددآمصفرخان 
  .به یادگار مانده است بهروز و بيتا و سارا ینوه با نام ها

 ی دوره ده ساله سوم زندان را صفرخان بيشتر در زندان ها
 شاه ی زندان هایتهران، قصر و اوین گذراند دراین دوره فضا

جواناني آه زندان ها انباشته شده بود از.  آرده بودیتغيير جد
به همان ميزان مناسبات درون  و . داشتندیشور وشيدایي دیگر

  زندان را تحت الشعاع قرار 
  
  
  

  
  
  

.  به پایان رسيده بودبرای حکومت پهلویدوره آرامش . ميدادند
 زندانبانها درون  بر ی تاثيربال واسطه ا،زنداناز وقایع بيرون 

  .  افزودی زندانيان می های تابیميگذاشت واین ، برب
 پر تب و تاب زندان را پشت یصفرخان وهمبندان، این سالها

 مردم آشور ی شان را به مقاومت ميليونیسرگذاشتند و پایدار
 آبان ٤ انقالب پيوند زدند و سرانجام صفرخان در یدر ماه ها
 از ی سال زندان، همراه با بسيار٣٢ پس از تحمل ١٣٥٧

.  یافتندی مردم از زندان شاه رهایی توانایهمرزمان، به نيرو
محل سكونت صفرخان با هجوم بي سابقه مردم روبرو گردید 

مردم . خانه اش شده بود ميعادگاه دوستداران و همبندان او
گروه گروه به آنجا مي رفتند و صفر خان را غرق بوسه 

   .ميكردند
رابطه عاطفی صفرخان با زندانيان جوانسياسی از گروهها و 

 مختلف به حدی بودکه گاهی آنها تصور می کردند، به سازمان
خود صفرخان می گوید در زندان افسران . انها پيوسطه است

حزب را زیر فشار می گذاشتند که بگویند من عضو کميته 
البته من عضو . آنها انکار می کردند. مرکزی حزب هستم

  .افتخاری بودم
بایجان مظهر مقاومت مردم آذر) صفرخان(صفرقهرمانيان 

 سالگي ٨١ آبان در سن ١٨عليه ستم وبيداد صبح روز شنبه 
.  سرطان ریه درگذشتیدر بيمارستان ایرانمهر به علت بيمار

 مردم آشور ما در مقابل استبداد و بي یصفرخان شرف پایدار
  .عدالتي بود

   يادش گرامي باد 

  فرقه دمکرات آذربايجان
  .از توافق هسته ای ژنو استقبال می کند

 ١+٥ بين ایران و کشورهای هسته ای مذاکرات سرانجام 
این توافق با استقبال جهانيان و شادی ميليون ها .  نتيجه داد

توافق ژنو گام مقدماتی برای هموار نمودن . ایرانی مواجه شد
زمينه  یک توافق همه جانبه تر و حل بحران هسته ای ایران با 

فق در حالی است که اهميت این توا. غرب ارزیابی شده است
سياست های مخرب و ویرانگر جمهوری اسالمی مخصوصا 
در دوران  هشت ساله دولت احمدی نژاد، کشور را در زمينه 
انرژی  هسته ای و هم در عرصه های سياسی ـ اقتصادی و 

وضعيت . فرهنگی  با بحران همه جانبه روبرو کرده است
وزافزون مردم اسفبار اقتصادی و سياسی کشور و نارضایتی ر

از شرایط موجود امکان بيشتری  به نيروهای جنگ طلب و 
غارتگر جهانی داده بود تا برای تحميل خواست و اهداف 
تجاوزکارانه اشان  بيش از پيش امکان مانور پيدا کنند آثار 
ویرانگر تحریم های تحميل شده از طرف کشورهای غربی 

چپاول و همراه با تخریب صنایع توليدی، کشاورزی و 
غارتگری باندهای مافيایی که سر به هزاران ميليارد ریال می 

به . زند، کشور را به بن بست سياسی  خطرناکی کشانده بود
همين خاطر مردم با حساسيت خاصی مذاکرات ژنو را پی 

توافقی که .  گيری و با بيم و اميد  منتظر نتيجه نهایی آن بودند
ن اميد را به ميان مردم برد در ژنو رخ داد تا حدود زیادی ای

که چرخش در سياست خارجی برای تنش زدایی با جامعه 
 .جهانی، آغازی باشد برای تغييرات سياسی و اقتصادی کشور

طی سی ساله گذشته، نيروهای معينی با طبل دشمنی با غرب 
آزادیهای دمکراتيک را . به سرکوب خونين مردم پرداختند

.  ساکن کشور را پایمال کردندحقوق خلقهای. نادیده گرفتند
تمام این . سازمانهای سياسی و آزادیخواه را سرکوب نمودند

جنایت ها برای آن بود تا فضای مناسبی برای بقای خود و 

آنها ها که با . شرایط امنی برای غارت کشور داشته باشند
بحران باليده شده بودند با استفاده از شرایط تحریم ها پروارتر 

 النه کردن در ارگانهای نظامی ـ امنيتی در تمام شدند و با
ارگانهای اجرایی ـ مقننه و قضایی کشور تاثير گذار شدند و در 
نتيجه اقتصاد کشور را به نابودی کشاندند و جامعه را  با یک 

با این همه . بحران سراسری و همه جانبه روبرو نمودند
ز مبارزه وعليرغم تمام فشارها و سرکوب های خونين، مردم ا

. برای کنار زدن نيروهای ارتجاعی و غارتگر پا پس نکشيدند
مردم در انتخابات اخير ریاست جمهوری نيز نشان دادند که 
خواهان تغيير بنيادی در عرصه های گوناگون اقتصادی ـ 

یکی از همين خواسته های حل . سياسی و فرهنگی می باشند
ا کشورهای بحران انرژی هسته ای و عادی کردن روابط ب

سرانجام کنش ها و . غربی با حفظ منافع ملی کشور است
واکنش های مردم با نيروهای اقتدارگرا و غارتگر به تسليم 

نرمش . "خامنه ای در مقابل خواست و اراده آنها منجر شد
نتيجه مبارزه  مردم با سياست های ویرانگر  چند " قهرمانانه

اینک . مللی استده ساله رژیم در عرصه داخلی و بين ال
سياست خارجی ایران می تواند در مسير تنش زدایی  با 
کشورهای غربی، برای حل بحران هسته ای و منزوی کردن 
نيروهای افراطی و جنگ طلب در عرصه جهانی و داخلی گام 

مشروط بر اینکه همزمان گام های موثری در عرصه .  بردارد
ه های مردم  نيز های سياسی ـ اقتصادی و فرهنگی به نفع تود

در آن صورت  توافق در ژنو را  می توان . برداشته شود
توافق تاریخی و سر منشاء چرخشی بزرگ برای برون رفت 
.                              از بحران  همه جانبه کشور دانست

  نکميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجا
  ١٣٩٢ ذرپنجم آ
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  بحران سوريه و تاثيرات آن
جنگ داخلی در سوریه و بحران های انسانی و سياسی ناشی 
از آن  با شدت و ابعادی روز افزون هم چنان ادامه دارد و 

های انجم گرفته از سوی مجامع بين المللی و کشورهای تالش 
مختلف جهان برای ارائه و دستيابی به راه حلی که بتواند 
راهگشای حل این بحران بسيار خطرناک منطقه ای و بين 

  .المللی باشد ممکن نگردیده است
دليل اصلی عدم موفقيت در حل بحران سوریه دو عامل مهم و 

عامل اول یعنی عامل . جی می باشدتاثير گذار داخلی و خار
داخلی عبارت است از عدم پذیرش خواستهای مردم سوریه از 
سوی رژیم حاکم بر آن کشور می باشد که سياست قهر و 
. سرکوب بی رحمانه را به مردم آن کشور تحميل نموده است

مردم سوریه هم مانند بخشی از جامعه جهانی خواهان  تامين و 
 حقوق انسانی و مدنی خود در حق تعيين برسميت شناخته شدن

سرنوشت سياسی و اجتماعی خود و کشورشان هستند و در 
راستای مبارزه برای دستيابی به این اهداف بود که مردم 

 و باپرهيز از شيوه های 2011سوریه در ماه مارس سال 
خشونت آميز و در چارچوب راهپيمایی و تظاهرات خيابانی  

ولی رژیم حاکم بر سوریه  . يان نمودندخواسته های خود را ب
باشدت هرچه تمامتر به سرکوبی خونين مبارزات مردمی در 

که در نتيجه جنگ داخلی فاجعه باری را به . آن کشورپرداخت
 هزار نفر و آوارگی ميليونها انسان بی 150کشته شدن بيش از 

گناه گردید را به این کشور تحميل نمود و در عين حال ویرانی 
خسارات جبران ناپذیری را به زیر ساخت های اقتصادی و و 

اجتماعی آن کشور وارد آورد و بدین ترتيب زمينه را برای 
مداخله طرفهای ذینفع خارجی چه در سطح منطقه ای و چه در 

جنبه مهم دیگری در ارتباط با . محدوده جهانی فراهم نمود
. استعامل داخلی که موجب به بن بست رسيدن بحران سوریه 

عبارت است از عدم اتحاد و هماهنگی در اهداف تاکتيکی و 
که بازدهی . استراتيژیکی ميان مخالفان رژیم سوریه می باشد

دالیل . کمی و کيفی مبارزات آنها را به حداقل رسانده است
وضعيت بوجود آمده هم  عبارت است از مداخالت نيروهای 

ار دینی مذهبی خارجی و نا همگونی و تفاوتهایی که در ساخت
دومين عامل مهم .و مليتی موجود است را می توان بيان نمود

در تعميق و به بن بست رسيدن در راه حل بحران سوریه 
برای توضيح بيشتر اگر . عامل مداخله کشورهای خارجی است

مداخله منطقه ای را مد توجه قرار دهيم  می توان به این نتيجه 
و عربستان سعودی هر کدام  کشور ترکيه، ایران 3رسيد که 

سناریو و سياستهایی را در ارتباط با دست یابی به اهداف خود 
در مسئله سوریه تدوین نموده اند که در صورت تحقق یافتن 
سياست و سناریوهای هرکدام از آنها در سوریه می توان گفت 
که توازون قدرت در خاورميانه را به نفع خود تغيير خواهند 

 دليل دست یابی به مخرج مشترکی که بتواند داد و به همين
تامين کننده متوازن منافع این سه کشور در سوریه باشد بسيار 

دولت اسالمگرای ترکيه . دشوار و غير ممکن به نظر می رسد
به رهبری رجب طيب اردوغان هم زمان با آغاز شروع جنبش 

ک در سوریه با تمام قدرت از نظر تبليغاتی، سياسی و دیپلماتي
از مخالفان رژیم سوریه حمایت نمود و بعد از شروع جنگ 
داخلی در سوریه نيز فعاالنه در امر تامين احتياجات لجستيکی 
ارتش آزاد سوریه شرکت کرد و فعاليتش در این زمينه 

پيش بينی و اميد دولت ترکيه در ارتباط با . همچنان ادامه دارد
 با توجه به سابقه سير تحوالت آینده سوریه آن بوده و هست که

مبارزاتی سازمان اخوان المسلمين و بخصوص نفوذ آن در 

ميان اکثریت مردم سنی مذهب در آن کشوردولت آینده بعد از 
سقوط رژیم اسد در سوریه یک دولت اسالمگرا به رهبری 
اخوان المسلمين باشد و این دولت به متحد استراتژیک دولت 

که در صورت تحقق . شودترکيه در منطقه خاورميانه تبدیل 
یافتن این هدف در سوریه دولت ترکيه می تواند به دو هدف 

اولين هدف مربوط به رقابت منطقه . مهم دیگر خود دست یابد
یعنی بعد از به حاکميت . ای ميان دولت ایران وترکيه می باشد

رسيدن جریان اسالمگرای سنی در سوریه ارتباط ميان شيعه 
يالت حزب اهللا با دولتهای عراق و های لبنان بخصوص تشک

ایران قطع می گردد و باعث تضعيف همه جانبه دولت شيعه 
مذهب خاورميانه به رهبری ایران خواهد گردید و در نتيجه 

البته . تناسب قوای منطقه ای را به نفع ترکيه تغيير خواهد داد
دولت ترکيه برای پيشبرد  و به نتيجه رساندن این استراتژی از 

یت و پشتيبانی دولت های آمریکا و اتحادیه اروپا بر حما
و بعنوان متحد دارای فعاليت های هم سو و . خوردار می باشد
  .هم آهنگی هستند

دومين هدف مهمی که  ترکيه در ارتباط با حوادث سوریه پی 
گيری می نماید جلوگيری کردن از تالش کردهای سوریه 

یعنی .  خود می باشدبرای بدست یافتن به حقوق و آزادی ملی
یعنی اگر کردها در .  مانند آنچه در کردستان عراق اتفاق افتاد

سوریه بتوانند حکومت ملی خود را تشکيل دهند تاثير بسيار 
مهم و همه جانبه ای را در تقویت نمودن مادی و معنوی 

و از سوی دیگر . مبارزه کردهای ترکيه بر جا خواهد گذاشت
د به گذرگاه مهمی برای انتقال نفت و کردستان سوریه می توان

و این امکان را برای کردستان . گاز کردستان عراق تبدیل شود
عراق به وجود خواهد آورد که از وابستگی جبری برای 
استفاده از اراضی کشور ترکيه برای انتقال خطوط نفت و گاز 

و بطور کلی آزادی کردستان سوریه . و فروش آن رهایی یابد
 مهمی را در سرنوشت سياسی کردهای نفقطه عطف

به دليل همين نگرانی ها است . خاورميانه به وجود خواهد آورد
که دولت ترکيه با استفاده کردن از امکانات سياسی و 
دیپلماتيک و حتی امکانات نظامی خود سعی می نماید از دست 

مثال . یافتن کردها به اهداف مورد نظرشان جلوگيری نماید
رکيه به سازمان جبهه النصر و دولت اسالمی کمک نظامی ت

شام و عراق که شاخه های محلی القاعده در سوریه به جای 
جنگيدن با رژیم بشار اسد سرگرم مبارزه با کردهای سوریه 
در مناطق کردنشين آن کشور  می باشند دولت ایران هم که 

سعی . یکی از حاميان مهم و تعيين کننده رژیم سوریه می باشد
کند با بهره گيری از تمامی امکانات موجود در سطح می 

منطقه ای و جهانی از سرنگونی رژیم اسد جلوگيری نموده و 
از بهم ریختن موازنه قدرت در خاورميانه به ضرر ایران جلو 

از جمله مهمترین اقدام های ایران برای کمک به . گيری کند
ی به رژیم سوریه عبارت است از کمک های نظامی و تدارکات

رژیم سوریه در جهت افزایش توانایی های مقاومتی رژیم 
در قبال ادامه جنگ با مخالفان آن رژیم است و . سوریه است

در راستای همين فعاليت ها است که حزب اهللا لبنان و 
گروههای شيعه مذهب عراقی که برای تقویت توانایی نظامی 

قش مهمی را رژیم اسد به سوریه اعزام شده اند، توانسته اند ن
در جلوگيری کردن از پيشروی های نظامی مخالفان رژیم 

بموازات کمک های دولت ایران در جهت حمایت .اسدایفا نمایند
  از حکومت سوریه، دولت روسيه نيز از نظر حمایت های 

  ١٢                                                  ادامه درص
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  ....بحران سوريه
  لماتيک بخصوص با استفاده کردن از حق وتو درسياسی و دیپ

شورای امنيت سازمان ملل تا کنون توانسته است از شکل 
گيری یک اتفاق و اتحاد بين المللی برای حمله نظامی و یا 
اعمال محاصره اقتصادی جهانی بر عليه سوریه جلوگيری 

نقطه عطف حمایت های روسيه ار رژیم سوریه به . نماید
گردد که دولت های اروپایی و آمریکا رژیم اسد زمانی بر می 

را به استفاده کردن از سالح های شيميایی متهم نمودند و در 
ولی مداخله همه . صدد حمله نظامی به آن کشور بر آمدند

جانبه روسيه نتيجه داد و رژیم سوریه از مواجه شدن با یک 
و از سوی دیگر دولت . تهدید و خطر بزرگ نجات بخشيد

تان سعودی با استفاده کردن از توانایی های پولی و مالی عربس
خود و از طریق تشکيالت سازی در مناطق سنی نشين عراق 
و سوریه و اردن سعی می نماید که موقعيت مهمی را در 

  تشکيالت هایی مانند . وضعيت حال و آینده سوریه کسب نماید
  
  

  
  
  
  

های جبهه النصر و دولت اسالمی شام و عراق و گروه
کوچکتر سنی گرا که در داخل سوریه فعاليت می نمایند از 

در . حمایت همه جانبه دولت عربستان بر خوردار می باشند
حال حاضر تنها تحول و خبر اميدوار کننده در ارتباط با 

 22در تاریخ ) 2(تحوالت سوریه برگذاری کنفرانس ژنو 
 می باشد که بر خالف گذشته تمامی 2014ژانویه سال 

طرفهای درگير در جنگ سوریه یعنی رژیم سوریه و همچنين 
نمایندگان مخالفان آن رژیم تمایل خود رابه شرکت در این 

و هر دو طرف تعهد نموده اند که از . کنفرانس اعالم نموده اند
از انجام عمليات ) 2(هم اکنون تا زمان برگذاری کنفرانس ژنو

 دیگر عبارت است و نکته مهم. فراگير نظامی خوداری نمایند
از امکان موافقت آمریکا و کشورهای اروپایی با شرکت 

این کنفرانس ). 2(نمایندگان دولت ایران در کنفرانس ژنو 
پنجره اميدی است که بتواند زمينه ساز حل بحران سوریه 

  .باید منتظر نتایج آن بود. باشد
 

 ی سهي اعالمنيني حکومتی ملجانيآذربا
 ی دولتی ملجانی آذربایيی انتخاب ائتدنينيسي مجلی ملجانیآذربا

 شهی حفظ ائتمکله برابر، اینيتي استقالل و تمامنيرانیا
 ر؛ی بوتون خالقا اعالم ائدلهی بو واسطه اینيغیباشالد

اعتبارًا، ) ١٣٢٤ آذر ٢١( منتشر اوالن گوندن هي اعالمبو
 بوتون لهی ای محفوظ اولماق شرطی خصوصتيمالک
 تحت نيتي ته زه حاکمین دولت اداره لر اوالجاندایآذربا
 فهي اوز وظنای عموم دولت مامورالرندن،یي کئچدنایارياخت
 ٠ريلیري تاپشی دوزگونلوک و صداقتله انجام وئرمه لرینیلر
 لهی ای اونون دستورب،ی اطاعت ائدنهی امرلرني زه دولتته

 وجودا گه یطی شراشیرفتار ائدن کارمندلر اوچون مناسب ا
 لهی کمال احترام اسهی مکدن امتناع ائده نلر اشلهیک، ا جلهیريت
 ٠ جکلرلهی گوندرئرهی یکلری دستهیا

 ندنيي سعادت و خوشبخت لني خالقی حکومتی ملجانیآذربا
 ه،ی دوزلوته،ي فعالی قورولدوغو اوچون، عموم خالقیاوتر
 ی قـارداشوارلهی ایري ب-ري به،ی حفظ ائتمه یتي و امنشیآسا
 ٠ریوت ائد دعـاشـاماغای
 نهيتيثي مال، جان، ناموس و حني اخالل ائدن و خالقینتيام

 دولت بی اوزادی الانتي خناي دولت مالني همچننلر،یتجاوز ائله 
 ندهی دولت اداره لرای سوء استفاده ائدنلر و ندنیاداره لر
 ائتمک قي کوتاهلندهي سفهي مسامحه و اوز وظق،يخرابکارل

 حساب ی دشمنني خالقسهیوئرنلر ا خائنانه تشبثلر بروزه یميک
 نفرت و انزجار قازانماقدان ندايانیاولونوب، ملت و دولت 

 ٠ جکلرلهی مجازات ائدلهی ای محکمه واسطه سیعالوه، قانون
 یی گه له جه نيجانی خدمت و آذرباهی خالقا و اولکه دانيهام
 وجودا ینيطی اونون شراسهیدولت ا. ري گوزله نتی جدولوندای
 ٠ریشاجاقدي چالهی رمهيگت

 جاندای زاماندا آذرباني عیأتي هرلری وزی ملجانیآذربا
 نهی لرندهی نمایپلوماسی دنی دولتلری اوالن خارجیتلریمامور

 الملل قانونالر ني بنی السابق اونالری کما ف،ی کریاطالع وئر
 لهی کمال دقت و احترام ایارالري اوالن حق و اختندهيطیشرا

 اتباع نیک دولتلري دموکراتنيهمچن. ریمراعات اولوناجاقد
 ري دولت هئچ بی ملولوندای حفظ ائتمک ینيتي و امنشی آسانينیا

بوگوندن اعتبارًا دولته . ری جکدهی ائتمه قي خوددارلقدانيفداکارل
 نقد و جنس و ني منقول اموال، همچنريمتعلق اوالن منقول، غ

 نايساخالماغ نی اونالرندن،یي کئچدنایاري دولت اخت،یاعتبار مل
 تعهد و یکلری وئردشدهي کئچم،ی دولت مامورالراوالنموظف 

 حفظ و حراست ی اوزره، اونالرتي مسئولیکلریقبول ائتد
 ري ائدنلر آغلي و مفي حیبو اموال.  مجبوردورالرهیائتمه 

 ٠جزاالرال مجازات گوره جکلر
 ی اراده سني خالقش،ي تحقق تاپمی حکومتی ملجانی آذرباقيآرت
 صورتده ی رسمب،ي وجودا گه لزيمي دولتی ملی داخللهیا

خالق . ریشدي باشالمهی اجرا ائتمه یني آرزو و آمالنیزيميخالق
 بی مساعدت گوسترلهی ای وار قوه سنه،ي حکومتی اوز ملسهیا

 ٠ریدي لرمهي تگه وجودا طی اوچون مناسب شرایتياونون فعال
 حفظ یتي امنلهیا ی دولت وار قوه سیمي کیيیلدی ائددي قدایوخاری

اونا گوره خالق اوچون نگران اولماغا هئچ . ريشي چالهیائتمه 
 اوز ،ی مشغول اولمالنهيشیهر کس اوز ا. وخدوری لي دلريب
 یبازار باغالماق، مدرسه لر. ریدياشامالی یمي کیيی دستهیا

 ی معناسنياراتماغی وحشت و اضطراب ب،ی ائدليتعط
 اوزه یاجاتي احتنيخالق ینيحکومت اوز برنامه س. وخدوری
 ناراحت ائدن حادثه لره یاونا گوره خالق.  قورموشدورندهیر
 ري چوخ تئز بسهی حادثه لره ایتصادف. ری جکدهيي وئرمولی

 اخالل ائدنلر یشیماجراجوالر، آسا.  جکلهیزاماندا خاتمه وئر
 صورتده مجازات ري بدی محاکمه و شدندنيصالح محکمه طرف

 نيهئچ کس. ری جکدهي اتفاق دوشمسي پريبهئچ . اولوناجاقالر
 یني اداره سهيي حکومت نظمیمل. ریاجاقديحقوقونا تعرض اولم
هرج و . ریشديرمی گوجلندلهی ااراتي اختعيته زه قوه لر، وس

مخصوصًا . ری جکدهييلمی وئرداني مقي آرتهييمرج و ناامنل
 ی ائتمه لبي تعقینی همان سابق پروگرامالرزيمیمدرسه لر

 امتحانالرا لهی ای وار قوه لرزيمیلرمحصل
 ٠رالریديحاضرالشمال

 بي باشالنشهی صورتده ای جدسهی و شهرستانالردا اکندلرده
 نی لریی فدا،ی حال وجودا گه له جک و دولت مامورالریعاد
 ینی لرفهي اولمادان اوز وظی دخالتني مسئول اشخاصري غایو 

 ناي انتظام آلتیه لر دستییفدا.  قادر اوالجاقالرهیانجام وئرمه 
 سوء ري هر بلهی مرکزه تابع اوالجاق، بو واسطه اني معبينيآل

 ٠ریناجاقدي آلی قاباغنينيحادثه احتمال
 و یی گه له جه نیزيمي آسوده اولون ملتن،يشي چالنیگئد

 ی نفهي وظزيمیي ائتمک اوچون قبول ائتدني تامینيسعادت
موطنلردن بونو دولت عموم ه. نی انجام وئرمانالیصداقت و ا

 ریطلب ائد
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 بحران اقتصادی کشور نگاهی به
  بر اساس داده های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

های مجلس وضعيت اقتصادی ایران در  چندی پيش مرکز پژوهش
این . هشت سال گذشته را در گزارش مفصلی بررسی کرده است

دوره هشت گزارش نشان ميدهد که وضعيت اقتصادی کشور در 
ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نسبت به دوره های 

  .قبلی نا مناسبتر و بحرانی تر شده است
در این گزارش آمده است که ميانگين رشد اقتصاد ایران در دوره 

 درصد رسيده است در ٣٫۵٢هشت ساله آقای احمدی نژاد به 
 ۵٫٧٣حالی که متوسط رشد اقتصادی در دولت محمد خاتمی 

 به ١٣٩٢ تا ١٣٨۴های  عالوه بر این، در فاصله سال. درصد بود
 ميليون ٨٠٠ ميليارد و ٢٢ازای هر یک درصد رشد اقتصادی 

دالر هزینه شده است در حالی که در دولت محمد خاتمی در 
 این رقم چهار و نيم ميليارد دالر ١٣٨۴ تا ١٣٧۶های  فاصله سال
قتصادی ایران در سال این گزارش می گوید که رشد ا.بوده است

گذشته خورشيدی منفی سه درصد بوده و در سال جاری منفی 
بنابر این گزارش، رتبه کسب و کار .شود  درصد برآورد می١٫٣

طی هشت "شده است و در " نامناسب تر"های اخير  ایران در سال
های  مرکز پژوهش."سال اخير دائما رو به بدتر شدن بوده است

در دولت آقای احمدی نژاد مدیریت منابع مجلس تاکيد دارد که 
روش هزینه کردن ارز در کشور به شدت "نبوده و " مولد"ارزی 

نابهينه بوده است و بخش بزرگی از فرصت های توسعه ای در 
اقتصاد کشور به دليل همين مدیریت ناکارامد از دست رفته 

  ."است
آشفتگی بازار کاریکی از بخش های مهم گزارش مربوط به 

عيت بازار کار و اشتغال است که به نظر کارشناسان مرکز وض
قابل بررسی نيست " آمار مخدوش"های مجلس به دليل  پژوهش

چون بنابر آمارهایی که منتشر شده، در حالی که وضعيت بازار 
 از یک روند منطقی برخوردار بوده ١٣٨۵ تا ١٣۴۵کار از سال 

گونه ای کامال به  "١٣٩٠ تا ١٣٨۵های  ناگهان در فاصله سال
معنادار متفاوت از روند چهل سال قبل است و اقتصاد ایران نمی 
تواند در پنج سال چنين تغيير روندی را در بازار کار خود تجربه 

بنابر تحقيقی که اولين بار از سوی مسعود نيلی، استاد ."کند
اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مشاور اقتصادی حسن روحانی 

م شده، دولت آقای احمدی نژاد در دوره هشت رئيس جمهور انجا
آمارهای . هزار شغل ایجاد کرده است١۴ساله، ساالنه حدود 

 ١٣٩٠ تا ١٣٨۵های  رسمی نشان می دهد که در فاصله سال
 هزار نفر به بيست ٨۴٠تقاضای نيروی کار از بيست ميليون و 

 هزار نفر کاهش ٣٠٠ هزار نفر رسيده یعنی حدود ۵١٠ميليون و 
 هزار فرصت ٣٠٠این به معنی از دست رفتن .دا کرده استپي

های  کارشناسان مرکز پژوهش.شغلی در مدت پنج سال است
مجلس با استناد به این آمار و مطالعات می گویند که این اطالعات 

حسن روحانی رئيس ."نمی تواند گویای تحوالت بازار کار باشد"
ز نگرانی از جمهور ایران در اجالس مجلس خبرگان با ابرا

چهار : وضعيت بيکاری فارغ التحصيالن دانشگاهی گفته است
 هزار نفر ٩٠٠ هزار دانشجو داریم و ساالنه حدود ۵٠٠ميليون و 

آنها فارغ التحصيل می شوند و شغل مناسب تحصيالت می 
خواهند و اگر برای این مسئله فکری نشود در آینده با مشکل 

ی نژاد در دوره دوم ریاست دولت آقای احمد.مواجه خواهيم شد
جمهوری اش طرح حذف یارانه ها را اجرا کرد که با وجود 
انتقادهایی که در باره توزیع یارانه نقدی وجود دارد، از نظر 

ها تاحدودی به بهبود توزیع درآمد منجر شده است  مرکز پژوهش
وضعيت دهک های آخر و اول بهبود یافته است و وضعيت "اما 

در عين حال این گزارش تاکيد ." بدتر شده استدهک های ميانی
می کند که به دليل شرایط رکود اقتصادی و افت بيشتر درآمد 

متعادل تر می شود اما فقر نيز "های پردرآمد، توزیع درآمد  گروه
های فقير گسترش می  به دليل کاهش کمک های دولت به گروه

  ."یابد
ن طبقه متوسط با نکته مهم این است که دهک های ميانی یا هما

رشد پائين و حتی منفی در مخارج خود مواجه شده و این به 
طبقه "درآمد است به خصوص این که " بدتر شدن توزیع "معنای 

ميانی نقش اصلی را در رشد اقتصادی و کيفيت آن بازی می 
 هزار ميليارد تومان ٢٩در این گزارش آمده که دولت ."کند

 طرح پيش بينی کرده بود در ۵۴٠ هزار و ۵بودجه برای اتمام 
 هزار ميليارد تومان دیگر نيز ۶٨حالی که عالوه بر این پول، 

 ١۴٠٠برای اجرای این پروژه ها اختصاص داده شد اما تنها 
های  در فاصله سال.طرح تمام شد و بقيه نيمه تمام باقی ماند

 هزار ميليارد تومان ١۵٠ دولت ایران حدود ١٣٩١ تا ١٣٨١
 پروژه های عمرانی هزینه کرده است در حالی که برای اجرای

 هزار ميليارد تومان آن به طرح هایی اختصاص یافته ۶٣بيش از 
در هشت سال .که باید تمام می شدند اما همچنان نيمه تمام هستند

دولت آقای احمدی نژاد سطح عمومی قيمت ها مدام در حال 
صد رسيده  که به ده در١٣٨٩افزایش بوده و تورم که در سال 

 درصد فراتر رفت، به گونه ای ٣٧بود در پایان دولت از مرز 
 نشان می دهد که هزینه ١٣٨٧که مقایسه سال گذشته با سال 

  ."دوبرابر شده است"زندگی 
دولت آقای احمدی نژاد در پی افزایش شدید درآمدهای نفتی در 

های گذشته راه حل اقتصاد کشور را در توزیع پول جستجو  سال
کرد و برای همين هم دالرهای نفتی را به ریال تبدیل کرد و می 

در .با تزریق آن به اقتصاد کشور، آتش تورم را شعله ور کرد
قدرت خرید "نتيجه، با وجود دوبرابر شدن بودجه عمومی دولت 

کاهش پيدا کرده است و در " اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت
ت در اثر تورم مستهلک بخشی از افزایش هزینه های دول"واقع 

  ."شده است
های طرح مهر آفرین را که بر اساس آن  گزارش مرکز پژوهش

 هزار نفر استخدام شوند، از جمله طرح هایی معرفی ۵۵٠باید 
 هزار ميليارد تومان بار مالی به ١۵ساالنه بالغ بر "کرده که 

کند و دولت جدید را با چالش های اساسی در  دولت تحميل می
  ."سازد منابع این مصوبه مواجه میتامين 

هنوز سرنوشت این طرح به درستی روشن نيست اما برآورد 
غيرقابل "ها این است که اجرای آن آثار و تبعات  مرکز پژوهش

  .به همراه داشته باشد" پيش بينی و غيرقابل جبرانی
با این گزارش مرکز پژوهش های مجلس گوشه از بحران 

اما واقعيت ها بسيار فراتر از . دهداقتصادی کشور را نشان مي
گره کور اقتصاد ایران را باید در . آنچه گفته شده است، می باشد

باندهای .گرایش بيش از حد سرمایه گذاری در بخش غير مولد دید
 آزادانه و  حکومتی با انسداد سياسی که به جامعه تحميل کردند،

و چله شدن چاق . بدون دغدغه به چپاول و غارت کشور پرداختند
بسياری از رهبران سپاه پاسداران و نيروهای امنيتی و تشکيل 
بنيادهای رنگارنگ تحت عناوین انقالبی و اسالمی و خيریه که 

نه تنها .  ارگانهای دولتی بر خوردار بودند و هستند همه از امنيت
دولت آقای . بلکه ریشه توليد ملی را زدند. بحران زا شدند

يم که صادقانه قصد دارد تا کشور را از روحانی اگر قبول کن
برای . روند نابودی نجات دهد با چالشی بزرگ روبرو خواهد بود

بدون آزادی . موفقيت در این کار باید شرایط را به عقب برگرداند
های دمکراتيک و بدون حمایت از توليد ملی نمی توان دست 

 بيرون غارتگران را کوتاه و کشور را از وضعيت ناهنجار کنونی
   .برد
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  مسائل حاد محيط زيست و پيامدهای آن

  بخش دوم
 .در شماره قبلی روزنامه آذربايجان بخش نخست پرسش و پاسخ با پروفسور دکتر بهروز شکوری به اطالع شما رسانديم

  .اينک شما را با بخشی ديگر از اين نوشته پر اهميت آشنا می کنيم

  ر خودتان را توضيح دهيد؟ در مورد آلودگی تکنوژن نظ: سوال
محيطی که بشر زندگی بشر تشکيل می » محيط زیست«جواب  

. دهد و ما تمام مایحتاج زندگی خود را از آن تهيه می نمائيم
مجموعه ای است از نظام زیستی زمين، که » محيط زیست«

انسانها موظفند از بی نظمی و آسایش در این زیستگاه عمومی، 
که در واقع بمثابه نابودی جهان هستی است تخریب بنيادهای آن 

ما باید با تمام دقت هوشياری از هر گونه اخالل . جلوگيری نمایند
بی اعتنائی به . در روند پروسه های طبيعی جلوگيری نمائيم

. قوانين حاکم بر طبيعت پی آمدهای بسيار خطرناکی را دارا است
کم است و نباید فراموش کرد که در طبيعت قانون و قصاص حا

محيط . طبيعت ضربه های وارد بخود را با جواب جبران می کند
زیست در بقای فيزیکی و رشد جسمی، روانی، اجتماعی انسانها 

لذا حفاظت از محيطی که در آن زندگی می کنيم . اثر حياتی دارد
  . یکی از مسائل حاد و کليدی برای جامعه بشری است

 خود خاتمه داده و در قرن بيستم به دوران زندگی ضد تقيض
این سده از تاریخ برای بشریت . صفحات تاریخ چایگزین شد

ترقی و توسعه آورد و در ضمن بيش از شده های دیگر ضربات 
دو جنگ بزرگ . مهلکی به محيط زیست و منابع جهان وارد نمود

و ویرانگر جهانی، صدها جنگ لوکال پيامهای وحشتناک برای 
د و باعث نابودی صدها ميليون انسان بشریت و طبيعت ببار آور

تخریب محيط زیست درسالهای بعد . و تخریب منابع طبيعی گردید
از جنگ دوم جهانی نيز توسعه زیادی یافت بخصوص آلودگی 
رادیو اکتویته ناشی از استعمال انرژی هسته ای، توليد و آزمایش 

و ) در فضا، دریا و زمين(سالح های امحای عمومی هسته ای 
  . رهغي

در نيمه دوم قرن ما، بخصوص در دهه های آخر آن جهان با 
شرایط تازه ای رو در رو بوده که در محافلزیست محيطی از این 
وضع بنا به شرایط بحرانی نام برده شد و زنگ خطر بحران 

  . محيط زیست جهانی بصدا در آمد
یکی از عوامل مؤثر در تخریب محيط زیست آلودگی تکنوژن می 

 الزم به تذکر است که در قرن بيستم تکنيک وضعيت . باشد
این قرن با تکنيک پيشرو، مناسبات . وسعت عظيمی پيدا کرد

مخصوص بخود، صنایع عظيم بخصوص صنایع متالوژی، 
پتروشيمی، شيميائی، تسليحاتی و غيره دگرگونی وسيعی در 

توسعه سریع و فزایندۀ صنایع، منابع طبيعی . طبيعت ایجاد نمود
بطور فشرده به خدمت خود گرفت و شيوه های استثمار فزاینده را 

امروز در نتيجه فقدان تدابير موثر . منابع طبيعی را تحقق بخشيد
علمی برای پاکسازی محيط زیست صنایع مادر، بخصوص 
صنایع عظيم متالوژی، به مقدار زیادی گرد تکنوژن به فضا 

یب محيط زیست پرتاب می نماید که به یکی از عوامل موثر تخر
منابع اساسی آلودگی تکنوژن بيوسفر به شرح زیر . تبدیل گردیده

  . می باشد
 آلودگی خاک با ترکيبات زهر آلود و مسموم کننده و با -١

فضوالت صنایع توليدی و همچنين وسائط نقليه و نفوذ این مواد به 
  . ارگانيسم گياهان و محصوالت کشاورزی و دامی

٢  
  .به خاک و گياه به وسيلۀ کودهای شيميائی رسوخ مواد سمی -٢
  . آلودگی آتمسفر به وسيله عناصر و مواد سمی شيميائی-٣
 استفاده بی رویه و بدون کنترل فضوالت مختلف به مقاصد -٤

  کودی که باعث آلودگی خاک تضعيف توان حاصلخيزی آن می 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 با برای ما شناسائی روابط بين آلودگی تکنوژن خاک. گردد
محصول دهی گياهان کشاورزی و کيفيت محصول از اهميت 

امروز با پژوهش های علمی پيگير . بسزائی بر خوردار است
دانشمندان معين گردیده که آلودگی تکنوژن باعث تضعيف رشد و 

در چنين شرایطی از . نمو و در مجموع زندگی گياهان می گردد
 را از دست نظر کيفيت محصول، مرغوبيت و ارزش غذائی خود

  . می دهد
رات اساسی ارثی به وجود می آید يدر شرایط آلودگی تکنوژن تغي

و در نتيجه دورۀ پایداری خصوصيات مفيد ارقام پر ارزش تقليل 
آلودگی تکنوژن منجر به تضعيف و یا از بين رفتن . می یابد

سيستم فعاليت ایمنی در ارگانيسم گياه می گردد که آسيب پذیری 
 وسيله ميکروب های امراض مختلف و موجودات مضر آنها را به

  . ازدیاد می دهد
منابع اساسی نشست فلزات سنگين به سطح زمين و خاک عبارت 

ائی، پتروشيمی و ياست از فضوالت زائد صنایع فلزی، شيم
هنگام توليد انواع کودهای پتاس به تعداد : معادن، برای مثال

فضوالت ) بکار می رودمواد اوليه که در توليد آن ⅓ (زیادی 
 توليد کود پتاسيم کلرید از هدر پروس. زائد به عمل می آید

سيلونيت با روشهای معمولی به مقدار زیادی مواد زائد هاليت و 
در این پروسه به . ترکيبات رسی، امالح و غيره توليد می گردد

. مقدار زیادی هم گاز توليد می گردد که به اتمسفر وارد می شود
 تن ٤ -٣ت گفته شود که برای توليد یک تن کلرید پتاس کافی اس

 درصد کلرید ٩٠مواد زائد توليد می گردد که در ترکيبشان تا 
امروز .  درصد کلرید پتاسيم و غيره موجود می باشد٩سدیم، 

همچنين معين گردیده که صنایع فلزی جهان ساالنه در حدود 
تن سرب، ٨٩٠٠٠تن روی، ١٢١٥٠٠ ، تن مس١٥٤٦٥٠
تن ٥/٣٠تن موليبدن، ١٥٠٠تن کبالت، ٧٦٥تن نيکل، ١٢٠٠٠

جيوه به سطح زمين وارد می کند که مورد آلودگی منابع طبيعی 
 های بزرگ صنعتی در نتيجۀ عدر مراکز و مجتم. می گردد

سوخت مواد فسيلی که در ترکيب شان تقریبأ تمام فلزات تکنوژن 
 همچنين امروز. موجود است باعث آلودگی شدید خاک می گردد

  معين گردیده که 
در نتيجۀ سوخت دغال، نفت و سایر مواد فسيلی ساالنه در حدود 

تن روی، ٧٠٠تن مس، ٢١٠٠تن سرب، ٣٦٠٠تن جيوه، ١٦٠٠
تن نيکل به سطح زمين می نشيند که طبق اطالعات ٣٧٠٠

تن ٢٦٠٠٠٠بنيادهای زیست محيطی جهان ساالنه در حدود 
  این مقدار . ح زمين می نشيندسرب با گازهای وسائط نقليه به سط

  ١٥                                                  ادامه درص

١٤ 
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  ....مسائل حاد محيط زيست
  

بار بيش از مقداری است که به وسيله صنایع متالوژی ٣تقریبأ 
  . وارد خاک می شود

یکی از عناصری که شدیدأ آلودگی خاک را بعمل می آورد و 
تحمع بيش از حد این .  است عنصر کادميوم می باشدمسموم کننده

عنصر در خاک محيط مسموم کننده ایجاد می کند که برای 
این عنصر در . سالمتی انسان و احشام بسيار خطرناک است

. ترکيب کودهای فسفری به مقدار قابل توجهی موجود می باشد
 -٥کافی است گفته شود که فسفریتها در ترکيب خود در حدود 

 ميلی گرم در کيلوگرم کادميوم دارند که تقریبأ تمام این ١٠٠
از آلوده کنندگان عنصر آرسنيوم . مقدار به کود منتقل می شود

در بين کودهای شيميائی بيش از همه . دارای اهميت می باشد
 ميلی گرم در ٣٢١(سوپر فسفات در ترکيب خود آرسنيوم دارد 

 ميلی گرم در ٥٠يش از تجمع ارنسيوم به مقدار ب) یک کيلوگرم
  .یک کيلوگرم خاک مسموم کننده می باشد

یکی از خطرناکترین آلوده کنندگان محيط  و خاک جيوه می باشد 
جيوه هم برای انسان و هم برای . م غذائی محسوب می شودسکه 

تراکم جيوه بر سيستم اعصاب . احشام و هم آبزیان خطرناک است
 از المپهای الکتریکی و تراکم جيوه. تأثير منفی می گذارد

حرارت سنجهای از کار افتاده، مصرف مواد محترقه فسيل ها، 
توليدات صنعت کلر، قليا، کارخانجات رنگسازی، الکتریکی، 
معادن، پاالیشگاه ها و از صنعت کاغذسازی توليد می شود که 

روی یکی از عناصر مهم . بشدت محيط و خاک را آلوده می کند
در ارگانيسم انسان و حيوان نقش .  استبيوژن و بيولوژیکی

کمبود روی در ارگانيسم گياه باعث . بزرگ فيزیولوژیکی دارد
ولی اگر مقدار آن در خاک . می شود) زردی برگ(بروز کلروز 

  .زیاد باشد رشد گياهان و انسان محدود می گردد
بطوریکه می بينيم دایرۀ آلودگی تکنوژن در طبيعت وسيع بوده و 

  .  آن پر هزینه بوده و بسيار جدی باید تلقی گرددمبارزه با
  

در نوشته ها و مقاالتتان به مونيتورينگ و لزوم تشکيل : سوال
آن در محيط زيست تأکيد می کنيد در اين مورد بی زحمت توضيح 

  .دهيد
 بطوریکه می دانيد قرن بيستم قرنی بود که تخریب –جواب 

آورد و بحران محيط زیست و اکوسيستم ها را به ارمغان 
امروزه دانشمندان به این عقيده هستند . اکولوژیکی جهان را آفرید

که تمایل جهانی برای نجات کرۀ زمين از بحران تخریب و 
آلودگی به حدی رسيده که می توان انتظار داشت در آینده ای نه 
چندان دور، انقالب زیست محيطی جهان را متحول کند و شرایط 

البته قرن بيست یکم . ای بشر به ارمغان آوردزیستی مناسبی را بر
نيز قرن آلودگی محيط زیست، تخریب اکوسيستم ها، بيوسفر، 
تخریب فالکت بار پردۀ اوزونی، پدیده های گلخانه ای، تخریب 
جنگلهای استوائی، آلودگی با مقياس اقيانوسها و محيط زیست مان 

 دلسوزی اینها پيش فرض محقق علوم زیستی که با. خواهد بود
حوادث را پی گيری می نماید نبوده بلکه انعکاس وضع موجود 

وضعی که . در سالهای اول قرن حاضر درکرۀ زمين می باشد
. بشریت را برای بقای خود مجبور به چاره اندیشی کرده است

امروز بشریت مترقی در صدد است که با درک مسئوليت خود 
 طبيعی و روابط متقابل راه ها و شيوه های علمی اداره فرآیندهای

اجتماع و طبيعت را شناسائی کرده نتایج سوء دخالت های خود بر 
روند فرآیندهای طبيعت را در مدت زمان و کوتاه مدت پيش 

  . فرض نماید
امروز سرعت و مقياس تخریب منابع طبيعی، آلودگی محيط 

  زیست، پی آمدهای آن بيوسفر، تأثير آن در اکوسيستم ها بجائی 
  

  
  
  
  
  
  

رسيده که مسائل اکولوژیکی در مقياس جهانی، منطقه ای و ملی 
  مسائل مربوط به محيط زیست دارای . الزامأ باید مطرح گردد

ابعادی پر امتداد، در زمينه های اجتماعی، اقتصادی، فنی و 
لذا باید بطور علمی و با درک کامل پی آمدهای . فرهنگی است

یکی از عوامل مؤثر . فالکت بار آلودگی آن، بررسی گردد
تخریب محيط زیست آلودگی تکنوژن می باشد که در سئوال قبلی 

  . ابعاد و پی آمدهای آن در بيوسفر بررسی گردید
با در نظر گرفتن مقياس آلودگی تکنوژن و پی آمدهای فالکت بار 
آن در بيوسفر ایجاد سيستم مشاهدات اختصاص مونيتورینگ بر 

بنيادهای آن بخصوص خاک بسيار روی پارامترهای بيوسفر و 
لذا در زیر شرح مختصر در مورد این سيستم آورده . الزامی است

  / می شود
  اهداف نظری و اصول تشکيل مونيتورینگ اکولوژیکی 

 ، به منظور تعيين و بررسی تغيررات آنتروپوژن در زمين
تغييرات موجود طبيعی الزم است سيستم مشاهدات اختصاصی بر 

سفر و خاک انجام پذیرد و تغييرات زائيدۀ فعاليت روی وضع بيو
همين سيستم مشاهدات و . های آنتروپوژن، انسانها بررسی گردد
  .نظارت بنام مونيتورینگ ناميده می شود

مقاصد کلی که به وسيلۀ این سيستم مشاهدات و نظارت می تواند 
تحقق یابد به وسيله تشکيل مشاهدات وسيع و نظارت بر تغييرات 

در این بين . يت بيوسفر و گذشته نگری می تواند علمی گرددوضع
مشاهدات دقيق بر روی تغييرات ناشی از فعاليت غير اصولی 
انسانها، علل این تغييرات و عوامل آنها، منابع تأثير بر آنها، 
ارزیابی این تغييرات تعيين و تشخيص ميزان ثمرۀ آنتروپوژن، 

  .بيوسفر باید انجام پذیردپيشرفتها و تعيين روند تغييرات در 
  :سيستم مونيتورینگ سه عامل اساسی را در بر می گيرد

 مشاهدات بر روی عوامل مؤثر در وضع محيط زیست و -١
  .منابع طبيعی

  . ارزیابی وضعيت عينی موجود محيط زیست و منابع طبيعی-٢
در مورد تغييرات بنيادی ( پيش فرض وضعيت محيط زیست -٣

  )آینده
 مونيتورینگ قبل از هر چيز سيستم مشاهدات بدین ترنيب

ارزیابی و پيش فرض وضعيت محيط زیست و منابع طبيعی 
این سيستم در مورد ادارۀ وضعيت کيفيت و فعاليت . ميباشد

د ولی باید بانسانی در محيط زیست مان نظریات ارائۀ نمی نميا
اظهار نمود که به منظور تشکيل صحيح و پر تحرک ادارۀ کيفيت 

يط زیست شرط اساسی عبارت از تشکيل سيستم مونيتورینگ مح
سيستم مشاهدات گذشته نگر و اختصاص . می باشد

را احاطه نماید ) لوکال(می تواند مناطق محدود ) مونيتورینگ(
در این صورت مونيتورینگ محدود و یا تمام کرۀ زمين را در 
ه مجموع احاطه نماید که در آن صورت مونيتورینگ عظيم ناميد

  .شود
در برنامه های مونيتورینگ در روی خاک و اکولوژی بيش از 
همه پروسه های تجدید شونده و غير قابل تجدید ميکروپروسس 

خاک و ) توان عملکرد اختصاص(ها، ساختار فونکسيونل 
همچنين نظریات مربوط به توسعه و تکامل خاک باید بررسی 

اف کلی در واقع بررسی این عوامل قادر است اهد. گردد
  . مشاهدات اختصاصی بر روی بيوسفر را بر آورد نماید

پایه و اساس مونيتورینگ خاک، اساس نظری تغييرات در 
 اصل ٣چهارچوب خاکشناسی ژنتيک استوار می باشد که دارای 

اساسی است آنها عبارتند از عوامل تشکيل خاک، پروسه تشکيل 
  .خاک و خواص اساسی خاک

  اک برای مقاصد کشاورزی به تشکيل استفادۀ دراز مدت از خ
  ١٦                                               ادامه درص
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  ....مسائل حاد محيط زيست
   گياه که دارای–خاک ) پاک( استریل اسيستم های طبيعی نسبت

تشکيالت اختصاصی و روابط معينی که متفاوت از اکوسيستم 
لل اساسی تشکيل اکوسيستم ع. های طبيعی می باشند می انجامد

های آبی جدید عبارت است از تعویض ترکيبات گياهی 
بيوژئوسنوز در شرایط پایداری تمام عوامل دیگر تشکيل خاک 

  .می باشد
تغيير وضع اقليم موجود خاک در آگرواکوسيستم ها باعث تغيير 
در ترکيب و وضع موجودات زنده خاک و توان عملکرد آنها می 

نها باعث تغييرات بنيادی در طبيعت و خواص تمام ای. گردد
اساسی خاکها گردیده و در مدت زمان باعث دگرگونی در 

بدین ترتيب برای خاکهای . ساختمان پروفيل آنها می شود
آگرواکوسيستم، پارامترهای خواص آنها که دارای روابط و 
همبستگی متقابل می باشند مختص بوده و با شرایط جدید 

تنظيم موجودیت آگرواکوسيستم ها . ار می باشنداکولوژیکی سازگ
و امکان فعاليت آنها در چهارچوب توان عملکردی نشان ایجاد 
تدابير پایداری که بتواند تأثير همزمان به تمام سنجش های اساسی 

 در F.A.Oسازمان خواروبار جهانی . آن بنماید الزامی است
 تنظيم برنامه های مربوط به پژوهشهای سيستم های

در . آگرواکولوژیکی از همين روش استفاده کرده است
آگرواکوسيستم ها تدابير تنظيمی بر همين اساس باید انجام پذیرد و 

  . دارای پایۀ مونيتورینگ باشد
در دورۀ معاصر یکی از مسائل اساسی علوم مربوط به خاک 
عبارت است از درک هرچه عميق تر نقش اکولوژیکی غير قابل 

زندگی بيوژئوسنوزهای خشکی و بيوسفر در تعویض خاک در 
توان عملکرد اکولوژیکی خاک در پروسه های . مجموع می باشد

  .طبيعی به دو گروه اساسی تقسيم می گردد
  . توان عملکرد مربوط به بيوژئوسنوزها-١
  . توان عملکرد عظيم و زمانی خاک-٢

 حاصلخيزی خاک که در نتيجه فعاليت متقابل و روابط همه جانبه
خواص اساسی خاک به وجود آمده و در واقع مفهوم اساسی آن 

حاصلخيزی در واقع . بشمار ميرود به گروه اول مربوط می باشد
محصول تمام خواص اساسی خاک بوده و تمام توان عملکرد 

بدون درک نقش و مضمون اساسی . گروه اول را در بر می گيرد
ونيتورینگ حاصلخيزی خاک ایجاد سيستم پر ثمر و پایدار م

اکولوژیکی و خاک که در مجموع متکی بر پيش فرض و تنظيم 
  .حاصلخيزی خاک باشد امکان پذیر نخواهد بود

عوامل اساسی که بروز توان عملکرد اکولوژیکی خاک را تعيين 
می نمایند هبارت است از عوامل طبيعی، سنگهای نادر خاک زا، 

تکامل خود سطح خاک، و همچنين عوامل اکولوژیکی تشکيل و 
  .خاک می باشد

شخم، سيستم کودی و (از عوامل آنتروپوژن، تدابير آگروتکنيکی 
 در مدت زمان  وبوده) تغيير کننده(این عوامل دیناميک ). سایر

فعاليت متقابل در بين آنها به وسيلۀ تنظيم . در تکامل می باشند
و ) مدلهای نشان دهنده پروسه های خاکی(مدلهای مشابه 

این .  که این مدلها می آورند می توانند ارزیابی گردنداطالعاتی
اطالعات قادرند برای پيش فرضهای مشخص کنندۀ تغييرات توان 
باردهی اکوسيستمهای طبيعی و آگروسيستم ها و پایداری آنها 

  . مورد استفاده قرار گيرند
بدین ترتيب به منظور درک همه جانبۀ تغييرات بنيادی ناشی از 

  وص آلودگی تکنوژن بيوسفر، گذشته نگری و آلودگی، بخص

  
  
  
  
  

تنظيم تدابير کلی برای مبارزه با آلودگی محيط زیست و بيوسفر 
ایجاد سيستم پر ثمر و پایدار مونيتورینگ اکولوژیکی الزامی به 

  . نظر می رسد
بنظر جنابعالی آلودگی زيست محيطی چه تغييراتی در : سوال

  رد؟دستگاه های ارثيت ژنها می گذا
دقت دانشمندان و و در سالهای آخر قرن بيستم، نظر  -جواب  

محافل علمی جهان در شرایط بحران کنونی اکولوژیکی به یک 
سری مسائل مهم از جمله راه ها و شيوه های محافظت از دستگاه 

پژوهش های بنيادی در مراکز . ارثيت ژنها جلب گردیده است
وی سابق نشان داد علوم ژنتيک جهان بخصوص در اتحاد شور

که در اکثر جانداران بخصوص در انسانها آلودگی تکنوژن، 
پرتوافشانی هسته ای باعث بروز موتاژ نيز می گردد که وضع 

  .پوتولوژیکی در ارگانيسم بعمل می آورد
آلودگی ناشی از پرتوافشانی هسته ای، آلودگی با منشاء تکنوژن 

و تآثير منفی در دستگاه باعث تغييرات بنيادی در سلولها گردیده، 
ژنتيک، کروموزوم و ارثيت می گذارد که عواقب وخيمی نه تنها 

یکی از . برای نسل حاضر بلکه برای نسلهای آینده هم دارد
خصوصيات وضعيت کنونی اکولوژیکی در کشورهای با پتانسيل 
بزرگ صنعتی عبارت آز آن است که در بيوسفر به مقدار بسيار 

که محصول توليدات ) Convobiotik  (زیادی کنوبيوتيکها
صنایع سنگين، موسسات صنعتی کشاورزی، داروسازی و 

  . فعاليت روزمرۀ انسانها است تجمع یافته است
این مواد دارای خواص مسموم کننده ژنها بوده و خواص اساسی 
دستگاه و ساختمان ژنتيک را نابود می کند و در نتيجه تأثير 

ی پوتولوژیکی در ارگانيسم زنده کنوبيوتيکها تغييرات ارث
بخصوص در انسانها تظاهر می نماید و فعاليت عادی ارگانيسم 

  .بهم خورد
نتيج پژوهش های دراز مدت دانشمندان برجسته جهان دوبينين 

(Dubinin)) ١٩٨٠(و آلتوخوف ١٩٩٠ Altoukhow (
 نشان داد که کنوبيوتيکها تأثيرات )١٩٩٣Burgard(بورگارد 

  . در ژنهای موجودات زنده بجای می گذاردبسيار منفی 
در شرایط معاصر ازدیاد فزایندۀ بحران اکولوژیکی یک سری 
مسائل بسيار مهم از جمله تشخيص شيوه های محافظات از 

این . دستگاه ارثيت ژنها را در مقابل دانشمندان قرار می دهد
مسائل که بسيار با اهميت می باشد تشخيص پتانسيل موتاژنی 

 از تأثيرات رادیواکتيویته، فيزیکی، شيميائی و بيولوژیکی ناشی
روی تغييرات ژنتيکی در حيوانات، ميکروارگانيسم ها، گياهان، 
ویروسها، بخصوص تطبيق تدابير و اقدامات پيشگيری از حوادث 
ژنتيکی که آلودگی محيط زیست را به بار می آورد و بخصوص 

ی برخوردار بوده و تدابير تکنولوژیکی نيز از اهميت بسيار
رت دامروز یکی از راه های موثر و آینده ساز در تقویت ق
  . مقاومت و تحکيم دستگاه ژنتيکی ارگانيسم بشمار می رود

پژوهشهای آنتی موتاژنيکی از زمان کشف آن از طرف 
امکان تشخيص موارد ) ١٩٥٢Novieezilard(نوویزیالرد 

همچنين امکان پژوهش های علمی . زیادی را به محققين داد
تشخيص قانونمندی تأثير این مواد، مکانيزم دفاع آنتی موتاژن و 

امروز در محافل علمی . نيز راه های تطبيق آنها را نشان داد
زیست محيطی، انستيتوهای ژنتيک، موسسات مهم دانشگاهی 
 یجهان، دانشمندان در جستجوی راه های مبارزه با پدیدۀ موتاژن

 . می باشند
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