
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                         ١٣٩٣فروردين   ١١٢  شماره  دوره پنجم 

  ،ی قانون اساستنازل ی بیاجرا
  ها تيراه جبران نقض حقوق اقوام و اقل

 
 ی ها و چه براتي اقلی کشور، چه برایجان کالم آنکه مساله اصل

 تيحاکم.  استیزی مساله استبداد و قانون گرران،یعامه مردم ا
ر رفتار قدرت به دست مردم قانون بر اساس اصالت حق و حد زدن ب

 حقوق مردم و گام ني راه تامگانهی ک،ي دموکراتیندهای فراقیاز طر
 از ی است که به حق تعداد پرشماریی هاضي رفع تبعرينهادن در مس

 .هموطنان ما را دلخور و مکدر ساخته است
 ی کلمه منتشر متی او در سای بردبار که اغلب نوشته هایعل

 ی هامی ها در رژتيبه نقض حقوق اقوام و اقل نوشته نیدر آخر.شود
 کامل ی پرداخته و اعتقاد دارد که با اجرای اسالمی و جمهوریپهلو

 رفع ري توان گام در مسی که دارد، میصی نقارغمي عل،یقانون اساس
 بردوش احزاب ی رفع ستم ملی مبارزه برانتا کنو.  گذاشتیستم مل

...) زب دمکرات کردستان و  حجان،یمانند فرقه دمکرات آذربا (یمل
 طرفداران جنبش سبز و راي اخنکهیا.  بوده استرانیو احزاب چپ ا

 توجه کرده اند، نشان از اثر تي نکته پر اهمنی به اازدهمی دولت یحت
 ی خلق هاشتري بیداري بو گذشته ی های مبارزات و جانفشانیگذار
 کشور یواهخی و آزادکي مبارزات دمکراتدیبدون ترد.  داردهنمانيم

 ها، زنان و کارگران ناقص و کم تيبدون در نظر گرفتن حقوق اقل
 مهم توجه نی از مردم کشورمان به ای بخش بزرگنکهیا. ثمر است

 . استیدواري بس امی کنند، جایم
 و ی قومی هاتي اقلینقض حقوق برخ: سدی نوی می بردباریعل

 سري معضل چگونه منی و رفع استي حاصل چرانی در ایمذهب
 شود، ی مادداشتی نی پرسش موضوع انیاست؟ آنچه در پاسخ به ا

  . استرانی در ای و مذهبی قومی هاتي اصل نقض حقوق اقلرشیپذ
 دور دست و اطق باز اکثر منریاز د “ی موسونيرحسيبه قول م

 سرشار و یعي از منابع طبی برخورداررغمي کشور علیمرز
 و ی آبینعمت مرزها از یمند  و بهرهییاي جغرافژهی وتيموقع
 ی اقتصادیها  توسعه و در معرض شکافنیي پایها  در رتبه،یخاک

  .اند  قرار داشتهها تی و محدودها تي و محرومیو اجتماع
              ٢  ادامه درص                                                   

 راني اقتصاد ای روشي پیچالش ها
 ی سلسله مقاالتی کشور طی سابق پژوهشکده پولسي رئی مجتهداحمد

 کارشناس نیا.  پردازدی اقتصاد کشور می روشي پیبه چالش ها
 از اوضاع ی کلری تصوی مطلبیط٩٢ سال انی در پایاقتصاد
 لحاظ نی از اینظرات  مجتهد. اده است کشور بدست دیاقتصاد

 و بحران تي حاکمون از دریقي است که اطالعات دقتي اهمزیحا
 باند ها ی توانست با افشایگرچه م.  داردی اسالمی جمهوریاقتصاد
 اقتصاد کشور چنبره زده في نحکري سالها بر پنی ای که طییايو ماف

 هنماني میماع  و اجتیاسي س،ی اقتصادرياند و باعث بحران فراگ
 یمثال آقا.   بکندیشتري کمک بی و بررسقي تحقنیشده اند، به ا

 ی مري اخی کشور در سالهاینگی به رشد حجم نقدی در مطلبیجتهدم
 ینگی اعداد و ارقام مربوط به حجم نقدیبررس: سدی نویپردازد و م

 تومان تا کنون که به ارديليم٩٠هزار و ٣و رقم ٧١از سال 
 ی پولري متغنیدهداي است، نشان مدهي تومان رسداريليهزار م٦٤٠

 . دو برابر شده استنيانگي بار به طور مکیهر سه سال 
 ١٤ ادامه درص                                                           

 ی و دمکراسکيليتچ دولندهي ئولکه سراني ایچوخ ملتل
 یپروبلم

 )ی مرحله سدي کچهي یاستبداددان دمکراس(

 تي گوج و مدننياني قورولموش دولتلر دنندهيسي اراضرانیا
 یجی آپارنياني بورا دن،ی کری نچه عصردريب.  اولوبدورندنیمرکزلر
 في قات ضع– قات راندانی زمانالر اريب. ری دندهي دقتنينیگوجلر

 یلي خمداني باخی و تکنولوژیاسي س– یاقتصاداوالن دولتلر بو گون 
 رانی ااراقی باخماناي اولماسیري بدولتلردن میاما قد. ریشديگوجلنم

 لي بو سببلره جواب تاپماق دئزيمیهرچند مقصد. ريلميچاغداشالشا ب
 کچمک مهی رژکي تئوکراتنداني اوصول اداره اتمه فورماسقيشاهل.

 دارهی ایرکيحاض. ی انگلله د داها دایني چاغداشالشماسنيئولکه ن
اگر . ی سوروکله دنه اورتا عصرلر دورویرانی ایاتمه فورماس

 ی شرکتلری اساسأ اجنبناياتیمحمد رضا شاه دورونده ئولکه اقتصاد
 مهی رژسهی دورونده اتي حاکمیکیندی الرسه،یردیدینظارت ا

 دنی اني تأمینی منفعتلری اقتصادنیمخصوص شرکتلر و اونالر
»  مستضفانیاديبون «،»ی سازندگ-جهاد «مسئأل . الریاراتدی ستميس

 التالريبو تشک. رالری آزادددني قورومالر وئرگلهبئ. ریو سا
اما  .لریدی ای لتمهی خدمت انهی مقصدی وارالنماسنیوخسولالری

 وخسولالری ده جهي و نتالری وارالندی بوندان ئوزلرلري کتدهيحاکم
 باشقا موسلمان ني اساسأ، انقالبیقالباسالم ان. یوخسولالشدیداها دا 

ئولکه .  ضربه ووردووکی بواتای اقتصادی اخراجنهیئولکه لر
 ده نهيتي اونون مدن،یاناشی  سالماقال عتهي برباد وضینياتیاقتصاد

 اهللا تی آنداي آلتیآد»  انقالبیمدن«.  ضربه ووردوالروکیبو
دانشکده لر  (یر علم اوجاغالی عالی ئولکه ده کندايغي ساغلنينينيخم

 و یرنجی او١٦٥٠٠ ده جهينت. ی قالدی قاپاللی ایکیا) و دانشگاه الر
 ناي ئولکه دن آخماسنيني بنلرلهيبودا م .یلدیری کنارالشدسدنیمعلم تدر

 اورتا عصرلره مخصوص قانونالر ندهيستميحقوق س. سبب اولدو
شقاالق، دا. الریخاردي چای قانونالر توپلوسو اورتاینی. یلدیدی اقيتتب

 ئولکه ی عراق ساواش– رانی آسماق ،اندانيشالالق، دار آغاج
 همن ساواش گنج ،یبئله ک.  ضربه لر ووردوی دا جدناياسيدموکراف

  ٤ ادامه درص   .یتدی ده محو اینلري چوخلو بیاناشی لهی قوه ایجانل

  در اين شماره

    ٩    ص                 ی شرقجاني زنان کارگر آذرباهي اتحادسيرئ

 ١٠                       ص تاالب های بحرانتيآمار تکان دهنده وضع

 ١١ص....                                  ازني با دخالت در اوکراکايآمر

  ١٣ص.....                                            ساکنیحقوق خلق ها

  ١٥                 ص                آنیامدهاي و پستي زطيمسائل مح

  ١٦                                   صهي اروماچهيعلل خشک شدن در

  ١٨                                                        ص ماندگارینام ها

  ٢٠                                     ص"موننکويپطر س"متن سخنان 

 

  ! همه ملل و اقوام ايران استجمهوری فدرال خواست           



  
  

  .....،ی قانون اساستنازل ی بیاجرا
  
 هستند که ی کسانادداشتی نی ای مخاطب اصللي دلنيبه هم” 
 یکسان.  و دغدغه رفع آن را دارندرفتهی فرض را پذشي پنیا

 نقض حقوق نی ای با وجود همه شواهد روشن نافانايکه اح
 دعوت به تامل کرد و ی جداگانه ای در گفتگوهادیستند را باه

 ها تي کوتاه در صدد اثبات نقض حقوق اقلادداشتی نیلذا ا
 .ستين

 حل مساله ادداشت،ی نی در اگری فرض دشي پکی نيهمچن
 که یکسان.  استرانی ایني سرزمتي در چارچوب تمامضيتبع

ت، اوال به  اسی طلبیی کنند راه حل مشکل آنها جدایتصور م
 متعدد و روشن در منطقه، مشخص است که راه حل آنها لیدال

 حقوق ني وجه متضمن تامچي به هق،ي توففيبا فرض ضع
 افتهی توسعه یاي که دنیطی در شرای نخواهد بود و در ثانممرد

 و یوستگي را در به هم پشتري بتي و امنیراه حل رفاه و آزاد
 افزودن ی تالش برا شناسد،یکمتر و کمرنگ شدن مرزها م

 آدرس غلط دادن است که ی موجود، نوعی بر مرزهایمرز
 ر به ضرران،ی اییاي و جغرافیخی تارطیبه خصوص با شرا

 طلبان تمام خواهد یی جدای و رفاهیتي و امنی و فرهنگیتیهو
 .شد
 مساله از خالل نی راه حل است؟ي چیشنهادي راه حل پپس

 با توجه ”تيحاکم“ه  گذرد کی مضي تبعی اصلشهیشناخت ر
 ی می که در نقض حقوق در هر کشوریبه قدرت و نقش بزرگ

:  استنی اادداشتی نی ایادعا.  کند، متوجه آن استفایتواند ا
 رانیا مستنبد در یی موجود، اقتدارگرای هاضي تبعی اصلشهیر

 ها را تي اقلهي علضي و هم توان اعمال تبعزهياست که هم انگ
 .دارد

 و ابدی ی است که با وجود اقوام مختلف معنا میني سرزمرانیا
 که به نام هي مانند ترکی اهی همسایاساسا برخالف کشورها

 شود، ی محسوب می عربیني عراق که سرزمایترک هاست 
 ی قومچي منظر هنی و از استي نی الهي قوم و قبچيمتعلق به ه

ن متکثر ي سرزمنی در اتي مالکای تی اکثری تواند مدعینم
 کاغذ و بدون در ی است که بر روی مساله عاملني هم.باشد

 رانی ای و فرهنگی موجود، تنوع قومی هاضينظر گرفتن تبع
 رای فرض کرد، زرانی ای هاتي و جذابتي به سود امنیرا عامل

 ی احساس برتری الهي قوم و قبچي ه،یني سرزمتيدر حس مالک
س  حنی از اجلوه کی.  تواند داشته باشدی نمی فرودستای

 همه اقوام در ی را در مشارکت متوازن و حداکثرتيمالک
 .مي مثال بزنمي توانی ساله م٨دوران جنگ 

 فاصله دارد و عامل آن ی آرمانقتي حقنی ماجرا با اتي واقعاما
 چه در ی مرکزتي حاکمییهمان طور که ذکر شد، اقتدارگرا

 ی اسالمی جمهورتي از حاکمی و چه در مقاطعنيشيحکومت پ
 وجود دارند که تي در حاکمی آن است که گروهتيواقع. است

 ی مییگو مختلف، در زورلی کشور را به دالتیریراه حل مد
 یتي ضدامنیمي را مفاهی چون عدالت و آزادیمي و مفاهننديب
 بودن را در به یتي ضدامننی است که آنها ایهیبد.  شناسندیم

نجا که  شناسند، اما از آیخطر افتادن حضور خود در قدرت م
 از نظام را معادل همه ی معننیو ا” نظام“خود را معادل 

 نی اهي علیدی تحدای دید را که تهی دانند، هر عاملیکشور م
 با نندي دسته و گروه خود بر مقدرات کشور ببتينوع حاکم

 مورد برخورد و سرکوب قرار ،ی ملتي امنهيعنوان اقدام عل
 . دهندیم

 بدون تنازل آن به عنوان ی که اجرای به قانون اساسینگاه
 دهد که با همه یشعار جنبش سبز مطرح شده است، نشان م

 توان وارد کرد، اما تا حد نسبتا ی قانون منی که به ایینقدها

 ني را تضمینی دی هاتي اقلی از حقوق اقوام و برخیقابل قبول
 ی رسممذهب صورت گرفته از ريکرده است، هرچند با تفس

 ری سادی عقاغي حقوق مانند حق تبلیبرخ، )ی عشری اثنعهيش(
 . و مذاهب با مشکل مواجه استانیاد
 نی به عنوان مثال به ای قانون اساسی هاتي ارتباط با ظرفدر

  :دي سند دقت کننیبخش از اصول ا
:  به مانی اهی است برپای ، نظامی اسالمی جمهور– دوم اصل
 او تيل توام با مسووی انسان و آزادیکرامت و ارزش واال… 

 ی و ستمکشی هرگونه ستمگرینف… دربرابر خدا که از راه 
 و یاسي ،قسط و عدل و استقالل سیری و سلطه پذیو سلطه گر

 ی منيتأم را ی ملی و همبستگی و فرهنگی و اجتماعیاقتصاد
 .کند

 ی موظف است برارانی ای اسالمی دولت جمهور– سوم اصل
کانات خود را  به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه املين

 : به کار بردری امور زیبرا
 مانی براساس ای اخالقلی رشد فضای مساعد براطي محجادی ا١

  .ی مظاهر فساد و تباههيوتقوا و مبارزه با کل
 ها با نهي در همه زمی عمومی های باالبردن سطح آگاه٢٫

 لی و وسای گروهی از مطبوعات و رسانه هاحياستفاده صح
 .گرید
 همه ، در ی براگانی رای بدنتيورش و ترب آموزش و پر٣

 ….ی آموزش عالمي و تعمليتمام سطوح و تسه
  .ی و انحصارطلبیمحو هرگونه استبداد و خودکامگ٦
 . در حدود قانون ی و اجتماعیاسي سی های آزادني تأم٧
 ی ، اقتصادیاسي سرنوشت سنيي مشارکت عامه مردم در تع٨

  .شی خوی و فرهنگی،اجتماع
 همه ، ی امکانات عادالنه براجادی ناروا و اضاتيبع رفع ت٩

 … .ی و معنوی مادی هانهيدر تمام زم
 و عادالنه برطبق ضوابط حي اقتصاد صحیزی ری پ١٢

 رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع جادی جهت ایاسالم
 و مسکن و کار و بهداشت و هی تغذی هانهي در زمتيمحروم

 …. مي بميتعم
 تي امنجادیق همه جانبه افراد از زن و مرد و ا حقوني تأم١٤
 . عموم در برابر قانون ی همه و تساوی عادالنه برایقضائ
 همه ني بی و تعاون عمومی اسالمی برادرميتوسعه و تحک١٥

 ….مردم 
 به دی امور کشور بارانی ای اسالمی در جمهور– ششم اصل

 … اداره شود، ی عمومیاتکاء آرا
 و استقالل و ی آزادرانی ای اسالمی در جمهور– نهم اصل

 و رندی ناپذکي تفکگریکدی کشور از ی ارضتيوحدت وتمام
 ای گروه ای فرد چيه.  دولت و آحاد ملت استفهيحفظ آنها وظ

 ، یاسي به استقالل سی حق ندارد به نام استفاده از آزادیمقام
 نی کمتررانی ای ارضتي وتمامی ، نظامی ، اقتصادیفرهنگ
 حق ندارد به نام حفظ استقالل ی مقامچيارد کند و ه ویخدشه ا
 مشروع را، هر چند با ی های کشور آزادی ارضتيو تمام

 . و مقررات ، سلب کندنيوضع قوان
 ی ، اسالم و مذهب جعفررانی ای رسمنی د– دوازدهم اصل
 و راستيي تغرقابلي االبد غی اصل النی است و ای عشریاثن

 و ی حنبل،ی مالک،ی ، شافعیحنف اعم از ی اسالمگریمذاهب د
 مذاهب در نی ارواني باشند و پی احترام کامل می دارایدیز

 و مي تعلر ، طبق فقه خودشان آزادند و دیانجام مراسم مذهب
  ازدواج ، طالق ، ارث و  (هي و احوال شخصینی دتيترب

  ٣ ادامه درص                                                 

٢

 کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم               ١٣٩٣ فروردين١١٢ شمارهدوره پنجم



  
  

  .....،ی قانون اساستنازل یب یاجرا
  
  

 دارند و تي مربوط به آن در دادگاه ها رسمیو دعاو ) تيوص
 تی مذاهب اکثرنی از اکی هر رواني که پیدر هر منطقه ا

 شوراها اراتي در حدود اختیداشته باشند، مقررات محل
 ریسا روانيبرطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پ

 .مذاهب
 رانی و مشترک مردم این و خط رسم زبا– پانزدهم اصل
 ی و کتب درسیاسناد و مکاتبات و متون رسم.   استیفارس
 و ی محلی استفاده از زبان های زبان وخط باشد ولنی با ادیبا

 آنها اتي ادبسی و تدری گروهیها  در مطبوعات ورسانهیقوم
 .  آزاد استیفارس ، در کنار زبان  در مدارس

 که باشند از لهي از هر قوم و قبنرای مردم ا– نوزدهم اصل
 نی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند ایحقوق مساو
 . نخواهد بودازيها سبب امت

 در کسانی همه افراد ملت اعم از زن و مرد – ستمي باصل
 ، یاسي ، سی قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانتیحما

 اسالم نیز مواتی با رعای و فرهنگی ، اجتماعیاقتصاد
 .برخوردارند

 کس چي ممنوع است و هدی عقاشي تفت– و سوم ستي باصل
 مورد تعرض و مؤاخذه ی ادهي توان به صرف داشتن عقیرانم

 .قرار داد
 یاسي سی ها، انجمن هاتي احزاب ، جمع– و ششم ستي باصل
 شناخته شده ینی دی هاتي اقلای ی اسالمی وانجمن هایو صنف

 ، وحدت ی که اصول استقالل ، آزادنیآزادند ، مشروط به ا
 را نقض ی اسالمی واساس جمهوری اسالمنی ، موازیمل

ا به ی توان از شرکت در آنها منع کرد ی کس را نمچيه. نکنند
 . از آنها مجبور ساختیکیشرکت در 

 )۴٢ تا ١٩اصول  (ی اصول فصل سوم قانون اساسگری دو
 و یعيبع طب از منای بردار  در بهره– چهل و هشتم اصل

 تي فعالعی در سطح استان ها و توزی ملیاستفاده از درآمدها
 دی استان ها و مناطق مختلف کشور، با اني می اقتصادیها
 ازهاي که هر منطقه فراخور ن یبه طور.  در کار نباشدضيتبع

 الزم در دسترس   و امکاناتهیو استعداد رشد خود، سرما
 .داشته باشد

 ملت ندگانی از نمای اسالمی شورا مجلس– شصت و دوم اصل
 ی ملي شوند تشکی انتخاب می مخفی و با رأميکه به طور مستق

 …. گردد
 ، ی اجتماعی برنامه هاعی سرشبردي پی برا– کصدمی اصل

 ری و سای ، آموزشی ، فرهنگی بهداشت،ی ، عمرانیاقتصاد
 اتي مردم باتوجه به مقتضی همکارقی از طریامور رفاه

 استان ایمور هر روستا،بخش ، شهر، شهرستان  اداره ایمحل
 ده ،بخش ، شهر، شهرستان ی به نام شوراییبا نظارت شورا

 آن رامردم همان محل ی که اعضاردي گیا استان صورت می
 ….  کنندیانتخاب م

 و جلب ضي از تبعیري به منظور جلوگ– کمی و کصدی اصل
  ها و  استانی و رفاهی عمرانی برنامه هاهي در تهیهمکار

  
  

  
  
  
  
  

 استان ها ی عالی هماهنگ آنها ، شوراینظارت بر اجرا
  . شودی ملي استان ها تشکی شوراهاندگانیمرکب از نما

 استان ها حق دارد در ی عالی شورا– و دوم کصدی اصل
 قی از طرای مًاي و مستقهي تهیی خود طرح هافیحدود وظا

 دی ها با طرحنیا. کندشنهادي پی اسالمیدولت به مجلس شورا
 .ردي قرار گیدر مجلس مورد بررس

 ی هاتي ظرفی که ذکر شدند، دارای از قانون اساسیاصول
 تواند تا حد ی آنها می هستند که اجرایفراوان استفاده نشده ا

هرچند مدافعان .  ها را جبران کندتي از نقض حقوق اقلیادیز
 کامل بودن و نقص ی مدعی بدون تنازل قانون اساسیاجرا
 و حتما امکان ستندي قانون نوشته شده به دست بشر ننیتن انداش

 به نفع حق شتري بیکدستی و تيبهتر شدن آن بر اساس شفاف
 ی هاضي از تبعیري مردم بر سرنوشت خود و چلوگتيحاکم

 یري بر اساس تفسزي قانون ننياما هم. مختلف است
 ای ها و هی روی برخی اجرای تواند جلوی از آن مکيدموکرات

 .ردي بگ، حقوق ملتندی را که نافی و جزائی عادنيانقو
  اند؟ی بدون تنازل قانون اساسی مانع اجرای کسانچه
 که با تي حاکمی توان گفت بخش اقتدارگرای کالم مکی در

در اداره ” اصالت حق “تياصالت دادن به قدرت، مانع حاکم
 .امور کشورند

 کار ییگرا اقتداراني و حامانی مجری کردن رد پاداي پیبرا
 که راه حل همه مسائل ییهمه آنها. ستي رو نشي پیسخت

 ی و نظامیتي و امندی تهداتي و ادبزهيکشور را در زور سرن
 کامل قانون ی دسته از مخالفان اجرانیخالصه کرده اند، در ا

 ی آن بجهي که در نترندي گیو احقاق حقوق مردم قرار م
 .دی آی مدی در کشور پدی و گاه ناامنیعدالت
 خشونت و ترور ،ی ناامنجادی دفاع از ای نوشته در پنی االبته

عوارض گسترش خشونت و ترور در . ستي نضيبه بهانه تبع
 است که غالب سبزها با همه اختالفشان با نيکشور چنان سنگ

 و ی ناامنجادی کشور، در برابر ایتي و امنی نظامی نهادهاهیرو
 کرده و تی حمانهابا آ مقابله ی برای نظامیترور از نهادها

 ی مقصر ندانستن نهادهای به معناتی حمانیخواهند کرد، اما ا
 و ی از عدالت و آزادی که سهمستي نی ناامنجادی در ایحکومت

 و ستندي در کشور قائل نداری پاتي امنني تامی حقوق برانيتام
 و ی نظامیی ناصواب و تنگ زورگوچهی را از درزيهمه چ

 . کنندی حل میتيامن
 ها و چه تي اقلی کشور، چه برای کالم آنکه مساله اصلجان
.  استیزی مساله استبداد و قانون گرران،ی عامه مردم ایبرا

 قانون بر اساس اصالت حق و حد زدن بر رفتار تيحاکم
 گانهی ک،ي دموکراتیندهای فراقیقدرت به دست مردم از طر

 ییض هاي رفع تبعري حقوق مردم و گام نهادن در مسنيراه تام
 از هموطنان ما را دلخور و یاست که به حق تعداد پرشمار

 .مکدر ساخته است
 و یی در برابر قدرت گرایی منظِر حق گرانی سبز از اجنبش
 از آن است که کي دموکراتري قانون با تفستي بر حاکمديتاک

 ی و مذهبی قومی هاتي شناخته شده و اقلري و فراگی ملیجنبش
 .ساخته است همراه خود زيرا ن
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حادیه های مستقل، اعتصاب، تحصن و گردهمایی از سندیکا و ات
 . حقوق مسلم و شناخته شده  جهانی کارگران است



  
  

  ....ندهي ئولکه سراني ایچوخ ملتل
  

 ري تاثنهياستي سی وضعت اونون خارجیئولکه داخل
 ی داخلانی حقوقونو تاپدانیوطنداشالر. ریگوسترمکده د

 شکلده بوروزه قی ده قاباراستدهي سی ئوزونو خارجاست،يس
 انری و ای الخالق حقوق نورماالرني بندهيئولکه داخل. ریریو
 دولتلر ت،ي پوزان بو حاکمینی انسان حاقالری ملیاساسیآنا

 حورمت نهیپلرينسی الخالق حقوق پرني مناسبتلرده ده بیآراس
 آکتالرا حورمت ی الخالق حقوقني بري بچي ه،یبئله ک. ريتمیا
 نيرانیا. ریدی اخراجی ای انقالبی دن اسالمتمهیا

 طیعه شرا نئچه دفري عصرده بچني کچونی ایچاغداشالشماس
 یغيلي باشچني ستارخانللردهی ای ج-١١ -١٩٠٥. ریشديارانمی
 جهد لکی انهي مدرنلشمه سني ئولکه نی مسروطه حرکاتلهیا
بو .  قاندا بوغولدوندني طرفرتجاعیاما بو حرکات ا. یدیا

 تهي حاکمی سالله سوی مدت سونرا مرتجع پهلوريحرکاتدان ب
 – ري اوالراق بیتینو للرهي مبارزه نسیرانداکیا. یلدیريگت
 لري مشروطه چنداي حرکاتیاباني محمد خخيش.  اوتورولدونهیريب

 ی سکلشمهي دموکراتنيرانیبو حرکات ا. لریردیدیده اشتراک ا
بودا . یدی اانی جرلکی ادنی اوغروندا مبارزه اتیو جمهور

 اي دنینجيکیا.  اولدوی قورباننينياستي سرنجیي انيجانيارت
. ی دورو باشالدکلريشیي و اوندان سونرا دهندي عرفه سیساواش

 -ی دا مللتلر ئوز ملراندای ایميباشقا ئولکه لرده اولدوغو ک
. الری قالخدهی مبارزه چونی اتمکی الده اینی حقوقالریاسيس

 هر نيني حوکومتی ملجانی اوالراق آذربای سجهيبونون نت
راق  دفه اواللکی کوردوستاندا دا کوردلر الهی ایمیاردی یفلطر
 لی اريموجود اولدوغو ب.  قوردوالرینی حوکومتلریمل

 یمل (ینی تورکلرجانیآذربا) ٤٦ -١٩٤٥ (ندهيعرض
 اصالحاتالر ی و اقتصادکي دموکراتییتدی اجرایا) نيحوکومت

چون ی ایقی تصدنیزيمیکلریتدی اديق. ریبو گونه قدر ال چاتمازد
 لکی اندهيخی تاررانیا. ریبدي نچه اورنک گوسترمک واجريب

 نالریقاد. ی برابرلشدلرلهيشي حقوقو کنینالریدفه اوالراق قاد
 رانی ایاما بو گونک. الری سئچمک حقوقو قازاند-بيسئچ
 عضوونه ري بزيارارسی نيتي جمعینالری قادیتيحاکم
، ١٥ یاساسی آنارانی حقوقو انینالریبو گون قاد. یردیويچ
 ماده ی باغللهیا یني تامنی حاقالری ملندهی ماده لری ج-٤٨، ١٩

 جرای ایاناشی لهی ای تاپسادا، محدود اولماسینيلرده ئوز عکس
 یرانداکی ده ایتي حاکمکيللی اري بنيقیدکتر مصد. اولونمور

 رانایبو حرکات ا. ی دلمهي بشهی دیني سدارهی اصول اقيشاهل
 یئولکه ده اقتصاد. یردي گتو دولت قورلوشیپارالمنتل

 داها چوخ ی نفترانی اندهي سجهيتبونون ن. یاصالحات باشالد
بو دورد . یدی ای لتمهی خدمت اناي انکشافنينياتی اقتصادنينيخالق

 اوالن ی طرفدارکيلينی یکیندی ایسي باشچنينيسي هامنيحرکات
 نی قوه لری چاغداش،یکچيلينی ک،ياما دموکرات. یدیترکلر ا

 ناي قدارجاسندني طرفتي حاکمی مرتجع مرکزیسيهام
 راندای سه ده اتمهی الده اجهي نتريو حرکاتالر بب. بوغولدو
ئولکه . دوی قویني اساسني دوشونجه نکيدموکرات

و »  حاقالریمل«، »عدالت «،»قيآزادل «،یوطنداشالر
بهمن . لریردیدی طلب ایستکلری اکي دموکراتیميبو ک... رهیسا

 بو انقالبا دلريبوتون ام.  طلباتدات دوغدوو محض بیانقالب
 ی سببرمهی انقالب باش و،یتاسفلر اولسون ک. یدشيباغالنم

 وعدلره عمل ییردی وهي اهال،یاناشی مکله لمهي بدهی عالج الهیا
 شهي همالريجانلی آذربانداي انقالبلی جو ا-١٩٧٩. ی دلمهي بدهیا

 رول یجی آپارندهي سکلشمهي دموکراتني ئولکه نیمياولدوغو ک
 نداني فورالنيلی ای ج-١٩٧٨ائله بو انقالب . یشدينامیاو

 وقیسو« و قدانیلدي داغييیرليسووه ت لر ب. یشديباشالم

 تي ماهینی ونونهی اي سونرا دنقدانیسونا چاتد» محاربه
 یکی ااستي قطبلو سیکی الخالق مناسبتلرده انيب. یلدیریو

. ی عوضله دلوکله تک جوتینیری ئوز ی بولونمه سهیجبهه 
 ايبو دا دن. داخل اولدو نهياستي ساي دنینيترم» قالباشالنما«
 یاستي سايتک قطوبلو دون. یردی وتي ماهینی نهياستيس

 ی ئوترنداني اولونماسني تامنينی ماراقالری و حربیاقتصاد
 ريکي سوز، مطبوعات و ف،ی انسان حقوقالر،یدموکراس

 ی دوزناي دنینی. ريخيچ ئونه پلرينسی اساس پریمي کیغيآزل
 ناي فورماالشماسنی دولتلریق ائله جه ده حقونیتلري جمعیمدن
 ئوزونو ی عکسني بو پروسه سراندایاما ا. یاراتدی طیشرا
 اؤزونون می رژیبوراداک. ری گوسترمکده دلدهي شکقیقابار

. ی دلمهي بدهی قبول ایالري اصالحاتچییردیشديتیدوغوب 
 صلح، تهلکه ادايدن. ی دا گوجلندها داالري باسقیئولکه ده ک

 ی سلمهیدی محو انينی سالحالرنيغري قی کوتلوک،يزليس
 هی تمهی الده ای آتوم نوه سالحرانی هالدا، اویورودولدوی یاستيس
 سوروکله عتهي وضی بحرانلنينياتیبو ئولکه اقتصاد. ريشيچال

 اوغروندا ی و انسان حاقالری مل،ی دموکراس،یاناشیمکله 
 ینييزلي تهلکه سنياني ائله جه ده بولگه و دن،یمبارزه آپارانالر
 رمکیلدي مذاکره لر آچمادان بیخیاوزون تار. ریهده له مه ده د

 نهی طلبلرنياني دولت قورلوشو چاغداش دنرانی ا،یاوالر ک
 دارهی انيتي حاکمکي موجود تئوکراتیچونک. ريرمیجواب و

 قي تطبندهييلي چدارهی ای اصولو اورتا عصرلر ساواشتمهیا
بئله . ريتمی افادهی ایني سرادهی انيبو قوروم خالق. اولونوردو

 ی پرده سینی اسالم دنی فردلریری آ-یریدولت قورولوشوندا آ
 هیدولت حقوق نظر. ورالری قوای اورتاینی لررادهی ئوز اندايآلت
. وخدوری ی اساسی علمري بچي هنيمی اساسأ بو رژنهيس
 دئمک درکی اشيخي چپلردنينسی پرزيمیييتدی ادي قدایوخاری

 ینی دی و ائله جه ده هر هانسیتیور اسالم جومه،یاوالرک
. ريرمی جواب ونهی طلبلرنيانيدولت قورلوشو چاغداش دن

. ریمکدی د»فيتکل «عتی گوره شرپلرهينسی پرینی دیچونک
 سهی اتیاما جمهور.  باشا امر و اطاعت وارريبورادا ب

 ای اسالم و کله،يبئله ل. ریمکدی د»یرا «،»ی سسنيخالق«
 لهی ای طرفیري او بني طرفري بندهيه س افادیتی جمهورنینلرید

 ی باغللهی گله جک دولت قورولوشو انيئولکه ن.  وارتیضد
 ظلم راندایا. بيلیخاري چهیمذاکره ) االری دهیا (رلريکيمعاصر ف

 بو مداني باخیني تامنينی حقوقالریاسي س-ی ملانیاشای ندايآلت
 ري بني معراراقی آراشدبیي توپالی لرهیدوشونجه و نظر

ئولکه . ریندندی طلبلرني زامانی سلمهیري گتهی ارصه نيشيباخ
 نهی پروبلملری و حوقوقی اجتماع،ی اقتصاد،ی مل– یاسي سنين

 منفه ی ملنی گوره، ملتلرنهي موقعنی الخالق مناسبتلرنياساسأ ب
 اجياراتماغا احتی ی دولت قورلوشو فورماسغونی اونهیلر
 ئولکه لرده انیلما اویملی رژکي دموکراتخأیتار. ولوریدو

 مرحله ديچي کچونی ایقي اصولونون تطبتمهی اداره اکيدموکرات
 نداني ساواشاي دنینجيکیبو ئوزونو ا. ريلیي سای ضروریس

 یمي کرانیاونا گوره ده ا. بیي قلهی دورونده تصدیسونراک
 نیپلرينسی پرکيموکرات دولتلر اوچونده دیچوخ ملتل
 ديکچ. ری مطلقدیس مرحله ديچي کچونی ایاوتوروشماس
 نيطی شراچونی ایقي تطبنیرلری دکي دموکراتینيدورونون تمل

 ینی مناسبتلرندای ئوز آراالرنی ملتلری ئولکه ده ک،یلماسیارادی
   لي تشکینيلماسیری فورماالشدی نورماالری حقوقنيملیتنز
   دورومونو نظره آلساق،یکیندی انيرانی ا،یاودور ک. ریدیا

   لمهی اورنک گوسترچونی بورژوآ انينیلر دولت مدلیاوروپاداک
  ٥                                         ادامه درص     

٤
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   دورونوندي کچی سلمهیدی جهد انهيقي و اونون بورادا تطبیس
 یئولکه ده ک. ریلدیي دن ممکن دتمهی اجرای اینیپلرينسیپر

 ینیتکلری ای مرحله سدي کچنماقال،يه آل نظری وضعتنیملتلر
 الخالق ني بغونی اونهي حللني مسئله نیاوغورال باشا چاتماس

 نيانيدموکرات. ریديلي آسندنيني باشا تامري بنينیپلرينسیحقوق پر
 نيني حقوق دولت،یارانماسی نيتي جمعی مدن،ی و انکشافیقيتطب

 ینیگله جه  ني الخالق حقوقا اساسأ بو دولتني بیفورماالشماس
 ی وضعتلمازيخي چو موجود مورکب نيرانیا. ریرینلشديمع

 تهلکه ینيغي وارلی مل،ی طالعن،یني وضعتنی ملتلریئولکه ده ک
 ئولکه ده خأی تار،ی کری بوندان عبارتدکيگرچکل. وری قونايآلت
 خالقالر، او جمله دن ترکلر، کردلر، عربلر، بلوچالر و یک

 ی قورونماسنينیقالريوارل ی زمان مل– زمان یباشقاالر
 ني ـ تأمنينی حاقالری بو گون ده ملش،يماوغروندا مبارزه آپار

 ده سترسهی اشده،ي کچمستریا. رالریدي اسرارلنداياولونماش
 پروبلم ئوز یتلي عهمري دولت قورولوشوندا بئله بیکیندیا
 نيني بحرانکيلي ئولکه ده دولتچسهیبو ا. ریبدیي تاپماینيحل
 ی ملرلرلهی دکيدموکرات. ریندندی اساس پروبلملرنينيارانماسی

باشقا سوزله . ریديقليلي قارشی و حل اولونماسیني تأمنيبحران
. ریدی ممکنسوز اینيني حلندهينیري او بوخلوغو،ی نينیريب
آنجاق بو . ریندیدی هدف آیمي کوی گوروندولدني تحلیساسيق

تورولمه  مانعه لر آرادان گوی بللچونی اولماق الیمقصده نا
 لهي بدهی اني دا تأمیالر حاقیداها دوغروسو ئولکه ده مل. ریديل

 موجود چونی ایارانماسی نيمی رژکيجک دموکرات
 و تي حاکمی و دولت قورومو مترقتي حاکمکيتئوکرات
 یسي ئولکه اهالندهياصل. ریدي عوضلنمه لملهی رژکيدموکرات

 تيونان حاکم اولعتی موشالهی ایانقالبالردان و قان توکولمه س
 و نجی دیکلريکليشیي دوتوناو ب. ورولوبدوری ندنیکلريکليشیيد

ائله معاصر . ریدی طرفدارنيني فورمادا حل اولونماسیمدن
 دایوخاری. ریدی اشيخي چیمي کی ئوزونده بونون طرفدارنيانيدن
 ی حاقالری ملتلر ئوز ملی ئولکه ده کیمي اولوندوغو کديق

 یاما بو مبارزه ن. رالری آپارماقداد وشياوغروندا مبارزه آپارم
 یخی تاریآج. رالریخاري چنداني لر ئوز مجراسقوه راي سريب

 الني دانیغي وارلی تاپدانان و ملی حاققط،یتجربه و موجود شرا
 ني مبارزه آپارماغرگهي بنداي آلتیتلري منصوبی ئوز ملیملتللر
 میژ و رتي حاکمراندای ا،یبئله ک. ریدی اکتهی دینيتیيضرور

 نينی حاقالریللي خالقالر ئوز مشهي همندهي عرفه سیکلريشیيد
 نياما بو طلبلر تأم. بالري قالخاغای آلهی ای طلبی اولونماسنيتأم

 نیتلريعي وضی بحرانلیمي کیکیندی ای ئولکه نقدانیاولونماد
اگر گله جک دولت .  اولموشدوریري عامللردن بیارانماسی

 سه او مرتجع تمهی حل ا بو پروبلمیتيقورولوشو و حاکم
 ندني و اولکینی گله جکده وأولکه ده ه  هم د،یاناشیاولماقال 
وأولکه ده .  بحرانال اوزلشه جکنيلميشیي دتجهي ماهن،یداها در
 نوبه ده لکی ای اوالنالری قورولوش طرفدارکيدموکرات

 تاپداالنان ی حاققوی بوللری اونالر ا،ی کرالریدينظره آلمال
 چي ه،یاودور ک. ریدينمالي نظره آلیني تأمنينیالر حقوقنیملتلر

 ولوی ی سلمهیدی ارنی ملتلران،ی اولمای کوکو و اساسريب
 ،یاوله ک.  اولورزي سجهي نتی مبارزه سنيقوندارما واحد ملت

 ،یاودور ک. وری قویني اساسني بحرانزيمیيتدی ادي قدایوخاری
 فادهی ا»یلقسووه ت خا« سونرا قدانیلدي داغييیرليسووه تلر ب

   نياما بو ئولکه ن. وشدو قوخهی تارکدهيرلي ده اونونال بیس
  یندی اقالري آزلکي اولموش ملتلر، ها بئله اتنی وطنداششيکچم
   یاولک. رالریاشاتماقدادی نداي آلتی آدی ئوز ملتلرینیتلريده مدن

  
  
  
  
  
 ده نلشمهي مناسبتلر داها دا گرگیچی اتي ده حاکمسهی مقاللرلهیا
 هی تمهی اری باسد– بونو اورت یاقتدار منسوبالر. رید

بو . رلريلمي ده بزلهي گیتی ضدینداکی آراالرشساالردايچال
 و سهي مجلی ملی نوبه ده ئوزونو اسالملکی ایگينليگرگ
. ری آشکار گوسترقي ئوزونو آچی قاباغیلري سچگدنتیزیپر

 قوه لر ، ني و اونو کناردان دستکلیچی اتيحاکم
بو . ري اولوناجاق قدر نظره چارپسيالر بو زمان حقوروپالشما

 لهی ای ماراغتي کوکونده حاکمنی و بولونمه لرنیتلریضد
.  دوروری عمرونون اوزاتماغنيمی هم ده موجود رژ،یاناشی

 دنينی) یباريات (ینامی االي سوسیکلریرديتیبوتون طرفلر ا
عدلر  وراي سري بو زمانالر ب،ی کیعيطب. رالريشيقازانماغا چال

 -١٩٧٩ اعالن اولندوقدان سونرا یتیاسالم جمهور... لریریو
 شينامی اوی دا اساس رولالری باش توتماسنيني انقالبلی ایج
 و یاساقالندی یتلري فعالنیالتالري تشکیاسي س– ی و ملیاسيس

 قات مبارزه یکی ای اونالرا قارشسهی الدنی ای ج-١٩٤١
 جهي  نت»یاتيمه عمل زلهيتم «کي دموکراتیبو آنت. یباشالند

 قي و آزادلتی جومهور، عدالت،ی دموکراسی ئولکه ده کندهيس
 انسان اعدام اولوندو، اوچ نلرلهي مشياوغروندا مبارزه آپارم

 تمهی ترک ایوطن) وطنداش (ني چوخ دوشونن بوندانيليم) ٣(
بو قدر اعدام، سورگون، مهاجرت، حبسلر و .  مجبور اولدوهی
 ئولکه ده مخالف اراق،یالرا باخما قاداغاتي فعالیاسيس

 اسالم ندهیللری الکی انيتيحاکم. لری دلمهيب دهی لغو ایدوشونجه ن
 چي هب،يسونراالر بونودا بوراخ. الریاراتدی اي پارتیتیجومهور

 حزب اهللا قورومونو داها انی اولمای نظامنامه و مرامنامه سريب
 ري بندهيم دولت گوره اسالنهیکلریدی دنیاونالر. لریردیدا گوجلند

 می رژلهی ای حزب اهللا واسطه سنی اوالر، او دا اهللا ايپارت
 اراتماغای»  قانون- دایقا «غونی اونهیستکلریئولکه ده ئوز ا

 و یاسي ده سنهی اراق،یاما بوتون بونالرا باخما... یباشالد
 راندای اطدهیچاغداش شرا... یاراندی الالري تشکیاسي س-یمل

 سورولموش ی لرهی اری داهی و مسئله ی پروبلمکيليدولتچ
 نی پروسسلریاسي س– ی اجتماعیولالری شيخي و چفلريتکل
 نيرانی دورومونا اساسأ اني شراطیرلی کلريکليشیي دیغیاراتدی
بونونال عالقه . ریري گتهي گوندلینيي واجبلنيني دولت مدلنینی

 یاسي س– ی ملني ئولکه ده هر ملتی چوخ ملتلريدار بئله ب
 فورما و ني نظرده توتوالن دولت،ی اولونماسنيقونون تأمحقو

 قورمالر یاسياونا گوره ده مختلف س. ریديلي آسقورولوشوندان
 ای پروقرامالر، فکرلر اورتایدلي چشری داهیو فردلر بو مسئله 

 کيلي دولتچنيرانی اکيللی اوزی سون یبونال باغل. ورالریقو
 نيتي حاکمندايکاتمشروطه حر.  نظر ساالقی ئوترنهيخیتار
 لمهیدی انی لرشمهیي دندهييلي و دولت اداره چی سلمهیریشدیيد
. یدی اوخی ،ی اوالر کمکید) پالن( پروقرام ی باغللهی ایس

 یاسي س– ی ملشيخمي چداناي پروسسلرده میخی تاریسونرا ک
 .   شالري کناردا قالمامکدنيسلي بو ناقانالریجر
 یمي کانی جریاسي س– یمل لکی ای حرکاتیاباني محمد خخي ش

 یني سلمهیری داها چوخ ونينی حاقالری ملنينی تورکلرجانیآذربا
 یني تامنی حاقالریبو حرکات ئولکه ده مل. یردیدیطلب ا

 ندان،يغی مبارزه آپاردناي حکومتله تک باشی مرکزندانيميباخ
 تهي مغلوبندنیي دتمهی اه احاتایای دهی بو ای ملتلرانیفارس اولما

 ،ی بوروموش جنگل حرکاتیني شمالنيئولکه ن. یاوغراد
 گوره نايغی فورمادا تهرانال مبارزه آپاردینيخوراساندا دا ع

   یسونراک.  اودوزدوالری مبارزه نیاسي س– یتکله نرک مل
  ٦ ادامه درص                                                    

٥
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  ی و کوردستان ملی حوکومتی ملجانی ده آذربامرحله
 ندانیقالریارارالنمادی تجربه دن دوزگون یخی تاریحوکومت

 ئولکه ده فارس کله،يبئله ل. الریاوغورسوزلوغا اوغراد
 هر ندانیقالری قالخمادهی مبارزه کدهيرلي باشقا ملتلرله بانیاولما

 تیهان.  دوچار اولدوالرتهي مغلوبقدايلیری آ– یری آیريب
 نیالتالري تشکیاسي سی زمانی فورال انقالبلدهی ئجو ا-١٩٧٩

بو زمان اساس . یدييکليشیي دمی و رژتياکم حیاساس حدف
 -١: ریالرديبونالر هانس. یدی اینمالي پروبلم نظره آلیکیا

 نيمیرژ. ی حللنی پروبلملری مل-٢: دولت قورلوشو
 نیرالتالي اوغروندا مبارزه آپاران تشکی سلمهیریشدیيد

 دا ای عکس اولونموردو چي های بو مسئله لر ندایپروقالمالر
 تاري اونی هدفگانهی نیهمن قورومالر. ریشديلمیریناقص و

 ی سلمهیریشدیي دنيمیدولت قورلوشو ساخالنماقال، رژ) واحد(
 کي دموکراتندانيمي مضمون باخيیکليشیي دتيحاکم. یدیا
موجود . یاراتمادی کيلينی ري بچي هنداي برقرار اولماسنیرلرید

 تمکی اديئونجه دن ق. انالری جرشيارانمیپروبلمله عالقه دار 
 نی خطلریاسي سی قاباقکانالری جرشيارانمی ،ی کریمدیالز

 ده تمهی تکرار الدهي باشقا شکای بو و ی صهولریغیبوراخد
 اساسأ انالری جرشيارانمی اناشماقدای نهي حلنيپروبلم. رلرید
 :رلر بولونوهی حصه یکیا
 :ستلريرانی پان ا-١
 :انالری جری  مل-٢
 : نئچه قوال بولونورلرري بونالر اساسأ بستلر،يرانی  پان ا-٣
 هی نئچه حسه ريبو قول ئوزو ب) لريسلطنتچ (الري شاهچ-  -٤
 .ريلیریآ
 ،ی قولالرني جبهه نیبورا مل). لرينچیمدرن د( مذهبلر یمل
 .رهی و سایاسي پارتالرياشلی سئورلر، تی جمهوررانیا

 نئچه قوال ري ب،یاسي او جمله دن توده پارتسولچوالر،
و ) ولویفحله ( راهه کارگر ،یالتي تشکلری فداشيپارچاالنم

 قی و الیاسي پارتتی جمهورکيدموکرات... رهیسا
 سولچو شيچميبو قورمالر اساسأ ک (یاسي پارتالريکاچيرسپوپل

 شيلمي چکی آدالردایوخاری). الریشديلمیری آانالردانیجر
 ستکلری و اورتا ای عمومچونی االتالري و تشکانالریجر
 اياسيليمي آسنی باشقا ملتلران،ی اولمایاساس: ریالرديداکيآشاغ

 رانی ایاشلی ٨٠ «شيلمیارادی ندهي سجهي نتیاستي سی سلمهیدیا
 ی چوخ ملتلنيرانی ا-:  قورماقمی رژکي دموکراتچونی ا»یملت

 ستي فارسپان –ه آلماماق  نظریني عاملیئولکه اولماس
 ستلريرانیپان ا. رمکیتدی دوام ایني سورودولمهی نينياستيس

 ی دا فرقلشداي باخناي گله جک دولت فورماسنيرانی اندايآراس
) طي بسایواحد و  (تاري گروپو اونري بنیاونالر.  واراناشماالری

 نيتی جمهوری فدرال فورمالسهی ایلریري او ب،یدولت
 دا نداي آراسالري فدرالچستيرانی اانپ. رلریي ستهی اینيقورولماس

 یمي ئولکه کی چوخ ملتلیرانی ا،ی کریائله قورومالر وارد
. رالريي تانینيپينسی پرتمهی اني تعیني رک ئوز مقدراتدهیقبول ا

فدرال . رلريرمي گتقينلیدی آنهيتي ماهپينسی پرنياما اونالر هم
 التیموجود ا (یستمي ستمهی ادارهی ا– یاسيدولت قورلوشونو س

 تيحاکم. رلریدی تسوور انداياساس)  اوستانالرا گورهایو 
 اوالن شهرلر ندهیکلريلي تابعه چنی و اونالرالتی اینیبولگولر
 یالتالري تشکونلوی ی ملیبوله لر. رلریرینلشدي معندايآراس
 پي بو تنداي قورونماسونونی بوتوولونيرانی ازيالنی الر،يميتان

 فارس یللری دیاونالر مل. ریاقد اوالجیجیپار آالتالريتشک

 ینيلی فارس دالتالري تشکنيهم. ورالری قوندهي کولگه سنينيلید
  ائله بوندان و . رالریي سا»یلی دتيي عنصای و لی دیعموم مل«
  
  
  

 ولی گلمه دنه حقوق پوزونتوسونا تهي حاکماراقیبوردان باشال
  .لریریو
 نیالتالري و تشکنیانالری جریمل: انالری جری مل-٢ 

 .یاناشماالری ری دانهي مسئله سکيليدولتچ
 ساجاي حاقدا قیشي باشخنهي حلني پروبلمنیستلريرانی پان ا

 و التالري تشکی ملانی جریرياو ب. یلدیریمعلومات و
 بو ملتلر راندای ا،ی ککيي لمهیئونجه دن د. ریددیدوشونجه لره آ

رکمن و تورک، فارس، کرد، بلوچ، عرب، ت: موجوددور
 -یاسي سني سونرا ئولکه نکدنیلدیري گتتهي حاکملریپهلو. رهیسا

بوندان سونرا فارس . یلدیریشدیي قورلوشو دتمهیاداره ا
 ی مه معروز قاالراق، ئوز ملتمهي سی ملتلر ملانیاولما

 الده ینی حقوقالری قدر ملهیيندی الرکیدی محروم اندانیحاقالر
 شي معروز قالمتمهي سیسا مل اولدهیئوته ر. شلري ملمهي بدهیا

 یشي باخهی مسئله نیالتالريشک تیاسي سنی ملتلرانیفارس اولما
بو . رکيچي نظردن کی ئورنکلرراي سري بمدانی پروقالرریدا

 اوخشار جهتلر ندانيمي فکر باخنداي آراسالتالريتشک
 ی حکومته قارشستينی شووی مرکز-: مسئأل. موجوددور

 وي دولت قورلوشونا آلترناتیکیندی انيرانی ا– مبارزه رگهيب
 ني حکومتی مل،ی سورولمه سهيل رهی انيزمياوالراق فدرال

 یمي اساس شعار کیپينسی پرتمهی اني تعیني مقدرات،یارانماسی
 او انیاشای ندهيسي اراضنينیري ب-ري و بی اراضتمه،یقبول ا

 نيتي حاکمی مرکز،یني تأمنينی حاقالری ملنی اتنوسالریريب
بونا نومونه اوالراق،  (ندايماتي قورلوشونون تقستمهی ادارهیا

 یلماسیارادی نیالتلری مختلف اناي حسابنينی تورپاقالرجانیآذربا
 جانایبو گون آذربا. ریشدي پارچاالنمیسي اراضجانی آذربالهیا

 بو ريمي داشینی آدجانی آذربای حسه سني معنی تورپاقالرديعائ
 ندهيستمي ستمهی ادارهی ایرلی و ی مرکزندهيدا ئوز نوبه س

 گله ندای پروقالمالرندایالتالري تشکیمل). ریارادیپروبلملر 
 تصوور نیدی دا تام آشداي باخنايجک دولت قورلوشو و فورماس

 تسهی اتي تثبندای پروقالمالریني مقدراتی ملیسيهام. وخدوری
 حاقالر یمل. رالريقالمي آچینيتي ماهنيپينسیده، بئله مهم پر

 ی ملیسي ده هامچي هنیالتالريمبارزه آپاران تشکاوغروندا 
 سول نداي آراسنیاونالر. لللریي دولوی ساغ تماک،يدموکرات

 یاليولوگیدی دموکرات االي سوسست،يالي سوسونلوی
 دولت وي فدراتالتالري تشکیمل.  موجوددورالتالردايتشک

 ،یاناشی اولماماقال نیدی دا تام اندايمي باخیرلريقورلوشونا فک
 ی اقتصاد– الي قورومو، سوسیرلی: مسئأل. (ريکنمیلمه سوع

 نظرع آلمادان باشقا ی پروبلملریميبو ک... رهی و ساومدور
 ئورنک ینيقي باشا تطبري بینی قورلوش فورماالرنیدولتلر

 یوي و سجیشیي آنالني فدرال دولتای و رمکيگت
 ).یلماماسیرینالشدیدی تام آلهی ایري ب-ري بنينیتلريخصوص

 دولت قورلوشو وي گوره فدراتنهي سهیولت و حقوق نظر د
 و حاکم ئولکه لي نئچه مستقرياگر ب: ريلی بئله گوتریشیيآنال

 ینی منفعتلری حرب،ی اقتصاد،ی اجتماع-یاسي سنينیئوزلر
 اونا ارادارالرسا،ی کيرلي بیاسي سلهی ایقوروماق مقصد

 ش اولمولياوللر مستق: ريلیي دولت قورلوشو دويفدرات
 قورلوش وي فدراتنهييرلي کونوللو بی اتفاقداکني همنیقورلوشالر

 خماقداي اتفاقدان کونوللو چ،ی کریمدی الزتمکی ادي قر،يلیيد
 التالري تشکی مل،یمي کییلدی گوستردایوخاریاما . ممکوندور

 ،ی اوالرکمکید. بالریي نظره آلمای مسئله لریبو و آنولوژ
   دولت قورلوشو ويفدرات ه بئلالتالرداي تشکستيرانیپان ا
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  علمه. رالریریشدی قاریتلري خصوصیعوي سجلهی ایشیيآنال
 دولت حقوق چونی ارمکي گتقينلیدی آهی مسئله بياساسالن
 دولت وي اساسأ فدراتهی هینظر. دکی مراجعت انهي سهینظر

 :ریبئله د) یتلرياساس خصوص (یکلريقورلوشونون ئوزلل
استان،  (کتلردني سوبیری آ– یری اونون ایسي اراضوي فدرات-
 - ر،ی عبارتدلردنياراض...) رهی و سای کانتون، جمهورالت،یا

کمه  مح،یجیدی اجرای ا،یجیری قانون وی عالنيبئله دولت
 یرلی دولته مخصوصدور، فدرال و ی مرکزیتلريحاکم

. ریرینلشدي معاسای بولگوسونو آناتلري سالحنداياورقانالر آراس
 ،یجیدی اجرای ا،یجیری ئوزونون قانون ونينیکتلري سوبايفدراس

فدرال .  دا اولوریاساالری آنایاناشی لهی ایمحکمه اورقانالر
 یستمي سکيزلي س و تهلوکهی حرباست،ي سیدولتلره خارج

فدرال دولتلرده، . ري جمله شندهي النيتي حاکمیمرکز
 ده جه دریتلي اهميیلي دولت مستقنیکتلريسوب

 نداي آراسکتلريفدرال دولتلر مرکزله سوب. ريلیریمحدودالشد
 زهيمیکلریتدی اديبوتون ق. رالريارانیکونوللو مقاوله لره اساسأ 

 ی عنعنه سیستمي ستمهی ادارهی اکي دموکراتراندایراغمأ ا
 اناشماقی کي پرات– ی علمهیبونا گوره ده مسئله . ریبدیياولما

 ندايملتلر آراس. ی اوالردغونیداها دا واجب و مقصده او
 دولت وي و فدراتی جک پروبلملرلهي بالیارادی ای و ارانانی

 ینیکلري و ئوزلشیي آنالزيميغی ساداالددایوخاریقورلوشونون 
 رانی ا،ینظره آلساق گورونور ک) ینیتلري خصوصیويسج(
 و یني ئولکه ده ملتلر حقوقوقنون تأمی چوخ ملتلیميک

 امکان و چونیکچمک ا) بالواسطه (شا باري بایايدموکرات
 ی و اوزون مدتلنیتلري حاکمی مل،یاودور ک. وخدوری طیشرا

 ني معچونی ایني دولت قورلوشونون تأمشي ملمهیریمرکزلشد
 ی مرحله سديباشقا سوزله کچ و ی مرحله سقيرليحاض
 .ریمدیالز
 ئولکه لرده یچوخ ملتل.  و دولت قورلوشوی مرحله سدي کچ

 لهی ای قورونماسنينی دورونده انسان حقوقالردي کچایايدموکرات
 ی هانسچونی ای سلمهیدی اني تأمنينی ملتلر حقوقالر،یاناشی

 مقبول ی و ائله جه ده دولت قورلوشو فورماسیدولت فورماس
 دولت حقوق چونیا رمکي گتقينلیدی آهی مسئله لر؟ي بالیيسا
 اناشماقالی ی علمهيليدولتچ. ریمدی اساسالنماق الزنهي سهینظر

بو زمان . قيي رک آختارمالکنهی دا علمه سوینیولالریموجود 
 ئولکه ی چوخ ملتل-١. ریديلمالیری سوالالر جوابالندیداکيآشاغ

 کچمک ائله جه ده ئولکه  قورلوشاکيلرده استبداددان دموکرات
 ی اوزون مدتلچونی ایني تأمقوقونون ملتلر حیده ک

 ساي قوخسای. ریمدی دولت قورلوشو الزشي ملمهیریمرکزلشد
 ؟یمدتل

 نهيپينسی پرتمکی اني تعیني ئولکه لرده مقدراتی چوخ متل-٢ 
 دولتلرده ني همیاناشی لهی اینياساسالناراق ملتلر حقوقونو تأم

 نهي مرحله سدي کچچونی ای حلنیپروبلملر ی و مدنیاراض
 ؟ی وارماجياحت

 ر؟یدي دولت قورولوشو نئجه اولمالنيني مرحله سدي کچ-٣ 
 دولت قورلوشو ی مدتلساي قچونی دورو ادي کچ،ی کاودور
 ئولکه ی دن چوخ ملتللمهیري کچاتاي حینی اساسالرنينيفورماس

 دن تمهی اني کچمه دن، ملتلر حقوقونونو تأمایايلرده دموکرات
 اتاي دولت قورلوشونون حشي ملمهیری مرکزلشدیاوزون مدتل

 ی ملتلوخ چی مرحله سديکچ.  مومکونسوزدوری سلمهیريکچ
 ندهي عرفه سی مبارزه سقي آزادلی ملنی ملتلریليئولکه لرده آس

 ی قووشماق و ائله جه ده اوزون مدتلایاياستبداددان دموکرات

 چونی ایو برقرار اولماس دولت قورلوششي ملمهیریمرکزلشد
   موجود نيرانی فورمادا اولسادا اسايق. ری مرحله دري بنيمع
  
  
  

 مختلف ونوني و ائله جه ده اوپوزوسیستمي ستمهی ادارهیدولت ا
 کيلي چدارهی گله جک دولت اوی سوردوهي لرهیفورماالردا ا

 اونو شي باخري بی ئوترناي و قورلوشو فورماسیفورماس
 و ائله جه نيني غلبه چالماسنياني دموکراتانداری ا،ی کریگوستر
 ني ئولکه اوالراق ملتلر حقوقونون تأمی چوخ ملتلرانیده ا

 دولت ی بوراداکیجاسي باشلندنی اساس سببلرنينياولونماس
ائله . ریدي مه سکنمهی اساسالرا سوی علمنينيتمي ستمهی ادارهیا

 ی سلمهیري گتقينلیدی فورمادا آی علمهیبو سببدن ده مسئله 
 وندهی ئوزلوی دولت فورماسکلهيبئله ل. ريخي چداناي میتیضرور
 .ریری عالقه ده اوالن اوچ اونسورو چملشدیقليليقارش
 .یستمي سکيلي چدارهی دولت ا-١
 .ی دولت قورلوشو فورماس-٢   
 .ی فورماسکيلي چدارهی و دولت ای فورماسیمی دولت رژ-٣

 نیورلوشونو، اونالر قنينی اورقانالرتي حاکمی عالنيدولت
 ینيداسی بولگوسو قاتي سالحینداکي آراسنی و اونالرینيليتشک
 تمهی ادارهی ای فورماسکيلي چدارهیدولت ا. ریرینلشديمع
 نينی اورقانالری عالنيدولت. ريي داشیالريداکي آشاغندهيشیا
 .ریدی اني قورلوشونو معنی و اونالرینيارانماسی

 یقليلي قارشینداکيآراس وطنداشالر لهی ایتي حاکمدولت
 ریي ملهي تنظیمناسبتلر

 یقليلي قارشنداي آراسی اورقانالرگری و دی عالنيدولت
 کيلي دولتچیدولت قورلوشو فورماس. ریي ملهي تنظیمناسبتلر
 دولت ،یاناشی لهی ای هر زمان دولت فورماسندهيمسئله س

دولت . ریدی ازاحی الدهي شکی دا علمیقورلوشو قورماس
 دولت لهی ای حسه لربي ترکني دولتیفورماسقورلوشو 

 نی مناسبتلریقليلي قارشنداي اوئرقانالر آراسیرلی نيتيحاکم
 ی اراض-باطی انزی ملدنی آشکار اینیتلريخصوص

 .قورلوشودور
 ني اوالراق، دولتی فرقلنداني فورماسکيلي چدارهیا

 بولگو رلردهی و کيللي مستقت،ي بورادا حاکمیفورماالشماس
 یپلرينسیدولت قورولوشو پر. ریدی الي تحلداننيميباخ
 .ری عبارتدالردانيداکيآشاغ
 حسه لردن عبارت ی قورلوشونون هانسی داخلنيدولت

 یقليلي و قارشنينیکلري ئوهده لیاولدوغونو، بو حسه لر حقوق
 .ریرینلشدي معینیمناسبتلر
 .ریدی اني تعی مناسبتلرنداي اورقانالرآراسیرلی مرکزله
 یني دولت فورماسغونی اونهي منافعني هر ملتی ک دولتدههمن
 نيني دولت قورلوشو فورماسلهی ایدولت فورماس. ریرینلشديمع
 ئولکه لرده ی چوخ ملتل،ی مقصد اودور کندني سلمهیدی اضاحیا

 ی مدتلساي قنيني مرحله سدي کچایاياستبدادان دموکرات
 ولت اوالراق، دی دولت فورماسشي ملمهیریمرکزلشد
 شي ملمهیری مرکزلشدی اوزون مدتلنينی لرفهيونون وظقورلوش

 ندنیري ب– ري بینی دولت فورماالرشيلمیری مرکزلشدایو 
 رماقینالشدیدی آمداني باخکي پراتیمسئله ن. ریرمکدیفرقلند

سون . ی اوالردی داها ئونملرمکي نچه اورنک گتري بچونیا
لکه  ئوکای و آفراي آسی چوخ ملتلراي سري بلدهیا) ١٠(اون 
 مرحله قيرليفدرال دولتله حاض (یني مرحله سدي کچندهیلر
 ی باشا اوزون مدتلريدوور ورماقال استبداددان ب) یس

 اتاي حینيدولت قورلوشو فورماس) فدرال (شي ملمهیریمرکزلشد
 ديق. ریشدي لنمجهي اوغورسوزلوقال نتی جهدرمکيکچ

   چونی ایني تأمنياني همن دولتلرده دموکراتیمياولوندوغو ک
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  بونالرا نمونه اوالراق. ریشدينمامي نظره آلی مرحله سديکچ

 نهیکلريکليشیي دولت دندهیسودان عراق و افغانستان ئولکه لر
 بو ئولکه ايموکرات داراقیباخما) ندانيميفورما و قورلوش باخ(

 چونی ارماقینالشدیندی آقي داها دقیمسئله ن. ی قالدريسيلرده ق
 نظردن ینی اوخشار جهت لرنی دولتلرلني چکی آدالردایوخاری

بو اوخشار جهت لر . ی اوالردی ئونملرمکيکچ
 .یالرديداکيآشاغ
 . منصوبدورالرنهی ئولکه لراي اوچونجو دن-١
 .رلری ئولکه لردی چوخ ملتل-٢
 .رلریدی مسلمان ئولکه لر-٣
 عنعنه کي دموکراتندانيمي باخیستمي ستمهی ادارهی دولت ا-٤
 ...رهی و سارلری ئولکه لردانی اولمایلر

 ی و مرکزکتاتورلوقی عراقدا و سوداندا دافغانستاندا،
 ئولکه لني چکیآد. ریشديلمیریشدیي دیتلري حاکمستينیشوو

 قبول اسای آناینی داني دولت قورلوشونون اساسويلرده فدرات
 گوره، نهیکلری درمهي کچیني مرحله سدياما کچ. ریشديلمیدیا

 نداي اساسییا سنی بولگوسو بو ئولکه لرده موجود ملتلرتيحاکم
 لشه کيبو ئولکه لر دمکرات.. رهی گوره و سانايغیقورولماد

 ینی قورومالری پروبلملر بحرانلی و بوتون ملرلريلميب
 یني ئوز حلیقدا ترکمن و کرد پروبلمعرا. رالریقوروماقداد

 قورولموش فدرال ینی وندهی ئوزلو–ائله بو ئوزو . ريلميتاپا ب
ائله جه . ریری خبر وندانيولماسدولتلرده ملتلر حقوقونون پوز

دوام ) عهي و شیسن( پروبلملر ینی ئولکه لرده دلني چکیده آد
 کيللی ا٢١. ریدی پروبلملر دوام ایسوداندا دا آنالوژ. ریدیا

 انسان ونيلي م٢بو محاربه ده ( سونرا ندنيوطنداش محاربه س
 نيدرگی دندایوواالری وردی انسان ئوز ونيلي م٤حالک و 
 نداي ده محاربه آپاران طرفلر آراس-٢٠٠٥/٠١/٠٩) ردوشموشل

 دولت ويئولکه ده فدرات. ریشدي باغالنمیصلح مقاوله س
اما بونالرا . ریشديلمیدی قبول ااسای آناینی ندايقورلوشو اساس

 یاسي س– ی ملنينيالتی دارفور اني ئولکه ناراقیباخما
 مذاکره موضوسو چي مقاوله ده هلني چکی آد،یستکلریا
 اوردوسو قي آزادلنيالتیاونا گوره ده همن ا. ریشديلماماو

 ديق. ریریتدی دوام ای مبارزه نی اوغروندا سالحلقيخودمختارل
 اوردوسونون قي آزادلیالتی دارفور ا،ی کریمدی الزتمکیا

 انسان حالک ني م٧٠ ندهي سجهي نتنينیوشلری دویسالحل
. شودور دوشمونيدرگی انسان دقي آرتوندانيلي م١اولموش و 

. ریدي گنداي آراسنی و عربلرنیلری قارا دریهمن مبارزه ده کندل
 ندانينماسي نظره آلینی حاقالری بولگوسونده ملتياونالر حاکم

 وي ئولکه لرده فدراتلني چکی آدالردایوخاری. رالریديناراض
 نهي سدلمهی قبول انياسانی آنا ینی ندايدولت قورلوشو اساس

. ريلمي تاپا بیني ئوز حللکيزلي تهلکه سی ملاراقیباخما
 ئولکه ی چوخ ملتل،ی کریدی مقامالر اونا داللت النیگوستر
 بالواسطه اوزون)  واحدای و شيلمیریمرکزلشد (تاريلرده اون

 چمکيدولت قورلوشونا ک) فدرال (شي ملمهیری مرکزلشدیمدتل
 اجي احتنهيمرحله س) ديچيک (قيرلي حاضني معندايجراسی اایو 
 ئولکه ی دا چوخ ملتلراندای الهی ای اعتبارجهينت. ولوریدو

 و اوله ندايجراسی انينيپينسی پرتمهی اني تعینياوالراق، مقدرات
 ی مرحله سديچي کنداي غلبه چالماسنيانيجه ده دموکرات

 الردانيداکي آشاغی لرفهي وظنيني مرحله سديچيک. البوددور
 :ریاعبارتد

  
  

  
  
  
  
  

 ی اراض،یني ملتلر حقوقونون تأمیاناشی لهی ای حقوقالرانسان
   شي مه معروض قالمتمهي سی مل،ی حلنی پروبلملریو مدن
 نی نورماالرنی ملهي تنضنينیبتلري مناسی حقوقنیملتلر

   آرادان ینيي متناسبلیري غنی استحصال مناسبتلر،یاسلمیارادی
 نیتلر مناسبی اجتماعلهی ای استحصال قوه لررماق،یقالد
 ني تعیني مقدرالت،یلماسیارادی نی حکومتلری ملی سملنمهيتنض

 ني ملتلر حقوقونون تأمی ئولکه ده کنداي اساسیپينسی پرتمهیا
 نداي آلتی آدیملت ئوز ني اوغروندا مبارزه ده هر ملتی سلمهیدیا
. ری شرطدبي واجی گوسترمه ستي فعالی مدن– یاسيس

 ی ملت ئوز ملريچ بي ئولکه لرده هانی اولماکيدموکرات
 همن ملتلر یبوندان ئوتر. ريلمي برهی گرچکلشدینیستکلریا

 استهي سستينی شووورودولنی ندني طرفتي حاکمیمرکز
 تجربه یخی تاریچونک. رالریدي مبارزه آپارمالرگهي بیقارش

 ملت ري بی معروض قاالن هر هانستمهي سی مل،ی کریگوستر
.  ده مغلوب اولوره مبارزی حکومته قارشی مرکزنايتک باش

 – ی ملکدهيرلي بئله ملتلر بچونی ایبونون تکرار اولماماس
 ندهي مرحله سديکچ. رالریدياراتمالی ینی پالتفورماالریاسيس

 ی مدتلساي و قیل اولماتی جومهورزيالنی یدولت فورماس
 ري اساسالناراق هر برلرهی دکي دموکراتیقورلوش فورماس

 ینيسي مجلی اوالراق ملغونی اونایي سانيملت
 ساي قندهي ئوز نوبه سسهیهمن مجلس ا. ریديرمالیفورماالشد

 نيني دولت قورلوشو فورماسشي ملمهیری مرکزلشدیمدتل
 یني ع.ریديرالمالي حاضی اساسالری حقوقچونی ایارانماسی

 فدرال دولت ی مجلسی دورونون عموم ملديحالدا کچ
. ریرید فورماالشینينتي و ناظرلر کابريچي سینيسيباشچ

 چوخ راندای گوره اپلرهينسی ساداالنان اساسالر و پردایوخاری
 و یاسي س– ی ملنی ملتلرانیاشای ئولکه اوالراق بورادا یملتل

 نهي مرحله سدي کچندهيني تأمنينی دولت حقوقالر– کيدموکرات
 ضاحالردانی و ازلردني آنالیبوتون بو علم. ری واردیاجياحت

 دولتلرده ده او ی چوخ ملتلبئله ،ی کریمقصد اوندان عبارتد
 ی و حقوق دولتنيلسیارادی تي جمعیجمله دن ئولکه ده مدن

 و تي دولت قورلوشونو ماهنيتیبئله جومهور. حکم سورسون
: ی اوالردی چوخ ئونملرمکي نظردن کچندانيميمضمون باخ
 یاسي و س،ینی د،یلی د،یتيمل:  و حقوقالرقالرياساس آزادل

 اراقی اولمایلي آسندنی مناسبتلری اجتماع– ی ملندان،یشالريباخ
 ني رهبر توتاراق تأمینييي قانون عالکيدموکرات
 گوره، دولت ناي معاصر آنالمنيدولت. رالریدياولونمال

 یتلرده حقوق نورماالر مناسبیقليلي قارشنیوطنداشالر
 حقوقون ندهيحقوق دولت. ریدي گوسترمه لتي فعالنداياساس

 نينی حقوق وطنداشالر،ی کریينای ال او زمان روویاوستونلو
 ریتدریيبئله شعا. نيتسی اشيخي چیمي اولچوسو کنينيغيآزادل
 و حقوق کيدموکرات. لري عدالت کوم سوره بتدهي جمع،یک

 تدهي جمعی اجراسنی قونونالرشيانماری نداي اساسنينیقونوالر
 ی انشکافني اورقانیجیری قانون وزيالنی.  تجسومودورنياعدالت

همن . ریلدیي دیترلی چونی ای قورولماسنينيدولتحقوق 
 ندني باشقا اورگان طرفب،يلیدیاورگانالردا قانونالر قبول ا

 نيني حقوق دولتی مه سلمهیري کچاتاي دوزگون حنیاونالر
 حقوقون ،ی اساسالری حقوقنييليدولتچ. ری دنهيهيعل

 نيتي جمع،يی حقوق برابرلنی قوه لرستحصالی ا،یغيحمکرانل
   طرفدن ی اقصادیني مه سلمهیریوکسکدی یني و رفاهنينيفانکشا

  ٩ ادامه درص                                                      
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  ....ندهي ئولکه سراني ایچوخ ملتل
  
  
   آزادی اساسالری اجتماعنينيحقوق دولت. ریريچ کاتايح

انسان و . ریری ئوزونده جملشدینيسي ترقی اجتماعنیوطنداشالر
 یاجتماع. ری دندهی هر زمان دقت مرکزیاونون ماراقالر
 یونماس قورنينيقتیاي انسان لیسي و ان ئونملزميعدالت، هومان
 ندهیر و فرد اوزریدی الي تشکینیرلری اخالق دنينيحقوق دولت

 زمیتوریآوتور. ریدی اثنايستی ایغيليهر جور ظلم و زوراک
 ني زماندا جمعتینيع. ری انگل توره دنايارانماسی نينيحقوق دولت

 ضد ایاسای حرکت آناري بچي هندهيحقوق دولت. ریدي لنگینيسيترق
 حسه لمازیری آنيني حقوق دولتيييی عالنياسانیآنا . ریدياولمامال

 ،ینييلي عالنياسانی ئونجه آنادنيقانون هر ش. ریدي و عالمه تیس
 تدهي جمعني اورگانیجیری قانون ون،ينيستميمحکمه حقوق س

 نيتيشخص. ریدياراتمالی ینييعدالت و حقوق سابتل
 محکمه حقوقو نات،ي تامی اجتماعل،ي تحص،یغيتوخونوزمازل

 یدولت اورقانالر. ریمکدی دی اولونماسني تأمنیقالر حقویفرد
 جلب تهي پوزدوقدا مسئولینی لرفهي وظ،یع اولمالحقوقا طاب
 اساس نينيتي و فعالیلي تشکني دولتیحقوق. رالریدياولونمال

 قانون یعال. ری بولگوسوندن اعبارتدتي حاکمیپينسیپر
 طابع قانونا نينی و محکمه اورقانالریجیدی اجرای ا،یجیریو

بئله دولت قورلوشو مضمون و . ری اساس شرطدیاولماس
   دارهی اتاري و توتالنينيتي واحد دولت حاکملهی اعتبارتيماه
  ني ئولکه نتدهینظرده توتوالن جمهور. ري آلینيسي قارشنييليچ
  

  
  
  
  
  
  

 قانون ی عالینیونلری اساس نينياستي سی و خارجیداخل
 و یجیدی اجرایا لهی اعبارجهينت. ریرینلشدي اورقان معیجیریو

 سوزو کلهيبئله ل. ریي ملهی تنزینیتلري فعالنينيتيمحکمه حاکم
 ني اورقانیجیری قانون وندهيزمي دولت مکاننيتی جمهوردنيگ

 ی اورقانالرتي حاکمیجیدی اجرایا.  اولونورني تأمویاوستونلو
 قبول اولونموش ندني طرفتي حاکمیجیری قانون ولهيواسطه س

 جرایا.  اولونورني تأمی سزهيئال رنينیحقوق نورماالر
 قانوندا نظرده ی شخصلری لفهي وظني و دولتیاورقانالر
محکمه . لمزلري بارارالنای لردن فهي حقوق و وظانیتوتولما

 حقوق پوزونتوسوندان ري بی هر هانستی جمهوریاورقانالر
 محکمه زيالنی ندهي حقوق دولتیعدالت محکمه س. وریقورو

 زيالنیبو اورقان . ريلیري کچاتاي حلهی ای واسطه سیاورقانالر
 یجیدی اجرای و ایجیریاو قانون و. انونو رهبر توتورحقوقو و ق
عدالت محکمه . لیي دیلي آسندنیري تأثويکتي سوبنیاورقانالر

 حقوق نی وطنداشالر،ی و قانونا طابع اولماسييیلي مستقنينيس
 نينييلي دولتچتی جمهوری قورونماسنينیقالريو آزادل

 محکمه اسای آنا یني سفهي نظارت وظی حقوقاسایآنا . ریديقارانت
 ی حقوقیجیریبو محکمه قانون و. ریدي لرمهيتی نهیری یس
 دایوخاری. ریدی اني تأمینييلي عالنياسانیای آنا ندهيشی اغيليجیارادی
 یويي سجنيتی اولونان مقامالر نظرده توتوالن جمهورديق

.    ریریتدی ئوزونده عکس اینیتلريخصوص

    
  ی شرقجاني زنان کارگر آذرباهي اتحادسيرئ
   در بازارآارهستندروي نلي تعداني قربانني اولزنان

  
  
  
  
  
 
 

 رو،ي نلی تعداني قرباننيزنان در بازار کار اول
 . هستندیتي جنسضي نابرابر و تبعیدستمزدها
 ی و کار از راه دور برای شدن کاهش ساعات کارمطرح

 ني سنگیا  مجلس، ضربهدیيزنان از طرف دولت و تا
 .ت زنان شاغل اسیبرا
 کارگران زن در ی فعال حقوق صنفی اصغرمايس

زنان در مناسبات بازار کار :  گفتی شرقجانیآذربا
 . شدن قرار دارندیهمچنان در صف اول قربان

 ادامه ی شرقجانی زنان کارگر استان آذرباهی اتحادسي رئ
 رو،ي نلی تعداني قرباننيزنان در بازار کار اول: داد

 .  هستندیتي جنسضي نابرابر و تبعیدستمزدها
 یمطرح شدن کاهش ساعات کار:  گفتی فعال آارگرنیا

 دیي زنان از طرف دولت و تایو کار از راه دور برا
 مي هستی که در حال رکود اقتصادیطیمجلس، در شرا

 . زنان شاغل استی براني سنگیا ضربه
 به خصوص -در بازار کار :  افزودی اصغرمايس

   قانون کار از یای زنان از مزا- ی خصوصیشرکتها

  
 بسنده هیاند و فقط به دستمزد پا جمله حق اوالد محروم

 .کنند یم
 که به مجلس راه ی زنانمیکرد یما تصور م:  ادامه دادیو
 تی زنان از زنان حماوني در فراکستی با عضوابندی یم

 که از زنان مينيب ی که متاسفانه میخواهند کرد در حال
 زنان شاغل شده ی دلسرد باعثنی و اشود ی نمیتیحما
 .است
:  گفتتی به حمانی زنان کارآفرازي با اشاره به نیاصغر
 تعداد زنان ت،ی و عدم حمای اقتصادطی شراليبه دل
 . روبه کاهش استنیکارآفر

که مبادا از ) ره (یني امام خمشی با اشاره به فرمایو
 به یمتاسفانه نگاه:  گفتديزنان به عنوان کاال استفاده کن

 سخن در نی که عکس ادهد ی نشان مها یازمندي و ندیجرا
 ضربه بزرگ به جامعه کی نی و اشود ی میجامعه عمل
 .زنان است
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  تاالب های بحرانتيآمار تکان دهنده وضع
  تاالب هاستمي اکوسیدرصد٥٠ از شي بینابود

  
  
  
  
  

 با ربطی ذی دستگاه های منتشر شده از سوی آمارهابراساس
 درصد تاالب ها و 50 از شي بی کنونطیر شرا دستی زطيمح
 قرار ی در معرض نابودای کشور خشک شده  ی هااچهیدر
 .دارد
در ) ی اسالمیمجلس شورا( خانه ملت ی گزارش خبرگزاربه
 حفاظت ی برارانی چند کشور به دعوت ا١٣۴٨بهمن سال  ١٣

 رامسر امضا وني را به نام کنوانسیونيها، کنوانس از تاالب
 شتري از بی روزکردند ی فکر هم نمی زمانچي اما هکردند،
 یا شده خشک ایآب   کمی نام و جاکی تنها رانی ایها تاالب
 . بماندیباق

 آن هي کدام شبچي هی شادگان و تاالب انزلشان،ی پرهامون،
 ی را راهیادی زی کشورهاشي سال پ۴٨ که ستندي نیروز

 ران،ی ایها  تاالباني از مگریشهر رامسر کرد، از طرف د
 آنها نیتر  مهمی شادگان، هامون و گاوخون،ی انزله،ياروم

 از ای شده کی بحران نزدطیهستند که اغلب به خط قرمز شرا
 .اند آن گذشته

 اچهی دره،ي اروماچهی درشان،ی پراچهی درانکاله،ي متاالب
 لمند،ي تاالب شادگان، هامون و ه،ی مرداب انزلز،یر ین

 اشهر،يک، شورگل، بندر ک هامون پوزا،ی قوپاچهیدر
 گل، یگل و آج  مجموعه آالگل، آلماگل، ی قوره،یرکاليام

 رود ناب،ي و رود منیريخوران، مجموعه رود شور، رود ش
 دوار،ي شرهی گواتر، جزجي خل،یگز و رود حرا، تاالب گاوخون

 رانی ایالملل ني بیها  تاالبدونکنار،ی و تاالب فرشانيتاالب قم
 . دارندی مختلفیاه تيهستند که وضع

اکنون   همست،ی زطي سازمان حفاظت از محی اساس آمارهابر
)  مونتروستيل(  در معرض خطریها  تاالبستيتاالب در ل٦

 ی بحراناري بسطیها در شرا  تاالبنیقرار گرفته است، که ا
 به تاالب هامون توان یها م  آننیقرار دارند که از مهمتر

 تگان و بخیتاالب انزل در جنوب شرق و ی صابورلمن،يه
 .اشاره کرد

تا ٢٠تاالب موجود در کشور، حدود ٤٠ اساس آمارها از بر
 بیدرصد آن خشک شده است که عوامل متعدد در تخر٨٠
ها،   سکونتگاهع،ی عوامل شامل صنانیها دخالت دارد که ا آن

 .ها است  از تاالبداری ناپایبردار  بهره انتقال برق،
 مجلس در گفت یعي آب و منابع طب،ی کشاورزونيسي کمسيرئ

 حی خانه ملت، در تشری خبرگزاریوگو با خبرنگار اجتماع
 کشور، درباره عوامل یها اچهیها و در  تاالبی کنونتيوضع
واقع : ها، گفت  تاالبیها ستمي اکوسیداری در ناپارگذاريتاث

 شده که باعث زي آبخیها  نقاط حوزهنیتر ها در پست شدن تاالب
ها داشته   تاالبی اثر خود را روی منفایلکرد مثبت هرگونه عم

 .باشد
 ی و خنداب در مجلس شواجاني مردم اراک، کمندهینما

 یها اچهیها و در  نابسامان تاالبتي با انتقاد از وضع،یاسالم
 اشاره کرد ستی زطي محی آنها برای وجودتيکشور به اهم

 ی توجهی و برکارشناسانهي غريمتأسفانه اتخاذ تداب: وافزود
 را مرگ آنان ها، اچهیها و در محض به خشک شدن تاالب

 . کرده استتر کینزد

 مشکالت و عوامل حی مردم در مجلس نهم، در تشرندهی نمانیا
 ،یمي اقلراتييتغ:  کردحی کشور، تصریها  تاالبدکنندهیتهد

 ،ی نوسازیها  طرحژهی توسعه منابع آب به ویها طرح
 شده از لي گسیها یها و آلودگ ب تاالهي حاشی کاربرراتييتغ

 یها  است که به خشک شدن تاالبیباال دست از عوامل مهم
 .کشور منجر شده است

 منوط به ني زمیها رو  انسانی زندگنکهی بر ادي با تأکیو
ها و  ها ارزش  تاالب: هاست، گفت  و تاالبها اچهیوجود در
ه آن  که از جملکنند ی ارائه مستی زطي به محیاريخدمات بس

ها،   و رسوب رودخانهرانگری ویها البي به کنترل ستوان یم
 تي تثبني همچنو کننده هوا في و تلطی محلمي کننده اقلميتنظ

 .ازت درهوا اشاره کرد
 یها اچهیها و در  عوامل خشک شدن تاالبحی در تشرییرجا

 و هی رو ی بیها  و برداشتیخشکسال: کردحیکشور، تصر
 نیتر  از جمله مهمها اچهیها و در ب از تاالرکارشناسانهيغ

 . آنان را رقم زده استیجی است که مرگ تدریعوامل
ها و   تاالبیاي برنامه احیاتي عملی محورهاحي در توضیو
 ی کمری مقادنييشناخت و تع:  کشور، افزودیها اچهیدر
 کمبود زانيها از جمله م  تاالبیها ستمي اکوسیها یداریناپا

 مختلف یها  مصارف آب در بخشندهیا فزریمنابع آب، مقاد
 خارج ات و رسوبها ندهی آالزاني میی شناسا،ی تاالبیها حوزه

 یاي احیها تی اولونیاز جمله مهمتر...  وطياز حد تحمل مح
 . کشور استیها تاالب

ها اغلب   تاالبنکهی ااني مردم در مجلس نهم، با بندهی نمانیا
:  کردديند، تأک کشور داری برایري چشمگی اقتصادیایمزا
 همچون تورب منابع ی منابع انرژ،ی ماهني آب، تأمنيتأم
 یای از جمله مزایاهي گی داروهادي وحش، و تولاتيح

 ر کشوی ها برااچهیها و در  است که تاالبی مهمیاقتصاد
 .دارند
 به ها اچهیها و در  خشک شدن تاالبنکهی بر ادي با تأکییرجا
 شود، ی وحش منجر ماتي مجاور و حیها ستگاهی زینابود
 کشور با انجام یها اچهیضرورت توجه به تاالبها و در: گفت

 دهي پوشی از مرگ آنها بر کسیري جلوگی برایاقدامات عمل
 .ستين
 ها اچهیها و در  تاالبیستگاهی زتیری مدگاهی جایادآوری با یو

 ستی زتیریموضوع مد: در قانون برنامه پنجم توسعه، گفت
قانون برنامه ٦٧ بار در بند الف ماده ني نخستی برایبوم

 ی و مقررات جاریا چهارم توسعه کشور در اسناد برنامه
 نی قرار گرفت و با توجه به توسعه اديکشور مورد تأک

 . مدنظر بودزي در طول برنامه چهارم نها تيفعال
 تي و اهمگاهی جاحی مردم در مجلس نهم در تشرندهی نمانیا

ها  تاالب:  کشور، افزودداریر توسعه پا دها اچهیها و در تاالب
 کننده شکار ني وابسته به خود، تأمری و ذخایستیحافظ تنوع ز

 نی و بکرترنیتر  از جذابیکی ،ی مردم بومی براديو ص
 راثي و می شناسییبای زسم،ی اکوتوریعي طبیها  طيمح

 . کشور هستندیفرهنگ
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 ! خواهد ؟یمچه  " نيپوت"  ازني با دخالت در اوکراکايمرآ
  

 انی توسط راستگرانی در اوکرای ازغصب دولت قانونپس
 و متحدان کای آمریغاتي و تبلی آشکار مالتی که با حمایافراط
 ینی وارد فاز نونی اوکرایاسي صورت گرفت  مسئله سیاروپا
 استی راست با تدارک انتخابات رتي حاکمتيتثب . دیگرد

 یرائهمگ ،ی غربیرها با کشونی نوی اقتصاد ونديپ ،یجمهور
 نیاوکرا. پول در دستور کار  قرارگرفت ی المللنيبا صندوق ب

 به یکی ناتو که هدفشان نزدماناني و هم پکای به آمریکیبا نزد
 مواجع هي روسوني با واکنش فدراسباشدي مهي روسیمرزها
 که از ی دولتی از دومامهی با مجوز در مورد کرنيپوت . دیگرد
 حزب وني فراکسژهی گان  بوندهیق نما مطلتی اکثرتیحما
 % 97 با مهیکر  .  دی برخوردار گردوي فدراتهي روسستيکمون
  .وستي پهي در رفراندوم به روسیرا
 و اهي سیای دری جنگی اوباما بااستفاده از ناوگانهادیتهد
 هم مرز یتوني لهستان و لی هاگاهی جنگنده در پایماهايهواپ
  هي روسی تدافعاستي از سیري جلوگی برایري تاثنیاوکرا

 نهی گززي می از روی جنگنهیاوباما با برداشتن گز. نداشت 
 کار قرار ر در دستوهي روسی رابرای اقتصادمی و تحردیتهد
 پس از نکهی برای مبنیکائی پردازان آمرهیتصور نظر. داد

 توان به ی متی کفای مست وبنيلتسی توسط ی شورویفروپاش
 قلب مسکو را نشانه گرفت با نیکرا اوقیکمک اروپا از طر

 یاسي سمی در حفظ حری ومصمم بودن ونيمقاومت پوت
 ماهرانه غاتي با تبلی غربیرسانه ها.دی مواجع گردیائيجغراف
 را ی وایو .ساختند  " روس سميوناليناس"  ازیوالئي هنياز پوت

 با هاي ئکایآمر . دندي نامیتلري تجاوزگران هیاز باز مانده ها
با استفاده "  شعوریدستکار"  دستگاه ی تکنولوژنی ترهشرفتيپ

 و کارشناسان وی و رادونهایزیمطبوعات وتلو، از رسانه ها 
 ی هدف راهبردقیومتخصصان با وارونه نشان دادن حقا

تجاوز آشکار در عراق و افغانستان .  کنند ی را دنبال مشیخو
 یتراژد  باعث هيروس"  ادعا کهنی و با اشودي پنهان ميیلب، 

 هیدر  جنگ با سور.  کوبند یبر طبل جنگ م" دی گردنیاوکرا
 ها و ده ها گروه ی ها و هابی القاعده سلفیمزدوران اسالم

 با کمک ی عربستان صعودیائيمي که ار سالح شندهدست نشا
 را باعث هيروس"  پردازان هی صورت گرفت  نظرهايکائیآمر
 .ند  کنی میمعرف "هی ادامه جنگ در سوریستريه

 با  ی در عرصه جهاننی نوشی با   تدارک آراکای آمرسميالیآمپر
با ".  است نی در تدارک حمله  به اوکراهيروس " ای گوحيتوج
 تدارک جنگ نا خواسته را ی اروپائی از کشورهایريارگی

 شی ژاپن به ناتو آراوستنيبهر حال با پ.  آورد یفراهم م
 لحظه سميالی است آمپرري با مثلث سه جانبه  در حال تغروهاين
 غصب و سلطه بال منازع  ی براشی از گسترش مواضع خویا

 ی کشورهاگریدر طرف د.  کار ننشسته است یدرجهان  ب
 بالروس، ه،ي روس– ی دستجمعتيعضو سازمان امن

 ی در نشست چندکستاني و تاجزستانيارمنستان، قزاقستان، قرق
 ردند رو آواي آسی در مسکو به سازمان همکارشيپ

»  بوردوژایکالين «ی دستجمعتي کل سازمان قرارداد امنري دب
 گرفت مي تصمیپس از نشست مسکو اظهار کرد که سازمان و

.(  برقرار کندی روابط تنگتری شانگهایبا سازمان همکار
 ی است که برایسازمان دولت، ی شانگهایسازمان همکار

 لي تشکیو فرهنگ ، یاقتصاد ، یتي چند جانبه امنی هایهمکار
 ، ني توسط رهبران چ2001 سازمان در سال نیا. شده است 

.  شدی گذارهی و ازبکستان پاکستانيتا ج، قزاقستان  ، هيروس
 کی و2004 ابتدا مغولستان در سال ی اصلیعالوه بر اعضا

 به عنوان 2012 و پاکستان وافغانستان در سال رانیسال بعد ا
دانشنامه  ، ایپد یکیو از -.عضو ناظر به سازمان ملحق شدند

 ی آکادمسي نائب رئ»وکوفي سنيکنستانت «دهيبه عق)  آزاد 
 در حال ی دستجمعتي سازمان امننکهی اکيتي ژئوپوللیمسا

 و در ني خود را در گسترش مشارکت با چینفعیحاضر ذ
 دي تأکی شانگهای و در روابط با سازمان همکاری افغانیراستا

 پس از بحران در هيوس به ر غربدی از فشار شدی ناشکند یم
 : افزودیو.  و حول آن استنیاوکرا

 به هي ضربات به روسرادی جهت ایگاهی داشتن پای غرب برا
 تنها خواهند ی که مستي ننطوریا.  دارداجي احتنیاوکرا

 شواهد  ی بکار ببرند االن برخهي روسهيعل»  نرمیروين«
 به ها  از بخشی تعدادکیموجود است که قصد دارند در 

 صورت الزم است نیدر ا.  متوسل شوندی قهریروين
 ميتحک.  شود که در برابر ناتو مقاومت کندليشک تیسازمان

 – ی مشارکت نظامشی و افزاني با چزيمناسبات مودت آم
 ییاروی شدن رومي وخطی در شرایعي با آن را حل طبیراهبرد

 . وغرب است هي روسانيم
 ه،ي روسن،ي چ-“کسیبر ”یدر هفته گذشته کشورها" 

اتفاق آرا و   به-ی جنوبیقای و آفرل،یهندوستان، برز
 و نی اوکرایها  در قبال تحولهي از موضع روسحیطوِرصر به

 به مهی کررةیجز  شبهوستني پرِشی به  پذني پوتريمی والدميتصم
 در گذشته نيگرچه چ.  کردندتی حماه،ي روسونيفدراس

 رابطه نی در ایجدطوِر  و هندوستان بهوِرمحتاطانه،ط به
 گروه ِی رسمةياني کرده بودند، اما بییها یريگ موضع

 یا  هستهتي اجالس امنةي در هفته گذشته، در حاش“کسیبر”
 امي دربردارندة په،ي با دولت روسیدر الهه، در همبستگ

 ی که کشورهادیآ ینظر م به.  استیا سابقه یمشخص و ب
 نینظم نو ”یا شده طوِرمشخص و محاسبه  بهکنون اکسیبر

 یوزرا. اند  عالمت سئوال بردهری را زیستيالی امپر“یجهان
 یجول" اظهاراِت شان هياني در بکسی بریخارجه کشورها

 را در رابطه با ممنوع ا،ي امور خارجة استرالری، وز"شاپيب
در ماه “ ٢٠گروه  ”ندةی در نشسِت آهياعالم کردِن شرکِت روس

 آن خواهد بود، فاقد وجاهت نزباي مايکه استرال] ٢٠١۴[نوامبر
 با ابراز کس،ی خارجه بری وزراةيانيب.   دانستندکيپلوماتید

 کشور چي هنکهی ااني و با بدهای تهدی نسبت به برخینگران
طوِر   آن را ندارد که بهاريحق و اخت“ ٢٠گروه “عضو 

 نسبت به کند، نيي گروه را تعنی و مشخصة اتي ماهکجانبهی
 و بي ترکنی از اهيهِت کنار گذاشتن روس در جیهرگونه اقدام

 کشور، اخطار نی بر ضِد ایهي تنبیها می اقدام به ِاعماِل تحرای
 داد   

 با قانون یی برخوردهاني که، چنکند ی محی در ادامه تصرهيانيب
 و از جمله اصول و مالحظات منشور سازمان ملل، ،یالملل نيب

 درکل هياني بنیکه، ااند  سخن  آگاه همگران ليتحل. ستيمنبطق ن
 یی نشانه  ”٢٠ گروهندةی مرتبط با اجالس آیها و درجنبه

 آن است  که غرب موفق نخواهد شد کل یای و گوحیصر
 به هي کردن روسی را به تالشش در منزویالملل نيجامعة ب

تر شدِن   سختگری دیها نشانه“  .وندديصف خود بپ
ا قطعنامة  و برخوردشان بکسی بری کشورهایها یريگ موضع

 ١۴ در روز ی غربی کشورهای بود که از سویآور الزام ريغ
 ن،يچ.   سازمان ملل مطرح شدی در اجالس عمومماه نیفرورد

   نی به اگری کشور د۵۴همراه   بهی جنوبیقای و آفرل،یهند، برز
  ١٢ ادامه درص                                                    
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  .....ني در اوکرا با دخالتکايمرآ
  

   ازجملهگری کشور د١١ یرأ.   ممتنع دادندیقطعنامه رأ
 ی قطعنامه منفنی به ای کوبا، ونزوئال، و کره شماله،يروس
 عضو یها  سوم کشور کی از شي است که بی بدان معننیا. بود

 یها یريگ  موضعرِشیاز پذ)  کشور١٩٣(سازمان ملل 
 . کنند ی امتناع میحساس مسئله ني در رابطه با چنسميالیامپر
 مشخص یها  باوجود تفاوتکس،ی بری که کشورهاتي واقعنیا
 کشور با نی ایِیاروی در روهي از روس،ی و اقتصادیاسيس

 اروپا در قلمرو هی متحده و اتحاداالتی اطلبانه ی برتریها طرح
 شگری نماکنند، ی متی سابق حمای شورورياتحاد جماه

 یها رح مشخص در تقابل با طیا یالملل ني بشی گراِیريگ شکل
مورخ 944نقل از نامه مردم شماره ."  استسميالیامپر
٠٨/٠٤/٢٠١٤ 
 نی گونة انیتر  از موفق“کسیبر ”یِ کشورها  گروهِليتشک

 قارة ۴ از یی دربرداشتِن کشورهاليدل ها است که به کوشش
 و ،یاسي س،یا  منطقهیها یجهان که هرکدام با وا بستگ

 جي بسِتي مرتبط ا ند، ظرفشان هی همسایشورها به کیاقتصاد
 وردر هر پنج کش.  را درخود دارندی قابل توجهیروهاين

 یاسي در قدرت سای ستي کمونیها  حزبکسیعضو بر
 کشورشان یاسي سیها  در تحولای و کندی شرميطوِرمستق به

 تي امنی حق وتو در شورایدو عضو دارا. صاحب نفوذند
 کسی بربيدر ترک“ ٢٠گروه ” عضِو ۵سازمان ملل و 
 در اقتصاد یا  سهم عمدهکسی بریکشورها. حضور دارند

 در جهان ی اقتصادقي رکوِد عمغمجهان دارند، و برر
 ی جنگغاتيتبل. را حفظ کنندشان ی اقتصادِیاند رشد باال توانسته

 در »هي روسیطلب توسعه« در مورد ی غربیها از طرف رسانه
 چرا که پس از رسد؛ ی به نظر میل پوچ و توخااري بساني منیا

 نی از ای بزرگیها  بخش،ی شوروري جماههی اتحادیفروپاش
 تحت یها  سابقش در بلوک شرق، در حوزهمتحدانکشور و 
 وجود یها ل  سانیدر آخر. " و اروپا قرار گرفتندکاینفوذ آمر
 به جا راثي هر مهي که روسی در زمان گورباچف، وقتیشورو

 ني کرملیاکتبر را نابود ساخت، بوروکراسمانده از انقالب 
 ی  ساخته و پرداختهسميالی عمل کرد که انگار امپریطور
 ی شورویها یها جمهور  که آنیوقت.  بوده باشدها ستيمارکس
 و کای توّهم پرداختند که آمرنی ایتکه کردند، به القا را تکه

 برخواهند داشت؛ هي دست از سر روسگری داش یمتحدان غرب
 در هي روسدی جدِی در همان زمان نخبگان اقتصادکه یالدر ح

   داستان وکی  سميالیاما امپر. بودند یحال غارت منابع شورو
 است، که رحم ی بتي واقعکی  نبود؛ بلکه یالي ختي موقعکی

 مدت ی با تحمل طوالناش، ی و اقتصادیاسي سیايمنافع جغراف
 مخالفت زي ننی از اشيپ.  داردرتیمغا]  قدرتمندی[هيروس

 فقط به خاطر ی شوروري با اتحاد جماهکای متحده آمراالتیا
 نیآنها هرگز نتوانستند با ا.  نبوداش یستيالی امپرريساختار غ

 دی انقالب اکتبر پدی جهي کشور در نتنی که اندیايموضوع کنار ب
 بر منابع خودش محروم مي را از کنترل مستقکای بود و آمر آمده
 ري جماهی هی از اتحادیادی ززيروز چاگرچه ام. کرد یم

 و کای متحده آمراالتی ای نمانده است، اما اشتهای باقیشورو
 ستي نی تمام شدناني منیاروپا در ا

 یدار هی سرماکی   به عنوان هي روسکی   ما اکنون بانیبنابرا
 بزرگ یها  که از جانب قدرتم،ی سروکار دارفيضع
 به نيپوت....... فته است قرار گردی در حال تهدیستيالیامپر

 ني چنی آن به شکلی  است که به واسطهی گرد دنبال عقب
   عتبارش و اهي حال بتواند که روسني نشود و در عريآشکار تحق

  
  
  
  
  

 وجود ندارد که یناني اطمچياما ه.  حفظ کندیرا تا حد
  طور موقت   اگر بهیحت.....  از فشار خود بکاهند،ها ییکایآمر
 شود، بحران جادی ایبست کنون رون رفت از بن بی برایراه
 تا مارس هی بحران فورد؛ي از راه خواهد رسی به زودیبعد

 برده باشد ني باره از بنی را در ایدی هرگونه ترددی با2014
.  ".  تازه است ی هر روز به دنبال جنگی جهانسميالیکه امپر
  نورددیوی شوارتز، دترينقل از پ

 کای تابع آمرهي شده روسیان سپردور" ني پوتیدرسخنران
 ی گفته مني چنندگانی خطاب به نمای دولتیدر دوما" واروپا 
 گذرد ی منيآنچه گردا گرد اوکرائ !  "یهمکاران گرام: شود

 است که امروز  و در طوال دهه گذشته  در یزيتاباننده آنچ
 در جهان ، ثبات ی نظام دو قطبانیپس از پا. جهان گذشت

  ی المللني کننده بنيي  تعیسازمانها. امدي ندی پدیبزرگتر
.  هم شدندفيقدرتمند تر نگشتند، بلکه متاسفانه اغلب  تضع

 در راس آن، نه کای متحده آمراالتی ما ، ایهمکاران غرب
 هر که زورش ی بلکه حکمرانی المللني حقوق بیحکمفرمائ

 و ی که چون مستثنند هستیآنها مدع.  کنندی را دنبال مشتريب
 کنند، و فقط آنها نييمتاز هستند مجازند سرنوشت جهان را تعم

 ی کشورهاهيآنجا که عل) ….(هستند که صاحب حق هستند
 دهند، به ی ملي شوند، ائتالف  تشکیمستقل به زور متوسل م

 یبرا. « برماست ستيهرکه با ما ن»  اصل که نی از ایرويپ
 به یه هائ بخشند قطعنامیآن که به تجاوزات خود ظاهر قانون

 یلي رسانند،  و اگر به دلی می المللني بی  سازمانهابیتصو
 خي سازمان ملل را  از بتي امنی کار نشوند شورانیموفق به ا
 "رندي گی مدهی ، نادیو بن،  بکل

 .  ردی را نه پذکای آمری  سر سپردگی هر کشورگری دیاني  باب
برو  و شرکا روکای آمری ثبات سازی و بینیبا بحران آفر

 به مقاله ديرجوع نمائ" [نمونه آن کشور بالروس . خواهد شد
 اگر یی نهالي در تحلکایآمر ] ی اقتصاد ملیبالروس در راستا

 انسان ونهايلي میابود ترفندها موثر نبود حتما با جنگ و ننیا
بگفته .  کند تي خود را تثبی جهانیتالش خواهند کرد هژمون

 کشور در جهان وجود کیها تن  "ی المللني پردازان بهینظر
 اعالم ی جهانی رهبری برنامه خود را برایدارد که کامال علن

 پروژه در نی ای اجرای برای نظامگاهی از هزار پاشيکرده و ب
 کای آمری کرده و سازمان ملل را به چرخ پنجم گارریجهان دا

 " کرده استلیو شرکا تبد
 کای که آمرنی در اوکرای در بحران جنگ افروزنکهی اجهينت

 واروپا قابل کای آمریبرا " هيروس" چون یمانع. مقصر است
بر خالف  "نيپوت" باز دارنده تيوشخص.  گرددیتحمل نم
 غرب یغاتي تبلدي وتمجفی در تعرنيلتسی گارباچف و تيشخص

 شی که تاچر گارباچف را ستایآنطور .( ردي گیقرار  نم
 ی دولتی دوما  محاکمه کا رباچف  دریشنهاديطرح پ) .کرديم

 شتري  غرب را بی شوروی در فروپاشی بخاطر نقش وهيروس
 علوم ی از آکادمخدانی بوبوکف، تارنایمار. کندينگران م

 شو یفروپاش(  رخداد نی که ای نفرني اولدیگو ی مه،يروس
 بود که آن را ني پوتريمی کرد والدیابیرا درست ارز ) یرو
 . خواند ”کيتي فاجعه بزرگ ژئوپلکی“
 از حیطوِرصر اتفاق آرا و به به" کسیبر"  گروهتیحما 

 ريمی والدمي و تصمنی در قبال تحوالت  اوکراهيمواضع روس
 وني به فدراسمهی کررةیجز  شبهوستني پرِشی به  پذنيپوت
   ی شانکایسازمان همکار " ی گروه کشورهاتی و حماهيروس

  ١٣ ادامه درص                                                      
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  .....ني با دخالت در اوکراکايمرآ
  
   وی  کره شمالتنامیو کوبا و و" اي اورو آسی اقتصادهیو اتحاد" 

 از ی   نشانه هاهياز روس......  وني التی کای آمریکشورها
 و کای آمری خالف خواسته های هایريحلقه مقاومت  و سمتگ

  که  در مسئله هي در مقابل روسکای آمریستريه. اروپا است
 و ردی را به پذکای آمری که سر سپردگرفتي انتظار منیاوکرا

 ی مردمیروهايمقاومت ن . گرددي  افزون مدی نماینيعقب نش
 در برابر کودتاگران راستگرا نی اوکرای در شرق وجنوبژهیبو

 شنهاي تا کنون پهيروس.   دادی را حالت انفجارنیاوضاع اوکرا
 صلح داده است یارگانه و بر قرار مذاکره چهی  براید 
 ن انعکاس نداد   عمال با اي  عالوه بر آنکه آنرا به جهانکایآمر

مذاکره با  کودتا گران را آغاز  "   ايس" زمان ساسيسفر رئ
  با دامن زدن به جنگ   ،روي کردن نادهي با پکایآمر. نمود 
 دهی درمنطقه و جهان گردیاسي  باعث عدم ثبات  سیداخل
 .است

  

  
  
  
  
  

 نی درارتباط با اوضاع اوکرای جهانی روهاي نی آرائدرصف
 تواند  ی به وجود آمد  که مگری دی  درکشورها یواکنشها ها
 یمردم هر کشور.  گذار باشدري از جنگ  تاثیريباجلو گ

راه حل . کنند ی مني  تعیسرنوشت خود را بدون دخالت خارج
 دارد  رجاوز قرا ما در مقابل جنگ وتی روشاي که در پیعمل

 است که در راس آن ی صلح دوست جهانیروهاياتحاد ن
 یاحزاب کارگر.   قرار دارند ی و کارگریستياحزاب کمون

 وندي وپسميالی آمپری موانع ازتجاوزگرجادی  با ایستيوکمون
  یستي و ضد فاشیکتاتوری ضد دیستيالیمبارزات ضد امپر
  یح خواسته ها صلیو مبارزه برا ، هیمبارزه کار باسرما

 ی مشي پکي و دمکراتی منافع ملیزحمتکشان را درراستا
 جامعه ژهی وطی  مختصات هر حزب برادر در شرانیا. برند
 . استشیخو
 ١٥/٠٤/٢٠١٤    یچابک . م

 
  ی مذهبی هاتي ساکن کشور و اقلیحقوق خلق ها

  فرصتاي ديتهد
ه  شناخته شده در جامعکي دمکراتی های از اصول آزادیکی

 چند ی ساکن کشورهای شناختن حقوق خلق هاتي برسم،یبشر
 تحقق ی با وجود دهه ها مبارزه برارانیدر ا.  باشدی میتيمل
 ی و جهانی ارتجاع داخلی جان سختلي بدل،یاتي امر حنیا

 و ییدا  کشورمان نتوانسته اند، به حقوق ابتني ساکنتیاکثر
که ١٣٥٧همن  انقالب بیروزيپس از پ. ندی خود نائل آیهیبد

 ساکن کشور از یثمره مبارزات مردم بود، حقوق خلق ها
 گری اصول و دنیا. صراحت دارد١٩و ١٥جمله در اصول 

 ی از سوی به جز مقاطع کوتاهی قانون اساسیاصول مردم
 ازدهمی کار آمدن دولت یبا رو.  گرفته شده استدهی نا دمیرژ

ا اجرا کند،  ری قانون اساسیکه وعده داده است تا اصول مردم
 به گری بار دکی زي ساکن کشور نیمسئله  حقوق خلق ها

 ییجنبش دانشجو.  شده استدهي کشی گروهیرسانه ها
 استبداد و هي مبارزات مردم علشروي پشهيکشورمان هم

 یی مورد هم جنبش دانشجونیدر ا.  بوده استیکتاتورید
 ی انجن اسالمی بحث تشکل هانیدامنه ا.  فعال داردیضورح
 تي تکثر اقلیدر اظهار نظر. انشگاه را هم در بر گرفته استد
 داند ی نمدی نه تنها تهدی اسالمی جمهوری را برای قومیها

 بخش ریدر ز.  از آن استفاده کرددی است که بایبلکه فرصت
 علوم انشکده دی انجمن اسالمالتي تشکري از مصاحبه دبییها

 :مي خوانیدانشگاه تهران را م
هاي مختلف فرصتي براي جمهوري اسالمي  ت حضور قوميــ

قوميت مختلف ٣١در کشور ما حدود . ایران فراهم کرده است
 اند در کنار یکدیگر قرار گرفته

 دولت باید در تالش باشد تا به خوبي از فرصت ایجاد شده به ــ
هاي الزم  هاي مختلف در کشور استفاده واسطه حضور قوميت

 .را ببرد
هاي قومي و مذهبي و  ارچه تنوع اقليت براي مدیریت یکپــ

اي مدون  ها در کنار یکدیگر باید برنامه قرار دادن این قوميت
هاي  از سوي دولت تبيين شود و دولت تالش کند تا این گروه

 .مختلف را در کنار یکدیگر بنشاند
  دولت باید سعي کند که با تاکيد و توجه ویژه بر نقاط ــ

 مذهبي در کشور و با نادیده گرفتن هاي قومي و اشتراک اقليت
 .هاي آنها شرایط مناسبي براي این اقشار فراهم سازد اختالف

هاي امنيتي،  هاي مختلف کشور اعم از دستگاه  چنانچه دستگاهــ
انتظامي و مدیریتي به اصول قانون اساسي پایبند باشند، بسيار 

ها و  توان فضایي را بوجود آورد که در آن همه قوميت ساده مي
ها به راحتي بتوانند در کنار یکدیگر زندگي خوبي داشته  اقليت
 .باشند

هاي موجود در کشور و  تواند با استفاده از ظرفيت  دولت ميــ
هاي قومي و مذهبي  توجه ویژه به امور مربوط به اقليت

یک از این  شرایطي را فراهم کند که ضمن خارج نشدن هيچ
زندگي خوبي در کشور برخوردار اقوام از ميدان، بتوانند از 

 .باشند
ها نگاه خاص امنيتي نسبت به   متأسفانه در برخي دورهــ

هاي مذهبي وجود داشت که این نگاه سبب  ها و اقليت قوميت
این نگاه موجب شده بود که . حذف برخي از این اقشار شده بود

ها با نگاهي امنيتي و با  هرگونه فعاليت از سوي این گروه
 .هایي همچون براندازي مواجه شود برچسب

هاي  تاکنون گام مثبتي در توجه به اقليت) ازدهمی( دولت ــ
از این پس نيز این روند مثبت . موجود در کشور برداشته است

هاي مختلف نيز باید نمود  دولت باید ادامه داشته باشد و قوميت
این روند و اتفاقات صورت گرفته از سوي دولت را در 

 . اجتماعي شاهد باشندهاي عرصه
هاي   نوع برخورد دولت و برخوردهاي اجتماعي با اقليتــ

ها چنين  شود این اقليت قومي و مذهبي است که باعث مي
برخوردهایي انجام دهند چراکه تبعيض و توهين به این 

 .شود آنها به حرکات تندي روي بياورند ها موجب مي اقليت
 دولت باید در تالش باشد که  یکي از اقدامات و تغييراتي کهــ

اي داشته باشد، تعيين  در مدت فعاليت خود به آن توجه ویژه
هاي قومي و مذهبي و توزیع متوازن  رویکرد نسبت به اقليت

 .هاست امکانات در مناطق سکونت این گروه
 برخي از علماي شيعه و مدیران مياني کشور باید نگاه خود ــ

 . را اصالح کنندهاي مذهبي  اقليت. به اقوام 
دهنده اهميت جایگاه اقوام مختلف   خيلي از قوانين کشور نشانــ

شود که  و مذاهب گوناگون کشورمان است اما گاهي دیده مي
ها  ها بر خالف قانون، حقوق اقوام و اقليت در برخي استان
 .تضعيف شده است
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 راني اقتصاد ای روشي پیچالش ها
 ی کشور طیوهشکده پول سابق پژسي رئی مجتهداحمد

 ی اقتصاد کشور می روشي پی به چالش هایسلسله مقاالت
 ی ط92 سال انی در پای کارشناس اقتصادنیا. پردازد
 کشور بدست ی از اوضاع اقتصادی کلری تصویمطلب

 تي اهمزی لحاظ حانی از اینظرات  مجتهد. داده است
 و بحران تي حاکمون از دریقياست که اطالعات دق

 توانست با یگرچه م.  داردی اسالمی جمهوریاقتصاد
 في نحکري سالها بر پنی ای که طییاي باند ها و مافیافشا

 رياقتصاد کشور چنبره زده اند و باعث بحران فراگ
 نی شده اند، به اهنماني می  و اجتماعیاسي س،یاقتصاد
 یجتهد میمثال آقا.   بکندیشتري کمک بی و بررسقيتحق

 ري اخی کشور در سالهاینگیم نقد به رشد حجیدر مطلب
 اعداد و ارقام مربوط به یبررس: سدی نوی پردازد و میم

 ارديلي م90هزار و 3 و رقم 71 از سال ینگیحجم نقد
 دهي تومان رسارديلي هزار م640تومان تا کنون که به 

 بار به کی هر سه سال ی پولري متغنیدهداياست، نشان م
 77 تا 74 از ري متغنی ا. دو برابر شده استنيانگيطور م

 80 تا 77از سال . ابدی ی مشی درصد افزا53 از شيب
 حجم ی برابر2 از شي شاهد رشد برانیمجددا اقتصاد ا

 100 رشد ینگی نقد83 تا 80از سال .  استینگینقد
 تومان ارديلي هزار م92 از ینگیحجم نقد.  داردیدرصد

 91 تومان در سال ارديلي مر هزا640 به 84در سال 
 .دهدي را نشان می برابر5 که رشد ابدی ی مشیافزا

 طرف با مشکالت کی از 92سال : سدی نوی میمجتهد
 بهتر در ندهی آدی با نوگری و از طرف دیفراوان اقتصاد

 طی شرای اقتصاد باعث آرامش و بهبود نسبنهيزم
 از جمله کاهش رشد نرخ تورم، بهبود رشد یاقتصاد
 ی اقتصادیها می و تحرالملل ني و بهبود روابط بیاقتصاد

 گفت مردم توان ی می اجمالنگاه کیدر .  شدرانی اهيعل
 و یاسي بهتر پا به سال نو از نظر سندهی به آدي با امرانیا

 یها  سالی شده طجادیاما مشکالت ا. گذارند ی میاقتصاد
 ی جدیها  اقتصاد ما را با چالش93قبل همچنان در سال 

 یها استي مورد سنیاست در ا و الزم کند یرو م روبه
 نی شود تا با غلبه بر افته موثر به کار گریاقتصاد

 مطلوب طی شرای بتواند از نظر اقتصادرانیمشکالت، ا
 .داشته باشد

رو   حال حاضر اقتصاد ما با پنج چالش عمده روبهدر
 زاني بودن منیي آنها پانیتر  و مهمنياول. است
 بودن رشد نیي پا و به تبع آن رکود ویگذار هیسرما
 نيدوم.  در کشور استیکاري نرخ بشی و افزایاقتصاد

در .  اقتصاد استنیي پایور چالش در اقتصاد کشور بهره
 شرفتي از نظر پها تي موفقیبرخرغم   گذشته بهیها سال
 انتقال رانی امی به علت تحرکی و تکنولوژیعلم

 همراه بوده ی با مشکالت فراوانشرفتهي پیها یتکنولوژ
 ی خارجگذاران هی سرماقی از طریانتقال تکنولوژ. است
 که رانی ایور  بهرهزاني مجهي محدود بوده و در نتاريبس

درصد باشد به   پنجدیبا  یدر برنامه چهارم توسعه اقتصاد
 رو نیاز ا.  استدهي درصد در عمل رسکیکمتر از 

 کنند ی کار میمی قدیها ی ما با تکنولوژعی و صناداتيتول

 یتر نیي محصوالت در سطح پاتيفي و کدي تولنهیو هز
 کشورها قرار دارد و قادر به رقابت در رینسبت به سا
 خودرو عینمونه مشخص آن صنا. ميستي نیسطح جهان
 یها  در سالدي تولزانيرغم رشد قابل توجه م است که به
 فروش میها قادر نبودند در مقابل تحر  شرکتنیگذشته ا

العمل مناسب   بود عکسینيب شي پقطعات که از قبل قابل
 محصوالت آنها به شدت کاهش تيفي و کدينشان دهند، تول

. رو کرد  روبهی صنعت را با خطر ورشکستگنی و اافتی
 ی برایدرصد100 یرغم وجود تعرفه باال  بهاله مسنیا

 گذشته بود که قرار بود به یها واردات خودرو در سال
 چون یروسازان داخل خودی ولابد؛ی نرخ آن کاهش جیتدر

 با ی را حتی خارجتيفي با کیتوان رقابت با خودروها
 مساله مقابله نی درصد نداشتند به شدت با ا100تعرفه 

 و یی دارو،ی نساجعی در مورد صناه مسالنیا. کردند یم
چالش سوم به عدم .  وجود داردشي کم و بزي آنها نرینظا

ربوط  کشور میها رساختی در زی کافیگذار هیسرما
 یها  رساختی به زی اقتصادیها تيرشد فعال. شود یم

 یروي ارتباطات، مخابرات و ن،یکشور مانند انرژ
 . داردی متخصص و کارآزموده بستگیانسان

 الزم در یها یگذار هی به علت عدم توجه به سرمامتاسفانه
 یدي تولیها تي در فعالیها، هرگونه توسعه جد  بخشنیا

 کشور قادر یها شگاهیپاال. شود ی مرو  روبهیبا موانع جد
 مشکالت ستند،ي نازي مورد نی نفتیها  فرآوردهنيبه تام

کمبود گاز در زمستان و کمبود آب و برق در تابستان 
 ی مسووالن و مردم کشور است و حوادث رانندگغدغهد

هنوز . شود یهر سال باعث مرگ هزاران نفر م
جمله تهران  از شهرها از یاري فاضالب در بسیها شبکه

 ای شهر کشور نیتر تي و پرجمعنیتر به عنوان بزرگ
 شی امر منجر به افزانی ناقص است که اایوجود ندارد 

 شیافزا. شود ی میطيمح ستی و مشکالت زها یماريب
 از ی ناشري اخیها  تهران در سالی هوایآلودگ
 استفاده از نهي غلط دولت گذشته در زمیها ميتصم
 خودرو ی بودن استانداردهانیي و پاتيفيک ی بیها نیبنز

 . استستی زطي محیاز نظر آلوده ساز
 مبارزه با تورم مزمن و رانی چالش اقتصاد انيچهارم

 حد خود نی به باالترري است که در دو سال اخیدیشد
 و یالملل ني حل مسائل بنهياقدامات دولت در زم. ديرس
دم  مرینيب  همراه با خوشی مدبرانه بانک مرکزاستيس

 کاهش نرخ رشد ی عوامل اصلی اقتصادطینسبت به شرا
 نرخ با نرخ نیهرچند هنوز ا.  بودته ماه گذش6تورم در 

 و چه در حال افتهی  چه توسعهگری دیتورم کشورها
 است که اقدامات و یضرور.  داردیتوسعه فاصله فاحش

 عدم ،ینگی در جهت کنترل نقدی بانک مرکزیها استيس
 یها استي و سینابع بانک مرکزاستفاده دولت از م

 و یمتي قیها لکنتر. ابدی ادامه ی از سرکوب مالیريجلوگ
 و جو التهاب اهي بازار سجادی جز ای فعلطی در شرایارز

و تشنج که موجب احتکار اجناس و رشد انتظارات 
  هرچقدر ثبات .  نخواهد داشتیا جهي نتشود، ی میتورم

  ١٥              ادامه درص                                 
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  .....شي پیچالش ها
  یها تي شود، امکان رشد فعالشتري بیاقتصاد
 جهي و در نتشود ی مشتري بی و خارجی داخلیگذار هیسرما

 . کاسته خواهد شدی با رشد اقتصادرماز شدت تو
 و یريگ مي در تصمري تاخای یريگ مي پنجم، عدم تصمچالش
 طیشرا.  استی اقتصادیها تاسي سنهي آنها در زمیاجرا
 ی مشکالت اقتصادنهي در زمکند ی مجابی کشور ایفعل

 به ري و به موقع گرفته شود و بدون تاخحي صحماتيتصم
 ميرغم وجود ت  هم بهنهي زمنیدر ا. اجرا گذاشته شود

   مالحظات ی به خاطر برخی در دولت فعلی قویاقتصاد
  

  
  
  
  
 صورت ادی زريتاخ با ی اقتصادیها یريگ مي تصم،یاسيس
. کند ی به اقتصاد کشور وارد میني سنگانی که زرديگ یم

 مرحله دوم ی در مورد اجراري با تاخیريگ ميتصم
 اصالح نظام ،یاتي مالیها استي مسکن مهر، سها، ارانهی

 همراه است که ییدهایترد  و ا با اما و اگرهی و بانکیپول
 کشور  به اقتصادانی و زیموجب کندشدن رشد اقتصاد

 گذاران استي سی برادی است که سال جدديام. شود یم
 ی و اقتصادیاسي سیها یريگ مي سال تصمیاقتصاد
 و با ی زمانري آنها بدون تاخی و اجرایی عقال،یمنطق

 .شد متخصص و زبده کشور بایروهاياستفاده از همه ن
 
 
 
 

  آنیامدهاي و پستي زطيمسائل مح
 

  پنجمبخش
 شمار را با جانی روزنامه آذربایل چهار شماره قبدر

 ی از نظرات دکتر پروفسور بهروز شکورییبخش ها
 کشورمان در مورد مسائل و مشکالت یدانشمند نام آشنا

 پرسش و نی بخش پنجم انیا. می آشنا کردستی زطيمح
 .پاسخ
 ی در سالهای جنابعالی تحت رهبری هاشگاهیآزما: سوال
 مورد  دری ارزنده اقاتي تحق١٩٧٠ -٢٠٠٠

 خاکها انجام داده لي ها و نقش آنها در تشکسميکروارگانيم
 .دي دهحي مورد نظرتان را توضنیدر ا
 ها در سميکروارگاني مرای است زی بحث بجائاري بسسوال
.  دارندی مهماري بومها، تشکل خاکها نقش بسعتيطب
 ١٩٧٠ -٢٠٠٠ ی ما در سالهایقاتي تحقی هاشگاهیآزما
 در نقش یه و دامنه دار ارزنداري بسقاتيتحق
 ی ها انجام دادند که نه تنها در جمهورسميکروارگانيم

 را شمندانی و اندني دقت محققظر آن هم نیبلکه در فراسو
 بار در جهان ني اولی ما برایقاتيگروه تحق. جلب نمود

 ها از جمله سميکروارگاني متي در فعالشی فرساريتأث
 یهای باکتر،یوسکپکري می قارچهانوستها،ي آکتها،یباکتر

 نموده قي را تحقمهای آنزیجذب کننده ازت اتمسفر و بعض
 ی در مطبوعات علمه گرفتند کی ارزنده اجیو نتا
 آن مورد توجه ی سابق و  فراسوی اتحاد شورویجمهور

 .قرار گرفت
 ی خاکهایکیولوژيکروبي متي سال گذشته فعال٣٠ در
 از . قرار گرفته استی مورد بررسی کوهستانستميس
 ی ها، قارچهاستينومي آکت،ی ها باکترسميکروارگانيم
 جذب کننده ی قارچهاری ازتوباکتر وسا،یکيکروسکوپيم

 هم از هایباکتر. دی گردنيي مختلف تعیازت در خاکها
 که در خاک ی کارهائتي اهمظرنظر تعدادشان و هم از ن

 را ی موجودات زنده خاکزی اساسۀمهر.  دهندیانجام م
 .ند دهی مليتشک

 مشابه در خاک تي اهمی ها داراستينومي و آکتقارچها
   در خاک یمي عظی هاتيهستند و هر گروه، مصدر فعال

  
  
  
  
  
  
  

 ها در خاک با سميکروارگاني متيفعال.  روندیبشمار م
حرارت هوا،  (کيدروترمي از جمله هیعوامل مختلف

 ۀ خاکها، درجیزيحاصلخ) حرارت خاک، رطوبت
البته خواص . باشندي ممي مستقۀط آنها در رابشیفرسا
بر اثر .  باشندی کننده منيي خاکها تعیکي و ژنتیاساس

 ری و ساهای که باکتردی گردنيتجسسات انجام شده مع
 خاکها بهتر ی در سطح و قشر باالیکروبي میگروهها
 قشر هم حرارت، رطوبت، نی در ارایز.  کندیرشد م

.  باشدیود م موجی بقدر کافژني و هم اکسیهوا، روشنائ
 ی را در خاک انجام میمی مهم آنزاري عمل بس٣ هایباکتر
 :دهند

 ونيفکاسیتري نای و تراتهي نباتي ترکديتول- 
)Nitrification(  
 ونيکاسي فتروژني نای ی به آلی ازت معدنلیتبد
)Nitrogen Fication( 
 ونيداسي سولفوراکسای کردن گوگرد و دهي          اکس-
)Sulfur Oxidation( 
 بوده و در ی سلولکی های ها هم مانند باکترستينوميآکت
.  شوندی مدهي نامی رشته ایهای باکتری علماتيادب

آنها .  از قارچهاستشتري و بهایتعدادشان کمتر از باکتر
 گروه از نیا.  دارندی مواد آلهی در تجزیرل بزرگ

 کي مقاوم هومباتي ها ازت را از ترکسميکروارگانيم
)Humic Forms    (بي ترتنی سازند و بدیخارج م 

قارچها رل .  دهندی مادیذخائر ازت را در خاک ازد
  آنها .  بعهده دارندی و سنتز مواد آلهیبخصوص را در تجز
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  ستي زطيمسائل مح
 ی خاک می و کربن مورد لزوم خود را از مواد آلیانرژ
قارچ ها قادرند .  هستندلي خود فاقد کلروفرای زرنديگ

 نيگلوکز، پروتئ( شوند ی مهی تجزی را که به آسانیمواد
سلولز، ( شوند ی نمهی تجزی را که آسانیو مواد) رهيو غ

 .ندی نماهیتجز) ی و مواد نشاسته انيگي ل،یمواد موم
 در های نشان داد که تعداد باکترري سال اخ٣٠ تجسسات
 ١٨ -٤ مختلف در حدود یکي با خواص ژنتیخاکها

 ٢٠٠٠ -٨٥٠ بأیتقر( رسد یک م گرم خاکی در ونيليم
 گروه نیا) یمتري سانت٣٠ -٠ در هکتار در قشر لوگرميک

 زي پائلی ها در اواخر بهار و اواسميکروارگانياز م
 یتمام گروه ها.  باشندی دارا مخاک تراکم را در نیباالتر

 ی حساس بوده و بطور کلی نسبت به مواد غذائیکروبيم
 ی که غذایو در نقاط دهايدر اطراف ذرات خاک و کلوئ

 ادیآنها بمقدار ز. ندی نمای موجود است تجمع میکاف
 ی ملی تبدیوانرژي را جذب کرده و به بیدي خورشیانرژ
 ،ی جنگلی خاکهادر یکیولوژيکروبي متيفعال. ندینما

 ی در فصلهارهي و غدی آر،ی قهوه ا،ی کوهستانیمرتع
ارقام نشانگر آنست که در .  استدهی گردنيسال مع

 متري  سانت٠ -١٠ در قشر شی فرساري غی جنگلیاکهاخ
 ها و ستينومي آکت،یباکتر( ها سميکروارگانيمجموع م
 ٩/ ٨٩٥ تابستان ون،يلي م١٣/ ٠٦٢در بهار ) قارجها

 ی مرتعی خاکهاون،يلي م١١/ ٣٢٧ زي در پائونيليم
 ی خاکهاون،يلي م١٢/ ٦٥١، ٨/ ٥٥٠، ١٤/ ١٥٤ تيبترب

 ی خاکهاون،يلي م٧/ ١١٢  و٨/ ٠٩ -٧/ ١٩٧ یقهوه ا
در .  باشدی مونيلي م٥/ ٥٢٧، ٦/ ٩٣٧، ٧/ ٨١٣ دیآر

، ١٣/ ٥٦٩، ١/ ٨، ٧٥٦ تي بتربومی چرنوزیخاکها
 هایتعداد باکتر.  باشدی گرم مکی در ونيلي م١٧/ ٨٥٥

   ٤ -٢ ها ستينومي آکتون،يلي م٩ -٧ نيانگيبطور م
   هزار در٧٩ -٥٠ یکيکروسکوپي می قارچهاون،يليم
  

  
  
  
  
 شی فرسایدر مناطق کوهستان.  باشدی گرم خاک مکی

 به ني سنگی هابي و آسافتهی توسعه ی بزرگاسيدر مق
 یدر خاکها.  آنها وارد کرده استیزيخاکها و حاصلخ

 ده،ی گردتي تضعیکیزي اگروف،یائيميش خواص شیفرسا
 توازن مواد جهيدر نت. گرددي خاک نابود میدانه بند

در ( رطوبت و هوا در خاک  بهم خورده مقداریغذائ
 ی زندگطي محجهي و در نتابدی ی مليتقل) منافذ خاک

 ی خود را از دست میستی ها امکانات زسميکروارگانيم
 ی گذشته نشان داد که در خاکهای سالهاتجسسات.دهند

 و یکیولوژي بتيفعال)  متوسطشیفرسا (شیمورد فرسا
 که دهی گردنيمع. گرددي محدود مدأی شدیکیولوژيکروبيم

 شی با فرسای جنگلی خاکهای متری سانت١٠ -٠در قشر 
، ٠٥٤/١١ ها در بهار سميکروارگانيمتوسط مجموع م

 ی مرتعی در خاکهاونيلي م٦٣١/٩ زي، پائ١٥٠/٨تابستان 
 ٥٦٠/١٠ و ٣٢١/٨، ٦٥٠/١٠ تي بتربیکوهستان

 ١١٢/٧، ٠٩٠/٨، ١٩٧/٧ ی قهوه ای خاکهاون،يليم
 ونيلي م٦٣٤/٥، ٨٣٨/٥ ،٤٨٥/٥ دی اری خاکهاون،يليم

 ٥٤٠/١٢، ٨٦٠/٩، ٦١٥/١٣ ومی چرنوزیو در خاکها
 تمام گروه تيفعالیفرسا. باشدي گرم خاک مکی در ونيليم
 یکیولوژي بتي را محدود نموده و فعالیکروبي میها

 .دی نمایخاک را مهار م
 :جهينت
 تي مختلف فعالکي با خواص ژنتی          در خاکها-
 . باشدی نمانکسی یکیولوژيکروبيم
 و توازن یزي حاصلخ،یکيدروترمي          عوامل ه-

 ی ها مسميکروارگاني متي فعالمي مستقري خاک تاثیغذائ
 .گذارد

 در خاک یکروبي می گروه هاتي فعالشی          فرسا-
 .دی نمای مفيرا بشدت تضع

 
 

  هي اروماچهيعلل خشک شدن در
 ی کردوانزي پروفسور پروديازد

 
 کرده آلمان در رشته لي تحصی کردوانزی پروورپروفس

 وزارت اني و از بانهي موسس دانشگاه ارومر،یعمران کو
 یزمي نرانی ای شناسریاورا پدر کو. علوم کشور است

 با کوله ی سالگ٣۵ در سن ١٣۴۵ در سال یو. نامند
 و تجربه که از چند قاره اندوخته بود به قي از تحقیبار

 هي دانشگاه ارومسي کار او تاسنيلاو. د گردیکشور باز م
در همان ابتدا .  دختر و پسر استی دانشجو60با حضور 

 قائل بود، هي اروماچهی دری که برایتيکار نظر به اهم
گر چه پس از .  مورد آغاز کردنی خود را در اقاتيتحق
 وزارت سي شود تا به تاسی به تهران فراخوانده میچند

 را در اهم هي اروماچهی درمچناناما ه.  رساندیاریعلوم 
  . خود قرار دادیطي محستی زقاتيتحق

   معضالتراموني پی در مصاحبه اراي اخپروفسور

  
  
  
  
  
   اچهی خشک شدن دریخی کشور به علل تاریطي محستیز

 نی از نظرات اییبه گوشه ها.  پرداخته استهياروم
 توجه هي اروماچهی دررامونيکارشناس برجسته کشور،  پ

  :ديکن
 ميخواستي وقت١٣٢۵ با ارزش بود؛ سال یلي خاچهیدر نیا

 ی را به شش حوضه اصلرانی ا م،يآب مملکت را بشناس
   ی خزر میای که به دریی کردند؛ رودهامي تقسزیآبر

  ١٧ادامه درص                                              
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  ....هي اروماچهيعلل خشک شدن در
  
  یی رودهازد،ی ری فارس مجي که به خلیی رودهازد،یر

 اچهی که به دریی رودهازد،ی ری میکه به قسمت مرکز
حوضه . گری دزی آبری هاوضه و حزدی ری مهياروم
 ری هم آب ززد،ی ری می که هم آب سطحیی جایعنی زیآبر
 مهم یلي خهي اروماچهیپس در.  هم داردیبارندگ. ینيزم

 هيروم دانشگاه اهي که رفتم اروم١٣۴۵من در سال . است
 یزمان.  هستمهي دانشگاه ارومانگذاري کردم، بنسيرا تاس
 بگو ،ی خواهی به من گفتند هرجا م  آمدم،رانیکه به ا

 خواهم بروم یگفتم م.  شودیچهار روزه حکم صادر م
 گردم ی برمای آنجا ایگفتم . گفتند بودجه ندارد. هياروم
د گفتن. آورده بود که مرا از خارجی کسشيرفتم پ. اروپا
مرا استخدام کردند به .  هرجا خواست برودیکردوان

 ۶٠. هي اهواز، مامور شدم ارومیعنوان معلم طرح
 امکانات هم چيه.  تادختر٣٠ تا پسر ٣٠دانشجو گرفتم، 

 هيوطن دوم من اروم.  بودماچهیمن عاشق در. نداشتم
 ١٣۴٧در سال . من سه سال استاد آنجا بودم. است

 رهنما از من دي مجید آقابع.  شدسيوزارت علوم تاس
.  وزارت علومسي تاسی کنم برایخواست بروم و همکار

  .  تهرانشگاهپس منتقل شدم دان
 آنقدر پر آب بود که در قسمت شمال که حاال اچهی درنیا

 یوقت.  داشتنی را زده اند، چشمه آرتزی کالنترديپل شه
 اچهیدر. روني کرد بی ما را پرت م  شنا،ی برامي رفتیم

 رهی جز١٠٢.  بودرانی ااچهی درنی بود، بزرگتریگبزر
گوزن هم .  کردی می دوتا انسان زندگیداخلش داشت، تو

 شور یلي خاچهیچون در.  هارهی از جزیکی یبود تو
 ی برااي کرد، آرتمی می در آن زندگاياست، فقط آرتم

 نکهیضمن ا.  خوب استیلي خی و ماهگويپرورش م
 اريدر آن لجن بود که بس.  کنندیپرنده ها هم استفاده م

 درست یواني حستمي اکوسکی.  و ارزشمند بودیدرمان
 خوب یبعد هم هوا. اف بود همان اطرشيگاوم. کرده بود

  . شش تا شهرستان اطرافیبرا
 تا مي را توسعه بدهی از انقالب گفتند کشاورزپس

پس شروع کردند . مي نداشته باشی به کشاورزیوابستگ
 واشی اتفاق نیا. ا گرفتن و چاه زدنآب را از رودخانه ه

 شد صنعت، شهرها رانی چون عشق مدفتاد؛ي نواشی
 آب را به تی گذراندند و اولویبعد قانون.  کرددايتوسعه پ

.  آب شرب، سد ساختندیبرا.  به شهریعنی. شرب دادند
 شد و ادی زتيجمع. بعد آب را دادند به شرب و صنعت

 دي خواهی میفته ام، وقتمن بارها گ.  کرددايشهر توسعه پ
 آب ندي ببیوقت. دي حتما به آن آب بدهد،ي را نابود کنییجا

خب .  دهندیفقط هم به شهر م.  کندیدارد، مصرف م
اما درباره . دی آی همه سال کم منیمعلوم است آب بعد از ا

 متوجه شدند آب شي سال پ١۴ تازه ه؛ي اروماچهیدر
  . شودی کم ماچهیدر
در کتابم . اره غارت آب نوشتم دربشيسال پ٣٠ من
 ی سطحی جلد اول، آب هاران،یمنابع و مسائل آب در ا«

   هی روی مساله حفر ب٢٣٣ و ٢٣٢ صفحه »ینيرزمیو ز

  
  
  
  
  

 از حد از آب شيبا برداشت ب«و غارت آب را نوشتم؛ 
 رود و ی منیي سطح آب پا،یني زمری و زی سطحیها
 رسد ی فرا میز و روابدی ی چاه ها کاهش می آبدهزانيم

  به عنوان مثال در .  رسدی به زراعت و باغ ها نمیکه آب
 سه هزار حلقه ١٣۶٠ تا سال ١٣۵٧ از سال زدیاستان 

 چاه ها ی حفارنگونهی نگارنده، ادهيبه عق. چاه حفر شده
 نوشتم که در نيهمچن» . استزي کشور مخاطره آمیبرا

حفر  مجاز ري مورد چاه غ٣٢١محدوده رفسنجان، تعداد 
 ١٠٠ درباره مصدود کردن رويکه اگر وزارت ن. شده

   مواجه ی عمده ایچاه رفسنجان اقدام نکند، با خشکسال
االن .  زده اندرمجازي تا چاه غ١۶۵٠االن .  شوندیم

   هکتار از باغات پسته شان ۵٠٠ ی شده که هر سالیوضع
 چاه در گرمسار، کی. ستي نگریآب د.  شودیخشک م

 متي تومان قارديلي مکیشاهرود اگر  و غانسمنان، دام
در کرج به .  داردمتي قارديلي م١٢ در رفسنجان  دارد،

حاال که کار از کار .  چاه داردی متر هر باغ١٠٠فاصله 
 هم زی تبریحت.  آب ندارد، به فکر افتاده اندییگذشته و جا
 کی اگر سهم سرانه آب برسد به ندی گویم. آب ندارد

 زیاما االن تبر. دی آی بوجود می آب فقرب، متر مکعونيليم
 ی هم وضع بدرازيش.  هزار مترمکعب سرانه دارد۶۵٠
ها مال تاالب ها و   آبنیهمه ا.  نقطه استنیبدتر. دارد

 آب ها را نی ای کشاورزواشی واشیاما . باتالق ها بود
 کجا آب چيگرفت، بعد شهرها آب را گرفتند و حاال ه

 حلقه چاه زده اند، ١٠٧٠٠ دشت و مرورازيدر ش. ندارد
همدان و مشهد .  تا را ببندند؛ زائد است۶۵٠٠ در دیاما با
کرمان .  دارندی بدیلي و بلوچستان اوضاع خستانيو س
 سد ست،ي آب ندندید.  تا آب ندارد۶٢ تا شهر دارد، ۶۴

  .ساختند
 متوجه شدند از سدها شي سال پ٩تازه : دهدي ادامه میو
از آن موقع تاحاال حواسشان به . اچهی به درزدی ری نمیآب

 شش نکهیغافل از ا.  بوداچهی حوضه دری سطحیآب ها
.  کشندی آب را مری از ز اچه،یتا شهرستان اطراف در

 رود ارس   است که سدها را بشکافند،نیگفتند تنها راهش ا
 دی گوی مرويوزارت ن.  شوداي احاچهی درد،ي کنبازرا هم 
 ی هاندهیارس هم نما.  کار را بکنمنی توانم ایمن نم

 دهی ابر کردند، فایبعد بارور.  دهندیمجلس اجازه نم
 اچهی درصد آب در۵٠ م،ي کنیزداريبعد گفتند آبخ. نداشت
 هي اروماچهی کنند، دریزدارياما اگر آبخ.  گرددیبر م

  . شودی خشک مشتريب
 در باال دست سدها تا آب به ی اقداماتیعنی یزداريآبخ

 را با خود به یفوذ کند و گل و ال ننيداخل کوه و زم
 طول عمر شی افزای برایزداريآبخ. اورديداخل سد ن
 وجود ی آب  برود در کوه،مياگر آب را نفوذ بده. سدهاست

 رود در ی کنند، میزداريآبخ. اچهیندارد که برسد به در
.  رسدی نماچهی شود، به دری مادی آب دشت ز ن،ي زمریز

  . آب استفاده کنندنیز ا چاه بزنند و ادیدر دشت با
  ١٨                                             ادامه درص

١٧

 کرات آذربايجانشر افکارفرقه دمنا             ١٣٩٣ فروردين١١٢ شمارهدوره پنجم



  
  
  

  ....هي اروماچهيعلل خشک شدن در
  

 کتاب نی است، چندیی متخصص کاناداکی بارلو، خانم
 نوشته گله دارم شی از کتاب هایکیدر . درباره آب نوشته

 ۵٠ز ا. ندی گوی را به مردم نمقی که حقایاز مسووالن
 ی آب بحرانتيوضع.  تا آب ندارد٣۶ کا،ی آمرالتیا

 اوضاعش از زونای آراچهی درند؟ی گویاما چرا نم. است
...  پاول واچهی اوگاالال، دراچهیدر.  هم بدتر استهياروم

  ند؟ی گویچرا نم
 اچهیدر. ندی گوی را نمقتي هم حقهي اروماچهی دردرباره
 د،يني بیرا مم.  زنمیمثال م.  شده استضی مرهياروم
 چرا الغر است؟ دي پرسیاز خانمم م.  الغر شده امیليخ

 ی من را نمیضی مرد،ی گوی نمیزيخانمم چ. خب غذا بده
 ینم.  توانمی نمدی گوی خب غذا بده، مدیي گویم. دیگو

  . من اسهال دارمدیتواند هم بگو
 هي اروماچهیدر اطراف در. می گوی را که من منی اخب
.  هزار تا٢۴ وجود داشته باشد نه دیا هزار چاه ب۴فقط 

 تا آب می سال در چاه ها را ببندکی گفتند اقال نیبعد از ا
 هزار حلقه ٢۴ کنند یفکر نم.  نشوددهي کشری از زاچهیدر

 هتاز. دی آی می سر کشاورزییچاه را اگر ببندند، چه بال
.  شودی نماي احاچهی درد،ی چاه ها را ببندنیاگر در ا

سال گذشته .  سطح آبنیي متر رفته پا٩٠  جاها تایبعض
گفتند وزارت .  گذاشتند، از خارج هم دعوت کردندناريسم
 داشته که کم اچهی دری گزارش بدهد؛ گفت بارندگروين

 رسد، چون سد ی نماچهی هم به دریشده، آب سطح
 ی شرب و کشاورزی گفتند چون براچرا؟گفتند . ميساخت

 ندارد و جهت برعکس  همیني زمریگفتند آب ز. مي دهیم
 و زدی ری نماجهی به دری آبگری دزیشده؛ از حوضه آبر

از بس چاه زده .  رودی آب به سمت اطراف ماچهیاز در
 سوراخ اچهی درریز.  رودی برعکس مینيرزمیاند، آب ز

  . ...است
 که به درد شرب و ینیريآب ش. ستي مملکت آب ندر

 گری دی خورد، از ارس و از جاهای مردم میکشاورز
   با کانال دي تومان هم خرج کنارديلي هزار م۴ د،یريبگ
   آبنیي که شور شود، برود پااچهی در درزدیبر
  

  
  
  
  
  
 نی مثل است؟ي نانتي خنی را هم تلختر کند؟ اینيرزمیز
 دی بعد برود،یزی شما پول بری ماند که به خزانه بانکیم
 ری از زیکی چون ست،ي در خزانه نی پولچي هدينيبب
آب . دي آن بکنی برای فکردیبا.  بردیانه پول ها را مخز

.  هم شور شدهشانیآب چشمه ها. چاه ها شور و تلخ شده
 ری رود و آب زی مد،ی ببنداچهی هر چه آب به درجهيدر نت
  . دي کنی را شور مینيزم
 گفت ستی زطي سازمان محرانی از مدیکی شي سال پکی

 در یز کشاوری هاني هزار هکتار از زم٢٠۴«که 
 جانی در آذرباهي اروماچهی اطراف دریشهرستان ها

 هي اروماچهی آب دریرو  پسمي مستقري تحت تاثیشرق
 ملکان، ی شهرستان هایبخش کشاورز. قرار دارند

 دی تهدز،ی و تبرر آذرشهر، اسکو، شبستر،يش بناب، عجب 
  . هم رفتهزی آب شور تا تبریعنی» . شودیم

 و آبش را به ميکجا را خشک کن. می آب ندارنکهیاوال ا... 
 ی که فکر آب سطحی اگر همان موقعم؟ي بدهاچهیدر

 کی از قي چاه عمی کردند کسی توجه منیبودند، به ا
تا آن .  رفتی نمني از باچهی حفر نکند، درشتري بیعمق

 دهی االن فاگهید.  هزار تا۴ همان یعنی. حد که مجاز بود
 یهها چاه را م هر روز دارند دنکهیضمن ا.  نداردیا

 نیمثل ا. می از بسته شدن چاه نداریمن و شما درک. بندند
 در مطبوعات دی حق ندارگری شما دندی ماند که بگویم

 بخورد، دختر و پسر دانشجو دیآن کشاورز نان با. ديباش
 ی مني تاماچهی کنند با بستن چاه ها آب دریفکر م. دارد
 زشاني چ و همهی کشاورزني آب و زمنکهیضمن ا. شود

  . اصال نابود شدند. شور شده
 کردند، ی را از سد باز ماچهی از همان اول سهم دراگر
 افتد ی آب ماري اختد،ي سد ساختیوقت.  افتادی اتفاق نمنیا

.  بدهمدی آنجا که هست باتی اولودی گویبعد م. دست بشر
 باعث تمام نيهم.  شده؟ آب شربفی تعری هم چتیاولو

 مي بود که همه آبها را بدهتیست؛ اولو ارانی ایمسائل آب
 را بدهد به رانی غرب ای بود که آب هاتیاولو. رانی ابه

 . ... انسان مهمتر استدی گویپس م. مرکز

   ماندگارینام ها
  مارکزاي گارسلي گذشت گابردر

 
 

 ماندگار ی از نام هایکی شک ی مارکز باي گارسلیگابر
.  خواهد بودیماع و اجتیاسي ـ سی در عرصه ادبخیتار
 یکای آمرنیمهمتر" اورا ییايلي شسندهی آلنده نوزابلیا

 اي جمهور کلمبسيرئ. دانست" خی در سراسر تاریجنوب
 نی و غم، به خاطر بزرگترییهزار سال تنها: نوشت
 .خی تارسر  در سراییايکلمب
 روزنامه نگار، ناشر س،ی مارکز رمان نواي گارسلیگابر

 یدر دهکده آرکاتاکا١٩٢٧رس  ما6  در یاسيو فعال س
   پدر رياو تحت تاث.  متولد شداي کلمبیمنطقه سانتامارا

  
  
  
  
  

.  بودخواهی پرست و آزادهني میتيبزرگش که شخص
 اي کلمبی داخلیپدر بزرگش در جنگ ها. بزرگ شد

 . برخوردار بودیاسي سیاهشرکت کرده بود و از آگ
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  ..... ماندگارینام ها
  
 خود را در روزنامه ینوشته ها١٩٤١ در سال او

در سال .  منتشر کردیرستانيمخصوص دانش آموزان دب
 ليدر دانشگاه بوگوتا در رشته حقوق مشغول تحص١٩٤٧

ال اسپکتادور  "خواهیهمزمان با روزنامه آزاد. شد
 روزنامه نی را در اقی غرکیسرگذشت .  کردیهمکار

 . به چاپ رساندیبصورت پاورق
بعنوان خبرنگار روزنامه به رم رفت و ١٩٥٤ سال در

پس از بسته شدن روزنامه ال اسپکتادوربه ١٩٥٥در سال 
به چند کشور ١٩٦١تا ١٩٥٥ ني بیدر سالها. پارس رفت

 یبرا١٩٦١در سال . سفر کردیی و اروپایستياليسوس
 . رفتکی به  مکزیزندگ
را شروع به " ییصد سال تنها"مان ر١٩٦٥ سال در

 نیا.  رساندانیآن را به پا١٩٦٧نوشتن کردو در سال 
 را ی بزرگتي منتشر شد و موفقرسی آنسیکتاب در بو

 کتاب نی ایبرا١٩٨٢در سال .  او به همراه داشتیبرا
 ئنيليم٣٠ از شي کتاب بنیا.  شداتي نوبل ادبزهیبرنده جا
 . استدهيپ رس به چااي زنده دننزبا٣٠نسخه به 

را در " قی غرکیسرگذشت  " کتاب١٩٧٠ سال در
 دوساله که به یدر سفر. بارسلون به چاپ رساند

 ساده یرایارند "ی داشت کتاب داستانبي کارائیکشورها
 زهی کتاب جانیا. را نوشت" دل و مادر بزرگ سنگدلش

 رمان به خود نی را بعنوان بهترنیرومولوگاپه گس بهتر
 زيپائ" برگشت تا کتاب ايرکز به اسپانما. اختصاص داد
 پرداخت ی فرانکو میکتاتوریرا که به د" پدر ساالر

 .سدیبنو
 دی برگشت که با تهدايبه کلمب١٩٨٠ ی سالهالی اوادر

او در سال .  برگشتکیاجبارا به مکز.ارتش روبرو شد
 کی.  شناختخ شدني التیکایبعنوان مرد سال آمر١٩٩٩

 از او خواستند که یارسال طومار با ايسال بعد مردم کلمب
 .رفتی که نپذردي را به عهده بگاي کلمبی جمهوراستیر
 خود ی ژنرال در هزارتوای پدرساالر و ري نظیآثار و. 

 دی او در واکنش به تشدیاسي سیها زهي انگتی تقویبه خوب
او پس از . دهند ی را نشان مايخشونت در کشورش کلمب

 دي به اروپا تبعاي دولت کلمب در مخالفت بایا نوشتن مقاله
   نيتي لگلي مانهي سفر مخفی داستانري که کتاب غیوقت. شد
  یکتاتوری نوشت، حکومت د١٩٨۶ را در سال یليبه ش

  هزار نسخه از آن را در آتش سوزاند١٥ نوشهيژنرال پ
   در آنسميالي به سوسشی که گرایاو به نوشتن آثار. 

  
  
  
  
  

 جمهور سي رئترانيرانسوا ماو با ف. مشهود بود ادامه داد
 داشت یکی نزدی دوست١٩٨٠ فرانسه در دهه ستياليسوس

 کاسترو، رهبر دلي فندهی نمای و حتکیزدو  از دوستان ن
 دفاع از دولت لي مارکز به دلايگارس. سابق کوبا، بود

 روشنفکران غرب گرا بای تندیها  کاسترو وارد بحثدليف
مجادله اش با  برجسته آن یها  از نمونهیکیشد که 

به .  بود،ییکای معروف آمرسندهیسوزان سوتتاک، نو
 حق ورود به یخاطر دفاعش از حکومت کوبا او مدت

 . را نداشتکایآمر
صد سال " با ترجمه ١٣۵۴ فرزانه در سال بهمن
 را به ني التیکای بزرگ آمرسندهی، نو"ییتنها
 کتاب با استقبال نیا.  کردی معرفیرانیخوانان ا کتاب
 تي به محبوبرانی آن در اسندهی روبرو شد و نویدایز

 .ديفراوان رس
 ترجمه و منتشر ی مارکز به فارسی تمام آثار داستانبًایتقر

 یبدبختانه برخ.  بارکی از شي آنها بشتريشده است، و ب
 یعشق در سالها "یبای او مانند رمان زیها از داستان

 با سانسور به بازار آمده است" وبا
 یها یروسپ" مارکز در حوزه رمان یها  کتابنیآخر

و ) ها  از صحنهیباز هم با حذف برخ" (غمزده من
 نیآخر"  نوشتنی براستنیز" او به عنوان نامٔه یخودزندگ
. اند  منتشر شدهرانی هستند که از مارکز در اییکارها
 رانی در ازين)  1996" (یی آدم رباکیگزارش "کتاب 

 نيرحسي که می از زمانژهی به واست،کامًال شناخته شده 
 آن هی، درونما"جنبش سبز "ی  از رهبران اصلیموسو

 از سرگذشت خود و همفکران خود ی واقعیرا برگردان
 .دانست
 وحشت و ترور یها  نظامی مارکز را کالبدشکافکتاب
 و حرمت ی که زندگییها میوصف کامل رژ. اند دانسته

 اني قربانمارکز رنج و درد. رنديگ ی مچيشهروندان به ه
 .دهد ی را شرح میکتاتورید

 لی آور١٧ مارکز، در روز پنجشنبه اي گارسلیگابر
 در ،ی سالگ٨٧، در )١٣٩٣ نی فرورد٢٨ (٢٠١۴
 را یادی زیها  واکنشیفقدان و.  درگذشتیتيکوسیمکز
 و مردم  ستدگانی نوخواهان،ی روشنفکران، آزادانيدر م

لف  در  مختی کشورهای جمهوریروسا. به همراه داشت
 .اند کرده احترام ی به او اداییها اميپ
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جان پروسه های منطقه ای و جهانی را مد نظر داشته، با فرقه دموکرات آذرباي
بيش از نيم قرن تجربه فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و 

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

پيشه وری



 
  
  

  
  در مجلسني اوکراستيرهبر حزب کمون" موننکويپطر س"متن سخنان 

 ٢٠١٤مارس٢٧خيدر تار) رادایورخون(ني اوکرایدوما
 

 یني اوکرائزي وشهروندان عزهمکاران
 
 متذکر شوم که  پس ازکودتا در گری دکباری خواهميم

 خود را با گروه ی جایگارشي گروه الکیکشورمان 
 گفت که مشکالت دیو با، عوض نمودهیگارشي الگرید

  . مانده استی همچنان باقنیمردم اوکرا
 مردم نشانه تی والوقوع اکثربی قردمصرفی شدکاهش

 به خواستميم.باشدي الملل پول مني آنها به صندوق بازين
 یزیر برنامه ني هشدار دهم که اولینیشهروندان اکرا

 ی هانهی عمدتا کاهش کمک هزاني کودتاچیها
 مراقبت از کودکان ی برای محلی وبودجه هایاجتماع

 کمکها را نی از اونی  گرارديليم٣،٦خواهد بود که
 کمک ی نمود که برادتوجهیوبا،حذف خواهند نمود

 به مادران  نهی تولد فرزند سوم وکمک هزیایمزا
 گریو د،افتی کاهش خواهد ونیحدودهشتاد هزار گر

 ارديليم٦،٢وبودجه ، نخواهد داشتاوجودی مزانیا
 شهروندان ی اجتماعتی که اختصاص به حماونیگر

 بار در کی ی وکمکهالي از فاجعه چرنوبدهیحادثه د
 ی شکنجه  هااني قربانیسال به جانبازان وخانواده ها

 است که  هی هدنیو ا. حذف خواهد شد ی ها هم بکلیناز
 بزرگمان  یروزي سالگرد پنيتادمما در آستانه هف

 کمبود بودجه ليوبدل،ميکني مافتی درسمي فاشهيبرعل
 کسر ی از صندوق  بازنشستگونی گرارديلي م٤دولت 

 ی تعرفه هانهیوبطور کامل کمک هز.خواهند نمود
 ی وبراباشدي مارديليم٩،٢سوخت گرما وآب که در کل 

د لغو خواه، بود هم دهی گردنيکمک به شهروندان تع
  .شد
 به کارگران معدن نکهی الي برق هم بدلی انرژمتيق

   نخواهد شد باال خواهد اردکمکيليم٤،٢حدود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 به ی اارانهی کمک  ونی گرارديليم١،١وکمک .رفت
  .دیمعادن هم قطع خواهد گرد

 یای که مزامی جلب نمانی توجه شما را به اخواستم
 معلمان ودارو یا برنهیاستفاده از مسکن وپرداخت هز

 که در حومه شهر ی کارگران فرهنگنيوهمچن،سازان
   هم حذف شده است ودر واقع به خانواده کننديکار م
 یشتي معگرکمکی مادرزاد دني کم در آمدومعلولیها

  .نخواهد شد
 که اضافه حقوق دي موضوع توجه نمائنی هم به اباز

 یجوال١اکتبر و1 که قرار بود دریکارمندان دولت
  .اخت گردد هم حذف شده استپرد

 ی امروز  حتنی که اوکرادي توجه کنی گرامهمکاران
 کودکان مبتال به سل ی که برای سوم بودجه مالکی

  .حذف نموده ،  داشته است 
 نی که اميداني اما  ما مدهندي میادی زی آنها قول هایآر

 ی هایگارشي الگری که دکننديحکومت مداران آنچنان م
 ی فقط از حساب آن شهروندانیعنی.ه اندحاکم انجام داد

 یواقدامات ممکن برا.ندینمايکه محتاج ترند کسرم
 کم کردن حقوق شهر قی  از طرشانی هانهیکاهش هز

  .  دارندتی به حماازي نشتري که بستيوندان
 حل ی برای که برنامه اميکني مشنهادي پستهاي کمونما

واز  چگونه دی که به وضوح روشن نمایبحران اقتصاد
  . حل نمود ارائه داددی را بایکجا مسئله پول

 تیریقادر به مد "اثنوکای"دولت :موننکوي سپطر
 را ی ویدولتمدار.ستي نی امور دولتتيوصالح

 سي خود انتخابات رئی لواری زخواهنديآنها م.دیرینپذ
 . را جهت دهندیجمهور
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تاريخ گذشته و حال ملل ساکن ايران همچنين پيدايش جريانهای مترقی در جهان طلب ميکند که حاکميتها، 
از . دمکراسی سياسی را نهادينه کنند و زمينه مشارکت همه ملل را در حيات سياسی کشورشان فراهم آورند

  . بدل شده استمين روست که امروز تشکيل دولت فدرال در ايران به يک مسئله مبرم روز هم
                                                                   از کارپايه فرقه دمکرات آذربايجان 
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