
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                              ١٣٩٢ اسفند١١١  شماره  دوره پنجم 

 در اين شماره

 ٤   صی                     در آستانه هفتاد سالگزيدانشگاه تبر

   ٥  ص                           آنیامدهاي و پستي زطيمسائل حاد مح

 ٦   ص                                           به درد اهل قلمی نگاهمين

  ٧ ص                      حقوق زنان کارگرنيمبارزه در راه تأم

  ٨   ص                                    یابانيکودکان کار و کودکان خ

  ٩     ص                          کاي اروپا وآمری تازکهي سد هيروس

  ١٤     ص                           ی زبان مادری باد روز جهانیگرام

  ١٦     ص                  ني بالروس در مورد حوادث اوکرااستيس

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

   پيام شادباش نوروزی
 ١٣٩٣دن نوروز به مناسبت فرارسي

 نوروز آغاز فصل رويش ها، شکفتن 
  زيبايی ها، نويد بخش زندگی و شادی،
  نماد عشق و دوستی، سنبل پيروزی

  تاريکی فروريختن  نو بر کهنه، 
  و تاريک انديشی و زايش روشنايی

ما اين روز فرخنده را به يکايک شما .  و گرمی بخش زندگی است
  .ک می گوييمهموطنان گرامی صميمانه تبري

از دير باز مردم کشور کهن ما در هر زمان و درهر شرايطی  
نوزايی طبيعت را با رقص و پايکوبی و ديد وبازديد به همدلی و هم  

به جنگ پليدی  و با گام های محکم واستوار . زبانی تبديل کرده اند
ها و پلشتی ها رفته اند تا آينده ای روشن و دور از ظلم و استبداد را 

بی دليل نيست که نيروهای جهل و خرافه و کهنه . در کشور بنا کنند
انديش همواره با آئين های مردمی، بويژه آئين نوروزی سر عناد و 

  .دشمنی داشته اند
  !هموطنان گرامی

مردم جهان و ملت ما سالی پر از حادثه های  سالی که گذشت برای 
 کنار اکثريت مطلق نيروهای مترقی و آزاديخواه در. تلخ وشيرين بود

ساکنان اين کره خاکی نگران حوادثی هستند که از آمريکای التين 
حوادث تلخی که .  در حال وقوع است گرفته تا آفريقا، اروپا و آسيا

در افغانستان، عراق،مصر، سودان، تونس، ليبی سوريه و هم اکنون 
هان در اوکراين و ونزوئال می گذرد، مردم را به شدت نگران آينده ج

  اين امر نشان ميدهد که سرمايه داری جهانی بويژه. کرده است
امپرياليسم آمريکا و متحدان اروپايی اش برای غارت بيشتر از هيچ 

 .جنايتی خوداری نمی کنند
 ٢                                                          ادامه درص

  جاني فرقه دمکرات آذربای مرکزتهي کمهياعالم
  زنی مناسبت هشتم مارس روز جهانبه

 
 
 
 
 
 

  !زنان مبارز کشور

از کنفرانس بين المللی سوسياليستها که پايه و مبدا بيش از يک قرن 
 به پيشنهاد ١٩١٠در سال . روز جهانی زن شد، می گذرد

بعنوان روز رزمجويانه )  اسفند١٧(کالراستکين روز هشتم مارس 
از آن . زنان برای رفع تبعيض جنسی و برابری حقوق نام گذاری شد

 جهان برای بدست تاريخ پيکار دشوار و پر از فراز و نشيب زنان
آوردن برابری حقوق اجتماعی، اقتصادی و سياسی مراحل 
گوناگونی طی کرده و دستاوردهای بزرگی را با خود بهمراه داشته 

مبارزه خستگی ناپذير زنان در راه عدالت جنسی  در اين راه . است
و پيوند آن با مبارزه برای عدالت اجتماعی، صلح و آزادی و محيط 

با نگاهی به تاريخ . اجتماعی اين جنبش را گسترش دادزيست، دامنه 
يکصد ساله گذشته، نشان می دهد که نقش قاطع و تعيين کننده ای 
زنان در جنبش های جهانی برای عدالت اجتماعی، صلح پايدار و 

ما اطمينان داريم پيوند هرچه . حفظ محيط زيست، داشته و دارند
آزاديخواه و مترقی متضمن بيشتر مبارزات زنان جهان با نيروهای 

جهان با آن روبرو  نجات جهان از شرايط دشوار و خطرناکی است 
  .است

 ٢   ادامه درص                                                                

 ٩٣ سال هيدستمزد پا
  شدنيي تعدور از انتظار کارگران

 
 بي به تصوشيدرصد افزا٢٥با ١٣٩٣ یحد اقل حقوق کارگران برا

 حقوق با توجه به نرخ شي مقدار افزانيا.  دي کار رسی عالیشورا
درصد فاصله ١٠  حد اقل ،ی دولتی ارگانهایتورم اعالم شده از سو

 نداشته یريي رو اگر بفرض محال نرخ تورم تغشيدر سال پ. دارد
.  خواهند شدرتريدرصد فق١٠ ی جارسالسبت به باشد، کارگران ن

 به کارگران وعده ی دست اندرکاران حکومتگري و دی روحانیآقا
قانون ٤١ پس دستمزد کارگران بر اساس ماده نيداده بودند که از ا

قانون کار صراحت دارد که ٤١ماده . کار در نظر گرفته خواهد شد
 نرخ ني آخرمارکز آمر. ابدي شي تورم افزای بر مبناديدستمزد با

 . درصد اعالم کرده است٥.٣٦تورم را 
 کار را با ی عالی از مدت ها قبل مذاکرات شورای کارگرینهادها
کارگران با توجه به .  کردندی میريگي خاص پتي و حساسینگران

 حد نيي بارهم در تعني قبل، نگران آن بودند که ایتجارب تلخ سالها
 . نشودیوجه آنان تنهياقل حقوق به سبد هز

 ٣   ادامه درص                                                               

 



  
  
  

  .... فرقه دمکراتی مرکزتهي کمهياعالم
  !هوطنان عزيز

در ارتباط با جنبش جهانی زنان برای کسب حقوق برابر، در 
به ابتکار زنان مترقی و پيشرو کشورمان ١٣٠١اسفند ١٧

ک سعادت انجمن پي"نخستين جشن روز جهانی زن توسط 
گذشته زنان ميهنمان   سال 91در طول . بر گذار شد" نسوان

با پشت سر گذاشتن تمام دشواری ها و زير سايه سياست های 
سرکوبگرانه رژيم های حاکم به هر طريق ممکن، و با اشکال 

  .گوناگون روز جهانی زن را جشن گرفته اند
 مارس همه ساله عرصه ارزيابی دستاوردهای ٨جشن های 

بش مبارزاتی زنان، بررسی شرايط عينی و ذهنی مبارزه، جن
و تجديد عهد برای تالش بيشتر برای غلبه بر موانع و دشواری 

صفحات تاريخ معاصر  . های اجتماعی پيش رو بوده است
ميهن مان به حق شاهد مبارزات تحسين برانگيز زنان کشور 

روطه، در مقاطع تعيين کننده، همچون جنبش تنباکو، انقالب مش
 آذر، جنبش ملی شدن صنايع نفت، مبارزات انقالبی ٢١جنبش 

، مبارزه ١٣٥٧بر ضد رژيم ديکتاتوری شاه، انقالب بهمن 
 عراق، و -برای صلح برای خاتمه جنگ هشت ساله ايران

بوده “ واليت فقيه”مبارزه بر ضد سياست های ارتجاعی رژيم 
  .است

 گذشته سرکوب خشن حقوق زنان نزديک بيش از سه دهه
همواره با مقاومت قهرمانانه و مبتکرانه زنان ميهن ما رو به 

پيکار حماسی زندانيان سياسی زن، در زندان . رو بوده است
های قرون وسطايی و در مقابله با شکنجه های ضد انسانی 
دژخيمان رژيم، از صفحات درخشان جنبش رهايی بخش مردم 

 با اين همه زنان  .تميهن ما در پيکار بر ضد استبداد حاکم اس
ميهن ما در سال های اخير، و در شرايطی که نيروهای مدافع 
اصالحات با شعار های ايجاد جامعه مدنی، گسترش 
دموکراسی و احترام به حقوق انسانی و اجتماعی زنان در 
عرصه مبارزات سياسی کشور ظاهر شدند، در همکاری 

خشان ديگری پيگير و ستودنی با جوانان توانستند، صفحه در
شکست نماينده رژيم . در تاريخ معاصر کشور ايجاد کنند

حماسه جنبش سبز در ١٣٧٦ خرداد ٢واليت فقيه در رفراندم 
و نه بزرگ به نماينده نيروهای واپسگرا در ١٣٨٨خرداد 

به ميزان قابل توجهی ١٣٩٢انتخابات رياست جمهوری 
   .محصول کار و فعاليت زنان، جوانان و دانشجويان بود

جنبش مستقل زنان ميهن ما در سال های اخير دست آورد های 
ايجاد شمار زيادی از تشکل . ارزنده ای به همراه داشته است

های صنفی و اجتماعی، تالش تحسين برانگيز در زمينه باال 
بردن آگاهی اجتماعی، خصوصًا در ميان زنان زحمتکش، در 

ش موثری در کنار کار گسترده فرهنگی و اجتماعی بی شک نق
. زمينه سازماندهی جنبش مستقل زنان ميهن ما داشته است

موفقيت های بزرگ زنان ميهن ما، در عرصه های علم و 
دانش، هنر و فرهنگ و ورزش عليرغم تمام محدوديت هايی 
  .که سد راهشان بوده است، تحسين جهانيان را بر انگيخته است

روز جهانی زن امسال زنان ميهن ما در شرايطی به استقبال 
می روند که سياست های ويرانگر رژيم واليت فقيه با شکست 

سالها سياست سرکوبگرانه و زن . آشکار روبرو شده است
مانند  " تهاجم فرهنگی "ستيزانه رژيم با عمده کردن مبارزه با 

طرح جدا سازی دختران و پسران در آموزشگاهها و 
اری از رشته دانشگاهای کشور، منع حضور دختران در بسي

های دانشگاهی، جلوگيری از شرکت زنان در ميادين ورزشی، 
نظارت هميشگی زنان تحت عنوان مبارزه با بد حجابی،  

  دستگيری وسيع فعاالن زن و احکام سنگين و محروميت 

  
  

، جلوگيری از انتشار نشريات زنان و منع  اجتماعی برای آنان 
ه نتوانست ضامنی همه و هم ...  سفر فعاالن زن به خارج 

  .برای بقای سياست های ارتجاعی و زن ستيزانه رژيم باشد
آنچه در صحنه مبارزات روزمره خلق های ساکن ايران به  

اثبات رسيده، نشان ميدهد که جنبش مستقل زنان در همبستگی 
و هم پيوندی با ديگر نيروهای اجتماعی همچون کارگران و 

ی تواند راه گشای زحمتکشان و دانشجويان و جوانان م
به سوی تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت  تحوالت جدی آينده 

  .اجتماعی باشد
فرقه دمکرات آذربايجان روز همبستگی جهانی زن را به همه 

  .زنان جهان بويژه زنان کشورمان شاد باش می گويد
  !گرامی باد روز همبستگی رزمجويانه زنان سراسر جهان

                                                                              
   کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان              

                                                                              
  ١٣٩٢ اسفند ١٧                          

 
  ....پيام شادباش نوروزی

  
 تلخی که در سال گذشته، در سوريه و اخيرا در اتفاقاتی

بوضوح نشان ميدهد که . و ونزوئال رخ داده است اوکراين 
آمريکا و متحدانش برای رسيدن به اهداف توسعه طلبانه خود، 

و جالب . تمام نرم های اخالقی انسانی را زير پا گذاشته اند
ر و آنکه تمام اين جنايت ها را با عنوان دفاع از حقوق بش

  .مبارزه عليه ديکتاتوری و استبداد، صورت می دهند
مردم ايران نيز در سالی که گذشت شاهد حوادث بسياری 

شکست محافظه ١٣٩٢از بزرگترين رويدادهای سال . بودند
کاران دولتی در انتخابات خرداد و و عقب نشينی رژيم در قبال 

خواه در نبود احزاب وسازمان های آزادي. سياست هسته ای بود
و مترقی و تشکل های مستقل صنفی و در شرايط غير 
دمکراتيک، مردم در انتخابات دور يازدهم رياست جمهوری 
با زيرکی خاصی پای صندوق رای رفتند و به کسی رای دادند 
که ديدگاه او در بسياری از امور با ديدگاه حاکم بر کشور و از 

مردم با . بودآن جمله با نظرات خامنه ای رهبر رژيم متفاوت 
همين امکانات محدود توانستند مخالفت خود را با سياست های 
جاری و ويرانگر رژيم به گوش جهانيان برسانند و ثابت کنند 
که عليرغم جو اختناق و سرکوب و بگير و ببند، که دامنه آن 
به بخش بزرگی از نيروهای درون حاکميت نيز کشيده شده 

رصت پيش آمده مهر و نشان است، می توانند با کوچکترين ف
  .خود را بر سياست جاری کشور بزنند

دولت آقای روحانی وامدار مردمی است که خواهان آزادی، 
و به همين خاطر پای . استقالل و عدالت اجتماعی هستند

 ماه از انتخاب دولت يازدهم می 9. صندوق های رای رفتند
. استدر اين مدت گفتمان جهانی دولت تغيير کرده . گذرد

مذاکرات برای حل مسئله هسته ای تا حدوی ذهنيت مردم 
نسبت به آينده نا روشنی که دولت احمدی نژاد بوجود آورده 

بيم از جنگ به نوعی از اميد به گشايش . بود، تغيير داده است
با اين حال در زندگی و . فضای سياسی کشور، تبديل شده است

برای گرانی، . معيشت مردم تغيير چشمگيری رخ نداده است
بيکاری و ديگر معضالت جامعه راه حل عملی و فوری ارائه 

  مقاومت سرسختانه کسانی که مردم به آنها رای . نشده است
  ٣  ادامه درص                                                        

٢

 کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                ١٣٩٢ اسفند١١١ شمارهدوره پنجم



  
  
  

  ....پيام شادباش نوروزی
  ويژه خواریافشاگری ها از  منفی داده اند و بخصوص برخی 

و دزدی های کالن افراد وابسته به حاکميت که به کوه قدرت 
تکيه داده اند و دامنه آن از مرزهای کشور گذشته است در 
کنار آن افرادی که با تمام قدرت از دولت قبلی حمايت می کنند 

اين سئوال را پيش می . و مانع فعاليت دولت جديد می شوند 
آيا قادر خواهد بود تا اين کوه آورد که دولت تدبير و اميد 

قدرت و فساد را از پيش پا بر دارد؟ آينده به اين سئوال پاسخ 
  .خواهد داد

کارگران،  تنها با تکيه بر نيروی اليزال مردم،  به باور ما  
اقشار زحمتکش و خلقهای ساکن ايران و همه آن نيروهايی که 
، خواهان تحوالت بنيادی در جهت آزاديهای دمکراتيک

پيشرفت و ترقی کشور و عدالت اجتماعی هستند، می توان هر 
الزام چنين کاری مشارکت آزادانه . سدی را از ميان بر داشت

احزاب، تشکل   در سرنوشت خود و از آن جمله آزادی  مردم
های صنفی، آزادی بيان و قلم و مطبوعات و رسانه های 

  .گروهی است
 هموطنان عزيز را به همه١٣٩٣يک بار ديگر آغاز سال 

بخصوص زنان و مردان غيور آذربايجانی شاد باش می  
اميدواريم سال پيش رو سال موفقيت و پيروزی مردم . گوييم

  .در جهت خواسته های بر حقشان باشد
برای همه هموطنان نوروزی شاد و آينده ای شکوفا  

  .آرزومنديم
  کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان

  ١٣٩٣نوروز سال                                          
   
 

 ٩٣ سال هيدستمزد پا
  

  با زي تبریمياز کارگران پتروشتن ٨٠٠ رابطه نيدر هم
 کردند دي تاکی جمهورسي خطاب به رئی طوماریامضا
 راه حل ني قانون کار بهتر۴١ ماده ٢ و ١ ی تبصره هایاجرا

 یميکارگران پتروش.  استی جامعه کارگریشتيمشکالت مع
 در ی روحانی آقای طومار، وعده مزدني ای در ابتدازيتبر

 ی جمهوراستي از انتخابات رشي پیها یها و سخنران مصاحبه
 ی نرخ تورم و اجرازاني حداقل دستمزد به مشي بر افزایمبن

آگاهانه به «و » به حق« تبصره آن را ٢ قانون کار با ۴١ماده 
  .اند  کردهفيتوص»  موجود کارگرانتيوضع
 ی طومار با اشاره به تکرار وعده مزدني کنندگان اامضا
 بعد از انتخابات اش ی کنفرانس خبرني جمهور در اولسيرئ
 نفر آن ها ونيلي که می وعده مزدنياند تکرار ا  خرداد، گفته٢۴

 را در دل کارگران به وجود یدي نور امدادند، یرا گوش م
 کار با دو انونق ۴١ ماده یآورد تا بعد از مدت ها شاهد اجرا

  .تبصره اش باشند
 از شائبه ی با ابراز نگراناني در پازي تبریمي پتروشکارگران
جامعه :  کار، گفته اندی عالی بودن جلسات شورایصور
 ی عالی مرتب جلسات شورای عدم برگزارلي به دلیکارگر

 ی شده و فقط در وقت مقتضنيي کنند دستمزد تعیکار فکر م
  .اعالم خواهد شد

 ی نفر از کارگران شاغل در پارس جنوب۴٢٠ زي نني از اشيپ
 یا  جداگانهیها  در تهران در نامهی نهاد کارگرکي نيو همچن
 به کارگران ی وعده روحانی جمهور، خواستار اجراسيبه رئ

  .شده بودند

 ی عالی  جلسات شورالي سال و تشکاني شدن به پاکي نزدبا
   سازمان و ،یه کارگر حداقل دستمزد، جامعنيي تعیکار برا

  
  

 ها و تي واقعاني تا با بدند،ي و عدالت خواه کوشیاحزاب مترق
 مثبت بر یري زحمتکشان کشور تاثیشتي و معیمشکالت کار
 ني اتاسفانه کار داشته باشند، می عالی شورایري گميروند تصم

 گردد به صدها ی مسئله بر مني ايیچرا. انتظار بر آورده نشد
 ی های مولد، عدم آزادري و غماريه اقتصاد ب از آن جملليدل
در .  کاری عالی شورای نگرهي سوکي و ی و صنفیاسيس
 عضو جامعه حسابداران ی دوانني غالمحسی ارتباط  آقانيهم

 راني کارگران در ازد منيي تعوهي شلي  به تحلراني ایرسم
   .پرداخته است

  :سدي نوی می دوانیآقا
 براساس محاسبه شاخص ،ی گزارش بانک مرکزني آخربنابر
 در راني ای در مناطق شهری کاالها و خدمات مصرفیبها

 نسبت به دوازده ماه ١٣٩٢ به بهمن ماه یدوازده ماه منته
 نيبه ا.  درصد است٣۶/٧ معادل ١٣٩١ به بهمن ماه یمنته
 کاالها و خدمات در بهمن امسال نسبت به سال متي که قیمعن

  .ست شده اشتري درصد ب٣۶/٧ گذشته
 دهد که از رشد ی نشان می چه گزارش تازه بانک مرکزاگر
 کاسته شده اما بر اساس ی تا حدودري تورم در چند ماه اخعيسر
 در ی کاالها و خدمات مصرفی گزارش، شاخص بهانيهم

 در بهمن ١٣٩٠=١٠٠ هي بر اساس سال پاراني ایمناطق شهر
) درصد و هشتاد و چهار و سه دهم کصدي (١٨۴/٣ماه به عدد 

 دو باي ها تقرمتي دو سال، قی تنها طبي ترتني است؛ به ادهيرس
 آمار را قبول داشته ني هم ایبرابر شده و ظاهرا مسئوالن فعل

 نه برند ی بکار می عملکرد دولت قبلی افشایو آنرا صرفا برا
  . حداقل دستمزدنيي تعیبرا
 دولت از ني بدون شک و بر اساس محاسبات همشودي مادآوري
 ها مثل ارانهي همراه فاز دوم یمتي دوباره جهش قندهيل آسا
بنظر .  را نشانه خواهد رفتراني بن سفره حقوق بگانهيمور
 یبي غی از امدادهایاري با راني ادي جامعه کار و تولرسديم

 الي خه کاهش درآمد را پوشش دهند کنيتوانسته اند ا
    ... ! آسوده استی و فعلیدولتمردان قبل

 سرکار آمده ی تاکنون عموم دولتهایلي جنگ تحمانيا از پبعد
 حداقل مزد کارگران بدون توجه به نرخ تورم و نييدر زمان تع

قانون ) ٤١( مفاد ماده تي و بدون رعای زندگشتي معیفروپاش
 با ،ی عالی حداقل مزد درشورانييکار و قبل از جلسات تع

 ندگاني نمانيي تعقي و اشاره و اعمال فشار و از طرماءيا
 ی مزدشي به افزاها، ی توسط دولتانيکارگران و کارفرما

 همه بًايجالب آنکه تقر. اند درصد تن داده٢٥ یال٢٠معادل 
 شياند افزا  بودهی مدعشهي هم همکاري کار و بیدولتها و وزرا

اگرچه پس از گذشت دو !  از نرخ تورم بوده استشتريمزد ب
ز آمار نرخ تورم را  مرکاي و یسه هفته بالفاصله بانک مرکز

 هم بخاطر چکسي مزد اعالم نموده و هشي از نرخ افزاشتريب
 ی چرا وقتیراست. رديگ ی سوال قرار نمري دروغ بزرگ زنيا
 نرخ مي نشان دهراني را ونژاد ی اقتصاد دولت احمدميخواه یم

 مزد ميخواه ی می اما وقتميدرصد اعالم کرد٤٦ را یتورم واقع
  !شود یدرصد م٢٥ورم کمتر از  نرخ تمي کننييرا تع
 هر ،ی منتشر شده توسط بانک مرکزی اساس آمار رسمبر

 و  ونيليم کي نيانگيطور م به٩١ در سال یرانيخانوار ا
 داشته است و یرخوراکي و غی خوراکنهي تومان هز هزار ٧٤٧

 و  ونيليم کي سال ني خانوار در ای درآمد پولنيانگيدر مقابل م
 آمار ني اسهينه برآورد شده است که مقاتومان ماها هزار١٤٠

درصد کمتر از متوسط ٣٥ درآمد خانوار نيانگي مدهد ینشان م
   ٤   ادامه درص                                 . بوده استها نهيهز

٣ 
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  ٩٣ سال هيدستمزد پا
 خانوار را هم به مجموع درآمدها یرپولي غی اگر درآمدهایحت

 و  ونيلي م کياه متوسط درآمد خانوار به  باز هم هر ممياضافه کن
 ماهانه یها نهيتر از هز درصد عقب٢٢ که رسد یتومان م هزار٣٥٨

 ی که به نقد دولت قبلی دولت محترم همانطورستيبدن. خواهد بود
 ري زهيرا مشابه نما١٣٩٢ سال ی واقعدرآمدنشسته، آمار مخارج و 

 کارشناسان محترم  منتشر کند وزياست را ن١٣٩١که مربوط به سال 
 ني در ابي و غربي عجی دولت که در انتشار آمار هایمراکز آمار

 بخت ري دهند حقوق بگحي شده اند، توضیجند سال شهره جهان
 ريو سا. نفت، گاز( جهانی انرژمي که بر سر منابع عظیبرگشته ا

 و دي نماني دخل و خرج خود را تامني ای،نشسته چگونه کسر)منابع
 و ی کارآئم،ي کار بخواهیروي از نتواني می فقر فالکت بارني با چنايآ

  !! دهدشي کار را افزایبهره ور
از دست ) شتيمع( سفره ی به عزادي چگونه بای جامعه کارگرضمنا

 کار ی اسالمی مزد شوراهاتهي کمگرياز طرف د! نديرفته اش بنش
 درج لناي ای که در تارنماري شرح زی در گزارشزياستان تهران ن

 اعالم الي ر١٧۶٠٣٠٠٠ خانوار جهارنفره را کيده،حداقل مزد ش
 الي خوش خندهي و نماار وزارت کینموده که با درصد ها

  . داردی داری معنرتي مغاانيکارفرما
 محترم کار که خود را از خانواده ري با وزژهي سخن بوني ایرو

 دوال دوال مشکل یشترسوار.  باشدیم[...]  دانسته یجامعه کارگر
 ديدرصد است که پس با٢٥کمتر از ١٣٩٢ تورم سال اي باشد یا مز

 اقتصاد ني گفت چون اني آفرنژاد ی احمدیبه عملکرد دولت آقا
پس .  درصد است35 ی باالشده کنترل نرخ تورم اي اوست و راثيم
 ی به مردم و راگريقرار شده بود د. دي نرخ مزد را اصالح کنديبا

 ی و کارگری حقوق انسانم،ياذب نده وعده کم،يدهندگان دروغ نگوئ
 و بگم بگم مي را افشاء کنی باند مفاسد اقتصادم،ي کنتيآنها را رعا

 ريگ ني را زمور مزد اقتصاد کششياگر افزا! پس چه شد؟. مينکن
 چون مرکز یمراکز"  و آبدارخانهیبودجه چا "ستي بهتر ناي آکند یم

و اگر ! م؟يش دهرا کاه)  تومانارديليم١٥٠ (کي استراتژقاتيتحق
 اساسًا مزد شود ی مشنهادي پشود ی مريگ ني مزد زمشياقتصاد با افزا

  .[...] مي کنیرا عمل١٣٥٩را حذف و دوباره شعار سال 
 شي قدر مطلق افزاارانهي طرح ی که با اجرای است در حالجالب

 که قرار یتر شده و در حال درصد فزون٥٠ سبد خانوار از متيق
 اگر مزد نديگو ی هم حذف شود می نقدارانهي از یعياست بخش وس

 اما رود،يدرصد باال رود، اقتصاد کشور به قهقهرا م٢٥ از شيب
 ني باال رود و مابه التفاوت اصددر٢٥٠ مردم یچنانچه سبد کاال

 به هوا ني زمی رود، اقتصاد از روگري هر آنکس دبي به جشيافزا
 هر دو جناح در از افراد" جمله ی حاال معنگفت ی میرند! روديم

 چون سران هر دو جناح حساب و کتاب دميدولت استفاده کردم را فهم
  ."دانند ی نمیکارگر
 که حداقل مزد دهدي کار نشان می اللملني آمار سازمان بیبررس

، عربستان )١٠٢٦٣(، عمان )٤٢٨٦ (یبي لیساالنه در کشورها
 باشد ی مکايدالر امر) ٦٨٧٣(و ونزوئال ) ٧١٤٦ (هي، ترک)٩٦٠٠(

 کشورها اساسًا فاقد ني از ای که بعضدهد ی حداقل مزد نشان منيکه ا
 اما حداقل مزد در آن کشورها به هستند کشور ما ی اقتصادیتوانمند
 ی که وجوه مالباشد ی نشانه آن نمني اايآ.  استراني از اشيمراتب ب
 و ثروت مال هي به سرماردي تعلق گی انسانهي آنکه به سرمایبه جا
  !وزان اضافه شده؟اند
 راني سالها سفره حقوق بگني در اکهي است که در حاللي دالني همبه
 و ني داران نه تنها کوچک نشده بلکه رنگهي شده، سفره سرمایته

 که امروز بحث ندي توجه نماديدولتمردان با.  استافتهيمرتبا گسترش 
رد  مودي جامعه کار و تولشتي بلکه اساسا معستيبرسر حداقل مزد ن
 به زي از طبقه متوسط نيی بخشهاشود ی و گفته مهتعرض قرار گرفت

  . انددهي فرو غلطدستياقشار ته
 ري به ساچگاهي حداقل مزد، هی درصد25 شي بر آنکه افزامضاف

 دهي طبق قانون کار، کارگر نامزي حداقل مزد که آنان نیاقشار باال
 نظام ی هابي فرني از آشکارتریکي ني و ارديگي تعلق نمشونديم

اگر دولت خود را .  استدي جامعه کار و تولهي بر علی دارهيسرما
   حقوق ی است در دوران قبلی و مدعداندي آحاد جامعه مندهينما
  

 نقض شده پس الزم رانيشهروندان منجمله کارگران و حقوق بگ
  و نه دل نگران بخشش ( شده آنان عيياست در جهت احقاق حقوق تص

، نسبت )دهکاران کشورو عامالن فساد و تورم بزرگ بی بانکیبده
 گام د کنني را تامدي جامعه کارو تولشتي که معی حداقلیبه برقرار
 کشور است و نه دي حداقل مزد حق جامعه کارو تولرايبردارد ز

 .صدقه و بخشش
 

 دانشگاه تبريز در آستانه هفتاد سالگی
نتخابی آموزشی آن ا به گفته رئيس دانشگاه، کادر اداری و 

  می شوند
 
  معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی 

   دانشگاه تبريز گفته است بر اساس 
  نظر رييس دانشگاه تبريز و به 

  آيين نامه جامع مديريت «موجب 
  ها و موسسات ها، دانشکده دانشگاه

 ١٠ مورخ ۶٨۴مصوب جلسه »  آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
نشگاه تبريز در نظر دارد  شورای انقالب فرهنگی، دا١٣٨٩ /١٢/

جهت مشارکت دادن نخبگان و اعضای هيات علمی در همه شئون 
ها را با آرای اعضای  ها و گروه اداره دانشگاه، روسای دانشکده

رييس دانشکده از ميان افراد  .هيات علمی اين دانشگاه انتخاب نمايد
ی که های پيشنهادی، از ميان کسان واجد شرايط و با توجه به برنامه

از نظر اعضای هيأت علمی دانشکده مورد نظر، مقبوليت بااليی 
های  ها و سوابق مديريتی در محيط داشته و در عين حال واجد توانايی

دانشگاهی بوده و توانايی برقراری ارتباط موثر با همکاران و 
برای برگزاری  .دانشجويان را داشته باشند، انتخاب خواهند شد

 زير نظر معاون آموزشی تشکيل و فرايند ای انتخابات، کميته
نظرخواهی برای تشخيص مقبوليت عضو هيات علمی و بررسی 
رزومره و سوابق در اين کميته انجام خواهد شد که پس از انتخابات، 

اند، يکنفر توسط رئيس  از بين دو نفر که حائز بيشترين رای شده
داقل رتبه علمی به گفته آقای اعلمی داشتن ح.شود دانشگاه انتصاب می
ها و موسسات   سال سابقه خدمت در دانشگاه۵دانشياری و حداقل 

 سال را از جمله شرايط اختصاصی ۶۵آموزش عالی و سن حداکثر 
 ٢مدت رياست دانشکده . ها می باشد برای تصدی رياست دانشکده

باشد و اين زمان حداکثر تا يک دوره ديگر قابل تمديد  سال می
دواری کرد که با بکارگيری اين دستورالعمل که وی اظهار امي.است

های مورد استفاده برای اين منظور در  حاصل بررسی دقيق روش
های پيشرو دنيا و تطبيق آن با الزامات قانونی، فرهنگی و  دانشگاه

اجتماعی کشور است گامی در جهت اعتالی ساختار مديريت دانشگاه 
های آکادميک در  گيریتبريز برداشته شده و الگويی برای تصميم 

دانشگاه تبريز يکی از افتخارات حکومت يک ساله دولت  .ايران باشد
ايدٔه اولئه تأسيس دانشگاه تبريز يک .خودمختار آذربايجان می باشد

در زمان حکومت ملی  سال پس از خاتمٔه جنگ جهانی دوم
صدر فرقه دمکرات   و به دستور سيد جعفر پيشه وری آذربايجان
در مدخل ١٣٢٦در تاريخ خرداد .  داده شد1324در سال  ان آذربايج

شرقی آن زمان تبريز، ساختمانی که قبال از او بعنوان زندان استفاده 
دانشگاه (» سی آذربايجان اونيورسيته«نام  می کردند، دانشگاهی به

 پس از سرکوب حکومت خود مختار  .آغاز بکار کرد) آذربايجان
آمريکا و انگليس، دانشگاه  وی با کمک آذربايجان، توسط رژيم پهل

پس از چند ماه تعطيلی و پاک سازی نبروهای . تبريز نيز تعطيل شد
از " و خان بابا بياتی" مصطفی حبيبی" دونفر بنام های  مترقی،

دانشگاه تبريز  .تا دانشگاه را راه اندازی کنند.تهران عازم تيريز شدند
 نفر هيات ٥٠٠و و حدود  هزار دانشج١٨در حال حاظر با بيش از 

آزمايشگاه تخصصی و عمومی که برخی از آنها در ٢٠٠علمی، 
سطح جهان و خاورمينه منحصر بفرد می باشند، يکی از پر 

موزٔه تاريخ و فرهنگ، . افتخارترين دانشگاههای کشور می باشد
مرکز پردازش تصاوير   حوزٔه زمين شناسی حوزٔه جانور شناسی،

های تحقيقاتی و پژوهشی، محيط  مؤسسهو مراکز و  ماهواره
  .است آموزشی و دانشگاهی بزرگی را در سطح کشور فراهم آورده
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   آنیامدهاي و پستي زطيمسائل حاد مح
  چهارمبخش

 
  

 از پرسش و پاسخ يی بخش هاجاني روزنامه آذربایدر سه شماره قبل
 شما .دي به اطالع شما رسی با دکترپروفسور بهروز شکورتيپر اهم

  :مي کنی پرسش و پاسخ آشنا مني از اگري دیرا با قسمت
 ني هوموس خاک دارد؟ در ابي در ترکیري چه تأثشيفرسا: سوال

  .ديباره نظرتان را بفرمائ
 آن، منشأ یائيمي شبيمسائل مربوط به هوموس خاک، ترک: جواب

 آن مورد تجسس لي در تشکسمهايکروارگانيمواد هوموس، نقش م
 هوموس و ازت، ري ذخانييفته است، تجسسات تع قرار گرعيوس
 هوموس، رل عوامل لي تشکی قانونمندی و شناسائی مواد آلبيترک
دقت . ردي گی خاک در سرنوشت آن را در بر می و بهسازیعيطب
 علت آن عبارت از آن است ستي نی به پروبلم هوموس تصادفندهيفزا

 ی در بعض وی مختلفاتي هوموس نظرعتيکه درباره منشاء و طب
هوموس خاک .  موجود استی در محافل علمصيموارد ضد و نق

 مرگ، ،ی زندگ،یعي طبضي ضد و نقیمحصول وحدت پروسه ها
 آن از طرف هي زنده، تجزاهي در گیل مواد آوز،ي بی آنتوز،يسمب
.  و سنتز مواد هوموس استاهي بعد از مرگ گسمهايکروارگانيم

  .ردي گی م هوموس خاک در دو مرحله انجامليتشک
 بي آنها به ترکلي و تبدی و مواد آلیاهي گیاي بقاهيتجز:  اولمرحله

  . سادهیها
  . و مقاومدهيچي پعتي و طببيسنتز مواد هوموس با ترک:  دوممرحله
 و سنتز یاهي گیاي بقاهي هوموس خاک، تجزلي دو مرحله تشکهر

 سمينکروارگاي میمي آنزتي و فعالمهاي آنزتي فعالجهيمواد هوموس، نت
  . باشدیها م
 ی جمهوری کوهستانی تجسسات دراز مدت وضع هوموس خاکهادر

منطقه . دي گرديی آن شناسای در پارامترهاشي فرساري و تأثجانيآذربا
 قرار ی آبدي شدشي مورد فرساجاني آذربایقفقاز بخصوص جمهور

 کروالمانهاي ميی هوموس و مواد غذایادي بمقدار زجهيگرفته که در نت
 في آنها را تضعی شده و توان بازدهه خاکها شستی فوقاناز سطح

 یزي حاصلخی تمام پارامترهاشي که فرسادهي گردنيمع. نموده است
 مورد ی خاکهامتري سانت٣٠ -٠از قشر . دي نمای مفيخاکها را تضع

/ ٢٩ -٠/ ١ درصد هوموس، ٣ -٢ بطور متوسط در حدود شيفرسا
 یهادر خاک.  گرددی معي رطوبت ضایادي درصد ازت و بمقدار ز٠

 گرم خاک در حدود کي مختلف در ی در فصل هاافتهي شيفرسا
 رود ی مني و قارچ از بستهاينومي آکت،ی باکترونيلي م٨٦٠٩ -٣٠٩٦
 گردد که ی مفي خاکها به شدت تضعیکيولوژيکروبي متيو فعال

 در خاک و سنتز هوموس را ی مواد آلهيبنوبه خود روند تجز
 تيو فعال) از خاک Co2 خروج(تنفس خاک . دي نمای مفيتضع
  . گرددی بشدت محدود میميآنز

 کي گرم در یلي م٠/٤٨ -٩/١١ در حدود یاز خاکها CO2 خروج
 مي ها بخصوص آنزمي آنزتيفعال. ابدي ی ملي گرم در ساعت تقللويک

 یوني فراکسبي ترکی هاليتحل.  گرددی درصد محدود م٥٠کاتاالر تا 
 لي نشان داد که پروفیکي مختلف ژنت با خواصیهوموس خاکها

 خاک، در ني هومیدي اسیونهاي مقدار فراکسشي مورد فرسایخاکها
 ادي باعث ازدني همچنشيفرسا. ابدي ی ملي درصد تقل٦ -٥حدود 

 یدهاينسبت کربن اس.  گرددی نشده هوموس مزيدرولي هیايبقا
.  شودی به مراتب محدود تر مکي فولویدهاي به کربن اسکيهوم

  . دينماي مونيکاسيفي پروسه هومفيکه داللت بر تضع) ٨/٠ -٠/ ٥(
 و لي کاربوکسیگروهها (لي فنوکسی گروههانييتجسسات بمنظور تع

 ی نشان داد که مواد هوموس داراني هومیدهاياس) ليدروکسيفنول ه
 گروه ها در نيا.  باشندیم OH-COOH   مخصوصیگروهها

 شيفرسا.  کندی منيمع را ني هومیدهاي جذب استيمجموع قابل
  .دي نمای مفي را تضعني هومیدهايقدرت جذب اس

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بدست آمده نشانگر آنست که حجم و قدرت و جذب جي نتاارقام
 ی مراتع کوهستانشي فرساري غی خاکهالي در پروفکي هومیدهاياس
 -٤٠٨ ني بی قهوه ای خاکهاواالن،ي اکگرميلي م٤٠٨ -١٣٦ نيب

 گرميلي م١١٥٦ -٥٤٤ مي چرنوزی خاکهااالن،وي اکگرميلي م١٠٢٠
 گرميلي م٩٥٢ -٨١٦ ني مناطق خشک بی و در خاکهاواالنياک
  .باشدي مواالنياک
 ني هومیدهاي اسبي در ترکشي فرساري غی با خاکهااسي مقدر

 یلي م٥٤ تا ٧ از لي کاربوکسی متوسط گروههاشي با فرسایخاکها
 ٤٤٦ تا ٦٩ از ليکسدروي فنول هیاکواالن درصد گرم و گروه ها

 که بنوبه خود ابدي ی مليتقل) درصد ماده خشک مطلق( اکواالن یليم
  .دي نمای مفي تضعدت را بشیني هومیدهايقدرت جذب اس

 هي از مواد اولوسفريموجود در ب  CO2  تذکر داد کهدي بانجاي ادر
 را ی مواد آلدي توللي لذا کمبود آن تقلشوديپروسه فتوسنتز محسوب م

  . دارددر بر
 بي و ترکنهي آمیدهاي اسيی دراز مدت بمنظور شناساتجسسات

 ی در پروسه هانهي آمیدهاياس.  انجام گرفتني هومیدهاياس
 نيمع. ندي نمای هوموس خاک شرکت فعال ملي تشکيیايميوشيب

 ی زراعی تمام خاکهای سطحهي درصد ازت ال٤٠ -٣٥ که تا دهيگرد
 ١٠ -٨ دهد که در حدود ی ملي تشکنهي آمیدهاي اسباتيرا ترک

 یدر خاکها.  باشدی مني هنگزوآمباتيدرصد آنها بصورت ترک
 در ی کروماتوگرافی هالي با تحلیکي با خواص مختلف ژنتیکوهستان

:  عبارتند ازنهايا. مي کنی مني را معنهي آمدي نوع اس١٥ آنها زيدروليه
 ن،يآالن ک،ي آسپارتک،ي گلوتامن،يتي اورنن،يديستي هن،ي آرژنن،يزيل
 ن،ي پورن،يي چتن،يسي لن،ي والن،ي نزئولنرين،ي سرن،يريسيگل

 یدي اس،ی بازنهي آمیدهاي اسني ان،ي آالنلي تروپتوفان، فنن،يديپروم
 نهي آمیدهاي که تعداد اسدهي گردنيمع.  باشندی میو از گروه خنث

 ري غی متوسط، بمراتب کمتر از خاکهاشي مورد فرسایخاکها
 مراتع شي بدون فرسای خاکهایشر باالدر ق.  استشيفرسا

 ٢٤ -١١ نوع بوده در قشر ١٠ نهي آمیدهاي تعداد اسیکوهستان
 ی کوهستانومي چرنوزی خاکهای و در قشر باال٧ آنها یمتريسانت

 نوع ٨ متوسط شي مورد فرسای و در خاکها١٢ نهي آمیدهايتعداد اس
 ري آزاد شده زی زراعی وضع را در خاکهاني همنيع.  باشدیم

 بر نهي آمیدهاي استي و کفتي کمبي ترتنيبد. مي کنیجنگل مشاهده م
 آن یامدهاي که پابدي ی ملي و تقلدهي گردري پذبي آسشياثر فرسا
  . مقدار ازت استلي در واقع تقلنيا. باشديمفهوم م

  :جهينت
 کرده، في خاک را تضعیزي حاصلخی اساسی پارامترشيفرسا -١

  .دي نمای را محدود میمي و آنزکيلوژويکروبي متيپروسه ها و فعال
 هوموس کمتر شده، مواد رهي خاک مقدار و ذخشيبر اثر فرسا -٢

 تيقابل. دهدي خود را از دست مسپرسيهوموس، تحرک و خواص د
  . گرددی مفي بمراتب تضعني هومیدهايجذب اس

 را محدود کرده ني هومیدهاي اسیونهاي تحرک فراکسشيفرسا -٣
  .دي نمای مفي را تضعونياسفکيسرعت پروسه هوم

 عتي کرده طبفي هوموس را تضعلي سرعت تشکشيفرسا -٤
 . دهدی مرييهوموس را تغ
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 نيم نگاهی به درد اهل قلم

از برای . از شرافت ، حرمت و پاکی قلم سخن ها گفته اند 
وفاداری و تعهدش به درستی ، صداقت و خدمت به مردم 

ن های پاکی در اين راه فدا چه جا. حديث ها نقل کرده اند 
  وقتی به سختی راه می انديشم به عيان در می يابم. گشته اند 

تحمل رنج و محنت خود و . اراده و عزمی پوالدين می خواهد 
جوابگويی به اهل و عيال ، تأمين هزينه ی خورد وخوراک و 
پوشاک و تحصيلشان ، انديشيدن به درد مردمان نوشتن از 

 .آه بايستی طاقت آورد . ..برای مردمان 
ولی از روی . يک کلمه است )) پايداری (( سخن گفتن از 

شرف برای نو خواهی و نو زيستی پنجه در پنجه ی مشکالت 
 نياوردن ، صبور بودن ،  افکندن ، در برابر مشقات سر فرود

بيان سختی همه ی اين ها ... زخم تلخ کامی ها را تحمل کردن 
زندگی اکنونی ما . لمات نمی گنجد حقيقتًا در چارچوب ک

گونه ی خود را با سيلی : مصداق بارز آن مثل معروف است 
ديروز به . سرخ نگه داشتن و هر روزه زخم خنجری چشيدن 

فرزندم که پول برای ثبت نام در کالس تقويتی ميخواست چه 
در خانه نيز .  که نگفتم تا قانعش نمايم الزم نيست  دروغ ها

به . ان درس ها را بدون معلم سر خانه بخواند می تواند هم
گمانم دانست همه ی استدالالتم برای آن است که جان مطلب را 

  .نداری و بی پولی : نگويم 
گرانی برنج ، گوشت و ساير مواد خوراکی خرابی آسفالت 

همه اش دو سالی نمی شود ، . پشت بام خانه و چکه ی آب 
 لکه های زرد رنگ بر ديوار جابجا. خانه سفيد کاری شده بود 

با ديدنش غم وغصه ی آدمی وصف ناپذير ... و سقف خانه 
پوسيدگی و ترکيدگی لوله های آب ، از در و ديوار نم . است 

غر غر مادر بچه ها اگر چاره ای نکنی بچه ها تلف . می بارد 
  .می شوند و آبرويمان می رود 

 روحی متحمل سعی فوق العاده ای می کنم تا بچه هايم فشار
آخه مگر شدنی است ؟ به ... نشده ، درد نداری را حس نکنند 

فيشی که از مدرسه به دست دخترم داده اند تا واريزش نمايم 
گويی دنيا بر سرم . حساب اين يکی را نکرده بودم . می نگرم 

گويند کچل خان خيلی خوشگل بود ، زد . آوار می شود 
بفرما اين هم قبض گاز و برق . بيماری تراخم و آبله هم گرفت 

  ...و هزار درد بی درمان ديگر 
تصميم دارم دور از چشم بچه ها انگشتری يادگاری مادرم را 

چند سالی است شلوار وصله ... بفروشم تا بينيم چه پيش آيد 
تا با صرفه جويی الاقل بچه هايم را نو . دار می پوشم 

 کتاب ، مجله مدت هاست از خير خريد هر چه. نوارشان کنم 
باز خدا پدر بعضی دوستان را بيامرزد . و روز نامه گذشته ام 

مطالعه، حتی . از اين بابت نمی گذارند کمبودی حس نمايم 
که فعًال . ساعتی هم ، در روز باشد آرامش روحی می خواهد 

باال تر از آن دست به قلم بردن ، تمرکز حواس می . ندارم 
  ر مقدور است ؟طلبد ، با اين دغدغه ها مگ

 از دوستان پر فيس و افاده ی دوران کودکی ام با  چندی قبل ،
اگر از : ديدن سر و وضعم در سر کار ، خواست شماتتم کند 

در نگاه . می رفتم حال و روزم اين نبود )) آن طرفی (( اول 

چشمان خيره ام نمی دانم چه خواند ، فورًا کالمش را نيمه کاره 
 ماشين های آخرين مدل رنگ وا رنگ و آن. گذاشته ، رفت 

او گمان می برد ، . زندگی آن چنانی ارزانی خودشان باد 
در دل به عقل . برايش از عذابی که می کشم سخن خواهم گفت 

مرا کاری به کار او نيست بگذار با ماشين . قاصرش خنديدم 
  . ويراژ دهد  آخرين سيستم دنده اتوماتيکش
 ، گستاخی و  ود ممنون و راضیيکی از اقوام خيلی از خ
زندگی ات دوپاپاسی نمی :  ، گفت  وقاحت را به جايی رسانده

مرد حسابی چی از کف دادی چه چيزی به دست آورده . ارزد 
آخه بابا مثًال زندگی با مرام و عقيده هم شد زندگی ؟ . ای 

از پرولتربازی . ماهی را هر وقت از آب بگيری تازه است 
هنوز برايت دير نشده به زن . يش خودم در حجره توبه کن بيا پ

بر خالف عادتم که در اين مواقع سکوت . و بچه ات رحم کن 
حاج : کرده صحبت را به جای ديگری می کشانم با تندی گفتم 

همه شان االفند و تحت . آقا به بچه های خودت دل سوزی کن 
رهنمود های حضرت عالی از زندگی جز عياشی و الواطی 

ما را به خير تو اميدی نيست شر . ی بارشان نيست چيز
با خونسردی رويم را برگرد انده از حضورش . مرسان 

  .مرخص شدم 
چرا اين ها را می نويسم ؟ می خواهم حس ترحم کسی را جلب 

 مگر جز اين است خودمان  .از ما به دور باد ... کنم ؟ آه 
های صعب گذر از سنگ الخ . آگاهانه اين راه را برگزيده 

العبور را با همان همت و پشتکار پيشينيان خلف خود آغازيده 
 رسد کار  ايم ؟ پشيمانی و جا زدن که نهايتًا به جر زدن می

به نيکی می دانم هيچ پاداشی در . بزد الن سست اراده است 
البته ... شايد هم داغ و درفش در انتظارمان . کارمان نيست 

از نوع روحی و روانی اش . است نقدًا اين يکی نصيبمان شده 
با فشار های جور وا جور زندگی حتی برای لحظه ای بی 

  نصيبمان نمی گذارند 
جان فشانی در ...  بودن ، آزاد زيستن و آزادی خواستن  آزاد

راه اين شعار زندگی ما سوای لذت مافوق تصوری که دارد 
ه غرور و نيک بختی اش بر تحمل هم. وظيفه ای است انسانی 

خواهی انسان باشی مبارزه با ناماليمات .  می چربد  ی مشقات
آری حتی برای عرضه ی . و مقاومت بايد در تو اصل باشد 

نوشته هايت که جوهرش با خونت رنگين شده ، امکانی نيست 
با تالش و خود را به اين در و . وليکن جای نا اميدی نيست . 

رفتن .  در ره بايد رهرو. آن در زدن ، آن هم مهيا خواهد شد 
. اصًال نفس رفتن همان رسيدن است ... رسيدن نه . مهم است 

باری در اين راه حرف آخر آزادی خواهان عدالت طلب اين 
  :است 

ايستاده ام چو شمع مترسان زآتشم که عرض خود می بری و 
  .زحمت ما می داری

  
  شکيب صادق
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سنديکا و اتحاديه های مستقل، اعتصاب، تحصن و گردهمايی از 
 . حقوق مسلم و شناخته شده  جهانی کارگران است



  
  
  

  مبارزه در راه تأمين حقوق زنان کارگر

 
های   از کار در محيط های فاجعه بار ناشی حوادث و رخداد

های توليدی کوچک و  امن و غير استاندارد در کارگاه نا
 زِن کارگر در خيابان ساختمانی، مانند مرگ دلخراش دو

جمهوری، که تا کنون منجر به کشته و مجروح شدن تعداد 
زيادی از کارگران و زحمتکشان گرديده، گويا پايانی ندارد و 
از اين روی ضرورت توجه به مبارزه و دفاع از حقوق زنان 

 .کارگر دارای اهميت دو چندان است
محمود " از کار، گزارش  در رابطه با افزايش حوادث ناشی

، رئيس مرکز تحقيقات پزشک قانونی به "خدادوست
خبرگذاری رسمی دولت قابل تامل و بررسی است؛ او 

 ماه ٩ نفر کارگر در ١۵۵٩از دست دادن جان : "گويد  می
که ) ٩١(در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ) ٩٢(گذشته امسال 

 درصد افزايش ١٣ نفر بوده، ١٣٨٠تعداد متوفين حوادث کار 
از کّل تلفات حوادث کار در اين مدت : "او افزود". افته استي
 نفر زن بودند، اين در حاليست که ٢٠ نفر مرد و ١۵٣٩) ٩٢(

تعداد مردان فوت شده در حوادث کار در مدت مشابه سال قبل 
  . نفر بوده است١٨ نفر و تعداد زنان ١٣۶٢) ٩١(

ی های مختلف اقتصاد حضور و نقش زنان کارگر در فعاليت
تًا خود سرپرست و يا سرپرست خانواده هستند همواره  که عمد
 تأمين حقوق صنفی و  ای در راه ها و مشکالت عديده با چالش
 از   يکی موضوع تامين امنيت شغلی.  همراه بوده است جنسيتی

به هنگام اخراج و . های روبروی زنان کارگر است  چالش اين
ارگر هستند که در صف  اين زنان ک يا تعديل نيروی انسانی،

  .گيرند  ها قرار می مقدم اخراج
آمارهای ارائه شده از سوی مراکز وابسته به جمهوری 

سرعت افزايش تعداد زنان : "اسالمی خاطر نشان ميسازد
شاغل با سرعت افزايش زنان متقاضی کار برابر نيست و 

  ".زنان جامعه ما با مشکل بيکاری مواجه هستند
خراج و بيکاری طوالنی مدت، که اين ترس و نگرانی از ا

شود،    زنان کارگر می ها در زندگی خود موجب نابسامانی
باعث کاهش دستمزد و تحميل شرايط نامطلوب کاری از 

 که از امنيت قانونی هم  ها گرديده طرف صاحبان کارگاه
  .برخوردار هستند

چندی پيش يکی از مسئوالِن هيأت مديره اتحاديه زنان کارگر 
 از کارفرماها از  برخی: "بسته به خانه کارگر اعتراف کردوا

کنند؛ برای نمونه،   نياز مالی کارگران زن سٔو استفاده می
کارگران زن برای اينکه کارشان را از دست ندهند مجبور 

او در مورد حادثه آتش ." شوند با حقوق کمتر کار کنند  می
 شده سوزی خيابان جمهوری که موجب مرگ دو کارگر زن

ها از شمول قانون کار   کارگاه هنگامی که برخی: "است گفت

آيند و هيچ نظارتی بر آنها از لحاظ بيمه و ايمنی  بيرون می
البته اين واقعه طبيعی نيست ! (گيرد، طبيعی است صورت نمی

  ."دهد  که اين حوادث رخ می)  است بلکه يک فاجعه انسانی
اندرکاران  يد ديد که دستدر مقابل اين معضالت انکارناپذير با

و مسئولين دولتی و اداری چه برنامه اقتصادی و سياسی را 
  .برای حل اين مشکالت در نظر دارند

شود،  هايی که در ظاهر برای حمايت از کارگران داده می شعار
 زنان کارگر ابراز  وعده و وعيدهايی که در جهت بهبود زندگی

رای قوانين و اليحه که گردد، به هيچ وجه با تصويب و اج  می
 و تامين منافع آنان    و خارجی فقط به سود کارفرمايان داخلی

  . و همخوانی ندارند گيرد، هماهنگی  انجام می
ها و  های گسترده و فروش شرکت اجرای خصوصی سازی

هايی هستند که به معضل  های دولتی از جمله سياست کارخانه
  .دامن زده استبيکاری و سقوط ارزش نيروی کار زنان 

، خروج " شاگردی-استاد"ها، اجرای طرح  حذف يارانه
های   نفر از شمول قانون کار، قرارداد١٠های کمتر از  کارگاه

هايی هستند که باعث  موقت و سفيد امضا، از ديگر سياست
  . زنان کارگر شده است افزايش فقر و سقوط سطح زندگی

ر سر راه زنان کارگر  که ب  با تمام تبعيض جنسيتی و شغلی ولی
 همچنان نقش پر رنگ و با اهميتی   است، آنان قرار داده شده

 گذشته مبارزاتی  کنند؛ و با استناد به  را در جامعه ما ايفا می
زنان ايران و جهان، و با توجه به توان و ظرفيت باالی زنان 

توان    چرخ اقتصادی، می زحمتکش در به چرخش در آوردن
 که زنان کارگر به دليل مشاهده و لمس با قاطعيت گفت

های تبعيض آميز و  های عينی و در عين حال سياست واقعيت
ناعادالنه، به صف مبارزه در راه تامين حقوق صنفی و 
اجتماعی کشيده خواهند شد؛ و بايد با استفاده از اين توان و 

های مسقل تالش  ظرفيت بسيار باال برای ايجاد و احيای سنديکا
  .ش کردو کوش

بنابر آمارهای رسمی، طبقه کارگر و زحمتکشان ايران يکی 
های ديگر  از کمترين دستمزدها را نسبت به کارگران کشور

کنند؛ و زنان کارگر نيز يک پله پائين تر، جزو   دريافت می
شوند؛ و دقيقا به   های جامعه محسوب می ترين اليه محروم

است که از آمادگی و ها  ها و محروميت  عدالتی خاطر همين بی
توان الزم برای شرکت در امر دفاع از حقوق صنفی و مبارزه 

  .های ضّد کارگری و تبعيض آميز را دارا هستند با سياست
 با ديگر زحمتکشان  های مستقل، همبستگی احيا و ايجاد سنديکا

و مبارزه سازمان يافته تنها ضامن موّثر برای تامين حقوق 
ای زنان کارگر از  چ شک و شبههکارگری است و بدون هي

.عهده اين امر مهم بر خواهند آمد
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فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های منطقه ای و جهانی را مد نظر داشته، با 
بيش از نيم قرن تجربه فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و 

بايجان را جهت داده، فعاليت خود را ملی مردم آذر مبارزه های گذشته پيروزی
  .در مقياسی جديد ادامه می دهد

پيشه وری



  
  
  

 کودکان کار و کودکان خيابانی
 .محصول رويه های موجود در ساختار اقتصاد سياسی کشورهاست

  
مشکل کودکان خيابان و کودکان کار، بدون توجه به الگوهای 

 به مقوله توسعه و نوع نگاه کالن. توسعه کشورها قابل حل نيست
نقشی که برای نتايج غيراقتصادی توسعه قائل می شويم، بر 

به عالوه بدون . سرنوشت کودکان کار و خيابان تأثير اساسی دارد
تعريف نقش دولت در جريان توسعه، و لحاظ کردن تأثيرات ناشی از 
تعامل دولت ها در روابط بين المللی نمی توان به بهبود وضعيت 

  .ر و خيابانی اميد داشتکودکان کا
يکشنبه چهارم اسفند ماه، همايشی با همکاری وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، سازمان بهزيستی، مرکزمطالعات ناجا، انجمن علمی 
رفاه اجتماعی ايران، انجمن علمی مددکاری اجتماعی، ستاد 
سازماندهی سازمانهای مردم نهاد شورای اسالمی شهر تهران و 

ه علوم بهزيستی و توانبخشی سمينار کودکان خيابانی در دانشگا
در اين نشست سخنرانان به . دانشگاه علوم بهزيستی برگزار شد

گوشه هايی از فجايعی که بر کودکان کار و خيابانی کشورمان می 
   اما شرکت کنندگان در اين همايش نتوانستند .رود، اشاره کردند

به . عه ما راه حلی ارائه دهندبرای يکی از بزرگترين مشکالت جام
  .گفته ايلنا يکی از شرکت کنندگان در اين همايش علی ربيعی بود

وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در پيامی نظر خود را نسبت به  
اين واقعيت که امروز نگران : کودکان کار و خيابانی چنين ارائه داد 

ياست های پيرشدگی جمعيت و آسيب های ناشی از آن هستيم و س
جمعيتی، افزايش باروری و رشد بيشتر جمعيت را هدف قرار داده 
اند، به ما يادآور می شود که همراه با در نظر داشتن سرمايه جمعيتی 

  .آينده، به سرمايه های امروز جمعيت توجه خاص داشته باشيم
وی خاطرنشان کرد کودکان و نوجوانان سرمايه های انسانی امروز 

اما متأسفانه .  شکوفايی آن ها بايد در اولويت باشدهستند و رشد و
شاهد کودکان و نوجوانانی هستيم که به جای آموختن و اندوختن 
دانش و مهارت در مدرسه، زندگی، خواب، و مکان امرار معاش 

  .آنها در خيابان است
بر اين باورم که مشکل : وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود

ودکان کار، بدون توجه به الگوهای توسعه کودکان خيابان و ک
نوع نگاه کالن به مقوله توسعه و نقشی که . کشورها قابل حل نيست

برای نتايج غيراقتصادی توسعه قائل می شويم، بر سرنوشت کودکان 
به عالوه بدون تعريف نقش دولت . کار و خيابان تأثير اساسی دارد

ی از تعامل دولت ها در در جريان توسعه، و لحاظ کردن تأثيرات ناش
روابط بين المللی نمی توان به بهبود وضعيت کودکان کار و خيابانی 

  .اميد داشت
به گفته ربيعی دولت ها تا زمانی که شهامت ايجاد تغييرات مؤثر در 
ساختار توزيع منافع و منابع را نداشته باشند، و از اين مسير راهی 

 يعنی ايجاد يک –هش فقر به سوی تنها راه واقعًا مطمئن برای کا
 نگشايند، قادر به انجام اقدامات مؤثر –شغل برای هر شهروند بالغ 

سرنوشت کودکان کار به . برای کودکان کار و خيابانی نخواهند بود
سرنوشت اقدامات دولت ها برای بهبود کيفيت زندگی بزرگساالن 

که وی معتقد است اشتراک دانش ميان کشورهايی . بستگی تام دارد
  .با اين پديده روبه رو هستند می تواند گامی رو به جلو باشد

سياست های دولت و شهرداری ها که : در ادامه پيام ربيعی آمده است
بر پيدايش سکونتگاه های غيررسمی، کار غيررسمی، و شکاف 
طبقاتی مؤثرند، زمينه های مستعد برای پيدايش و افزون شدن تعداد 

وزير تعاون، کار و . ابانی ايجاد می کندکودکان کار و کودکان خي
ظرفيت دولت ها برای رسمی و شفاف کردن : رفاه اجتماعی گفت

فعاليت های همه بخش های اقتصادی، و توانمندی ايشان در اعمال 
نظام های بازتوزيعی به نحوی که نظام های بيمه ای و تأمين 

 شکاف اجتماعی فراگير شوند، و بازتوزيع های مالياتی مانع از
  .طبقاتی شوند، به شدت بر سرنوشت کودکان کاروخيابان مؤثر است

از اين رو مايلم تأکيد کنم که مسأله کودکان کاروخيابان : وی گفت
فقط چيزی از جنس دلسوزی های انسانی برای گروهی حاشيه ای 
نيست، بلکه مستقيمًا با اقتصاد سياسی کشورها و عملکرد دولت ها 

ه اين کودکان را نبايد در سطح سودجويی و رفتار مسأل. ارتباط دارد
غيرانسانی شماری از افراد برای بهره کشی از کودکان دانست و به 

کودکان کار و کودکان خيابانی محصول رويه . اين سطح تقليل داد
  .های موجود در ساختار اقتصاد سياسی کشورهاست

و خيابان نيز به گفته ربيعی نقش جامعه در بهبود زندگی کودکان کار 
جامعه مدرن می تواند دارای انبوهی از سازمان . نبايد فراموش شود

های مردم نهاد، خيريه ها و گروه های داوطلبی باشد که مايل اند 
برای مقاصد انسان دوستانه، با هزينه و کارآيی بسيار بيشتر از 
سازمان های حمايتی دولت ها اقداماتی مؤثر برای بهبود زندگی 

ما وظيفه داريم از طريق قانون گذاری، برنامه .  انجام دهندکودکان
ريزی برای تأثيرگذاری مؤثر رسانه ها بر افکار و عزم عمومی، و 
ارائه آموزش های کارآمد، جامعه مدنی را برای مشارکت مؤثر در 

  .بهبود وضعيت کودکان کار و کودکان خيابانی بسيج کنيم
 بريم که نگاه های گذشته به امروز در دورانی به سر می: وی گفت

اين کودکان را زمانی . کودکان خيابانی اصالح شده و تغيير کرده اند
تهديد و آسيبی برای جامعه می انگاشتند و الجرم راه کنترل کردن 

زمانی ديگر ايشان را قربانيان . ايشان در پيش گرفته می شد
ی حقوق فرايندهای اجتماعی می دانستند، و امروز آن ها را دارا

  .شهروندی می انگاريم
اگر اين کودکان دارای حقوق شهروندی دانسته شوند، رفع : وی گفت

آسيب از ايشان و حمايت اجتماعی برای زدودن آثار قربانی بودن از 
چهره زندگی ايشان، ضرورتی اجتناب ناپذير می شود، اما جامعه و 

. ی کننددولت مسئوليت های بزرگ تری نيز در قبال ايشان پيدا م
دولت تدبير و اميد که بر تحقق حقوق شهروندی تأکيد دارد، حقوق 

  .شهروندی اين کودکان را در اولويت می داند
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همين راستا پس : ربيعی گفت

 سال وقفه، 8از تشکيل شورای ساماندهی کودکان خيابانی پس از 
بان را با حضور نمايندگان سمن تشکيل اتاق فکر کودکان کار و خيا

ها و صاحبنظران دانشگاهی در دستور کار خود قرار داده است تا 
زمينه گفت و گوی اجتماعی برای سياست گذاری در اين حوزه را 

  .فراهم کند
گفت «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رويکرد : وی گفت

وع را ضرورتی برای ايران امروز و در موض» وگوی اجتماعی
به مشارکت همه شرکای اجتماعی، . خاص کودکان خيابانی می داند

از جمله متخصصان، سمن ها، سازمان های دولتی، خانواده های 
دارای کودکان کار، مددکاران، نيروی انتظامی و همه ديگرانی که 
مسئوليتی در قبال کودکان کار و کودکان خيابانی دارند نيازمنديم، تا 

ا بشناسيم، از انواع کودکان خيابانی و کار مطلع عمق مسائل ايشان ر
شويم، و بسيج عمومی برای کاستن ازمشکالت و رنج ايشان و 

  .حرکت به سمت بهبود ساختاری وضعيت آن ها را ساماندهی کنيم
نيروی : در ادامه پيام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است

لت اجتماعی، توجه ويژه انگيزه های برآمده از رويکرد اسالم بر عدا
رهبر معظم انقالب به مساله کودکان و نوجوانان و عزم دولت تدبير 
و رئيس حمهور محترم برای تامين رشد و پيشرفت کودکان می تواند 

  .پشتوانه ما برای حل ساختاری مسائل مرتبط با کودکان باشد
ربيعی ابرازاميدواری کرد اين همايش و ساير اقدامات وزارت 

ن، کار و رفاه اجتماعی، به صورتبندی دستورالعملی بر مبنای تعاو
رويکرد ساختاری و کالن به پديده کودکان کار و کودکان خيابانی، 
کمک کند، و گامی اوليه به سوی شکل دادن به گفت وگوی اجتماعی 

  .گسترده برای بسيج ملی در جهت حل اين مسأله باشد
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 .زندانيان سياسی را آزاد کنيد
 



  
  
  

  کايمر اروپا وآی تازکهي سد هيروس
 "  !نياوکرا" در

کودتای اوکراين با نطفه امتناع ازپيوستن به اتحاديه اروپا 
رئيس جمهوراوکراين  يا نو کوويچ در آخرين . بسته شد 

لحظه  درنشست بروکسل بر اساس محاسبات 
بايد اضافه .  .بسمت همکاری با روسيه رفت .اقتصادی

وسط نمود حزب کمونيست اوکراين  تحقيقاتی  را که ت
اقتصاد دانان و آکادميسيان اوکراينی صورت گرفته بود 

به عدم امضاء قرار . بارها به رئيس جمهور توصيه نمود 
داد بروکسل انجاميد و اليگارشی طرفدار  غرب را سخت 

و نبرد سختی ميان دو جناح از يک طبقه .عصبانی نمود 
اليگارشی . بهره کش  اليگارشی  بورژووازی درگرفت 

 غرب  که پس از فروپاشی شوروی و شرکت طرفدار
انقالب "و انتخاباتی بنام " ميدانی" آنها در اغتشاشات

با سازمان يافته ترين . تجربه اندوخته بود" نارنجی
نيروهای ناسيوناليست و راست گرای افراطی به ميدان 

دولتمداران آمريکا و اروپا با حمايت آشکار مالی . آمد 
زانه اغتشاش آنها درميدان کيف وتبليغاتی که هزينه رو

 ميليارد 5هزار يوردر روز برآورد گرديد و بودجه ٨٠٠
دالری که گويا تحت عنوان گسترش دمکراسی در 

نيروهای  سازمان يافته ، اوکراين  در نظرگرفته شده بود 
ورزمنده راستگرای افراطی را که در آغاز با تظاهرات 

 جنگ خيابانی مسالمت آميز وارد ميدان شده بودند به
  .و  غرب  آتش بياراين معرکه گرديد.کشاند

اليگارشی يانوکوويچ در مقابل اليگارشی طرفدارغرب تا 
آخرين لحظات به مماشات وسياست دوگانه دست زد 

مسئله رفراندوم که توسط حزب کمونيست اوکراين از .
ميليون نفربه تائيدرسيده بود ٥.٣ماه ها قبل با امضاء 

  .هور رد گرديدتوسط رئيس جم،
 رئيس جمهور گام به گام در مقابل خواسته های 
راستگرايان عقب نشينی نموده تا جائی که گويا دو جناح 

رسيدند اما راستگرايان قرار داد توافق را ، به توافقاتی
را ترک ننمودند و به ادامه  " ميدان "عملی نساخته و 

و در جو .تخريب واشغال مکانهای دولتی پرداختند
اشيستی دفا تر حزب کمونيست و حزب مناطق ف

  .يانوکوويچ رافاشيستها در مرکزاشغال وتخريب نمودند
با بزرگ نمايی ،  جنگ روانی تبليغاتی رسانه های غربی

و دورغ پراکنی در سطح جهان از رخ دادهای اوکراين 
ضعف ، واگر از  طرف ديگربنگريم.بوجود آوردند

 بودن روسيه در تبليغاتی رسانه های بيطرف مشغول
توجه وصرف نيروی عظيمی که ٢٠١٤المپيک جهانی 

روسيه برای عمليات ضد تخريبی آمريکائی بکار برده 
باعث گرديد که راستگرايان با استفاده از اين موقعيت ،بود

کائی بايکدگر مالقاتهای مناسب مسئوالن اروپائی وآمري
وشرکت مستقيم آنها .  پی درپی در اين مورد نمايند

درميدان ومذاکره با مخالفين ايجاد جو ترور توسط تير 
اندازان حرفه ايی و آموزش ديده توسط ماموران ويژه 
پرورش يافته   که بعدها در رسانه ها بشکل وسيعی 

  .افشاء گرديد

ابل  اشغالگران محدود کردن  فعاليت پليس در مق
واغتشاگران مسلح به اسلحه گرم و چماقهای آهنين 
وچوبی همراه کوکتل مولو تف بنظررسيد عمدی در 
کاراست ويا زير تبليغات جادويی غرب قرار گرفته 

اگر آمريکا واروپا در اعتراضات وال استريت شبانه .اند
با پليس ضد شورش چا درها را جمع نمود و دسته دسته 

ا با دسبند به ماشين های مخصوص کشيد و گروه ها ر
طبق قوانين ايا الت متحده آمريکا و اروپا به افرادی که 

سال به ١٠مرتکب سازمان دهی تخريب بودنند تا حدود 
در اوکراين تقاضای آزادی برای . حبس محکوم کرد 

مخربين و مجرمين دادنند و پس از آزادی در سفارت 
الی يوليا تموشنکو مجسمه آمريکا در آلمان بانوی فساد م

  .طال دريافت کرد
اعتراضاتی که به بيش از سه ماه توسط تعدادی از 
جوانان در ميدان استقالل کيف  طول کشيد و با خصارات 

کشته وصدها ١٠٠بيش از .مالی وتلفات جانی همراه بود 
کمتر از يک درصداز کل جمعيت . زخمی بجای کذاشت 

ری از اتحاديه های گروه های بسيا. رادر برداشت 
گروه نئو . روشنفکری وکارگری درميدان شرکت نداشتند

فاشيستی با ريشه باندرا با  آتش بازی و در اولين قدمهای 
سرنگونی مجسمه لنين و تخريب بنای ياد بود سربازان 
ارتش سرخ  و ترور در ميدان توسط اجيران تک تير 

 پليس انداز و اشغال  اماکن دولتی و اداری و پاسگاه
ومصادره اسلحه ها و گروگانگيری پليس وتهديد مقامات 

با زير پا گذاشتن تمام .دولتی به استعفاء انجام گرفت 
عليه " ديپلماسی " بازيهای فريبانه،موازين دمکراسی با 

رئيس جمهور برای بنام حل بحران  تدارک کودتا را 
دولت قانونی که با رای اکثريت مردم در . فراهم کردنند

برراستگرايا ن برتری جست و تا سال ٢٠١٠نتخابات ا
از لحاظ ماهيت طبقاتی فرق چندان .قانونی بود ٢٠١٥

اساسی با اليگارشی طرف داران غربی نداشت حتی مدت 
مديدی عالقه خود را بغرب نشان داده بود اما د ر آخرين 
لحظه محاصبات اقتصادی به اتحاديه اروپا و سازمان 

الی ناتونه پيوست  علت کودتای پيمان  اتالنتيک شم
طرفداران غرب رابايد دراين سرکشی و امتناع از امضاء 

و سر انجام راست ترين نظريه پردازان . جستجو کرد 
بورژوازی کودتا را انقالب نام گذاری کردنند  وحتی در 

وراست ايرانی هم به حمايت از اين خط " چپ "اين ميان 
ه را هم وزن غرب قرار روسي. فکری به تبليغ  پرداختند

هيالری کلينتون، وزير امور خارجه . دادند وهمچون
جمهور روسيه  اقدام والديمير پوتين، رئيس:سابق آمريکا  

را در استقرار نيروهای نظامی در اوکراين با هدف 
حفاظت از شهروندان روس مانند اقدامات هيلتر برای 

  ".حفاظت از آلمانهای مقيم خارج ناميد
مريکا پس از شکستن ديوار برلين گسترش غرب و ا

رايش چهارم را در سر می پرورانند وبدنبال شکستن 
  کشورهای اروپائی . ديوار ديگری در اوکراين هستند
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  ... اروپای تازکهي سد هيروس
  ی برند و برایوامريکا خود در بحران اقتصادی بسر م

رفع بحران اين بار به اوکراين چنگ انداخته ا ند در 
ضمن اينکه تجاوز وتحريک به کشورهای ديگر را 

 کشور اروپا ئی 8تهديد آمريکا و . فراموش نکرده اند 
به اعتقادبسياری از کارشناسان و ، برای تحريم روسيه

  صاحبنظران، اگربه جنگ سرد جديدی باروسيه به
تالش .استرا تژی .ريکا بازنده خواهد بود انجامد، آم

نيروهای صلح دوست جهانی مهار جنگ طلبی 
  .امپرياليسم آمريکا است

روسيه  پس از ديپلماسی موفق در جلوگيری از يکه تازی 
آمريکا  در راه اندازی جنگ وتجاوز به سوريه  وپس از 
گذراندن بازيهای موفقيت آميز المپيک وحفظ امنيت و 

 بمب گذاری در مسکو وسپس ولگاگراد که  گذران موج
روسيه .درالمپيک نيزاحتمال تخريب پيش بينی می شد 

وهمچنين در ،رابر آن ميداشت که در موضع دفاع برآيد
و . مورد حريم  کشوری خود در اوکراين مصمم است 

اکنون در چرخٔه ويرانگر رودررويی "....بزبان ديگر
د فدراسيون روسيه کوشن  که می-»ناتو«های  ميان قدرت

 که در برابر زواِل - و دولت روسيه-را محاصره کنند
طوِرسنتی در کنترلش  يی که به اقتدار و نفوذش بر منطقه
نقل ازنامه مردم شماره "-کند بوده است مقاومت می

  ٢٠١٤ فوريه 25"حزب توده ايران"941
عقب نشينی . نظريه پردازان روسی به خوبی آگاه اند 

به امپرياليسم  در قبال اوکراين فاجعه ای وامتيازدادن 
است جبران نا پذيرتقويت تک قطبی ويکه تازی و تجاوز 

و بايد گفت که .آشکارآمريکا به حقوق ديگر خلقها است
واليگارشی پوتين بخوبی . يلتسين مست  نيست ، پوتين 

ميداند  که با صدور زورو پياده کردن نيروی های 
 نا امنی نمی توان سرمايه را طالبانی و فاشيستی و ترور

فقط . به جريان انداخت سرمايه نياز به آرامش دارد 
ازمغز بيمار جناحهای جنگ طلب قرن گذشته جنگ 

چنين .... عراق و افغانستا ن و، جهانی اول و دوم ويتنام 
ميتوان گفت که در ميان . افکاری پرورش می يابد

نيروهای مترقی ضد جنگ  حزب کمونيست روسيه 
وجود دارد که يکی از بزرگترين تاثير گذاران درراه 

  .صلح جهانی است
 فرا خوان ده ها حزب کارگری وکمونيستی  وبيانيه های 
جدا گانه  احزاب و سازمانهای سياسی از جمله حزب 
توده ايران و تحليل  محققان وکارشناسان ومتخصصان 
استراتژيک نظامی بی طرف درارتباط با اوضاع 

اکيدی در راستای گسترش  نرمهای ضد اوکراين ت
دمکراتيک و کودتای خزنده با دخالت آشکار اروپا و 

  . آمريکا در اوکراين است 
خالد :   پيروان موضع نه روسی نه غربی همچون آقای

درفاصله بين : نوشت" الحيات" الحروب که در
بايد آجا » امپرياليسم روسيه«و » امپرياليسم آمريكا «

مستقل و با فاصله گرفتن : ن پاسخ اين استايستاد؟ بهتري
  :تحليل گر  می نويسد ! از هردو امپرياليسم  

  

  
  
  
در برابر امپرياليسم آمريكا، مي شد از مرجعيت ارزش "

ها مانند گسترش دموآراسي و آزادي سود برد و در 
برابر سياست هاي آمريكائی ايستاد اما در برابر 

سيه دوران پوتين هيچ امپرياليسم شوروي يا چين يا رو
از اين . مرجعيتي وجود ندارد تا بتوان بر آن توافق آرد

رو چنين امپرياليسمي ابعاد مخوفي به خود مي گيرد زيرا 
خالي از ايدئولوژي و به شدت قوم گراست آه يك رهبر با 

  ........گرايش هاي شووينيستي آن را به پيش مي برد
ين گرفتار همان روسيه امروز، يعني روسيه دوران پوت

قوميت گرايي جنون آميز است آه مي خواهد گذشته هاي 
براي همين است آه پوتين . افتخار آميز خود را احيا آند

را سر مي دهد و معتقد  » روسيه برتر از همه«شعار 
است تمام سياست هاي داخلي و خارجي آشور را بايد بر 

كوه قيصر آرملين مي خواهد دوران ش، اين اصل بنا آرد
گذشته را بازسازي آند از اين رو بر اراضي متعلق به 
نژاد اسالو انگشت مي گذارد و جمهوري هاي سابق را 

  ..مي خواهد مطيع خود سازد
هرآس طرفدار اين نوع شووينيسم است بايد تكليف خود 

روسيه آشور بزرگ و ثروتمندي است آه . را روشن آند
قوميت گرايي . دنيازي به اين گونه تفكرات خطرناك ندار

شووينيستي الگوي مناسبي براي پيروي از آن نيست زيرا  
اين . ابتدا خود را قرباني مي سازد و بعد ديگران را

درسي است آه تاآنون بارها تاريخ آن را تكرار آرده 
  الحيات ترجمه  شفقا  : منبع ". است 

  :فدراسيون  آنارشيست ها هم چنين ميگويد
يوناليست با فراموشی عمد ی تضاد آنارشيستها ی انترناس

اصلی صحنه  نبرد  که مقابله با تجاوزگری جهانی قدرت 
های بزرگ سرمايه داری غرب و آمريکا در رويداهای 

وبا . اوکراين است بياد سرمايه داری روسيه افتاده اند
  شعار

جنگ عليه جنگ، يک قطره خون برای ملتشان نبايد "
دراين بيانيه  می . ديده اند وارد کارزار تبليغاتی گر" داد

 .نويسند که
سرمايه داری روسی می خواهد اقتدار را به دولت "

اکرائين بازگرداند تا بتواند مقاصد توسعه طلبانه ی 
درازمدت خود را در کريمه و شرق اکرائين عملی نمايد 
چرا که در آن جا دارای منافع اقتصادی، مالی و سياسی 

 . فراوانی است
 که در آستانه ی بحران اقتصادی ديگری رژيم روسيه

است می خواهد با دميدن بر آتش ملی گرايی روسی 
 سياسی که در –افکار عمومی را از مسائل اجتماعی 

فقر، دستمزدها و حقوق بازنشستگی پايين تبلور می يابد، 
وضعيت تأمين اجتماعی، آموزش و خدمات . منحرف کند

روسيه بار ديگر . اجتماعی در روسيه وخامت بار است
بر شيپور ملی گرايی می دمد تا بتواند حکومت مستبد 
خود را بر پايه های محافظه کارانه، ارتجاعی و 

 . سرکوبگر بازسازی کند
  بحران شديد اقتصادی و سياسی در اکرائين به کشمکش 
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  ... اروپایتاز کهي سد هيروس
  .دامن زد» نوين«و » کهن«بين دسته های اليگارشی 

اليگارشی کهن توانست با استفاده از نيروهای شبه نظامی 
راست و ملی گرای افراطی ضربه ای در کيف وارد 

نخبگان سياسی کريمه و شرق اوکراين قصد ندارند . آورد
قدرت و مالکيت را با کيف تقسيم کنند و دست به دامن 

هر دو طرف به ترتيب به ملی . لت روسيه شده انددو
درگيری . گرايی غليظ اکرائينی و روسی متوسل شده اند
قدرت های . های مسلحانه و خون ريزی ها آغاز شده اند

غربی نيز از منافع خود دفاع می کنند و اهداف و دخالت 
هايشان می تواند به نزاعی فرارويد که آتش جنگ جهانی 

  . ندسوم را روشن ک
قدرت های دو سوی نزاع مانند گذشته از ما مردم عادی، 

... دستمزدبگيران، بيکاران، دانشجويان، بازنشستگان و 
اين قدرت ها . خواهند خواست که برای منافعشان بجنگيم

دوباره می خواهند ما را با الاليی های ملی گرايانه 
» ملت«. بخوابانند تا روبه روی يکديگر قرار بگيريم

: نفع ما جای ديگری است.  ايشان ربطی به ما ندارندهای
ما بايد چگونه در نظم ظالمانه و سرکوبگرانه ای که اين 

 قدرت ها تحميل کرده اند ادامه ی حيات دهيم؟ 
ما ديگر با الاليی های ملی گرايانه به خواب نخواهيم 

های ايشان را به » ملت«دولت ها و پرچم ها و . نرفت
ما با . جنگ ايشان جنگ ما نيست. مديار عدم بفرستي

خونمان کاخ هايشان، حساب های بانکيشان و صندلی 
اگر آقايان می . های اتورتيه اشان را آبياری نخواهيم کرد

خواهند در مسکو، کيف، لويو، خارکف، دونتسک و 
سيمفروپول جنگ راه بياندازند، يگانه راه چاره ی ما 

  و –  kras است مقاومت عليه جنگشان با هر وسيله ای
اين هم نظريه گروه های واحد روس انجمن بين المللی 
زحمتکشان  انترناسيوناليست های اکرائين، روسيه، 

 مولداوی، اسرائيل، ليتوانی، رومانی و لهستان 
فدراسيون آنارشيست مولداوی فدراسيون سوسياليست 

فدراسيون آنارشيست فرانسوی )  اکرائين(های انقالبی 
انترناسيونال فدراسيون )  انسه، بلژيک، سوئيسفر(زبان 

  های آنارشيست 
آنارشيستها از .  …١٣٩٢ اسفند ١٣شنبه   سه: اخبار روز

همان روزهای نخست اوجگيری بحران در اوکراين، 
همصدا و دوشادوش نيروهای راست افراطی در ساقط 
کردن دولت آن کشورايفای نقش کردند، هنگامی که با 

کان کنترل  فراهم شد و نقشه کشورهای دخالت روسيه ام
اين سرخهای بيشتر . امپرياليستی با مشکل مواجه گرديد 

سرداده اند؟  مدافع  مردم فقير " فرياد صلح " از سرخ 
اوکراين شدند گويا حزب کمونيست اوکراين هم درسازش 

جالب اين جاست که لبه تيز .با اليگا رشی  روس نشست؟
" مداخله گران" يه است و نه اين فراخوان برعليه روس

وحال آنکه پيترو سمينکودر نامه سر گشاده خود .ديگر
  : چنين موضوع را مطرح مينمايد

نامه سرکشاده پيتروسمينکو رهبر حزب کمونيست 
  :اوکراين 

  

  
  
  

غرب علنًا و به طور مصمم در مسائل داخلی کشور ما 
   دخالت کرد،و اقدامات نيروهای راست را که تغيير جدی

در وضعيت ژئوپوليتيکی اروپا و جهان و مخالف 
همبستگی روحی، فرهنگی و اقتصادی صدها ساله 

های برادر اتحاد  های اوکرائين با روسيه و ديگر خلق خلق
. جماهير شوروی سابق هستند،را مورد پشتيبانی قرارداد

اوکرائين تحت قيموميت اياالت متحده آمريکا، اتحاديه 
المللی پول و کنسرنهای فرامليتی  بين اروپا، ناتو، صندوق
  .قرار خواهد گرفت

اقدامات راديکالهای راست عليه يانوکوويچ  نيروهای 
نئونازی و ميراث ايدئولوژيکی متجاوزين نازی را از نو 

اين اقدامات توسط موج هيستری . حيات بخشيد
يادگارهای . شود ضدکمونيستی خطرناکی همراهی می

و قهرمانان جنگ بزرگ ميهنی های لنين  ملی، مجسمه
گردد، اوباش و مزدوران به موسسات حزب ما  ويران می

ها  برند و عليه کمونيست در کيف و  ساير شهرها حمله می
دارند و خواستار  ترور فيزيکی و اخالقی اعمال می

های حزب کمونيست در اوکرائين  ممنوع کردن فعاليت
  .شوند می

 نيروهائی که قدرت را به دهد که تمام اين شواهد نشان می
تنها  توانند در جهت سرکوب نه اند، می دست گرفته

طور عليه  کنشگران و کادرهايحزبی، بلکه همين
کمونيست های ساده دست به انجام اقدامات غيرقانونی 

  . "بزنند
بيانيه های ده ها حزب کارگری وکمونيستی جهان در 

  :رابطه با دخالت اروپاوآمريکا دراوکراين
مريکا واتحاديه اروپا را در رابطه با دخالت رسوای آن ا"

ها در مسائل داخلی اکرايين ، در رابطه با حمايت 
مستقيمی که برای گروه های مسلح فاشيست فراهم کردند 
وفراهم می کنند ، در رابطه با حمايت توسعه طلبی 
تاريخی عليه پی آمد جنگ جهانی دوم ،در رابطه با تبديل 

ت ستيزی به سياست رسمی خود ونيز سياست کمونيس
بزک کردن گروه های فاشيست ، ايدئولوژی وفعاليت 
جنايتکارانه آن ها ، ترويج تفرقه مردم اکرايين با تعقيب 
برنامه ريزی شده به زيان اکرايينی های روس زبان را 

  .محکوم می کنند 
تاکيد می کنند که موضع نيروهای اپورتونيست که اين 

بهترديگری ، موافقت نامه " تحاديه اروپایا"توهم را که 
همکاری بهترديگری بين اتحاديه اروپا واکرايين می 
. تواند وجود داشته باشد می پراکنند خطرناک است

اتحاديه اروپا مانند هر اتحاديه  سرمايه داری بين کشوری  
اتحادی غارتگر است که منشی عميقا ارتجاعی دارد و 

دم تبديل شود ، و عليه حقوق  نمی تواند به طرف دار مر
  .زحمتکش ها وخلق ها عمل می کند وعمل خواهد کرد  

يادآوری می کنند که تحول ها در اکرايين به دخالت های 
اتحاديه اروپا وامريکا متصل هستند ، پی آمد رقابت 
سبعانه اين قدرت ها با روسيه برای کنترل بازار ها ، 

  . "ور هستندمواد اوليه وشبکه های حمل ونقل کش
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  ... اروپای تازکهي سد هيروس
  

تريبون دموکراتيک ترقی خواه ، حزب کمونيست آلبانی 
حزب کمونيست کانادا ، حزب کارگران بلژيک ،بحرين  

حزب کمونيست متحد ،حزب کمونيست در دانمارک ،
حزب ،مونيست متحد کرجستان حزب ک، کرجستان

حزب کمونيست ، حزب کمونيست اردن،کمونيست يونان 
حزب کمونيست ،حزب کمونيست نروژ ،مکزيک 

حزب کمونيست ،حزب کمونيست  پرتقال ، لهستان
، حزب کارگران کمونيست روسيه،فدراسيون روسيه 

حزب کمونيست ، حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی
حزب کمونيست ، ونيست سوئدحزب کم، نوين يوگسالوی

حزب کارگر ،اتحاديه کمونيست های اکرايين ،ترکيه 
قطب احيا کمونيستی در فرانسه باضافه احزاب ،استراليا 

تاجيکستان ، کشورهای شوروی سابق بالروس 
وبيانيه های جداگانه احزاب ديگر حزب توده ........و

  .....ايران وحزب کمونيست بريتانياو
 سياستمداران غرب بر اين نکته تأکيد می تعداد زيادی از

در باره ٢٠١٤ماه مارس ١٦کنند که رفراندوم روز 
الحاق کريمه به فدراسيون روسيه غيرقانونی است ، زيرا 
برگزاری آن با قانون اساسی اوکراين و حقوق بين المللی 

  در تضاد است
آنگل مرکل، صدر اعظم آلمان در تماس تلفنی با والديمير 

سياستمداران ديگر . ز اين موضوع صحبت کردپوتين ا
غرب از جمله باراک اوباما ، رئيس جمهور آمريکا نيز 

اما آمريکا و آلمان و . قبال نظر مشابهی ابراز کرده بودند
يک سری از کشورهای ديگر مخالفتی با اعالم استقالل 

  . ميالدی نشان ندادند٢٠٠٨يکجانبه کوزوو در سال 
ه نمی توان فرقی بين کوزوو و و اين در حالی است ک

کريمه پيدا کرد، البته به استثنای اين نکته که کريمه قصد 
دارد به قلمرو کشور ديگری بپيوندد و کوزوو به عنوان 

  .مثال به آلبانی ملحق نشد
شايان ذکر است که در مورد کوزوو ، نه فقط ايده اعالم 
 استقالل آن بلکه شخصيت افرادی که برای به استقالل

ابتدا . رسيدن آن تالش کردند، سواالت زيادی برانگيخت
تروريست ها که دستان آنها تا آرنج غرق در خون مردم 
بيگناه بود ، آلبانی های کوزوو و کشور آنها را رهبری 

 اعضای -کشور ١٩٣از ١٠٨با وجود اين، . می کردند
دادگاه . سازمان ملل استقالل کوزوو را برسميت شناختند

ی سازمان ملل مشروعيت استقالل کوزوو را بين الملل
اينکار به اين دليل انجام شد که در . برسميت شناخت

مواردی حق ملل برای تعيين سرنوشت خود بر اصل غير 
  .قابل قبول بودن نقض مرزهای کشوری غلبه می کند

در اين رابطه ادعای اينکه تمايل کريمه برای جدا شدن از 
ين المللی است عجيب به نظر اوکراين در تضاد با حقوق ب

والری وانين حقوق دان بين المللی در اين باره . می رسد
هر ملتی در شرايطی که در اراضی کشور « : گفت

  دولتی وجود نداشته باشد که که از منافع تمام اقوام ساکن 
  

  
  
  
  
  

در آن دفاع کند ، حق دارد به تعيين سرنوشت خود دست 
  ادی با آن موازين و حقوق بزند و اين امر در تضاد زي
همانا در چنين موردی مطابق . فوق الذکر قرار نمی گيرد

با اسناد حقوقی سازمان ملل ملتها از حق تعيين سرنوشت 
  .خود تا استقالل کامل برخوردار می شوند

اما اگر همه چيز چنين است، پس چرا آنچه برای کوزوو 
 خوب است برای کريمه بد می شود؟ پاسخ آشکار و

غرب هميشه از استاندارد دوگانه استفاده : روشن است
مقامات اوکراين با نقض تمام موافقت های دو . می کند

جانبه شهروندان فدراسيون روسيه را به خاک اوکراين 
راه نمی دهند و عمال مانع از همکاری مرزی بين دو 

  .کشور شده اند
اما سياستمداران غربی ، مدافعان حقوق بشر و رسانه 

ای گروهی و مطبوعات ترجيح می دهند سکوت اختيار ه
پس : وزارت امور خارجه روسيه می پرسد. کنند

  دمکراسی که دائم در باره آن حرف می زنند کجاست؟
مصاحبه وئديويی گنادی زوگانف صدر بزرگتری حزب 

  :کمونيست ونماينده فراکسيون دومای دولتی روسيه 
در غرب اوکراين ما بايد برای حفظ امنيت کريمه ونظم 

گنادی زيوگانف حمايت خود را در . تالش خودرا بنمائيم
برای استفاده از نيروها ی ” والديمر پوتين“باره رجوع 

  .مسلح جهت حفظ آرامش در اوکراين اعالن نمود
 نيروگاه هسته ۵وی چنين اشاره نمود که اوکراين دارای 

 و اين در.  صنايع توليدی خطرناک می باشد٣٠٠٠ائی و
کسانی ”  ماخ نو“و ” پيت ليو روی“زمانی است که باند 

که در حال حاضر درتالش از بين بردن زبان مادری 
و در خيابانها در گردش . مناطق مختلف اوکراين ميباشند

ما نگران پيچيدگی . و بوجود آوردن هرج ومرج ميباشند
کريمه برای . وعميق تر شدن اوضاع اوکراين هستيم

ساب می آيد حتی پدر من  جز کسانی ماجای مقدس به ح
” اودسا و سواستوپول“بود که اولين بار در دفاع از 

درجنگ جهانی دوم شرکت و در انتها سواستوپل شديدا 
من هرسال به کريمه مسافرت ميکنم . زخمی و کشته شد

و با نثار گل به اين مکان مقدس به قهرمانان جنگی سر 
ام وجود تالش نمائيم که ما بايد با تم. تعظيم فرود مياورم

. در کريمه امنيت و نظم برای شهروندان حاکم گردد
اتفاقات در شهر کيف قهرمان که عليه مردم و مادران 
روس ما افتاده است بی گمان زير سرکردگی نيروهای 
ويژه اياالت متحده آمريکا و ديپلماتهای غربی دسيسه 

انی و نقص و زير پا گذاشتن موازين انس. چينی شده است
حقوقی که قبال مورد توافق طرفين بوده است و هم اکنون 
در کريمه بمنظور بدست گرفتن حاکميت دست به بهم 
زدن نظم منطقه خود مختارهستند، باعث ميگردد که ما 
کامال اوضاع را درک نموده و با سادگی از کنار اين 

  .موضوع نه گذشته و به حرکت الزم دست زنيم
  تحوالت خشونت بار : رقی ديگر توضيح سازمانهای مت
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  اوکراين در ماههای گذشته، جبهۀ تازه ای در تخاصمات
در مقابل جبهه متحدی از اروپا و . جهانی را باز کرد

 نبرد قرار آمريکا، اين بار روسيه در سوی ديگر اين
همه شواهد نشان می دهند که اين تحوالت . گرفته است

بی ارتباط با تحوالتی که در سالهای گذشته به نفع روسيه 
ماندن بشار اسد در سوريه و فرار . واقع شده اند نيستند

اسنودن به روسيه، پيروزيهای ديپلماتيک مهمی برای 
نون با تحوالت اوکراين، اک. روسيه به حساب می آمدند

. روسيه هر چه بيشتر در موقعيت تدافعی قرار می گيرد
تحريم بازيهای المپيک سوچی از سوی رؤسای جمهور 
برخی کشورهای غربی نشان می دهد که اين جدال برخی 

سخنرانی . خطوط ديپلماتيک را نيز پشت سر گذاشته است
شديداللحن برژينسکی در کنفرانس امنيتی مونيخ که در 

پرده روسيه را تهديد به افتادن به ورطۀ آن تقريبا بی 
جنگ داخلی نموده بود، حکايت از جديت عزم غرب در 

ماريک استرينگ در . تغيير ژئوپليتيک جهانی داشت
مقالۀ خود ارزيابی هايی از ميدانهای بعدی نبرد را ارائه 

او به نقض مفاد پيمان هلسينکی از جانب روسيه . می دهد
تمام موارد نقض "  می کندفراموش"اشاره می کند و 

پيمان بين روسيه و ناتو مبنی بر عدم گسترش ناتو به 
او از حملۀ . کشورهای همجوار روسيه را نيز ذکر کند

بعدی روسيه حرف می زند، اما در حقيقت نوشته وی 
 . طرحهائی برای حملۀ بعدی غرب را بهميان می کشد
نظر  فروپاشی شوروی و انحالل پيمان ورشو ظاهرا به 

می رسيد که ديگر پيمان ناتو ضرورت وجودی نداشته 
اما تمام سياست ها ی ناتو تا کنون خالف چنين . باشد

باال بردن دايمی بودجه نظامی ، وارد . انتطاری بوده است
کردن کشورهای جديد به اين پيمان از جمله کشورهای 
سابق کمپ سوسياليستی ، مداخله نظامی در سراسر 

دهد که ناتو اهداف تجاوزگرانه خود را جهان نشان می 
اکنون ناتو بازوی نظامی . با تمام جديت دنبال می کند

فقط در . گسترش سرمايه داری نوليبرال جهانی شده است
چارچوب چنين سياستی است که حوادث مهم در 

در بحران اکراين . کشورهای جداگانه را می توان فهميد
چ رئيس جمهور اکراين ،جرقه بحران با امتناع يا نوکونوي

  .در برابر پيوستن به اروپای واحد نوليبرال زده شد
در جو تبليغاتی که در رابطه به اوکراين :  جمع بندی 
نمی توان افرادی را سرزنش کرد که تحت . بوجود آمد 

روسيه را به عنوان يک قدرت ،تاثير رسانه های غربی  
ماده بزرگ تهاجمی و توسعه طلب تصور می کنند که آ

است تا درهر فرصت به فتح کشورهای همسايه دست 
  . وازاين جهت دوغ ودوشاب برايشان يکی است.زند

های اعتراضی بر ضِد دولت  مطبوعات غربًی ناآرامی"
های  ويکتور يانوکويج را در  حکم رستاخيِز ارزش

دمکراتيک اروپايی در برابر رژيم فاسد هوادار کرملين 
های  با توجه به رقابت -واقعيت. نشان می دهند

جغرافيايی ميان روسيه و اتحاديه اروپا، و همچنين  سياسی
   بسيار -ها پس از فروپاشی اتحاد شوروی فقر گسترده توده

  
  
  
  

اروپا .٩٤٢نامه مردم شماره ". تر از اين است پيچيده
  روسيه را به عنوان نفوذ در اوکراين محکوم ، وآمريکا 
 خود را در امور داخلی به اما دخالت آشکار. ميکنند 

اگروزير امورخارجه  پو تين در . فراموشی می سپارد 
و آلمان شرکت ، انگلستان ، جنبش اعتراضی در آمريکا

می کرد و برای مخالفان سخنرانی می نمود چه پيش می 
 ؟.آمد 

اروپا و آمريکا در سرنگونی  يانکوويچ  يکه تازانی 
صور اينکه بايک بودند که پس از پيروزی کودتا به ت

را به عقب نشينی وا "پوتين "، "اوباما "تهديد از جانب 
ولی پوتين  يلتسين مست کاخ کرملين نيست . می دارند 

اليگارشی روسيه نيزدر دوران گارباچف زندگی نمی 
نيروها ی مترقی و کمونيستها ی روسيه نيز دوران . کنند 

 گذار فروپاشی را سپری کرده اند وبصورت قدرتی تاثير
خواب خيال امپرياليسم درکريمه هم چون .  عمل می کنند 

تهديد ناوگانهای آمريکا . سوريه به شکست نزديک است 
در دريای سيا ه و پايگاههای هوائی در لهستان  که 
تهديدی است جدی برای کشورمستقل بالروس هم مرز با 

طرف . لهستان و اوکراين نمی توان ساده گرفت 
ی روسيه را نمی توان  با عراق و ديگرنيروی نظام

روسيه خود ابر . افغانستان و لبيی وغيره مقايسه کرد
قدرتی است که از حمايت  قدرت های بزرگ جهانی 
و ،چون چين و هند وکشورهای چون کوبا

قزاقستان و ، بالروس ) اسن گ (کشورهای .و.ونزوال
کشورهای بلوک های ضد امپرياليست آمريکا التين و  

  .نيزبرخوردار است............
ولی با .روسيه کشوری است کامال سرمايه داری 

در اوکراين .کشورهای امپرياليستی تفاوتی دارد
روسيه در . همانطوری که شاهدش بوده ايم وهستيم 

موضع تدافعی دررقابت سياسی جغرافيايی با غرب قرار 
مخدوش کردن تضادهای اصلی جهانی با .گرفت 

کم بها دادن .بجاکردن آن باروسيه امپرياليسم و جا 
کودتای راستگرايان تقويت فاشيسم درحاکميت اوکراين 

در آخرين گفتگوی رهبر حزب کمونيست اوکراين .است
اوکراين حاکميت سياسی خود را از دست داده . آمده است 

امروزمشکالت سياسی در اوکراين حل و فصل .است 
فدراسيون  ،اروپا، در خارج توسط آمريکا . نمی شود 

و درباره اتحاديه گمرکی  .روسيه در خارج حل می شود
تمام جهان امروز برای توليد انرژی مبارزه :   وی گفت
اوکراين دارای منابع انرژی است ؟ بله جائی . می کنند 

که اروپا پای خود را برای محصوالت ما ميخواهد باز  
. شود من به شما مستقيم می گويم هرگز نبايد چنين ، کند 

محصوالت % ٦٠ماشين سازی ما با.بدون هيچ توهمی 
آماده اگر  وارد اتحاديه گمرکی گردد و آن چيزييست که 

که . بنفع ما  واقتصاد اوکراين است ، اتفاق خواهد افتاد
  . من عميقا به آن اعتقاد دارم 

    برگرفته از سايت حزب کمونيست اوکراين 
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  ... اروپای تازکهي سد هيروس
  

   اما ايگور کارينکو  رهبر حزب١٢/٠٣/٢٠١٤
کمونيست بالروس  در مقابل سئوال خبر نگار پراواد 

  ”: چنين پاسخ می دهد
های  لوکاشنکو در جلسه اتحاد دولت: “ مصاحبه پراودا

  ،)گ.ن.س(“مردمی
ه بود گفت که، بالروس  که در شهر مينسک برگزار شد

  استقالل خود را بدون همکاری نزديک با کشورهای 

  
  
  
  

بله ما : کارپنکو. تصور آورد تواند به مستقل مردمی نمی
توانيم استقالل و  ها نمی بدون همکاری با اين جمهوری

رفاه را برای مردم بياوريم، و به چنين رويکرد 
که از سوی ها مادام  ای همکاری با اين جمهوری اصولی

شود، به آن ادامه خواهيم داد و حتی  روسيه حمايت می
  .  تر هم حاضر خواهيم بود برای ايجاد روابطی تنگاتنگ

 ٢٠١٤/ ٠٣/١٢چا بکی  . م 
 

       ی زبان مادری باد روز جهانیگرام
  

پس . ی زبان مادری مصادف است با روز جهانهيفور٢١
 بخصوص یراز سالها مجاهدت و مبارزات جامعه بش

 سرانجام ،یتي چند ملی  کشورهای و قومی ملی هاتياقل
 سازمان ملل متحد، ی و فرهنگی علم،یسازمان آموزش

 را بعنوان هي فورکمي وستيب١٩٩٩ در سال  ونسکو،ي
با به .  شناختتيسم بر،ی زبان مادریروزجهان"

 مشکالت ني از حاد تریکي روز به ني شناختن اتيرسم
 باز با آن مواجه بوده است، پاسخ ريد که از یجامعه بشر

 ی سازماندهی برای سرآغازتي موفقنيا. مثبت داده شد
 یابي ارزی تحقق زبان مادری مبارزه ، برایجهان
 رو ی و فراموشی که با خطر نابودیحفظ زبان هائ.ديگرد

 که متکلمان بدان یبه رو هستند و دفاع از حق زبان هائ
يت بوده و با سرکوب  گوناگون در اقلیها در کشورها

 ی روز جهانی اصلیزبان مسلط درگيراند،از هدف ها
  . استیزبان مادر

 فوريه ٢١ يونسکو،که ی اساس گزارش سازمان جهانبر
 کرده ی نامگذاریرا به عنوان روز زبان مادر

 که مردم جهان بدان سخن ی هزار زبان۶ از یاست،نيم
 به گفته متخصصان. استی گويند در حال نابودیم

 از گنجينه فرهنگ ی هر زبان بخشیيونسکو با نابود
 ی کوچکی هاباندر ايران نيز ز.  شودی نابود میبشر

  .  کنندی را تجربه می چنين سرنوشت»یتات«چون 
 در ايران اما نه به زبان ی زبان مادری سياسحساسيت

 چون ی بزرگی که به زبان های چون تاتی کوچکیها
با سرکوب .   گرددیبر م..  وی و بلوچی،کردیترک

 و گرايش ی از سوئی به سود زبان فارسیحکومت مرکز
 مناطق از ديگر سو، ی خواهانه در برخی جدائیها
 تا بحال پاسخ هک.  بوجود آورده استی غامضطيشرا
حکومت خود مختار .  آن داده نشده استی برایمناسب

توانست راه ) ١٣٢٥-١٣٢٤ (جانيفرقه دمکرات آذربا
 ارائه دهد، ی مشکل زبان مادری برایلحل مناسب و عم
 جهيدر نت.  و ارتجاع مواجه شدسمياليکه باسرکوب امپر

  . نکرددايتداوم پ
 ی حکومت ايران در دوران پهلوی رسمی ايدئولوژ

اول،که مدارس مدرن در سراسر کشور تاسيس شدند، بر 
   و »ی کهن ايرانیاحياء عظمت گذشته شاهنشاه«بستر 

  
  

  
  
  
  
  
  

 نزديک به شوونيزم شکل گرفته بود و هم یزمناسيونالي
 و ی نه فقط به عنوان زبان رسمی زبان فارسیاز اين رو

 ی زبان مجاز نهادهاا به عنوان تنه،کهیادار
تعيين و ديگر زبان ...  ها و انتشارات و،رسانهیآموزش

 موجود در ايران از حق آموزش و انتشار و در یها
  .  شدندنتيجه از حق رشد و ارتقاء محروم

 دوم نيز سياست رضا شاه را در مورد سرکوب یپهلو
 ايران یدر نظام آموزش. گرفتی پی غير فارسیزبان ها

 مدرسه ی زبان در نخستين سال هایکودکان فارس
 آموزند و ی خود را میخواندن و نوشتن زبان مادر

 از بزرگ ترين تبعيض ی زبان با يکیکودکان غير فارس
 به رو شده و بايد رو خود یدگ زنی هایها و نابرابر

 در همان ی نو و تازه را فراگيرند و هم از اين رویزبان
 بر ی تحصيلی مدرسه افت و عقب ماندگینخستين سال ها

 مجلس یها به گزارش مرکز پژوهش. شودیآنان آوار م
که  «ی ميليون دانش آموزان۵ اکثريت ،ی اسالمیجمهور

 زبان که هستند یکودکان» اند سال اخير مردود شده۶در 
 یبر اساس آمار رسم. آن ها نيست ی زبان مادریفارس

 ی نسبت بر فارسی ايرانی زبان هایمجموعه غيرفارس
محروم کردن اکثريت مردم يک کشور . دارندیشيزبانان پ

 غير ی خود،محروم کردن زبان هایاز حقوق فرهنگ
 به بهانه حفظ ی با زبان رسمی از حقوق مساویفارس

 ی که  ناچار با نابرابر،یلو وحدت م یيکپارچگ
 تواند یشهروندان و تبعيض بين آنان همراه است، م

 را در هر دو سو ی و منفی افراطیواکنش ها
 بين شهروندان يک ی و فرهنگیتبعيض زبان.برانگيزد

 را کاهش داده و اعتراض بدان از یکشور وحدت مل
حوزه زبان و فرهنگ به حوزه سياست عبور و در 

 بزرگ ی سياسی انفجار بحران هاه مناسب بیفضائ
 را که گه گاه ی تجزيه طلبانه ایگرايش ها. کندیکمک م

   گوناگون در تاريخ ايران رخ نموده و رخ یو به شکل ها
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  ...ی باد روز جهانیگرام
  ی از ابعاد آن بر مبنای توان در برخی نمايند نيز میم

 کرد هر چند در اين ی بررسیاعتراض به تبعيض زبان
نيز نقش ..   و یتصاد ، اقی سياس،یعرصه عوامل تاريخ

 حق ی باور است که هر ملتني بر ای بشرجامعه.دارند
تنها به زبان خودش حرف بزند، بلکه اين حق را  دارد، نه

ناخته شود هم داردکه آن زبان توسط ديگران به رسميت ش
به .  از آن استفاده شودیو در رسانه ها و نظام آموزش

 ی که اقليت ها با آن صحبت می زبان هايیخصوص برا
 دنيا اين زبانها ی از کشورهای همه در بسيارنيبا ا. کنند

 و نه در فعاليت ینه در رسانه ها و نه در نظام آموزش
  . شوندی به رسميت شناخته نمی اداریها

 ی است که مصداق خوبیاز همان کشورهاي ی يکايران
 ،یدر ايران از ديرباز زبان فارس.  اين مثال استیبرا

 یو در سطح توليد علم.  شودی ما محسوب میزبان رسم
 و  رسانه ی در سطح نظام آموزشني و همچنیو فرهنگ

 دانند ی همه مکهيدر حال.  کاربرد  داردی زبان فارسیا
هم وجود دارد که توسط  ی ديگریهاکه در ايران زبان 

 از ی شود و خيلی از مردم صحبت می وسيعیگروه ها
  . نيستیافراد اين کشور زبان اول شان زبان فارس

 به جز در روابط ی فارسري غی  اينکه زبان ها
 ندارند، ی کاربردی و خانوادگی اجتماع،یغيررسم

.  کشورماستی برایموضوع يک مشکل بزرگ اجتماع
 يک ی عدم کاربرد يک زبان مادر،یشمثال در نظام آموز

 است که با زبان ی کودکانینوع تحميل و محروميت برا
 با زبان کهيدر حال.  ندارندی کشور آشنايی و رسمیاصل
 ی از مشکالت آموزشیبسيار. کامل دارندی آشنايیمادر

 از اين است که شروع ی آيد ناشیکه در ايران به وجود م
 شان نيست و با ی مادر کودکان با زبانیمراحل تحصيل

 ی است که با آن در عمل بيگانه هستند و نمیيک زبان
جالب .  الزم را بر قرار کنندیتوانند با آن ارتباط فرهنگ

 یلي ساليان دراز در ايران و در خیاست گفته شود که ط
 ني شد و هنوز هم در بی دنيا  تصور میاز کشورها

 اني از می از آنان حتی از روشنفکران که عده ایليخ
 تصور وجود دارد، ني بر خاسته اند، ای قومی هاتياقل

 ی راه را برای مادریکه به رسميت شناختن زبان ها
و اين باور وجود داشته .  کندی باز می ملوحدتتضعيف 

و دارد که با به رسميت شناختن اين زبان ها جامعه از 
 یاما تجربه هاي.  ماندی الزم باز می و فرهنگیرشد علم

 یه االن در دنيا وجود دارد ثابت کرده، که هيچ تناقضک
 و وحدت و ی مادریبين به رسميت شناختن زبان ها

مثال در يک . وجود نداردی و ترقشرفتي و پی ملیيگانگ
 به ی زبان توسط نظام آموزش٢٢ مثل هند یکشور

 هند همچنان يک کشور ی شود ولیرسميت شناخته م
 است که به يیه کشورهاواز زمر.  مانده استیواحد باق
 در جهان ی در سطح فوق العاده ای علمشرفتيلحاظ پ

 کشور توان  ی  مگريبه عنوان يک تجربه د. قرار دارد
بعد از سقوط فرانکو در اواخر . اسپانيا را نمونه آورد
   ی هم در کنار زبان  اسپانيايی محلیدهه هفتاد، زبان ها

  
  
  
  

 ین از آن پس بچه هايبه رسميت شناخته شدند و بنابر اي
   نيست، مجبور نيستند ی شان زبان اسپانيايیکه زبان مادر

 يیاي خودشان را با زبان اسپانیکه شروع نظام آموزش
   را ی کودکان به تدريج زبان اسپانياينياما هم. آغاز کنند
بخش خود مختار ١٧ از ايکشور اسپان.   گيرندیهم ياد م

   مسئله بر خالف نيا.  شده است لياستان  تشک٥٠و 
 را بهم نزد اي و وحدت اسپانیکپارچگي ها، یتصور برخ

  . کشور را مانع نشدني ای و ترقشرفتيو پ
 نه فقط از مهم ترين مسائل »یزبان مادر« مساله 
 ايران بوده  ی که از حساس ترين معضالت سياس،یفرهنگ
 همه زبان ها در يک کشور چند زبانه یحق برابر. است

 همه ی و برابری دموکراسی اصلیاز شاخصه ها
 یدر تمام جنبش ها. شهروندان در برابر قانون است

 تا انقالب بهمن ته از انقالب مشروطه گرفیاجتماع
 زبان ها از ی فارسريغ" یزبان مادر"توجه به ١٣٥٧

 به حساب کي دمکراتیروهاي مردم و نیاهم خواست ها
 ی قانون اساس١۵ خاطر دراصل نيبه هم. آمده است
 از اهداف انقالب یکي از ی  که بر آمدی اسالمیجمهور

  به رسميت شناخته ی غير فارسیبود، حقوق زبان ها
 راني اصل چند زبانه بودن مردم انيبند اول ا. تشده اس
 در ی و محلی قومی و استفاده از زبان هاردي پذیرا م

 آن ها اتي ادبسي و تدری گروهیمطبوعات و و رسانه ها
 ی متي را به رسمیر کنار زبان فارسدر مدارس، د

 روبرو يی های اصل گرچه به نظر ما با کاستنيا. شناسد
 ی از اصول مردمیاري مثل بسزي حد ننياما در هم. است

  . گرفته شددهي نا دیقانون اساس
 زبان از حق آموزش و ی بودن ايرانيان غيرفارسمحروم

 یس غيرفاری حذف زبان ها،یانتشار آثار به زبان مادر
 که اکثريت ی مناطقیاز رسانه ها و اسناد و مکاتبات ادار

 ی سخن می جز فارسی ساکنان آن ها به زبانیيا تمام
 است که به یگويند، سياست سرکوب سازمان يافته ا

 گردد و در تداوم اين ی و دوم بر مل اویدوران پهلو
 ليدال.  کرده استفاي مهم ای نقشی اسالمیسنت جمهور
به . ستي بودن نی شاهنشاهاي بودن و یآن به جمهور
 بر تي بودن حاکمکي دمکراتري و غکيساختار دمکرات

 که از نعمت ی چند زبانه ایدر کشورها.  گرددیم
 ردار غيرمتمرکز و دمکراتيک برخویساختار سياس

 گوناگون آن ها از حقوق یهستند، شهروندان و زبان ها
 زبان برابر، از جمله حق آموزش و انتشار آثار به

 مسئله ثابت کرده است که چند ني بهره مندند، هم،یمادر
زبانه بودن يک کشور نه منشا اختالف و سرکوب يا 

 غنا، ارتقاء ی است  برای که بستری طلبیتجزيه و جدائ
 نيبه هم.  علم و دانششرفتي و پی فرهنگقو تبادل خال

 که به ناچار بايد با آموزش ،ی آموزش به زبان مادرليدل
 چند زبانه ی کشور همراه شود، در کشورین رسمزبا

 ی به امکانات آموزشرايچون ايران چندان آسان نيست ز
   ی از تجربه های بهره گير،ی علمی برنامه ريز،یو مال

  ١٦ ادامه در ص                                               
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  ...ی باد روز جهانیگرام
  

  هان و بيش از همه به جديگر یموفق مشابه در کشورها
 موفق ی هاتجربه. نيازمند استیتحول ساختار سياس
 چند زبانه جهان ی در کشورهایآموزش به زبان مادر

 که در آن یساختار  دهند که تحقق اين طرح درینشان م
                                                  یمتمرکز است عمل یها در دولت مرکز همه قدرت

 بدل ،ی چون آموزش به زبان مادریو رفرم هائنبوده 
 چند زبانه، ی به رسانه های تک زبانیشدن رسانه ها
 به زبان رايج هر منطقه و ی و اسناد ادارباتنوشتن مکات
  جز با گذار از نظام ..  ویزبان رسم

  
  
  
  
 و نظام ی از خودمختاری اشکالی متمرکز به سویها
   دهند یبه ها نشان ماين تجر. ممکن استري فدراتيو غیها

 و ديگر رفرم یکه آموزش و انتشار آثار به زبان مادر
 کشور را يک که حق برابر زبان ها و شهروندان یهائ

 و تقسيم و توزيع قدرت ی کنند با دموکراسیتضمين م
 نيز ی تاريخی تنگاتنگ دارند و تجربه های پيوندیسياس

 ها و  دهند که تحميل زبان واحد بر همه مليتینشان م
 ی از سياست هایاقوام يک کشور چند زبانه بخش

 . استی استبدادیحکومت ها
 
 

  
  ني بالروس در مورد حوادث اوکرااستيس

  . مانده استی باقیري نوع تغچي هبدون
 

 : جمهور بالروس اعالم نمود کهسيالکساندرلوکاشنکورئ
 
 یري نوع تغچي بدون هني بالروس در مورد اوکرااستيس

الکساندر لوکاشنکو در .  مانده استیبق باقبه شکل سا
 که پس از آماده باش نخست یتي امنیجلسه شورا

 گري دکباري" بلتا" بالروس ی مسلح جمهوریروهاين
 در مورد خواهميمن م: سخن گفت نيچن، شده بودليتشک

 وا ی ومردم مارا به نگرانن رهبرانيقي که به یمسئله ا
 ومردم تيت که رهبر اسني در اتيواقع.ميداشته سخن گو

 شودي  که در حول آن داده میغاتيبالروس به خبر ها وتبل
 اتفاق اناتي اخبار از جرنيوا.ندينماي مادي زیتوجه ا،

 را ننديچي منجاي که در ای هائسهي تا دسنيافتاده در اوکرا
 که چرا یني چنني اسئواالت با ايو گو،رديگيدر بر م

 شهي سکوت پدينيبب"نکهي اايکند؟وي نمیلوکاشنکو حرکت
 یماتي تا بشود تصمزندي نمی حرفچي باره هنيودر ا"نموده
 داشته دي بای چه موضعنيدرمورد اوکرا"ايو ،گرفت
  .ندينمايرا مطرح م."ميباش
 یريگي را پاستي وسطي با دقت شراکهيکس:مي بگوديبا
 ما از رايز. را مطرح نخواهد کردی موضوعني چنکنديم

 نموده ني را تعشي خو مسئله موضعنيسر آغاز ا
 مي را ادامه خواهاستيوامروز هم همان س،ميبود
 رايز. ما را نگران کرده استني اوکراتيمسلما وضع.داد

 آنجا مردم ما وبرادران ما ممرد.آنها چون کشور ما هستند

 ميمن بصراحت بگو:دهدي ادامه منيلوکوشنکو چن.هستند
ن اتفاق  و بر مردم آنيکه آنچه که هم اکنون در اوکرا

 ني مردم سزاوار چننيوا،ستي مردم ننيحق ا،افتديم
 هي علتي که باتفاق اکثریمردم قهرمان،ستنديمسائل ن

 ی جنگ تا نابودنيوبهمراه ما در ا، مبارزه کردندسميفاش
 مورد ني دو ملت ما در اخي گفت تارديوبا . نمودندیآن سع

 مبارزه بهمراه نيما در ا. استی ابهامنيبدون کوچکتر
  .ميدي رسیروزي پگربهيگدي

 ی اقتصادی های وهمکاری مورد ارتباطات تجاردر
 ی ای ذکر گردد که گردش مالدي بانيبالروس واوکرا

 دو کشور ني دالربونيمل٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠حدود 
 ی روابط اقتصاددهدکهي موضوع نشان منيوا.باشديم

ودر واقع .  دو کشور بوجود آمده استني اني بیکينزد
 که با ديداني مرا ی کشورنيکدام:ال نمود که سئوني چنديبا
 دي نباباشدي شان موجود مني که بی ارتباطات تنگانگنيچن

 جهت است که ما نگران ني  شود؟وبهمتي موقعنينگران ا
 .ميهست
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