
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                       ١٣٩١فروردين  ٨٩شماره  دوره پنجم 

  مشکالت جامعه ايران

 و چالش های پيش روی جمهوری اسالمی در

   ساختار سياسی آن
جامعه ايران همچنان در گردابی که ناشی از وجود انواع و اقسام 

ی است، معضالت و مشکالت همه جانبه اجتماعی و اقتصاد
غوطه ور می باشد و تنگناهای تحميل شده به مردم ايران در 
تمامی زمينه ها شرايط سخت و غير قابل تحملی را که ريشه در 
ماهيت عملکردهای غلط، غير اصولی و عناد کارانه جمهوری 

از نظر سياسی مهمترين  .اسالمی دارد را به وجود آورده است
معه ايران عبارت است از دليل اين وضعت به وجود آمده در جا

تالش روز افزون نيروهای انحصار طلب اصول گرا برای قبضه 
کردن هر چه بيشتر قدرت سياسی و در اختيار گرفتن تمامی 
اهرمهای اعمال قدرت در عرصه های سياست و اقتصاد جامعه 
ايران می باشد که در نتيجه امکان استفاده کردن و بهره وری از 

ايی های بالقوه و بالفعل موجود در کشور را که پتانسيل ها و توان
ميتواند فراهم آورنده زندگی بهتر برای مردم باشد را غير ممکن 

جمهوری اسالمی برای دست يافتن به اين هدف از  .نموده است
سويی ديگر در هراس از هرگونه اعتراض مردمی از شديدترين 

 . می نمايدشيوه های سرکوب و اقدامات امنيتی استفاده کرده و
چنانکه در حال حاضر شيوه تازه و نوين حکومتگری جمهوری 
اسالمی به صدور دستورات و فرمانهای مورد نظر بيت رهبری 
و اجرای فرامين از سوی ارگانهای مختلف حکومتی خالصه شده 

 ٢                                                     ادامه در ص است

  آينده کشورجوانان سازندگان 
اکثريت مطلق اهالی ايران را جوانان پائين تر از چهل سال تشکيل 

اگر تدبير پير و نيروی جوان با هم : مثلی هست که ميگويد. ميدهد
متاسفانه در . پيوند به خورد همه مشکالت از ميان بر داشته ميشود

کشورهای عقب مانده و يا در حال رشد اين اصل بکار گرفته نمی 
ران اقتصادی در بسيار از کشورهای رشد يافته اروپا بح. شود

بيش از بيست درصد . جوانان را از فعاليت اقتصادی کنار زده است
در . جوانان در اين کشورها در رديف اردوی بيکاری قرار دارند

ايران کنونی وضع زندگی جوانان با مشکالت حل نشدنی روبرو 
نجاه درصد از جوانان ارقام رسمی نشان ميدهد که بيش از پ. است

هر سال بيش از يک ميليون جوان مدارس عاليه . کشور بيکار هستند
بيش از هشتاد درصد اين جوانان نيروی کار . را به پايان ميرسانند

خود را در بازار کار عرضه ميکنند ولی نميتوانند به فرصت شغلی 
داشت يک فعال کار فرمائی در گفت و گو با ايلنا اظهار . دست يابند

در حال حاضر بيش از بيست و شش درصد نيروی فعال در رديف 
طبق بر رسی های صورت گرفته نزديک به . بيکاران قرار دارد

شصت و پنج درصد از جمعيت فعال اقتصادی کشور در توليد 
شصت درصد از افراد با . ناخالص داخلی هيچ نقشی ندارد

است که جامعه شديدأ اين به اين معنا  .تحصيالت عاليه بيکار هستند
. به سمت داللی، واسطه گری و امور غيره مولد سوق داده شده است

در چنين شرايطی است که بيش از هشتاد درصد کارگران زير خط 
در شهرهای بزرگ نرخ خط فقر يک ميليون و . فقر زندگی ميکنند

بدين سان نرخ خط فقر روند صعودی  .دويست هزار تومان است
  .بخود ميگيرد

 ٣                                                           ادامه در ص 

     در اين شماره                   
  

  ٤                             ص!در آذربايجان چه می گذرد

  ٦                                 صافول نظام سرمايه داری

  ٦                     ص                هشدار آمريكا درباره

  ٧                                        صماهيت ضد انسانی

  ٧                                       صهاشمی رفسنجانی 

  ٨                          صگره ايران: خاورميانه بزرگ

  ١٠                                    صخاورميانه کثيرالمله

  ١١                                           صای ايران،خاکه

  شعر تارئل اميد

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

  حمايت از توليد ملی
حمايت از توليد ملی با حمايت از بازار ملی ارتباط نا گسستنی 

 پيدايش و رشد خود خصلت ملی داشت و سرمايه در آغاز. دارد
صاحبان سرمايه نيز حاميان بازار ملی و بدين وسيله حاميان 

در مرحله ای از رشد سرمايه . اقتصاد ملی محسوب می شدند
داری، بازار ملی از چهارچوب خود خارج  و به سرمايه بين 

ع سرمايه بين المللی برای پيدا کردن بازار وسي. المللی تبديل گرديد
کشورهای غنی از مواد . در جهان جنگ های استعماری آغاز کرد

اقتصاد جهانی به دو قطب . خام به مستعمرات تبديل گرديدند
اين روند نه تنها متوقف نشد بلکه گسترش پيدا . متضاد تقسيم شد

و تقسيم بندی ميان کشورهای صنعتی و غير صنعتی عميق . کرد
و به  .رچوب ملی فرا رفتبدين سان سرمايه از چها. تر گرديد

در قرن بيستم رقابت . يک سرمايه فراملی و جهانی مبدل گرديد
ميان شرق و غرب فرصتی را بوجود آورد تا کشورهای عقب 

. گام هائی در راستای ايجاد صنعت ملی بر دارند. مانده به توانند
و به يک نهضت رهايی بخش . دامنۀ اين  نهضت گسترش يافت

  . تبديل گرديد
  ٣                                                 ادامه در ص 



  
  
  
  
  

  ...مشکالت جامعه ايران

که آخرين نمونه آن عبارت است از توصيه مقام رهبری به کميسيون 
بودجه جلس شورای اسالمی در ارتباط با تغيير آئين نامه  داخلی آن 

.  ت از مجلسکميسيون با هدف گذراندن اليحه بودجه پيشنهادی دول
ساختاری اين چنين انحصارگرا و متکی به اعمال اراده فردی، به شکل 
نوبتی، گروه ديگری از هواداران سنتی نظام اسالمی را صرفا بدليل عدم 
توافق و تحمل در تقسيم غنايم موجود در معرض تضييق و فشار برای 
حذف نمودن از عرصه قدرت و فعاليت سياسی در ساختار رژيم 

گرفته اند و اين انحصارگرايی بيش از آنکه به ثبات و تحکيم پايه قرار
های حاکميت بينجامد به تشديد هرچه بيشتر تضاد ها و افزايش رويارويی  
ميان جناحهای موجود در درون رژيم که نگران از دست رفتن نفوذ و 

آخرين نمونه ای . موقعيت سياسی و اقتصادی خود هستند، خواهد انجاميد
 اين رابطه ميتوان به آن اشاره کرد موردی است که طی چند روز که در

 نفر از نمايندگان مجلس شورای اسالمی با ارسال 128گذشته تعداد 
طرحی دو فوريتی به مجلس خواستار آن شدند که اگر توضيحات و 
پاسخهای محمود احمدی نژاد به پرسش های نمايندگان مجلس شورای 

 احمدی نژاد و دولت او را استيضاح نموده و در اسالمی قانع کننده نباشد،
صورت لزوم از سوی قوۀ قضائيه مورد تعقيب قانونی قرار گيرد و اين 
ميتواند يک پوشش قانونی و حقوقی مناسبی برای بر کناری احمدی نژاد 

و همچنين بنا . و يا بی آينده کردن او در عرصه سياست آينده ايران باشد
يسنا، رئيس شعبه يکم  دادگاه تهران در طی به گزارش خبر گزاری ا

اعالم حکمی قرار بازداشت سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران که 
مسئول و متهم درجه اول اجرای عمليات در بازداشتگاه کهريزک که با 
هدف سرکوب مبارزات مردمی بعد از انتخابات رياست جمهوری در 

ادثه در شرايطی است وقوع اين ح.  بوده است راصادر کرد1388سال 
که سعيد مرتضوی از سوی وزارت کار احمدی نژاد بعنوان مدير عامل 
صندوق تامين اجتماعی در وزارت کار تعيين گرديده بود و يا اينکه بنا به 
گزارش خبرگزاری ايرنا، محسن اژه ای سخنگوی قوۀ قضائيه و دادستان 

 ديگر از تهران در طی اعالم حکمی قرار بازداشت برای دو نفر
نزديکان و همکاران بر گزيده احمدی نژاد يعنی حميد بقائی معاون اول 
رئيس جمهور و سرپرست سازمان ميراث فرهنگی و جوانفکر سرپرست 

واقعيت آن است که بر خالف تالش . خبر گزاری ايرنا صادر نموده است
های سران اصول گرای رژيم برای دستيابی به ساختار يک دست و 

بحران که مبتنی بر حذف جناح های ديگر مدعی قدرت و عاری از 
ماندن در حاکميت است خود به يکی از علل اصلی به وجود آمدن بحران 

اين يک واقعيت انکار . و تشديد شدن هرچه بيشتر آن منجر گرديده است
نا پذير است که در طول تاريخ موجوديت نظام جمهوری اسالمی در 

ر سر قدرت ميان جناحهای داخلی رژيم  سال گذشته مبارزه ب33مدت 
. محور اصلی و هستۀ مرکزی عملکرد آنها را تشکيل داده است

خصوصيت مهم و اساسی اين رويارويی ها در اکثر موارد دارای 
هيچگونه ماهيت مترقيانه ای که در ارتباط با تامين خواسته های بحق 

اعی و تامين توده های مردم از قبيل آزادی و دمکراسی و عدالت اجتم
يکی از داليل اين . حقوق ملی خلقهای ساکن ايران باشد را نداشته است

نوع کاراکتريزه کردن عملکرد و موضعگيری های جناح های داخلی 
رژيم آن است که از نظر مواضع ايدئولوژيکی اکثريت قريب به اتفاق 

ای  به حاکميت رسيده اند و در راس قو1357جناحهايی که بعد از انقالب 
مجريه و مقننه قرار گرفته اند يعنی کسانی مانند هاشمی رفسنجانی ـ سيد 
محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد ظاهرا و واقعا معتقد به نوعی تفسير 

معتقد به واليت ( از اسالم شيعه مذهبی بوده اند که بنام اسالم فقاهتی 
واليت توجيه و پذيرش شرعی ومقبوليت مقام . شناخته شده است) فقيه

فقيه در عين حال نيز مصونيت سياسی و حقوق ويژه ای برای او تامين 

نموده است که از نظر محتوای نظری و عملی به طور منطقی در تضاد 
با چند گانگی فکری و دمکراسی در فعاليت سياسی و اجتماعی قرار می 

و در نتيجه اين امکان را به شخص ولی فقيه ميدهد که به اقتضای . گيرد
رورت های زمانی و خواست های خوذ از رجال سياسی فعال و ض

احزاب و سازمانهای منصوب به آنها استفادۀ ابزاری و مقطعی بنمايد و 
در هر لحظه ای که مناسب بداند با اعالم موضعگيری بر عليه آنها و از 
طريق بسيج منابع تبليغاتی و انسانی خود آنان را از صحنۀ سياست فعال 

  .دن در مسئوليتهای دولتی حذف نمايدو موجود بو
هاشمی . در اينجا به يک نمونه از استفاده ابزاری ميتوان اشاره کرد

رفسنجانی بخصوص بدليل موضعگيريهای نسبتا ماليم او که توام با 
 خرداد 22نوعی عملگرايی واقع بينانه در قبال حوادث بعد از انتخابات 

پسر او . ن قرار گرفت بود، مورد نفرت و غضب اصولگرايا1388
مهدی هاشمی ممنوع الورود به ايران گرديد و دخترش نيز در معرض 

ولی هم اکنون بدليل . صدور قرار بازداشت و زندان قرار گرفته است
نگرانی بسيار شديد اصولگرايان از عمق پيدا کردن هرچه بيشتر روابط 

وان کسی بين ايران و غرب بار ديگر به وجود هاشمی رفسنجانی به عن
که بتوتند اين کشتی طوفان زده را به ساحل نجات برساند، به ضرورتی 

از او تمجيد و تحسين به عمل می آيد و ازاو . مبرم تبديل گرديده است
دعوت می شود که به عرصه سياست فعال در جمهوری اسالمی باز 

 اين نمونه و نمونه های بسيار ديگر نشان ميدهد که تمکين و تسليم. گردد
مطلق و کامل در مقابل خواسته و منويات رهبری نظام مهمترين شرط 
برای حضور طوالنی مدت و تضمين شده در ساختار سياسی جمهوری 

در اينجا تضاد و تناقض اصلی و مهمی که . اسالمی می باشد
سياستمداران مذهبی اصالح طلب و پراگماتيست جامعه ايران با آن 

عتقاد  و تالش برای حفظ نظم از يک سو روبرو هستند، عبارت است از ا
و عملکردهای انحصار طلبانه و انعطاف نا پذير نهاد واليت فقيه از سوی 
ديگراست که هم منجر به رويارويی کل نظام با توده های مردم و 

از سوی ديگر همين افراد و احزاب و . خواسته های بحق آنها شده است
ان دست به اجماع مشترکی از گروههای معتقد به واليت فقيه از امک

نظراتی که مخرج مشترک تمامی صاحب نظران و فعاالن سياسی معتقد 
به همين دليل تالش . به موجوديت نظام باشد، محروم و عاجز مانده اند

برای عملی کردن هر نوع گرايشات اصالح طلبانه در جامعه يعنی 
ی در دمکراتيزه کردن حيات سياسی و اجتماعی جامعه ايران حت

چارچوب درخواست برای اجرای قانون اساسی که می تواند شرايط 
نسبی برای حضور و تحقق خواسته های مردم در حد و حدود ناچيزی 

تجربه ساليان رياست جمهوری محمد خاتمی از سال . فراهم نمايد ناتوانند
 دليل بارز و غير قابل انکاری در تائيد اين مدعا می 1384 تا سال 1376
 چرا که محمد خاتمی تالشهايی را برای حاکم نمودن نوعی از .باشد

قانونگرايی و پايبندی به رعايت قانون را ترويج و تبليغ نمود و از آن 
حمايت می نمود و اقدامات او بخصوص در زمينه آزاديهای محدود و نيم 
بند داده شده به جامعه به امری غير قابل تحمل و مغاير با ارزشها و 

رفتاری انحصار طلبان اصوگرايان تبديل شد و در نتيجه منجر الگوهای 
به انجام فاجعه قتلهای زنجيره ای و باز گشت مجدد به دوران قبل از 

تنها نتيجه ای که ميتوان گرفت آن است که .حاکميت خاتمی انجاميد
سياست مداران داخل و پيرامون نظام جمهوری اسالمی نيز به گروگان 

 وجود آنها و حذف و رانده شدن نوبتی آنها به حاشيه و استفاده ابزاری از
کناره عرصه سياست در جامعه ايران تبديل گرديده اند و در صورت 
مقاومت بيشتر، سرنوشت کروبی و مير حسين موسوی در انتظار آنها 

  .خواهد بود
 

٢

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم               ١٣٩١فروردين ٨٩شمارهدوره پنجم



  
  
  
  
 

  
  ...حمايت از 

سرمايه فراملی . در سالهای پايانی قرن بيستم ورق بر گشت
. خود در آورد» حمايت«سر بازار جهان را زير چتر سرا

کشورهای صنعتی . اقتصاد جهان جنبه سراسری بخود گرفت
. سياست اقتصادی خود را بر جهان غير صنعتی تحميل نمودند
. زير بنای اقتصاد جهانی روبنای سياسی خود را بوجود آورد

و در نتيجه کشورهای غير صنعتی تحت سلطه صاحبان 
  . املی در آمدندسرمايه فر

ايران يکی از اين کشورهايی است که به بازار جهانی تبديل 
ايران مانند کشورهای ديگر جهان سوم . گرديده است

موسسات صنعتی . ازدستيابی به تکنولوژی مدرن محروم است
حتی . آن نمی توانند در برابر کاالهای وارداتی رقابت کنند

 تحت تسلط خود در کاالهای مصرفی چين  بازار ايران  را
در اينجا اين سئوال پيش ميايد که چرا چين عقب . آورده است

مانده در عرض سی سال اخير به يک قدرت اقتصادی عظيم 
اما ايران انقالبی در عرض همين سی سال به . دست يافته است

مردم . جز نفت خام کاالی قابل توجه ديگری صادر نمی کند
و به يکی . به شمار می آمدندچين جزء فقير ترين مردم جهان 

مردم اين کشور . از کشورهای نيم مستعمره  تبديل شده بودند
و . نيم قرن عليه استعمار و عقب ماندگی مبارزه کردند

سرانجام در اواسط قرن بيستم، با پيروزی در اين مبارزه، چين 
در اين سالها کشور چين به . به يک کشور مستقل تبديل گرديد

به تبديل شد و در نهايت  رهبران اين کشور راه يک ميدان تجر
برون رفت از عقب ماندگی را يافتند و کشور را در راستای 

در اين ترقی و تکامل دو عامل عمده . شکوفائی قرار دادند
نقش دولت در اداره امور اقتصادی و . نقش تعيين کننده داشت

دو عامل عمده ای که به رشد .  جلب سرمايه های خارجی
  . يع اقتصاد چين کمک نمودسر

چرا ايران نتوانست و نمی تواند راه رشد اقتصادی مانند چين 
عمده ترين عامل عقب ماندگی ايران انزوا گزينی . را پيدا کند

اصالحات اقتصادی در چين . اين کشور در مقياس جهان است
سفيد و (برای چينی ها رنگ گربه . پوشش ايدئولوژيک نداشت

  گرفتن موش مهم .  ندارداهميت) يا سياه
بعبارت ديگر رشد اقتصادی هدف عمده رهبران چين . است
اين رشد با جلب سرمايه خارجی وبه طبع آن جلب . بود

ايران سياست داخلی و خارجی . تکنولوژی مدرن  ممکن شد
  .خود را زير پوشش ايديولوژيک در آورده است

بی ايران شعار نه شرقی و نه غربی سياست عمده رهبران انقال
صدور انقالب در راس سياست خارجی اين . را تشکيل ميداد

مرگ بر آمريکا، مرگ بر استکبار هنوز . کشور قرار داشت
کار بجائی رسيده . خود را از دست نداده است» تازگی«هم 

است که علمای دينی نيز اين سياست انزوا طلبی را زيان بار 
تونهای تحکيم هاشمی رفسنجانی يکی از س. تلقی می کنند

حکومت دينی بر عليه سياست انزوا طلبی به اعتراض 
  برخاسته و بر قراری روابط با آمريکا را ضد دين تلقی نمی 

اما سران دولت در . او دين اسالم را دين تعامل  می داند. کند
حاليکه می بينند محاصره اقتصادی و نظامی عليه کشور هر 

ی شنيدن اين صداها روز تنگتر می شود، گوش شنوائی برا
طبيعی است که اداره کشور با اين سياست های . ندارند

  . نامتعادل  ميهن ما را به ناکجا آباد می برد
  

  
  
  
  
  
  
  

در شرايطی که اقتصاد جهانی شکل يک پارچگی 
با انزوا . بخود گرفته و جهان از يک مرکز اداره می شود

مشکالت طلبی و يا با شعار مرگ بر استکبار نميتوان بر 
             .              سياسی و اقتصادی فائق آمد
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  ....ازندگان جوانان س
  
  

همزمان با اجرای قانون هدفمندی يارانه ها نرخ 
بدين طريق واحدهای توليدی کشور . بيکاری افزايش ميابد
کاهش ظرفيت واحدهای توليدی تا . با بحران مواجه اند

جايی رسيده است که بعضی از کارخانجات با بيست 
در نتيجه کارگران فعال . درصد از ظرفيت، کار می کنند

دهای توليدی در تامين نيازهای اساسی خود با واح
اکنون دولت از شرايط . مشکالت فروان مواجه شده اند

بازار نيز تعيين کننده  مستقيم نرخ . بازار پيروی ميکند
بسياری از کارخانجات نميتوانند خود را با .  کاالاست

  . تحوالت قيمت بازار تطبيق دهند
د روبرو اقتصاد کشاورزی نيز با مشکالت شدي

حجم واردات کاالهای کشاورزی افزايش ميابد و . است
به همين دليل . باعث بيکاری بيشتر روستاييان می شود

روستاييان بشکل بی رويه به شهرهای بزرگ کشور 
مهاجرت ميکنند در نتيجه نرخ بهروری در بخش 

  .کشاورزی پائين ميايد
 به نظر کارشناسان اقتصادی بحران پولی و 

جب شده است که نرخ تورم به بيش از پنجاه بانکی مو
درصد افزايش يابد و همين امر موجب شده است که 
کارگران به دليل در يافت دستمزد اندک فشار اين سياست 

همه اين عوامل دست به . های غلط دولت را متحمل شوند
. هم داده و نرخ خط فقر در جامعه را افزايش داده است

 حد اقل هزينه ماهانه يک مثال طبق بررسی محتاطانه
خانواده چهار نفری، هفت صد و نود و پنج هزار و پنجاه 

بر اساس همين بررسی ها قيمت مواد . و پنج تومان است
غذايی در استان تهران از بيست وشش تا چهل درصد 

مثال شير و گوشت چهل درصد افزايش . افزايش يافته است
دهد که با گوشت همين ارزيابی نشان مي.  قيمت داشته است

کيلوی بيست و پنج هزار تومان و بيست گرم نان بيست 
تومان امکان ندارد که يک خانواده چهار نفری  با حقوق 

. تومان  زندگی کند... ماهانه هقت صد و نود و پنج هزار 
در حاليکه دولت حد اقل حقوق  يکخانوده چهار نفری را 

تومان در برای سال نود ويک سيصد و نود و پنچ هزار 
  .نظر گرفته است

  



  
  
  
  
  
  

  !در آذربايجان چه می گذرد
محکوميت ناصر دراز شمشير، فعال مدنی به جرم پخش لوح فشرده 

  تشکيل فرقه دمکرات آذربايجان
ير يکی از فعاالن مدنی از به گزارش خبرگزاری هرنا ناصر دراز شمش

قانون ۵٠١و ۵٠٠سوی شعبه اول دادگاه انقالب تبريز به استناد مواد 
اين . مجازات اسالمی به سه سال و شش ماه حبس تعزيری محکوم شد

فعال مدنی پانزدهم مرداد سال گذشته در شهر مغان دستگير و تا روز 
اشت موقت، در تحت باز د)  بيست و پنجم اسفند سال پيش( محاکمه اش 

بازداشتگاههای اداره اطالعات اردبيل و تبريز و زندان  اردبيل و زندان 
نامبرده پس از بازپرسی در شعبه . مرکزی تبريز نگهداری شده است

چهارم دادسرای عمومی و انقالب تبريز، از سوی بازپرس شعبۀ مذکور 
 دراز اتهامات منتسب به. به چهار اتهام بازجويی و تفهيم اتهام شد

شمشير، جاسوسی به نفع سرويس اطالعاتی آذربايجان، تبليغ عليه نظام 
جمهوری اسالمی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت کشور، 
افشای اطالعات طبقه بندی شده و تحصيل مال از طريق نا مشروع اعالم 

 پس از تنظيم کيفر خواست از سوی شعبه چهارم بازپرسی،  پرونده. شد
به شعبه اول دادگاه انقالب تبريز ارسال و دادگاه مذکور پس از رسيدگی 
و استماع اظهارات دراز شمشير و وکيل اش آقای مهدی جعفر زاده، 
مشاراليه را از اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت 
کشور و همچنين اتهام افشائ اطالعات طبقه بندی شده مبراء دانسته و 

م به تبرئه اش صادر کرده و لی در خصوص، اتهامات جاسوسی به حک
نفع سرويس اطالعاتی آذربايجان و تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی، 
وی را مقصر تشخيص و مجموعا به سه سال و شش ماه حبس تعزيری 

  . محکوم کرده است
اتهام جاسوسی به نفع سرويس جاسوسی آذربايجان، از اين روی به 

ير منتسب شده است که طبق ادعای اداره ی اطالعات، درازشمش
اطالعاتی را از دانشجويان ايرانی که به قصد تحصيل به جمهوری 
آذربايجان مراجعت کرده اند، به سرويس اطالعاتی آذربايجان ارائه کرده 

هم چنين ادعای ديگری نيز مبنی بر دخالت درازشمشير در ارتباط  .است
به سرويس اطالعات » رامين شهامتی«زداشت با شناسايی، گزارش و با

  .آذربايجان، مطرح شده است
الزم به ذکر است که، رامين شهامتی به اتهام جاسوسی به نفع جمهوری 
اسالمی ايران، در دادگاه جرايم سنگين باکو محاکمه و به يازده سال حبس 

از سوی ديگر، اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری . محکوم شده است
فيلم مستند ) سی دی(، به لحاظ تکثير و پخش يک لوح فشرده اسالمی

  .تشکيل فرقه دمکرات آذربايجان به وی وارد شده است
در خصوص اتهام ديگر دراز شمشير مبنی بر تحصيل مال از طريق 
نامشروع، قرار عدم صالحيت به اعتبار صالحيت ذاتی دادگاه های 

ز شمشير، در حال ناصر درا. عمومی جزايی تبريز صادر شده است
  حاضر، با توديع وثيقه ای معادل دويست ميليون ريال، آزاد است

   دستگيرشدگان روز زبان مادری همچنان در بال تکليفی بسر می برند.
  
، همزمان با روز جهانی زبان مادری دو تن از فعالين ٩٠دوم اسفند سال .

حيد حبيب طوری و و) ميکائيل(حرکت ملی آزربايجان به نام های ساالر
چشمه توسط نيروهای امنيتی حکومت ايران دستگير و به اداره اطالعات 

ماموران امنيتی با هجوم به منزل پدری اين دو فعال و . تحويل داده شدند
ضبط تمامی اموال شخصی همچون کامپيوتر و کتاب با بدترين حالت 

ده که اين دستگيری در حالی رخ دا. ممکن آنها را از منزل خارج نمودند
 برای هيچ کس مشخص  تا به حال علت دستگيری اين دو فعال مدنی

  طی تماسی که با خانواده ايشان برای جويای حال اين و عزيز . نيست

  
  
  
  
  
  
  
  

داشتيم، اعالم نمودند که هيچگونه جواب قانع کننده ای از طرف مسئول 
ن دستگيری پرونده ايشان به آنها داده نشده و اين در حالی است که از زما

رفتار حکومت ايران با ملت آزربايجان . روز می گذرد٤٠اين عزيزان 
تا حدی پيش روی نموده که عشق به وطن و زبان مادری جرم تلقی شده 

 و هر کس که نامی از آزربايجان به زبان می آورد مجرم
 . مرتضی عوض پور، در تبريز باز داشت شد

پور، از فعالين  تضی عوض مر-خبرگزاری هرانا ـ خبرگزاری هرانا 
مدنی اهل تبريز روز دوشنبه، چهاردهم فروردين ماه سال جاری، توسط 

بنا به اطالع گزارشگران . نيروهای امنيتی اين شهر بازداشت شده است
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشری در ايران، روز 

پسرخاله دوشنبه، چهاردهم فروردين ماه، مرتضی عوض پور به همراه 
اش پيش از شروع مراسم ترحيم پدرش، توسط نيروهای امنيتی در تبريز 

  .دستگير شد
هنوز علت دقيق باز داشت آقای عوض پور و همچنين اتهامات وارده به 

 .وی مشخص نشده است
آقای رئيس جمهور تدريس زبان ترکی را : نماينده اورميه در مجلس

 يه جلوگيری شودآزاد کنيد و از فاجعه ی درياچه ی اورم
 سيد سلمان ذاکر منتخب اول اورميه در مجلس ١٣٩١ فروردين ٢۶شنبه 

هشتم که از راهيابی به مجلس نهم بازماند، هفته گذشته آخرين نطق پيش 
صحبتهای ذاکر با لحن جدی، حماسی و . از دستور خود را ايراد کرد

ه حوزه دردناکی بيان شد و او فهرستی از همه مسائل و مشکالتی را ک
انتخابيه اش و استان آذربايجان غربی با آنها دست به گريبان است را در 

 .قالب تذکر و سوال مطرح کرد
به گزارش آينانيوز، نماينده اورميه سخنانش را با تذکری به رئيس 

برنامه ١٨٠به رئيس جمهور تذکر می دهم برابر ماده : جمهور آغاز کرد
کاهش فاصله طبقاتی استانها تالش پنجم، به فقرزدايی بدون تبعيض و 

  .نمايد
او سپس سراغ يکی از معضالت تاريخی شهر اورميه رفت که در به 

به مسئولين استان تذکر می دهم : نتيجه رسيدن آن سهم به سزايی داشت
 نقطه خارج از ٢٧اينک که پس از پيگيری چهارساله بنده و حل مشکل 

 گاز،آسفالت،آب و فاضالب محدوده همشهريان، از ارائه خدمات عمومی
  .دريغ ننمايند و مردم را خسته نکنند

: ذاکر خطاب به وزير علوم و رئيس دانشگاه آزاد اسالمی نيز گفت
مشکل انتقال دانشجويان را در مقاطع مختلف به محل خودشان حل و 
فصل و آسان نمايند و مشکل تردد دانشجويان و اساتيد و پرسنل را از 

ه نازلو، با احداث جاده مخصوص ريلی حل و فصل اروميه به دانشگا
يادآور می شوم که بنده يک مدرس هستم و می دانم که دانشجويان .نمايند

عاشق انتقاد هستند چرا که انتقاد هوشمندی استاد و بيداری مسئولين و 
لذا تقاضامند تقويت کرسی انتقاد سازنده . بالندگی جامعه را در پی دارد

  .مدر دانشگاهها هست
به مسئولين دانشگاه نازلو و اروميه تذکر می دهم که زمين : او ادامه داد

های اين دانشگاه متعلق به کشاورزان روستاهای همجوار بوده و به 
خاطر اشتغال جوانهای روستاهای بخش نازلو در دانشگاه زمين آنها به 

  .تمدانشگاه واگذار شده فلذا خواستار جذب آنان و دائمی نمودن آنها هس
بعيد بود که نماينده اورميه در نطق آخرينش سراغی از راههای ارتباطی 

آقای وزير راه قبل از اينکه برابر سوال بنده به صحن : اورميه نگيرد 
مجلس بياييد، انتظار بيست ساله مردم اروميه را با اتمام پروژه قطار 

  . يدپاسخگو باشيد و کنارگذر شرقی و کمربندی اروميه را شروع نماي
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  ....در آذربايجان چه
نظر به اخذ مجوز دوبانده نمودن راه مهم توريستی کشتيبان و شورکندی 

  .و ياغموراعلی درخواست شروع و اجرای آنرا دارم
آيا می دانيد در استان : ذاکر از وزير صنعت، معدن و تجارت نيز پرسيد

 هست؟ پس معدن ديگر٢٧۵ما و اروميه معادن طال،سنگ، تيتانيوم و 
  چرا آنها را فعال نمی کنيد؟

تذکر می دهم حال مغازه : وی آنگاه به وزير اقتصاد و دارايی نيز گفت
داران و توليدکنندگان را در اخذ ماليات مراعات نموده و به آنان اعتماد 

  .نمايند و همه را دروغگو تلقی ننمايند
ان، هفتاد درصد آقای وزير و مسئولين است: اين نماينده مجلس ادامه داد

پوشاک بازار اروميه مربوط به تبادل تجاری از ترکيه می باشد؛ مبادا 
  .آنها را نگران کنيم

هرکجا قانون سختگير باشد اول در اروميه اجرا می شود، : وی تاکيد کرد
  .بايد بسترهای توليد داخلی را مهيا و قدردان آنهم باشيم.سپس در کشور

ی به روستاهای بخش های مختلف اورميه ذاکر پيگير داليل عدم گازکش
جناب آقای وزير،چرا از پنج بخش : نيز شد و از وزير نفت سوال کرد

اروميه هيچکدام گاز نداشته باشند؟چه جوابی به مردم بخش 
انزل،مرکزی،دول،باالنج، باراندوز ، نازلو، سرو و سيلوانا 

ز بخشهای ما داريد؟نمايندگان شما قضاوت کنيد، انصاف است؟ هيچکدام ا
  گاز نداشته باشند؟

  !آيا اينها سهمی در گاز کشور ندارند؟ آقای وزير پاسخ بدهيد
عضو فراکسيون روحانيون مجلس هشتم در بخش ديگری از نطقش 

آقای رئيس جمهور و وزير محترم کار، هنوز تا ظهر : اظهار داشت
 از آيا شده فرزند يکی. ميادين ما پر از کارگر هستند و جويای کار

مسئولين فقط برای کار راهی ميادين کار و کارگری بشود؟اما ما 
کارشناسان ما، تحصيلکرده های ما از صبح ساعت شش می ايستند در 

  ميادين کار؛ آيا انصاف است؟
وی از رئيس جمهور خواست تا يارانه نقدی خانوارها را پيش از اجرای 

 پول نقدی هدفمند نمودن فاز دوم افزايش دهد و در ارائه داليل آن گفت که
  .يارانه ها با تورم و گرانی جور درنمی آيد

آقای وزير ورزش، چرا : نماينده اورميه خطاب به وزير ورزش نيز گفت
در بخشها و روستاهای بخش گجين،قولنجی، بالستان ، بالو، نازلو،نوشين 
شهر و دهها روستای بزرگ هيچ مجتع ورزشی و سالن ورزشی وجود 

ا به اينها فکر کرده ايد؟ آنجا جوان نيست؟ عاشق واليبال، عاشق ندارد؟ آي
ورزش، عاشق استخر نيست؟ هست؛ پس چرا اقدام نمی کنيد؟ بارها نامه 

  نوشته ام؛ دهها بار جلسه گذاشته ام؛ چرا نتيجه نداديد؟
آقای وزير، چرا در مناطق محروم اروميه مثل : ذاکر ادامه داد

ه،اسالم آباد، خاتون جان چيمن لری، بدل آباد ابوذر،حاجی پيرلو،کشتارگا
و علی آباد کتابخانه،پارک و حتی کوچه های آنها آسفالت نداشته باشد؟ آيا 

  اين عدالت است يا عين تبعيض؟
کی مشکل ترافيک اروميه بايد حل شود؟ کی بايد پادگان انتقال : وی گفت

کسيرانان ما، پيدا کند؟ کی بايد متروی اروميه شروع شود؟ کی بايد تا
  مردم ما از ما راضی شوند به خاطر حل مشکل ترافيک؟
چرا برابر برنامه :اين نماينده مجلس به وزير بهداشت و درمان نيز گفت

پنجم توسعه و اينهمه تاکيد نمايندگان دفترچه واحد صادر نمی کنيد؟ آقای 
شت وزير بهداشت و درمان اسبق، از شما انتظار داريم؛ از کميسيون بهدا

و درمان، آخر چه فرقی هست بين يک روستايی و يک استاد دانشگاه؟ 
  کی بايد اينها حل بشود؟

وی آنگاه به اصل معطل مانده قانون اساسی پرداخت و خطاب به رئيس 
آموزش زبان آذری نه تنها برابر اصل پانزدهم قانون : جمهور گفت

  ن گم گشته و لذا اساسی در کنار زبان فارسی آزاد نيست؛ بلکه در داخل آ

  
  
  
  
  
  
  

از رئيس جمهور و رئيس مجلس و نمايندگان محترم مجلس و جناب آقای 
حداد عادل درخواست تاسيس فرهنگستان زبان اقوام ايرانی بويژه زبان 

ذاکر در پايان مجددا خطاب به رئيس .ترکی آذری يا آذربايجانی را دارم
کنم و از نمايندگان از رئيس جمهور محترم درخواست می : جمهور گفت

با صدای بلند . محترم درخواست می کنم، در فصل بودجه ريزی هستيم
. آخرين عرضم را می گويم و از شما و مردم اروميه حالليت می طلبم

آقای رئيس جمهور، رئيس مجلس، نمايندگان محترم، وزراء، در فصل 
اريخی بودجه ريزی هستيم، باصدای بلند می گويم،به يک اشتباه بزرگ ت

و غيرقابل گذشت مرتکب نشويد؛ و بودجه احياء درياچه اروميه را تامين 
 .نماييد

  خطرناکترين گسل ايران درتبريز
خبر گزاری ايرنا به نقل از رئيس سازمان زمين شناسی و اکتشافات 
معدنی شمال غرب کشور، خبر از خطرناکترين گسل ايران در تبريز می 

يرومند رئيس سازمان زمين شناسی و موسی ن: ايرنا می نويسد. دهد
اکتشافات معدنی شمال غرب کشور در نشست مطبوعاتی و راديد 

اين گسل : "فروردين سال جاری اعالم کرد٢١تلويزيونی روز دوشنبه 
حتی از گسل شمال تهران و گسل های البرزو زاگرس و ساير گسل های 

با تکان مواجه ايران خطر ناکتربوده و در صورت زلزله در تبريز، شهر 
ولی چون شمال و شرق شهر  اين کالنشهر که بر روی گسل . می شود

وی در ادامه ." واقع شده است، دچار لغزش و گسيختگی خواهد شد
در زمان گسيختگی زمين هيچ بنای انسان ساز : "صحبت خود تاکيد کرد

روستاهای ترب، خواجه مرجان و . مقاومت نداشته و تخريب می شود
نيرومند ".  هايی از اطراف تبريز بر روی گسل قرار دارندگروس بخش

با اشاره براينکه وقوع زمين لرزه های بزرگ در آينده نا معلوم واقعيت 
بايد هماهنگی بيشتری بين مراکز تحقيقاتی و : "گفت. انکار نا پذير است

  ".اجرايی کشور ايجاد شود
  اردبيلیتاخير در برگزاری نمايشگاه کتاب در دانشگاه محقق 

همه ساله همزمان با نسل کشی در خوجالی توسط ارامنه به همت فعالين 
کانون شهريار نمايشگاه کتابی با عنوان آذربايجان در محل نمايشگاه های 

اين دوره از برگزاری نمايشگاه . دانشگاه محقق اردبيلی بر گزار می شود
با تالش زياد و اکنون . به داليل نا معلومی در موعد مقرر برگزار نشد

  .برگزار کنندگان و با تاخيری دوماهه نمايشگاه داير شده است
  تعطيلی واحدهای توليدی کفش در تبريز

 درصدی واحدهای توليدی ٧٠نژاد با ابراز تاسف از تعطيلی   حسينجواد
به . کفش در تبريز، خواستار توجه ويژه دولت برای حل اين مشکل شد

در حال حاضر در تبريز بيش از : ر داشتنژاد اظها گزارش ايلنا، حسين
 درصد فعال ٣٠ هزار واحد توليدی کفش داريم که از آن تعداد تنها ٢

 درصد نيز تعطيل هستندتبريز، ۴٠ درصد نيمه تعطيل و ٣٠هستند و 
درصد واحدهای چرم سازی ٤٦"مهمترين قطب صنعتی چرم کشور

لقب بزرگ کشور در تبريز مستقر است و از همين روست که تبريز 
اينها را ." ترين و مهم ترين قطب صنعتی چرم ايران را گرفته است

فرزين دربندی، معاون امور صنايع سازمان صنايع ومعادن آذربايجان 
واحد توليدی فعال است ٢٩٠در چرمشهر تبريز : شرقی گفت و ادامه داد

وی .واحد از آن ها موفق به اخذ پروانه بهره برداری شده اند1٧٠که 
ظرفيت ساالنه اين تعداد واحد چرم سازی تبريز ساالنه : طرنشان کردخا

ميليون فوت مربع است که بدون نياز به سرمايه گذاری جديد ۵٠حدود 
دربندی با .ميليون فوت مربع وجود دارد١۵٠امکان افزايش ظرفيت تا 

اشاره به رکود فعاليت واحدهای چرمسازی تبريز در زمان حاضر اظهار 
کنون واحدهای فعال چرمسازی در چرمشهر تبريز تنها با هم ا: داشت
  .درصد ظرفيت خود کار می کنند٣٠تا ٢۵

٥ 

  کرات آذربايجانه دمناشر افکارفرق              ١٣٩١فروردين ٨٩شمارهدوره پنجم



  
  
  
  
  
  

  افول نظام سرمايه داری
روزنامه نيورک تايمز بر اين عقيده است که ديکتاتورها می 

و اين تغيير و . روند و نظام های اسالمی جای آنها را ميگيرد
به .  جهان ميشودتحول موجب تعضيف هژمونی آمريکا در

نظر اين روزنامه با استناد به چند عامل، مدل دمکراتيک، 
کشورهای چين . سکوالر و اقتصاد آزاد در معرض تهديد است

دمکراسی اسالمی در . و روسيه از لحاظ اقتصادی رشد ميکنند
هند و برزيل کشورهائی . حوزه خليج فارس گسترش ميابد

بعبارت ديگر . دارندهستند که به مدل توسعه غرب توجه ن
حرکت همه اين کشورها در راستای بازگشت به مدل های 

در چنين شرايطی است که جهان سرمايه . بومی قرار ميگيرد
داری برای جلوگيری از افول جايگاه ايديولوژيک آمريکا با 

اين روزنامه می نويسد آمريکا . مشکالت بزرگ روبرو ميشود
يرد و به انتظار خود از ديگر اگر اين واقعيت ها را ناديده بگ

کشورها برای پيروی از ارزشهای غربی ادامه دهد نه تنها 
قدرتهای جديد ظهور خواهند کرد و در رابطه با آنها دچار 

بلکه بطور طبيعی همراهی بسياری از . مشکل خواهد شد
مانند کشورهايی که از . کشورها را نيز از دست خواهد داد

. وع حکومت غربی خسته شده انددشواريهای تن دادن به ن
بنابه نوشته اين روزنامه، مدل چين در زمينه اقتصاد چنان که 
ما شاهد آن هستيم، هيچ شباهتی با مسير توسعۀ غربی و 

چين به هيچ وجه مسير انقالب صنعتی اروپا . آمريکايی ندارد
با اين حال توانسته صدها ميليون انسان را . را ادامه نداده است

تحوالت اخير در خاورميانه  بشدت .   مطلق برهانداز فقر
بر خالف .  خارج از انتظارات آمريکا و غرب عمل ميکند

غرب،  در خاورميانه دين و مسجد به هيچ وجه از سياست جدا 
به همين دليل است که با سقوط رژيم های ديکتاتوری . نيستند

در چند کشور عربی، حکومتهای اسالمی قدرت را در دست 
اين روزنامه روی اين مسئله تاکيد دارد که دو سوم . فتندگر

مردم اين کشورها خواهان آنند که قانون اساسی جديد 
اکثريت کرسی .  کشورشان بر مبنای اصول قرآن نوشته شود

های مجلس را در اين کشورها اسالمگراين در دست گرفته 
در اين مورد يک نقطه مشترک بين تمام انقالب های . اند
آنهم اين است که دمکراسی خواهی در اين . ی وجود داردعرب

يعنی دوره  .  مناطق به معنای خواستن دمکراسی غربی نيست
يافتن متحدين سکوالر برای آمريکا در اين منطقه پايان يافته 

  . است
در دورانی که . تسلط غرب بر شرق تاريخ پانصد ساله دارد

اين . روراندشرق مغزهای متفکرين را در آغوش خود می پ
متفکرين وضعيت موجود زمان خود را مورد بررسی قرار 
. ميدادند و راه حل هايی برای رشد اين جوامع ارائه ميدادند

غرب عقب مانده تازه از خواب عميق بيدار شده بود و می 
برای برون رفت از . کوشيد تاراه پيشرفت را در پيش بگيرد 

ا زير سلطه خود عقب ماندگی و تحکيم موقعيت خود شرق ر
غرب با مشکالت حل . اکنون زمان تغيير کرده است. در آورد

همانطورکه نيورک .. نشدنی در اين منطقه روبرو شده است
تايمز پيش بينی کرده است، شرق راه منطبق با خواسته های 

  . خود  را در پيش ميگيرد
تشکيل حکومت اسالمی در کشورهای عربی به معنای 

  بعبارت ديگر . م اجتماعی غرب استروگردانی از سيست

  
  
  
  
  
  
  
  

انقالب های عربی ايدئولوژی اسالمی را در زندگی سياسی 
و با زيربنای . اما ايدئولوژی روبنا است. خود انتخاب ميکنند

اين تضاد زمانی  . موجود اين کشورها در تضاد قرار ميگيرد
قابل حل است که زيربنا  نيزعوض شود و جامعه ای شکل 

.  که منافع اقتصادی و اجتماعی مردم را پاسخگو باشدگيرد
تحوالت سياسی در کشورهای آمريکای جنوبی گرايش به چپ 

بولوی، نيکاراگوا، ونزوئال از اين قبيل . را نشان ميدهد
در کشورهای عربی تحوالت با کندی پيش . کشورها هستند

شر آينده نشان خواهد داد که اين تحوالت به سود کدام ق. ميرود
 .  و يا طبقه ای خواهد بود

***************************************  
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم              ١٣٩١فروردين ٨٩شمارهدوره پنجم

 هشدار آمريكا درباره تحوالت جهان اسالم
با سقوط هر ديكتاتور يك نظام اسالمي : نيويورك تايمز 
  متولد مي شود

اليل افول نظام سرمايه يك روزنامه آمريكايي تصريح آرد، يكي از د
داري و جايگاه آمريكا در جهان گسترش دموآراسي اسالمي 

چارلز «روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز در مقاله اي به قلم .است
نسبت به افول هژموني آمريكا در جهان و تضعيف نظام » آوپچان

 .سرمايه داري به شدت هشدار داد
والر و اقتصاد آزاد آه مدل دموآراتيك، سك: در اين مقاله آمده

همواره از سوي غرب تبليغ مي شود، امروزه از سوي چند عامل 
رشد آشورهاي رقيبي چون چين و روسيه، به چالش . تهديد مي شود

آشيده شدن آشورهاي حوزه خليج فارس، گسترش روزافزون 
دموآراسي اسالمي در منطقه خاورميانه، بي توجهي آشورهايي 

مدل توسعه غرب و حرآت آنها به سمت مدل نظيرهند و برزيل به 
به .هاي بومي، از جمله عواملي است آه باعث اين مهم شده است

همانطور آه در دهه : گزارش فارس، اين روزنامه آمريكايي نوشت
اخير ديديم، حفظ قدرت آمريكا تازه ساده ترين بخش آار است، 
بخش سخت ماجرا زماني است آه بخواهيم از افول جايگاه 

آمريكا اگر : نيويورك تايمز افزود.ايدئولوژيك آمريكا جلوگيري آنيم
اين واقعيت ها را ناديده بگيرد و به انتظار خود از ديگر آشورها 
براي پيروي از ارزش هاي غربي ادامه دهد، نه تنها قدرت هاي 
جديد ظهور خواهند آرد و در رابطه با آن ها دچار اشتباه خواهد 

مراهي بسياري از آشورها را نيز از دست شد، بلكه مطمئنا ه
خواهد داد آشورهايي آه از سختي هاي تن دادن به نوعي حكومت 

اين نشريه آمريكايي با اشاره به مدل چين در .غربي خسته شده اند
 ساله توسعه 30به عنوان نمونه، مسير : زمينه اقتصاد نوشت

كايي اقتصادي چين، هيچ شباهتي به مسير توسعه غربي و آمري
چين به هيچ وجه مسير انقالب صنعتي اروپا را ادامه . نداشته است

 .نداده و با اين حال توانسته صدها ميليون نفر را از فقر خارج آند
نيويورك تايمز در ادامه به خيزش هاي منطقه اي در يك سال گذشته 

خاورميانه هم به شدت خارج از انتظارات : اشاره آرد و نوشت
در خاورميانه برخالف غرب، دين . عمل آرده استآمريكا و غرب 

و مسجد به هيچ وجه از سياست جدا نيست، به همين جهت هم هست 
آه در اين مدت همواره پس از سقوط ديكتاتورها، نظام هاي اسالمي 

سال گذشته نتايج گزارشي منتشر شد آه در اين . سرآار آمده اند
 اين واقعيت چيزي .گزارش از يك واقعيت مهم پرده برداشته شد

نبود جز اين آه دو سوم مصري ها بر اين عقيده اند آه قانون جديد 
اين آشور بايد بر مبناي متن قرآن نوشته شود، و به همين جهت هم 
هست آه مي بينيم اآثريت مجلس اين آشور را اسالمگرايان تشكيل 

و البته آه مصر يك استثنا نيست، بلكه اين نقطه مشترك .مي دهند
به اين معنا آه دموآراسي خواهي . ين تمام انقالب هاي عربي استب

بايد گفت . در اين مناطق به معني خواستن دموآراسي غربي نيست
ديگر دوره آنكه آمريكا به دنبال يافتن متحدين سكوالر در اين منطقه 

 .باشد، پايان يافته است
  



  
 
  

  
  

  ماهيت ضد انسانی سرمايه  فراملی 
سرمايه داری بعد از سقوط شوروی سراسر جهان را در يک 

آمريکا . قطب متمرکز نمود و شکل جهانی بخود گرفت
 داری جهانی برای حفظ موقعيت خود از هر گرداننده سرمايه

و » گردنکش«حمله به کشورهای . وسيله ممکن استفاده ميکند
. ويران نمودن اين قبيل کشورها به امر عادی مبدل شده است

يوگسالوی، افغانستان، عراق از آن جمله کشورهائی بودند که 
اکنون . با حمالت هوائی و زمينی به ويرانه مبدل گرديدند

گناه ايران اين . ان با خطر حمله نظامی آمريکا روبرو استاير
اگر ايران در . است که غنی سازی اورانيوم رامتوقف نمی کند

مقابل آمريکا تسليم نشود و از موقعيت کنونی خود عقب نشينی 
نکند، حمله نظامی آمريکا و متحد خاورميانه ای او اسرائيل به 

  .ايران حتمی به نظر ميرسد
ری نيز وجود دارد که سرمايه فراملی عامل ديگ

برای نجات خود از بحران عميق کنونی، دست به چنين 
جنگ دوم جهانی در بحبوحۀ بحران عميق . تجاوزاتی ميزند

آغازگر اين . سرمايه داری در آمريکا و اروپا آغاز گرديد
آمريکای بحران . جنگ در شرق ژاپن و در غرب آلمان بود

رد و با پيروزی اين جنگها را پشت زده در اين جنگ شرکت ک
اين بار . سر گذاشت و به يک قدرت عظيم  جهانی تبديل گرديد

نيز اين سياست تکرار ميشود اما تاثير گزاری آن با جنگ دوم 
در سالهای نيمه اول قرن بيستم، دو جنگ . جهانی فرق دارد

دولت هايی را از پای در . جهانی سراسر دنيا را فرا گرفت
اما .  دولتهائی را به قدرت نظامی و اقتصادی رساندآورد و 

قرن بيست و يک را نميتوان با نيمه اول قرن بيستم مقايسه 
در آن قرن قسمتی از اروپا نظام سرمايه داری برچيده . نمود

اقتصاد مبتنی بر برنامه رشد متوازی را در اين . شده بود
ظامی در اکنون چنين ن. قسمت از اروپا پايه ريزی کرده بود

اروپا وجود ندارد اقتصاد در سراسر جهان به اصطالح به 
بحران اضافه توليد بازار فروش را فلج . بازار آزاد تکيه دارد

بعبارت ديگر قدرت خريد در جهان سير نزولی . کرده است
بدين وسيله موسسات توليدی از کار باز می . پيدا کرده است

فقر .  را فرا ميگيردفقر سراسر کشورهای رشد يافته. ايستند
قيام های مسالمت . در کشورهای جهان سوم  گسترش ميابد

آميز و يا تظاهرات عظيم در اروپا و آمريکا قيام های مسلحانه 
در خاورميانه و شمال آفريقا نشان ميدهد که بحران اقتصادی 

در چنين . به بحران سياسی نظام سرمايه داری تبديل شده است
کا و متحدين اروپائی او خود را برای شرايطی است که آمري

. دست زدن به ماجراجوئی نظامی در خاورميانه آماده کرده اند
حمله به ايران را نبايد با جنگ عليه يوگسالوی، افغانستان و 

دولت يوگسالوی همچنين دولت های . عراق مقايسه کرد
افغانستان و عراق نتوانستند در برابر حمله آمريکا واکنش 

ترديدی نيست که جنگ عليه ايران . ز خود نشان دهندنظامی ا
قدرت نظامی ايران با قدرت نظامی . بدون جواب نخواهد ماند

ايران موشکهای دور . افغانستان و عراق قابل مقايسه نيست
برد در اختيار دارد که ميتواند کشتی های نظامی آمريکا را 

نگ در و اراضی اسرائيل نيز در اين ج. مورد هدف قرار دهد
  البته حمله نظامی ايران را نيز به ويرانه . امان نخواهد ماند

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

و همسايه های ايران نيز در اين عمليات . مبدل خواهد نمود
جنگ با ايران به معنای جنگ خاورميانه . مصون نخواهند ماند

و کشورهای شرق، شمال و جنوب ايران از اين جنگ زيان 
  . خواهند ديد

ا ملی گرچه سراسر جهان را زير سلطه سرمايه فر
اما در مرحله ای از رشد قرار دارد که . خود در آورده است

نميتواند با استثمار منابع طبيعی و انسانی سراسر جهان را 
نظام سرمايه داری . برای ابد تحت حکمرانی خود نگاه دارد

در مرحله ای قرار دارد که بايد جای اورا نظامی جايگزين 
اين يگانه . نياز ضروری ساکنين جهان را تامين نمايدشود که 

جنگ . راه است که ميتواند جهان را از ويرانی نجات دهد
منطقه ای و يا جنگ همه گير، نميتواند سرمايه فراملی را از 

  . بحران عميق نجات دهد
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم              ١٣٩١فروردين ٨٩شمارهدوره پنجم

  هاشمی رفسنجانی 

  ...اسالم، دين تعامل است
اعتقاد به اين و يا به آن دين وظيفه اخالقی فرد ديندار 

اما دين سياسی با وجدان انسانها و زندگی روزمره . است
بنابراين دين به يک سيستم حقوقی اداره . آنان سرکار دارد

مصاحبه هاشمی رفسنجانی با . ده مملکت تبديل ميگرددکنن
فصل نامه مطالعات بين المللی نشان ميدهد که حاکمان 
سياسی دينی نسبت به اداره امور کشوری نظريات مختلفی 

به همين علت تفسير متضاد از دين در . را مد نظر دارند
روابط حکومت و ملت، و در رابطه با کشورهای جهان 

انقالب ايران که . دنی را بوجود می آوردمشکالت حل نش
در راس آن علمای مذهبی قرار گرفتند با چنين مشکالتی 
روبرو شد و تا کنون اين مشکالت حل نشده باقی مانده 

هاشمی رفسنجانی در رابطه با سياست خارجی . است
اسالم : ايران نظر خاص خود را مطرح ميکند و ميگويد

وزنامه جمهوری اسالمی ر. (دين تعامل است، دگم نيست
به نظر وی شيوه مورد پسنده اسالم اين ). ١٥/٠١/١٣٩١

يعنی به . است که انسان با عمل و کار دين را معرفی کند
. هر فکری که تعلق دارد بايد آنرا در ميدان عمل نشان دهد

رفسنجانی در اين مصاحبه . گفتار يک بخشی از کار است
: شت ساله و ميگويدبر ميگردد به سالهای دوران جنگ ه

در اواخر جنگ شرايطی که با دنيا، همسايه ها، مسلمانها "
و دولتهای غربی و شرقی درست شده بود، با ما سازگاری 

شعار نه شرقی . نداشتند و ما هم با آنها ساز گاری نداشتيم
بدين معنا . و نه غربی را بشکل عوامانه تفسير ميکردند

در حالی که هدف، . باشيمکه بايد با همه همکاری نداشته 
". نه قطع رابطه با ديگر کشورها .تامين استقالل ملی بود

هاشمی رفسنجانی بعنوان مفسر دين خود را اعتدال گرا 
روحيه اعتدال به من کمک : او می گويد. معرفی ميکند

 .می کرد که مسئوليت اجرايی کشور را بعهده گيرم



  
  
  
  
  

  ....هاشمی رفسنجانی 
. ملگرايی برايم خيلی آسان شودبه اين شکل زمينه ع
اسالم دستور نداده با کسانی که . به نظر او اسالم دگم نيست

من در سالهای : او ميگويد. مخالف ما هستند قطع رابطه شود
و هفت . آخر حيات امام نامه ای را نوشتم و خودم به امام دادم

و نوشتم که شما بهتراست در زمان . موضوع را مطرح کردم
يکی از اين مسائل رابطه با آمريکا . اينها را حل کنيدحياتتان 

آمريکا . نوشتم قطع رابطه با آمريکا قابل تداوم نيست. بود
اروپا، چين، روسيه با آمريکا رابطه . قدرت بر تر دنيا است

هاشمی . ما چرا نبايد با آمريکا رابطه داشته باشيم. دارند
.  مطرح ميکندرفسنجانی در مورد رابطه با عربستان را نيز

اوأل . روابط با عربستان مسئله کوچک برای منطقه نيست
اکثر علما بالد اسالمی با عربستان . کشور ثروتمندی است

او درباره مصر و روابط با آسيای مرکزی و . ارتباط دارند
بعد از رحلت امام : قفقاز بويژه ترکمنستان و آذربايجان گفت
ديم که روابط مان را در شورای عالی امنيت ملی تصويب کر

و گفتند . بعضی ها خدمت رهبری رفتند. با مصر برقرار کنيم
که چون امام اين رابطه را بعد از ماجرای کمپ دويد دستور 

ميخواستيم : او ميگويد. دادند، قطع کنيم مخالفت با امام ميشود
با مصر رابطه برقرار کنيم که نتوانستيم ميخواستيم با آمريکا 

 گذاشته بوديم، مذاکره را شروع کنيم که با شروطی که
نتوانستيم غير از اين است که نخواستيم، مثال کار که . نتواستيم

او درباره . ميخواستيم با ترکمنستان انجام بدهيم که نگذاشتند
حمايت از حزب اهللا در لبنان و حمايت از فلسطين را مورد 

ی مزاحمت به شرط اين که ما از اينها برا. تأييد قرار ميدهد
به نظر وی وقتی که نظام نخواهد در . ديگران استفاده نکنيم

او . دنيا ماجراجوئی کند اين گونه مسائل قابل تحمل است
آمريکاييها در افغانستان، طالبان و القاعده : بعنوان مثال ميگويد
چون . آنزمان برای آنها توجيه داشت. را ايجاد کردند

در اينجا . انستان بيرون کنندميخواستند شوروی را از خاک افغ
ما هم . . دنيا هم اعتراضی نکرد. هيچ کس اعتراضی نداشت
رفسنجانی عقيده دارد که بايد روی . آن موقع اعتراض نکرديم

زيرا اگر بخواهيم بدون مردم کار کنيم همه . مردم حساب کرد
  اگر با مردم کار کنيم همه چيز . چيز در بن بست قرار ميگيرد

او ترکيه را بعنوان يک کشور .  و ميتواند جلو برودباز ميشود
و معتقد است ايران نيز با .  مدل اسالمی دمکراتيک ميپذيرد

اين سابقه و با اين سرمايه و با اين نيروی انسانی ميتواند مانند 
او در پايان اين مصاحبه باز تکرار می کند . ترکيه پيشرفت کند

ن هاشمی رفسنجانی را ما چکيده سخنا.  که اسالم دگم نيست
بدين سبب در اختيار خواننده قرار داديم تا اختالف نظر اسالم 

چونکه هم . سياسی را در سطوح باالی حکومتی نشان دهيم
اکنون بسياری از علمايی که در راس قدرت سياسی کشور 
قرار دارند مملکت را بشکلی اداره ميکنند که علمايی مانند 

  .ره کشور مخالفندرفسنجانی با آن سيستم ادا
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم             ١٣٩١فروردين ٨٩شمارهدوره پنجم

  گره ايران: خاورميانه بزرگ
، معاون ک)2012 فوريه 14(با لئونيد ايوانويچ کالشينکوف مصاحبه 

  !المللی در دومای روسيه

نظر شما در مورد وتوی قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل د: سئوال

  سوريه چيست؟

 الزم نيست اهميت زيادی به مسئله قطعنامه شورای امنيت د:جواب

روسيه با. محتوای آن انتقاد از دولت بشار اسد است. سوريه داده شود

از نظر دولت روسيه، م. کردن يک جانبه دولت سوريه موافقت نکرد

تبی ثباتی در کشور پای اپوزيسيون را هم می گيرد، که از طرف اياال

طبق اطالعات واصله، اکثر کشته شدگان، ن. آمريکا حمايت می شود

  .صدد حفظ نظام و قانون در کشور هستند درنظامی هستند که 

غرب به چه اقداماتی ممکن است دست. قطعنامه کنار گذاشته شد: سئوال

غرب به تحريمها و تدابير اقتصادی، سياسی و نظامی دست خو: جواب

آنطور که پيدا. آنچه در يوگسالوی، عراق و افغانستان انجام دادند

ادامه بحث در مورد. سوريه هم طبق همين سناريوها عمل خواهند کرد

فقط در چارچوب در نظر گرفتن موقعيت. سوريه که چيزی را حل نکرد

 ميخواهدپوتين که کانديد پست رياست جمهوری است،. روسيه است

اما به نظر من انتخابات. ميهن پرست و سياستمداری قاطع نشان دهد

  .خواهد گرفت و روسيه فدراتيو، سوريه و ايران را تسليم خواهد کرد

  آيا ايران می تواند از خود دفاع کند؟: سئوال

قبل از هر چيز بايد گفت که منشا و مبتکر تهديد، اياالت متحده: جواب

ت. آنها ميخواهند در ايران، ليبی دوم را تکرار کنند.و غرب است

صورت گرفت که از طريق سازمان ملل متحد مداخالت بشر دوستانه

اياالت متحده گويا نگران اشاعه سال. ديگر کشورها به تصويب برسانند

شريت نيساما واقعيت اين است که آمريکا نگران سرنوشت ب. ای است

خواهان آنست که اراده خود را به ديگر کشورها ديکته کند، متمردين

  .نمايد و امکان ندهد که آنها توان مقاومت داشته باشند

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



  
  
  
  

  :خاورميانه بزرگ
بسياری کشورها، کره شمالی تا خاورميانه و کشورهای آفريقايی دريافتند 

  .که سالح هسته ای ضامن امنيت آنها در مقابل آمريکا و ناتو است

اين . کنولوژی اتمی قرار داشتدر وقت خود معمر قذافی در يک قدمی ت

. تکنولوژی را پدر اتمی پاکستان عبدالقادرخان می توانست به قذافی بدهد

اما رهبر ليبی از اين پيشنهاد امتناع کرد و فريب ژستهای دوستانه غرب 

. و بعد هم ديديم که اين عدم دورانديشی قذافی به کجا انجاميد. را خورد

اشت و توانست امنيت خود را از مداخالت در اين راه کره شمالی گام برد

اکنون آمريکا با کره شمالی فقط مذاکره می کند و در . نظامی تامين کند

  .بدترين حالت به تحريم هايی دست می زند

به . اما ايران به مرحله الزم تکنولوژی اين سالح دفاعی دست نيافته است

آمريکا، ايران . همين دليل در حول ايران بازی ديگری در جريان است

ايران آماده است که ناظران . را به بمباران تاسيسات اتمی تهديد می کند

اما هشدار داد، که . را بپذيرد) سازمان بين المللی انرژی اتمی(ماگاته 

اگر شرايطی خارج از شرايط پذيرفته شده ماگاته ديکته شود، ايران به 

ت آمريکا از تحريم آنوق. عنوان يک کشور مستقل آن را رد خواهد کرد

زمانی که اسرائيل تهديد به . های اقتصادی به تهديد نظامی رو می آورد

حمله نظامی به تاسيسات اتمی ايران نمود، آمريکا قاطعانه نتانياهو را بر 

. اما اکنون خود آمريکا امکان چنين حمله ای را نفی نمی کند. حذر داشت

تمام اين ها نشان . دفی نيستتجمع ناوگانهای آمريکا در خليج فارس تصا

و اين بسيار . می دهد که تهديد به زور عليه ايران در حال افزايش است

  .جدی است

  ايران از چه لحاظ برای چين اهميت دارد؟: سئوال

حفظ اين صادرات . ده درصد نفت صادراتی ايران وارد چين می شود

آن از ليبی بخصوص اينکه امکان دريافت . برای چين اهميت حياتی دارد

در حاليکه چين سرمايه گذاری هنگفتی . و شمال آفريقا از چين گرفته شد

بدون منابع انرژی اقتصاد چين نمی . در مواد خام اين منطقه نموده بود

  .تواند رشد کند

بدنبال کيسنجر، اوباما اعالم کرد که قصد دارد حظور نظامی خود را در 

آمريکا ديگر نه در حرف، بلکه . مناطق آسيا ـ اقيانوس آرام گسترش دهد

مثال بين چين و تايوان، بين . عمال در مناقشات اين مناطق دخالت می کند

  .چين و ويتنام بر سر جزيره نفت خيز پاراسل

حمله نظامی آمريکا عليه ايران چه خطراتی برای روسيه در بر : سئوال

  خواهد داشت؟

ديپلماتهای ما با . يمما دارای منافع طبيعی در خاورميانه هست: جواب

آنها  به . شرمندگی در مورد مداخالت آمريکا در منطقه صحبت می کنند

اما . اظهارات آمريکايی ها بر حضور موقت در منطقه استفاده می کنند

گذشته از اين، آمريکا می خواهد بعد از . موقتی اکنون دائمی شده است

زمانی که ما . قر سازدخروج از افغانستان، نيروهای خود را در آسيا مست

نيروی خود را از آلمان شرقی خارج کرديم، آنها به ما اطمينان دادند که 

 عضو جديد ناتو روسيه را 17اما اکنون . ناتو در شرق مستقر نخواهد شد

کيسنجر کامال . چنانکه می بينيم حرف ارزشی ندارد. در احاطه گرفته اند

.  به اجرا گذاشته خواهد شدآشکارا می گويد که سناريوهای طراحی شده

يکی از اين سناريوها . و تمامی آنها در راستای تضعيف روسيه است

» دمکراتيزه کردن«در جريان به اصطالح . عمال به اجرا در آمده است

رژيمها، ليبی و هفت کشور خاورميانه نزديک تحت کنترل آمريکا قرار 

 آن آمريکا تنها ابر که بعد از.اکنون نوبت سوريه و ايران است. گرفتند

. قدرت جهان خواهد بود که اراده خود را بر ديگران ديکته خواهد کرد

  .برای دستيابی به اين هدف گره ايران بوجود آمده است

آيا اين بدان معناست که عرصه جنگ می تواند به روسيه : سئوال

  کشانده شود؟

ن بدان اي.را بکار می برد» زور ماليم«فعال آمريکا تاکتيک : جواب

معناست که بواسطه پايگاههای نظامی و کانونهای درگيری، روسيه را 

ما دمساز می . اين تاکتيک ثمرات محسوسی در بر دارد. محاصره کند

  .شرايط خود را به ما ديکته می کند» شريک«شويم و بعد 

البته اين برای من کامال روشن . مواضع دولت ما کامال گنگ و مبهم است

 نمايندگان دولت ما و سرمايه داران اطراف آن، سرمايه زمانيکه. است

خود را در آنجا نگه می دارند، طبيعتا آنها قبل از هر چيز منافع گروه و 

ما شاهد هستيم که چگونه حاکميت . سرمايه خود را در نظر می گيرند

. دولت های ديگر قاطعانه در مقابل نيروی آمريکايی موضع می گيرند

از اينکه آمريکا، گويا اشتباها يکی از پستهای کنترل آنها پاکستانيها بعد 

را بمباربان کرد، اين پست کنترل را بستند و تا کنون هم آن را باز نکرده 

گرچه اين پست کنترل شاهراه اصلی رفت و آمد نيروهای آمريکا و . اند

  .ناتو از پاکستان بر افغانستان و بر عکس است

د دفاع ضد موشکی آمريکا نمی تواند به اما حاکميت ما در جواب تهدي

. خود اجازه دهد که از قرار داد کاهش سالح های استرتژيک خارج شود

را نبسته بوديم، آمريکاييها هيچوقت " لوردس"اگر ما در کوبا ايستگاه 

نمی توانستند با اين سيستم دفاع ضد موشکی خود به مرزهای ما نزديک 

  .شوند

 حاکم کشور ما نمی خواهند منافع خود را به يعنی اينکه نخبگان: سئوال

  خطر اندازند؟

بله اصل مسئله اين است، پول ـ در آنجا آپارتمان، ويال، سرمايه و : جواب

  .دارند... 
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  خاورميانه کثيرالمله
خاورميانه يکی از مناطق جهان است که اقوام و ملل 

ز خاورميانه همچنين مرک. گوناگونی در آن سکونت گزيده اند
تمدن های ملی و قومی در اعصار و قرون باستانی محسوب 

در اين منطقه دولت های گوناگونی سر قدرت رسيده . ميشود
اند و ملت هائی با تمدن خاص خود پيدا شدند و به مرور زمان 

می گويند شهر بابل . از بين رفتند و آثاری از آنها باقی نماند
يدن نمرود و عدم مرکز يک ملت واحد بود که با به قدرت رس

اطاعت او از خدای آسمانی ساکنين اين شهر شب خوابيدند 
بدين وسيله . صبح بيدار شدند و زبان همديگر را نفهميدند

و اين جدائی . در اين منطقه بوجود آمد» زبانهای گوناگونی«
. به تدريج سراسر منطقه را و بعد سراسر جهان را فرا گرفت

پراطوری بابل سراسر امپراطوری ايران با سرکوب ام
بنابه نوشته تورات . خاورميانه را تحت سلطه خود در آورد

فرمان داريوش امپراطور ايران به صد ) کتاب مقدس يهوديان(
و بيست هفت  زبان مختلف نوشته می شد و  توسط چاپارها به 

با حمله اعراب به ايران . سراسر امپراطوری فرستاده می شد
گزاری گرديد بدين وسيله  دين اسالم،  امپراطوری جديدی  پايه 

و . زبان عربی و تمدن عربی در سراسر منطقه گسترش يافت
آثار فرهنگی عربی در اين منطقه هنوز هم موجوديت خود را 

آخرين امپراطوری حاکم بر منطقه . از دست نداده است
اين امپراطوری بجزء ايران سراسر . سالطين عثمانی بود

لکان را تحت تسلط خود در آورد و کشورهای عربی  و با
در جنگ جهانی  . پانصد سال در اين منطقه حکم رانی نمود

انگليسيها و فرانسويها اين . اول امپراطوری عثمانی پايان يافت
جنگ دوم جهانی استقالل . منطقه را در ميان خود تقسيم کردند
عراق، فلسطين و ديگر . کشورهای منطقه را تامين نمود

در منطقه خاورميانه . ربی به استقالل دست يافتندکشورهای ع
و شمال آفريقا هيجده دولت کوچک و بزرگ عربی به بوجود 
آمدند و هنوز هم عرب ها با داشتن تمدن واحد، زبان واحد نمی 

ترک ها در آسيای . خواهند يک دولت واحد عربی تشکيل دهند
ت صغير فارس ها در فالت ايران و منطقه خليج فارس حکوم

حکومت فارس ها تاريخ بيش از . ملی خود را تشکيل داده اند
. اروپاييان ايران را پرشيا مينامند. دو هزار پانصد ساله دارد

 به تمام سفارتخانه های ايران در ١٩٣٤رضا شاه در سال 
اروپا دستور داد تا در مکاتبات رسمی نام ايران را بجای 

 ها بعنوان ملت در ايران کنونی فارس. پرشيا بکار گيرند
مذهب شيعه مذهب رسمی . بزرگ حکومت را در دست دارند

دولت ايران است و بنابراين قدرت هم در دست شيعيان 
بعبارت ديگر در دست فارس ها و ترک های شيعه متمرکز 

بلوچ ها، . زبان فارسی زبان رسمی کشور ايران است. است
شيعه کردها، عرب ها، ترکمن های سننی مذهب و ترک های 

فرزندان اين . مذهب از تحصيل به زبان خود محروم شده اند
زيرا . ملت ها مجبور هستند به زبان فارسی تحصيل کنند

تحصيل در زبان مادری برای فرزندان اين ملت ها قدغن شده 
در ترکيه نيز زبان ترکی زبان رسمی و ملت ترک ملت . است

اجازه ندارند کردهای مقيم اين کشور نيز . حاکم در کشور است
مجبورند در اداره امور . به زبان مادری خود درس بخوانند

سوريه يگانه کشوری . منطقه خود از زبان ترکی استفاده کند
  کردهای سوريه . عربی است که در آن کردها سکونت دارند

  

  
  
  
  
  
  
  

بدين ترتيب . نيز از حق تدريس به زبان کردی محروم شده اند
سه کشور برای دست يابی به حقوق ملت های مظلوم در اين 

آذربايجانی ها و  کردها  شصت و پنج . خود مبارزه ميکنند
ولی نتوانستند اين حق . سال قبل به حقوق ملی خود دست يافتند

قانونی را حفظ کند و با مداخله قدرت های بزرگ حکومت 
کردهای عراق با . نوبنياد در اين دو منطقه سرکوب گرديد

يکا حکومت خودمختاری ملی خود را تشکيل حمايت ارتش آمر
کردهای ترکيه بيست سال است برای دست يابی به . دادند

اين مبارزه شکل مسلحانه بخود . حقوق ملی خود مبارزه ميکنند
دولت ترکيه نميتواند گروه های مسلح کردها را . گرفته است
زيرا پايگاه های آنها در مناطق کوهستانهای . سرکوب کند
الی يعنی در منطقه ايالت خودمختار کردستان عراق عراق شم

دست يابی به حقوق ملی در منطقه با . متمرکز شده است
عوامل داخلی يعنی آمادگی ملل . عوامل متعدد سرکار دارد

محروم برای مبارزه در راه رسيدن حقوق ملی خود شرطی 
عامل . است اساسی ولی اين شرط به تنهائی کارائی ندارد

عوامل .  يکی از عوامل موثر در اين مبارزه استخارجی نيز
اما اين عامل . داخلی در دو کشور ايران و ترکيه موجود است

. به تنهائی قادر نيست حقوق ملی اين ملت ها را تامين کند
تجربه سالهای جنگ دوم جهانی در ايران و تجربه جنگ 
آمريکا عليه عراق نشان داد که عامل خارجی در تعيين 

اين .  ملت های محروم منطقه نقش تعيين کننده داردسرنوشت
به آن معنا نيست که ملت های محروم منطقه بايد با مداخله 

بنابراين راه . نظامی خارجی ها به حقوق ملی خود دست يابند
ديگری وجود دارد که ميتواند در آينده دراز مدت ملت ها در 

تاری و حق خودمخ. داخل يک کشور واحد تفاهم پيدا کنند
اين نظر به دو علت قابل تامل . فرهنگی را بدست بياورند

زيرا جهان يک قطبی هم از لحاظ اقتصادی و هم از . است
انقالب انفورماتيک سراسر . لحاظ سياسی در حال تکوين است

اين وابستگی و . جهان را به هم پيوسته و وابسته نموده است
 جنبه فرهنگی نيز هم پيوستگی تنها جنبه اقتصادی ندارد، بلکه 

. تمدن آمريکا و اروپا سراسر جهان را فرا گرفته است. دارد
موسيقی اروپايی و آمريکايی موسيقی ملی و محلی را در 

مدل پوشاک ده ها سال است که . جهان سوم کنار ميزنند
تحصيل مدل . پوشاک ملی و محلی را از ميان برداشته است

  به ايران و ترکيه راه اروپايی در سالهای دهه سوم قرن بيست
کشف حجاب نيز در اين دو کشور  با اعمال زورعملی . يافت
بسيار از کشورهای منطقه تابلوهای اداری و مغازه ها را به . شد

. يعنی جهانی شدن با سرعت  پيش ميرود. زبان خارجی می نويسند
. تنها حق تعيين سرنوشت ملت ها است که  در خاورميانه درجا ميزند

ان اين کشورها بجای تعيين سرنوشت ملت ها ميکوشند تا ملت حاکم
و در . های محروم بشکل داوطلبانه در داخل ملت حاکم مستحيل شود

بخود » واقعی«و دولت واحد معنای » ملت واحد«اين کشورها 
اما واقعيت ديگری نيز وجود دارد که ملل و اقوام محروم . بگيرد

اين مبارزه در هر دو .  ت بردارنداز مبارزه  ملی  دس. حاضر نيستند
آذربايجانی ها . کشور ايران و ترکيه بشکلی از اشکال ادامه دارد

يکی از بزرگترين اقوام ملی در ايران محسوب ميشوند در مجموع با 
آنها ميخواهند ايران به يک کشور فدرال . تجزيه ايران موافقت ندارند

د در چهارچوب اين تبديل شود و ملت های محروم از حقوق ملی خو
دست يابی به اين هدف به هيچ وجه با . حکومت برخوردار شوند

  . جهانی شدن اقتصاد و قرهنگ منافات ندارد
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خاکهای ايران، مسائل و مشکالت آنها 

  )نظرکلی(
  

تداوم حيات، تأمين اهالی روز افزون کشور با مواد عذائی، 
، فداکاری امنيت پايدار غذائی تجسسات خالقه گروهی علمی

در امر پژوهش، فن آوری است که با تطبيق تدابير حفاطتی از 
. خاکها، مراتع و جنگلهای زندگی زای کشور بايد همراه باشد

سرمايه گذاری دولت در تحقق بخشيدن به اين مسئله حياتی 
  .  کشور در کوتاه مدت جبران خواهد شد

  ايران موزه خاکهای 
  حفاظت . جهان است
  ه مقدس ملی ما استاز آنها وظيف

                                                               پروفسور 
  دکتر بهروز شکوری

  
در روزهای اخير با تحريم های اتحاديه اروپا 
درباره فروش حبوبات و بطور کلی مواد غذائی به ايران، 

ايران ساالنه صدها . بحران در امنيت غذائی کشور بوجود آمده
از استراليا ... هزار تن گندم، ذرت حبوبات برای تأمين اهالی 

با عالم تحريم های اتحاديه اروپا . و ساير کشورها می خريد
استراليا نيز اعالم نمود که از فروش  گندم و ذرت به 

ايران ساالنه بيش از . جمهوری اسالمی خودداری خواهد کرد
 کشورهای جنوب نيم مليون تن برنج از پاکستان، هندوستان و

بعضی از اين کشورها هم اعالم . شرقی آسيا وارد می نمايد
نمودند که از فروش برنج به کشورمان خودداری خواهند 

پس از تحريم های بانکهای ايران بخصوص بانگ . نمود
مرکزی، ايران قادر به خريد ارزاق و پرداخت پول آن با دالر 

 مقامات ايرانی از با در نظر گرفتن وضع موجود. نخواهد بود
هندوستان خواستند که  سيصد هزار تن گندم اضافی موجود 

هنوز معلوم نيست . خودشان را در مقابل نفت به ايران بفروشد
در اين بين . شرکتهای هندی اين پيشنهاد را قبول نمايد يا نه

اعالم شد که چند کشتی حامل گندم و حبوبات که وارد حريم 
 انتظار تخليه بارشان بودند که دستور دريائی ايران شده و در

بررسی های علمی پتانسيل خاکها، مراتع، . برگشت گرفتند
جنگلها و منابع آبی ايران نشانگر آن است که در صورت 
برنامه ريزی علمی، تطبيق تمهيدات مبارزه با فرسايش در 
فرارع، مراتع و جنگلها استفاده پر ثمر از متخصصينن 

کشور ون کشاورزی تطبق آبياری علمی ايرانی، ميکانيزاسي
 تأمين نمايد  ميليون نفر را با مواد غذائی٢٠٠قادر است بين از 

در اکثر نقاط ايران بخصوص . و نيز بخارج صادر نمايد
استانهای گيالن، مازندران، خوزستان، استانهای مرکزی در 

. و در بعضی مواردی سه محصول ميتوان توليد نمودسال دو 
ر است به مقدار زيادی محصول گندم و غيره بخارج ايران قاد

بی کفايتی دست اندرکاران کشاورزی، فقدان . صادر نمايد
برنامه های علمی برای توليد محصوالت زراعی کشور را به 

  . خارج محتاج کرده است
در اين مقاله مسائل مربوط به تشکيل خاک، عوامل 
تشکيل دهنده آن، فرسايش و محافظت آن مورد بررسی قرار 
گرفته و خاکهای مناطق مختلف ايران از نظر کلی گروه بندی 

  . گرديده، مسائل و مشکالت آنها بررسی شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در شرايط انقالب علمی و تکنيکی تخصيص منابع خاک 
ر بهره برداری همه جانبه بخصوص استفاده با ثمر در بمنظو

کشاورزی مستلزم شناخت و بررسی کامل علمی محدوديتها و 
خاک مهمترين پايه منبع غذائی است . امکانات اين منابع ميباشد

و مجموعه ای است از اجسام طبيعی مرکب از ترکيبات آلی و 
. استمواد معدنی در مدت زمانی در سطح زمين تشکيل شده 

تشکيل خاک يک پروسه عظيم طبيعی است و جزئيات مکانيزم 
و خصوصيات پيدا بيش آن هنوز بطور کامل شناسائی 

خاک دارای خصوصياتی است که ضمن نگاهداری . نگرديده
گياهان جنگلی، نباتات طبيعی و گياهان زراعی بعنوان تکيه 

نان گاه مکانيکی تامين کننده آب، مواد و عناصر غذائی برای آ
ميباشد قابل توجه است که تامين گياهان با مواد غذائی خود 
يک پروسه پيچيده ای است و عوامل متعدد بيولوژيکی، 
ميکروبيولوژيکی، ژئوشيميائی، آگروشيميائی و غيره در به 

خاک واسطه ای است بين . ثمر رساندن اين پروسه دخيلند
آن طبيعت بی جان و طبيعت زنده که زندگی و حيات روی 

بطوريکه بقای نسل بشری با آن همبسته . پيدايش يافته است
همانطوريکه بشر برای بقای خود به . بوده و بدان وابسته است

خاک متکی است دوام و تکامل خاک نيز تاحد زيادی بنحوه 
لذا تکامل و دوام خاک و . استفاده بشر از آن بستگی دارد

. ی ملت ها باشدهمچنين حفاظت از آن بايد سرلوحه برنامه ها
رشد و نمو گياهان که . تا آنرا به نسلهای آينده بتوان تحويل داد

عالوه بر سالم سازی و زيبا ساختن محيط زيست، منبع اصلی 
احتياجات خوراکی و پوشاکی ما را تشکيل ميدهند بدون خاک 

بجاست تذکر داده شود که در طول تاريخ . امکانپذير نيست
رگ در مناطقی که خاک مرغوب و بشر به ظهور تمدنهای بز

حاصلخيز بوده صورت گرفته و سقوط تمدنهای بزرگ بشری 
بين النهرين و دره رود نيل و غيره، همزمان با تخريب و کم 
حاصلخيز شدن خاکها، نابودی پوشش گياهی ناشی از عدم 

  . توجه به حفاظت آنها بوقوع پيوسته است
لی و نابودی خاک و رويش روی آن که دو رکن اص

اساسی بيوسفر بشمار ميروند باعث اضمحالل و از بين رفتن 
کوچ . ملتها و گاهأ علت اصلی کوچ و جايگزينی آنها شده است

اقوام آريائی را در تاريخ بزرگترين شاهد برای اين ادعا 
ميتوان مثال زد بطوريکه از بين رفتن خاکهای زراعی و 

 شدن صحرای مراتع عامل حرکت آنها گرديده و يا لم يزرع
  . گبی در چين عامل اصلی مهاجرت قوم مغول بوده است

مواد معدنی، : چهار جزء اصلی خاک عبارتند از
اين اجزاء بطور متقابل با هم رابطه دارند . مواد آلی، آب و هوا

خاک در اثر عمل . و رکن اساسی خاک را تشکيل ميدهند
 Soil (–متقابل عوامل موثر در تشکيل و پيدايش خاکهای 

forming factors ( که مشتمل بر آب و هوا و موجودات
زنده، مواد مادری، پستی و بلند و دما ميباشد در طول زمان 
. دارای خصوصياتی گشته که از سنگ زيرين مجزا ميگردد

تاثير هر يک از اين عوامل در سرنوشت خاک يکسان نبوده 
خاکها بلکه تاثير هر يک از عوامل موثر در پيدايش و تشکيل 

  در شرائط جغرافيائی مختلف متفاوت بوده و شدت هر يک 

١١ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم              ١٣٩١فروردين ٨٩شمارهدوره پنجم



  
  
  
  
  
  

  .....خاکهای ايران، مسائل
) Soil forming factors(باعث پروسه های خاکسازی  

متقاوتی از قبيل شستشو و تمرکز و تغيير و تحول خاک شده و 
بالنتيجه خاکهای متنوعی با درجه تکامل و افق بنديهای متفاوت 

حاصلخيزی و دانه بندی خاک، روند . می آورندرا بوجود 
پروسه های بيوشيميائی، بيولوژيکی با مقدار و خواص مواد 

مواد آلی خاک شامل بقايای . آلی در رابطه مستقيم ميباشد
مواد . حيوانی و گياهی تجزيه شده و يا تغيير شکل يافته ميباشد
خرد و آلی خاک دائما تحت تاثير و فعاليت ميکروارگانيزم ها 

تجزيه گرديده از بين ميروند و اگر عمليات بر پائی مواد آلی 
لذا . انجام نگيرد خاک حاصلخيزی خود را از دست خواهد داد

ذخيره مواد آلی بايد مرتب از طريق اضافه کردن بقايای 
با در نظر گرفتن اينکه مقدار مواد . گياهی و غيره تجديد شود

درمواردی تا ( درصد ٦ تا ٢آلی عموما کم بوده و معموال از 
تجاوز نميکند ولی در همين )  درصد چرنوزيومها و غيره١٥

الزم به . ميزان کم هم، تاثير بسيار زيادی در رشد گياهان دارد
تذکر است که مواد آلی نه تنها عامل تعيين کننده در تشکيل 
ساختمان مناسب در خاک است بلکه خود منبع بسياری از مواد 

مواد آلی خاک با . نند ازت، فسفر و گوگرد ميباشدمهم غذائی ما
بدينترتيب مواد . را تشکيل ميدهدکلياتی فلزات سنگين ترکيبات 

  . آلی خاک مخزن مواد غذائی ذخيره شدنی بشمار می آيد
کاهش حاصلخيزی خاک از ارزش زراعی آن 

بشر از بدو . کاسته و در مدت زمان منجر به انهدام آن ميگردد
مام احتياجات غذائی و پوشاکی خود را اززمين و حيات خود ت

امروز هم با وجود . در نهايت از خاک بدست می آورد
پيشرفت عظيم علمی و تکنيکی و کشف بسياری از ناشناخته 
ها، انسان قادر نيست خود را از زمين و خاک و منابع طبيعی 

برای همين هم انسان امروز بيش از پيش جهت . بی نياز نمايد
ه حياتش به اين مواهب نيازمند ميباشد و دائما در جستجوی ادام

شيوه های مترقی و مدونی است که بتواند استفاده بهينه را از 
  .    زمين و خاک بنمايد

در قرن بيستم بخصوص نيمه دوم آن رشد سريع و 
بی وقفه بخصوص در جهان سوم و کشورهای محروم، بهبود 

 خاک بر اثر فعاليت تغذيه مردم، فرسايش و تخريب شديد
آنتروپوژن انسانهای عدم استفاده صحيح و علمی از منابع آبی 
و خاکی و نهايتا ارائه راه حلهای مناسب در راستای افزايش 
محصوالت کشاورزی، بطور کل کشاورزی پايدار، صورت 
انجام مطالعات خاکها را در صدر برنامه های توسعه ملی 

  . قرار ميدهد
ل برای بشريت کشاورزی در عرض هزاران سا

يکی از بخشهای عمده توليد مادی بوده و انسان پس از پيدايش 
خود در طول تاريخ راهها و شيوه های برداشت محصول از 
گياهان و دامها را بررسی کرده و در راه تکامل اين شيوه ها 

  . کوشيده و شکل فعلی را بدانها داده است
 هزاران در جامعه معاصر بشری امروز هم مانند

سال قبل کشاورزی انواع و اقسام مواد الزم را برای تغذيه 
انسانها، علوفه برای دامها و مواد خام برای صنايع توليدی 

بدينترتيب کشاورزی را بايد يکی از اساسی . فراهم مينمايد
ترين و کهن ترين بخش توليد نعمت های مادی به حساب آورد 

  . محتاج ميباشدکه بشر برای ادامه موجوديتش بدان 
  در دورانهای اوليه زندگی بشر تمام مايحتاج خود را 

  
  
  
  
  
  
  

  رشد و تکامل سريع جامعه برشری، . از زمين تهيه ميکرد
پيشرفت سريع علم و صنعت تا حد امروزی هم قادر نبود 

  انسان را به زمين بی نياز سازد لذا امروز هم مثل دورانهای 
تش شيوه های استفاده از زمين گذشته بشر برای ادامه موجودي

امروز مسئله ازدياد محصوالت کشاورزی . را تکميل تر ميکند
و دامداری در درجه اول اهميت برای جامعه بشری قرار 

در دنيای امروزی ما شاهد فعاليتهای عظيم ملل و . دارد
. کشورهای در حال رشد برای تسريع توليد کشاورزی ميباشيم

 وسيله توليد کشاورزی خاک است لذا با در نظر گرفتن اينکه
پيشرفت سريع و بنيادی کشاورزی بسته به مناسبات توليد 

ميهنمان . جامعه و حدود شيوه های استفاده از خاک ميباشد
 کيلومتر مربع يکی از بزرگترين ١٦٤٦ايران با يک مساحت 

کشورهای آسيای غربی ميباشد چهار پنجم اراضی آن 
  . کوهستانی است

کی از قديميترين کشورهائی است که دارای ايران ي
يک کشاورزی سنتی و تمدن کشاورزی مخصوص بخود 

طبق آمارهای موجود در زمين های زيرکشت امروز در . است
 ميليون هکتار ميباشد، که فقط يک پنجم آن آبياری ١٨حدود 
در دوسه سال گذشته سرمايه گزاريهای هنگفتی برای . ميشود

ی آبياری بخصوص آبياری زير فشار را تطبيق شيوه های علم
طبق . انجام ميگيرد و نتايج بسيار خوبی هم بدست آماده است

/ ٥آخرين آمارهای تخمين مساحت جنگلهای کشور  در  حدود 
آنها جنگلهای  % ٨٩ ميليون هکتار ميباشد که ١٢ تا ١١

% ٧جنگلهای کشورمان . مخروبه و نيمه مخروبه هستند
جنگلهای مازندران و طوالش از . يدهندمساحت کشور تشکيل م

نوع جنگلهای ممتاز بوده و در نوع خود در دنيا کم نظير 
  .   ميباشند

 استثمار بی رويه و –نابودی جنگلهای ذيقيمت ايران 
در بعضی موارد بيرحمانه  اين جنگلها از طرف سوداگران 
مبل در منطقه طوالش و مازندران، استفاده از درختان کم نوع 

نوان سوخت در نقاط ديگر کشور نه تنها پس آمد فالکتباری بع
برای بقای اين جنگلها دارد بلکه ضربه بسيار مهلکی به محيط 

در دنيای متمدن جنگلها را نه فقط بعنوان . زيست نيز ميباشد
چشم انداز زيبا بلکه تضمين کننده بقای آب و خاک و مهمترين 

 گوشزد کرد که يک کافی است. منبع توليد اکسيژن مينگرند
 ميليون مترمکعب هوا را تصفيه ١٨هکتار جنگل قادر است 

بدين ترتيب جنگلهای موجود در ايران را بايد يکی از . نمايد
عوامل تعيين کننده حفاظت محيط زيست بحساب آورد و در 

  . راه حفظ و حراست آنها اقدامات بسيار جدی بعمل آورد
ه در کشور در اطالعات موجود حاکی از اين است ک

زمينه بررسيهای خاکهای خوب و بد، متوسط قابل استفاده و 
غير قابل استفاده اراضی زيرکشت و آيش و اراضی جنگلی و 
مرتعی و همچنين امکان بهره برداری بيشتر اراضی بمنظور 
تعيين دقيق آن بررسی های کامل علمی و همه جانبه بعمل 

 دقيقی در اين زمينه ها بنابراين آثار و اطالعات. نيامده است
  . چندان موجود نيست

از آنجائيکه عوامل موثر در تشکيل و تکامل خاک، 
تعيين آب و هوا و سنگ ها در ناهمواری، پوشش گياهی خاکی 
و موجودات خاک زی، آب زيرزمينی و آب ذخيره فصلی، 

  فعاليت انسان و تاثير زمان در نقاط مختلف کشور متفاوت 

١٢ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم              ١٣٩١فروردين ٨٩شمارهه پنجمدور



  
  
  
  
  

  .....ن، مسائلخاکهای ايرا
  

ميباشد، خاکهای مناطق مختلف نيز از نظرژنتيکی يکسان 
  . نبوده و شيوه های بهره برداری از آنها نيز متفاوت است

چهره مناظر و طبيعت ايران با ويژگيها و بغرنجی 
. های خويش، خاکها و مسائل مربوط به آنرا هم پيچيده مينمايند

 زمينهای قابل راههای بررسی و راه حلها برای گسترش
استفاده کشاورزی و بهره برداری بيشتر از آنها وظيفه اين 

  . بررسی ميباشد
 خاکهای منطقه استانهای شمالی گيالن و -١
  )   منطقه سوپ تروپيک دريای خزر (مازندران

دشت وسيع واقع در بين دريای مازندران و کوه های 
استان دو. البرز از حاصلخيزترين نقاط ايران بشمار ميرود

ساحلی گيالن و مازندران طبيعتی زيبا با پوشش جنگلی، 
 ميلی ١٥٠٠تا (دارای آب و هوای مساعد و بارانهای کافی 

 درصد مساحت کشور را تشکيل ميدهند، ٥٥فقط ) متر
 درصد کل زمينهای قابل بهره برداری ٢٥مجموعأ بيش از 

 درصد ٨٥در اين استانها بيش از . کشاورزی را در بردارد
      پنبه و کل محصول   ٢حصول برنج و حدود م

                ٣                                                            
  . چای ايران بدست ميبايد

در اين منطقه بويژه منطقه گيالن که ميزان بارندگی آن بالنسبه 
آبهای زيرزمينی (زياد است خاکهای که بيشتر تحت تاثير آب 

خاکهای . (تشکيل و تکامل می بايد) آبهای ذخيره فصلیو 
از مسائل بهره برداری خاکهای . زياد وجود دارد) هيدرومرفی

اين منطقه شستشوی مواد و در نتيجه کاهش مواد غذائی و نيز 
اسيدی شدن خاک بر اثر بارندگی و آبياری و همچنين وجود 

از در زمين وخيس بودن هميشگی يافصلی بعضی ) زه آب(
عدم توجه به ويژگيهای مذکور خاک و شرايط . زمينها است

اقليمی ممکن است بهره برداری از زمينهای باير را در 
کشاورزی غير ممکن سازد و حاصلخيزی خاکهای مزروعی 
را آن چنان کاهش دهد که ديگر نتوان از آنها محصول 

  . برداشت
ن زه مسئله کاهش حاصلخيزی و اسيدی شدن خاکها و باال آمد

آب در زمين همواره بايد مورد توجه متخصصين و کشاورزان 
برای جلوگيری از کم قوه شدن زمين . اين مناطق قرار گيرد

منتهی بايد نوعی از کود . دادن کود بصور مرتب الزم است
شيميائی داده شود که متناسب با شرايط آب و هوائی و خاکی 

وری نباشد که يعنی ط. اين مناطق و همچنين نوع گياه باشد
بطور کلی دادن کودهائی که از . درجه اسيدی را باال ببرد

لحاظ فيزيولوژيکی خاصيت اسيدی دارد برای اين مناطق 
  . مثمر به ثمر نيست

برای مبارزه با اسيدی شدن خاک، ضمن کنترل آبياری و 
حفرزهکشهای الزم و ديگر اقدامات بايد اساس آزمايشها، 

داده شود، البته برای نتيجه گيری بطور مرتب به زمين آهک 
بهتر از اين بايد به زمينهای ماسه ای، سنگ آهک و به 

  . زمينهای رس پودر آهک پخته داده شود
روئيدن علفهای هرزه زياد در نتيجه بارندگی بالنسبه زياد و 
همچنين بوجود آمدن يک قشر غير قابل نفوذ از زمين بويژه 

که . ين مناطق بشمار می روددر برنجزارها، از ديگر مسائل ا
  . بايد با آنها بطور جدی مبارزه شود

  

  
  
  
  
  
  
  

با وجود پوشش گياهی و جنگلی اين منطقه با پروبلم بزرگ 
  فرسايش خاک مواجه است که بمرور زمان حادترهم ميشود 

  ظهور ويا نابودی يک يا گروهی از گياهان در يک منطقه 
  

ه تغييرات آب و هوائی و اتفاقی نبوده بلکه بر اثر يک سلسل
  . خاک حاصل ميشود

در نابودی پوشش گياهی فعاليت روزانه انسانها هم رل اساسی 
بدون پوشش گياهی دوام و بقاء خاک دچار . را بازی می کنند
بايد گفت که يکی از مسائلی که بشر از آغاز . مخاطره ميگردد

کشت وزرع برروی زمين با آن مواجه است فرسايش خاکها 
عواملی که در پيدايش فرسايش موثرند . سط باد و آب استتو

عبارتند از مقدار و شدت بارندگی، رواناب، باد، خاک، شيب، 
پوشش گياهی البته وجود يا عدم تمهيدات حفاظتی و عوامل 

  . ديگر هم رل اساسی را در توسعه فرسايش دارند
. در بين اين عوامل بايد به اهميت پوشش گياهی اشاره کرد

وچکترين تغييرات در پوشش گياهی قادر است فرسايش قابل ک
در اين منطقه عوامل آنتروپوژن رل . توجهی را ببار آورد

شدت . اساسی را در پيدايش و وسعت فرسايش بازی ميکند
فرسايش و وسعت آن در زمان و مکانهای مختلف يکسان 
نيست و با شرايط توپوگرافی، خصوصيات ژنتيکی خاک، 

در استانهای مازندران . ده از زمين مربوط می باشدنحوه استفا
و گيالن فرسايش خاک در درجه اول با  فعاليت ناسالم انسانها 

بر طبق بر آوردهای دانشمندان ايرانی . مربوط بوده است
ساالنه در حدود چهار ميليارد تن خاک بر اثر فرسايش شسته 

 سال پيش از صد. شده و به دره ها و رودخانه ها ريخته ميشود
در مناطق جنگلی، جنگلهای کوهستانی بمنظور ايجاد مزارع 
پوشش گياهی را از بين برده و به کشت گياهی کشاورزی 

بدينترتيب نابودی پوشش گياهی از يک طرف و . پرداختند
شخم در امتداد شيب از طرف ديگر و عدم تمهيدات حفاظتی 

يعی بيولوژيکی، آگروتکنيکی، هيدروتکنيکی امکانات وس
برای فرسايش خاک بخصوص در دوره بارانهای موسمی 
بوجود آورده و رفته رفته پيکر اين طبيعت زيبا را زخمدار 

 از منطقه ١٣٨٢در ديداری که در ارديبهشت ماه . کرده است
الهيجان بخصوص مناطق چايکاری آن داشتيم اثرات خانمان 
ی بر انداز اين فعاليت و يا صحيح تر گفته شود خرابکار

 -٥٠شيب های بزرگی در . انسانها را از نزديک شاهد شديم
 سال قبل با اصول غلط چايکاری شده که در نتيجه اين ٤٠

زمينها به يک ميدان عظيم فرسايش تبديل شده و امروزه اجبارأ 
کارهای اگروتکنيکی هم در امتداد شيب انجام ميگيرد و به 

نی درگيالن،  نابودی جنگلهای کوهستا. عمق فاجعه ميافزايد
مازندران و الهيجان که از نقطه نظر فلوريستی بی نظير 
ميباشند اگر به منظور کشاورزی هم انجام بگيرد، نميتواند قابل 

در اين جنگلها درختانی موجودند که در کتابهای . قبول باشد
 سال ٥٠قرمز صبط شده اند واگروضع بدين منوال بگذرد تا 

ز دست خواهيم داد که نسل های ديگر اين نعمت خدادادی را ا
  . آينده اين را بما نخواهد بخشيد

  : خاکهای مناطق کوهستانی -٢
  .خاکهای مناطق کوهستانی را می توان به دو گروه تقسيم کرد

   خاکهای ارتفاعات-٢ خاکهای دشتهای کوچک و بزرگ -١
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نطقه شمال غربی در در مناطق کوهستانی کشور بويژه در م
بين ارتفاعات دشتهای رسوبی وجود دارد که مستعد کشاورزی 
است ولی بسياری از اين زمينها از لحاظ آب در مضيقه است 
که اين مشکل را با بستن بند و سد و يا حفر چاههای عميق يا 

در بسياری از . نيمه عميق تا حدودی ميتوان بر طرف نمود
 و يا کم عمق بودن خاک از ديگر اين زمينها وجود سنگ زياد

  . مسائل کشاورزی اين مناطق بشمار ميرود
بهره برداری از خاک ارتفاعات که از کف دره ها تا انتهای 

همواره توام با مسائل و مشکالت . قله ها را شامل ميشود
زيرا در اين قسمت از يکطرف شيب عامل . فراوانی بوده است

 خاکها کم عمق بوده و نيز محدود کننده است و از طرف ديگر
رساندن آب به زمينها در ارتفاعات غالبأ طالب سرمايه گذاری 

از خاک ارتفاعات ميتوان بصورت مختلف . هنگفتی می باشد
بعنوان مثال تا آنجائيکه امکان دارد يعنی . بهره برداری کرد

منابع آبی اجازه ميدهد زمينهای دره ها و حتی قسمت هائی هم 
فاعات به زيرکشت آبی ميرود که با آب جاری دردامنه ارت

آبياری ميگردد البته در اين زمينها مسئله فرسايش خاک 
)Eresion (در ارتفاعاتی که ميزان . هم هميشه وجود دارد

بارندگی امکان زراعت ديمی را فراهم می کند مانند ارتفاعات 
شمال غربی و همچنين قسمتهائی از کوه های مرکزی و 

ز نقاطی در قسمت شرقی کشور قسمتهائی از جنوبی و ني
ارتفاعات جهت کشت انواع مختلف محصوالت ديمی بويژه 

در اين زمينها مهمترين . گندم و جو مورد استفاده قرار ميگيرد
مسئله خاک، فرسايش است که متاسفانه در کشور ما به آن 

بطور کلی در اين مناطق آب کافی برای . کمتر توجه ميشود
زراعت ) می توانند( آبی وجود ندارد، حداقل توسعه کشت

بنابراين تا . ديمی خود را بخاطرنان بخورونمير گسترش دهند
آنجائيکه امکان دارد حتی با به زيرکشت بردن سطح هائی از 
دامنه کوه ها که شيب آنها زياد است بر سطح کشت خود 

  . بيافزايند
راعت از يک طرف انتخاب زمينهائی خيلی شيب دار برای ز

و از طرف ديگر شخم زدن در جهت نامناسب و ديگر اقدامات 
باعث شده است که خاکها به شدت فرسايش يابد و حاصلخيزی 

  . آنها روزبروز کمتر شود
نوع ديگر بهره برداری از خاکهای ارتفاعات بصورت مرتع 
است که متاسفانه در اين باره نيز با کم توجهی و عدم رعايت 

زمينهای لخت و يا کم پوشش شده و خاکها اصول مرتع داری، 
در معرض فرسايش شديد قرار گرفته است که بنيه دامداری را 

  . محدود می کند
قطع بی رويه درختان و بوته های ارتفاعات به منظورهای 
مختلف از ديگر لطمه هائی است که به خاکهای مناطق 
 کوهستانی وارد آمده و امروز ساکنان اين مناطق و همچنين

مسئوالن مملکتی را با مسئله از بين رفتن جنگلها ولخت و کم 
درخت و نيز بی بوته شدن کوه ها و عوارض ناشی از آنها 

اين مسئله بويژه در مناطق خشک مرکزی . روبرو ساخته است
و جنوبی و شرقی کشور که امکان رويش گياه و احياء مجدد 

ود ندارد و پوشش گياهی بعلت کم يا ناکافی بودن بارندگی وج
رويهمرفته برای بهره . يا بسيار محدود است، حادتر شده است

  برداری صحيح از خاکهای کوهستانی در ارتفاعات مختلف از 

  
  
  
  
  
  
  
  

پائين به باال اينطور ميتوان گفت که تا آنجائيکه شيب زمين و 
  امکانات آبی محل اجازه ميدهد بايد باروش صحيح زمين را به 

  . ه و با احتياط آبياری کرد تا فرسايش نيابدزيرکشت آبی برد
بايد با صراحت گفت که در اکثر مزارع آبياری بر اثر رعايت 

  نشدن اصول صحيح آبياری فرسايش خاک وسعت يافته و از 
  . حاصلخيزی اين زمينها کاسته شده است

در نقاطی که شيب زمين زياد است ولی از آب برای آبياری 
بايد زمين را تراس بندی و يا باصطالح . ميتوان استفاده کرد

کرد تا بدين وسيله اثر شيب زمين » شمه چينی« روستائی 
آنگاه با غرس اشجار مثمر يا زراعتهای متناسب . خنثی گردد

در . با شرايط خاک و محل از اين زمينها بهره برداری کرد
ارتفاعات بيشتر که امکان رساندن آب به آنجا نيست در شيب 

 درجه و حتی کمتر از آن باروش صحيح ١٥کثر تا های حد ا
در ارتفاعات بيشتر که به علت شيب زياد . ديم کاری شود

امکان زراعت ديمی نيست از زمينها بصورت مراتع بايد 
البته در اينجا نيز بايد با تأمين مواد سوختی و . استفاده شود

رعايت ديگر مقررات مرتعداری و همچنين احياء و تقويب 
 گياهی در موارد لزوم مراتع را حفظ کرده و در ضمن پوشش

در ارتفاعات بيشتر . بطور صحيح از آنها بهره برداری نمود
در نقاطی که امکان استفاده از زمين بصورت مرتع وجود 
ندارد و خاک برای اين منظور مناسب و مساعد نيست بايد 

ارندگی بعنوان جنگل از اينها استفاده شود، البته در نقاطی که ب
اجازه رونق مجدد گياه را ميدهد از طرف قرق، درختکاری و 
بذرپاش و غيره پوشش درختی تقويب شود و بهره برداری از 
جنگلها نيز بايد ارزوی حساب انجام گيرد تا هم خاک حفظ 
شود و هم منابع جنگل بطور صحيح مورد بهره برداری قرار 

  . گيرد
که از بارندگی ) ارو به دري(در ارتفاعات جنگلی شمال 

بالنسبه زياد برخوردار و مستعد برای پرورش چوبهای جنگلی 
با ارزش است با تقويب چوبهای صنعتی ميتوان ضمن حفاظت 

از قسمتهائی از ارتفاعات . خاک به اقتصاد مملکت کمک کرد
پائين کوه ها بويژه در منطقه گيالن می توان برای کشت 

غات چائی، کيوی، محصوالت کشاورزی بويژه احداث با
. فيجوئه همچنين زيتون در منطقه وسيع رود بار استفاده کرد

برای اين منظور بايد جنگل نامرغوب با پوشش گياهی 
مختصر را از بين برد و با توجه به نوع محصول، خاک ابتدا 
شخم و سپس اصالح نموده آنگاه مورد بهره برداری قرار 

دام الزم برای جلوگيری در اين مورد توجه به شيب و اق. گيرد
بدين منظور شخم و تمام . از فرسايش خاک نيز ضروری است

اگر و تکنيکی نه در امتداد شيب بلکه در عرض آن کارهای  
در اين صورت تراسهای کوچکی بعمل ميايد که . انجام گيرد

هم جلوی رواناب را ميگيرد و هم يک مقدار از آنها را به 
می کند و بدين ترتيب يک مقدار قشره های پائين خاک هدايت 

  .ذخيره رطوبت ميکند که بسيار پر اهميت است
  :   خاکهای دشتهای کشور-3
   

از ارتفاعات اطراف به سمت داخل کشور به دشتهائی 
  . بر ميخوريم که ميتوان آنها را به چند دسته تقسيم کرد
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ل اين دشتها با مسائ: دشتهای حاصلخيز مورشت -
. دشتهای شمالی که از بارندگی بالنسبه زياد برخوردار است

در اين مناطق بارندگی حتی آبياری آنقدر زياد . متمايز می باشد
نيست که باعث شسته شدن مواد غذائی واسيدی شدن خاک 

مسائل بهره برداری از اين دشتها که معموال دور يا . شود
انها واقعی شده اند در اکثر موارد خارج از تأثير کويرها و بياب

. کمی آب و در پاره ای موارد کمی و شوری آب است
بخصوص در مناطق جنوبی ايران به لحاظ فراوانی گنبدهای 
نمکی و باز شدن چشمه های نمکی به رودخانه هاشوری آب 
قابل مالحظه ميباشد چنانچه آب کافی و خوب در اختيار باشد و 

 برداشت در کشاورزی فراهم باشد داشت و. امکانات کاشت
  . مسئله ای در مورد خود اين زمينها بنظر نميرسد

عالوه : زمينهای حاصلخيز حواشی کويرها و بيابانها -
بر کمبود آب مسائل ديگری در مورد اين زمينها وجود دارد که 
بايد به آنها توجه شود چه در غير اين صورت اين زمينها 

دهد و در مواردی خاص حتی حاصلخيزی خود را از دست مي
بکلی ديگر قابل کشت وزرع و بهره برداری در کشاورزی 

  . نخواهد بود
مسئله شوری يا شور شدن مجدد خاک ها، چون زمينهائی که 
در حواشی کويرها واقع شده اند به طرق مختلف نمکی بوده و 
ممکن است مجددأ به علل مختلف از جمله تحت تأثير آب زير 

ياری با آب شور و يا جاری شدن سيالبهای زمينی شور آب
شور، افزايش شوری بر اثر انتقال ذرات شور توسط باد، دادن 

برای آنکه درجه شوری خاکهای . کودهای شور شورتر شوند
شور اصالح شده و يا به عبارت ديگر آباد شده افزايش نيابد و 

نجام حاصلخيزی آنها کاهش پيدا نکند بايد اقداماتی از اين قبيل ا
بطور کامل کنترل شود تا " DRINE-qe"زهکش زمين. گيرد

از باال آمدن مجدد زه آب جلوگيری گردد، و از استفاده آب 
بويژه در مورد زمينهائی که . شور نامناسب خودداری شود

) مانند خاک رس(قابليت نفوذ آب در آنها بسيار کم است 
"ARGILE" .ی گياهان مناسب با شرايط خاک و آب و هوا

از دادن کودهای حيوانی شور و کود . منطقه انتخاب شود
شيميائی که نمک زياد از خود در زمين باقی ميگذارد 

  . خودداری شود
از آنجائيکه بارندگی و : مسئله قليائی شدن خاکها

آبياری در اين مناطق نه تنها قادر نيست که امالح را شسته به 
خشکی هوا و تبخير افق های تحتانی خاک ببرد بلکه در نتيجه 

شديد، امالح از قسمتهای تحتانی به قسمتهای سطحی زمين باال 
از اين رو ممکن است در اين مناطق عالوه بر بوجود . می آيد

آمدن خاکهای شور، خواص خاک نيز قليائی گردد و يا در 
برای جلوگيری از قليائی شدن . نتيجه عمليات انسان قليائی شود

يد از دادن کودهائی که از لحاظ خاک عالوه بر زهکش با
فيزيولوژيکی خاصيت قليائی دارد همچنين آهک به اين زمينها 

  . خودداری شود
مسئله پوشيده شدن زمينها توسط تپه های ما سه ای 

در حواشی کويرها بويژه بيابانها :  و يا ماسه ای شدن زمينها
 در. امکان پوشيده شدن زمين از تپه های ماسه ای وجود دارد

  نتيجه طوفانهای شديد امکان بوجود آمدن گرد و غبار و ماسه و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

انباشته شدن آنها به صورت تپه هائی به اندازه و اشکال مختلف 
» ريگ«در بعضی موارد تعداد و عظمت تپه ها . ديده ميشود

  بحدی است که زمينهای آن منطقه را غير قابل بهره برداری 
  . مونه های زيادی در کشور وجود دارداز اين تپه ها ن. می کند

نقاطی که در آنجا تپه های ماسه ای تشکيل نميشود ولی 
  ماسه زيادی به سطح زمين و خاک می ريزد در مناطق خنک 

افزايش تدريجی همه ساله ماسه به زمين . زياد ديده ميشود
برای اينکه ( به زمين آب سوار نشود –باعث ميشود که اوال 

 –و ثانيا ) ثر انباشته شدن ما سه ها باال ميايدسطح زمين در ا
  . جنس خاک بتدريج تغيير می نمايد و نامرغوب ميگردد

چاره اين کار عالوه بر ايجاد باد شکن و ديوارهای بلند 
. در اطراف مزارع و يا جلوی باد، ما سه روبی دائمی ميباشد
ع کاری که در بسياری از نقاط منجمله در روستای ده مسلم واق

در حاشيه شمال شرقی بيابان لوت انجام ميدهند در اين روستا 
و امثال آن که همواره با مسئله هجوم زياد ما سه و کم بودن 

  . زمين زراعی مواجه هستند، ما سه روبی بهترين اقدام است
چاله چاله شدن زمين در نتيجه :  مسئله فرسايش خاک

 امکان کنده  وزش بادهای شديد در مناطق کويری و بيابانی،
نشدن خاک و چاله چاله نشدن زمين که بهره برداری از زمين 
را مشکل و در موارد خاص حتی غير ممکن ميسازد زياد 

از اين زمينهای چاله چاله شده در مناطق خشک زياد . است
  . ديده ميشود

مسئله خشک شدن خاک و از بين رفتن پوشش گياهی 
 خشکی هوا در اين زمين و محصول عالوه برگرمای شديد و

بويژه در فصل ) لوار(مناطق در بعضی نقاط بادهای داغی 
تابستان از داخل کويرها و بيابانها به مزارع و باغهای اطراف 
ميوزد که باعث وارد آمدن خسارات فراوان به محصول و در 
موارد فوق العاده حتی خشک شدن گياهان طبيعی سر راه خود 

ی شود که در نتيجه محصول اين و همچنين برخی از گياهان م
  . زمينها از بين ميرود

:  دشتهای قابل زراعت غير مزروعی مناطق خشک-
در مناطق خشک به زمينهائی بر ميخوريم که خاک آن قابل 
کشت وزرع است ولی بعلت نبودن آب مورد بهره برداری در 
. کشاورزی واقع نشده و فقط بعنوان مرتع از آنها استفاده ميشود

 خاکها اعلب کم عمق و بعلت فقير بودن از نظر پوشش اين
در بهره برداری از اين . گياهی از لحاظ مواد آلی نيز فقير است

اراضی بايد عالوه بر اقداماتی که برای جلوگيری از شور شدن 
عملياتی در زمينه تقويب مواد آلی و مواد . خاک موثر است

انجام گيرد قادر غذائی و همچنين افزايش تدريجی عمق آن نيز 
) در کشاورزی(به بهره برداری از اين زمينها به اين صورت 

از اين دشتها در مناطق خشک . مسائل جديدی بروز نکند
  . کشور بويژه در اطراف جاده های بين شهرها زياد ديده ميشود

 دشتهای کويری يا نمکی  -۴
”G“DESERTSOLİN:  

 و زمينهای کويری يا نمکی بصورت دشتهای بزرگ
خاک . کوچک در مناطق خشک و حتی نيمه خشک ديده ميشود

  اين زمينها شورو در مواردی هم قليائی را از نظر امکان بهره 
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  .....خاکهای ايران، مسائل
  

  . برداری در کشاورزی ميتوان به قسمتهائی بشرح زير تقسيم کرد
قسمتهائی که در حاشيه کوير واقع نشده اند چنانچه آب کافی 

 اختيار باشد با انجام عمليات مربوطه اصالح خاکهای شور و در
  . قليائی می توان آنها را آباد کرد وزيرکشت برد

قسمتهائی که کمی بطرف داخل کويرها واقع شده و پيدا 
  . کردن آب شيرين برای اين زمينها خيلی بعيد بنظر ميرسد

کويرهای (خالصه قسمتهائی که در مرکز کوير واقع شده اند 
.  در آنجا پيدا کردن آب قابل آبياری امکان پذير نيست–اوال ) واقعی
 اين زمينها آنقدر شور و قليائی است که با اطالعات و امکانات –ثانيا 

مالی و تکنيکی امروزی به هيچوجه امکان بهره برداری از آنها در 
بهترين راه برای بهره برداری از زمينهای . کشاورزی وجود ندارد

ه قابل زراعت نيست و يا امکانات برای اينکار فراهم کويری ک
نيست، همان استفاده از آنها بعوان مرتع است که منتها بايد ظرفيت 

  . مرتع و موقع تعليف مورد توجه قرار بگيرد
چون پوشش گياهی اين مناطق طوری است که برای همه 
 نوع دام مناسب نيست بايد توجه به نوع گياه دام مناسب آن شتر،

  . گوسفند، بز وغيره و حتی حيوانات وحشی انتخاب شود
  :  بيابانها-۵

هر چند کوير و زمينهای نمکی هم جزو بيابانها است، ولی 
منظور ما در اينجا از بيابانها، سرزمينهای خشک بی آب و علف و يا 
کم آب و علفی است که در مناطق مرکزی، جنوبی، شرقی و بويژه 

. شود که مهمترين آنها بيابان لوت استجنوب شرقی کشور ديده مي
اين منطقه .  هزار کيلومتر مربع است٨٠وسعت تقريبی اين بيابان 

خشک و در تابستانها بسيار گرم است و فقط زمينهای اطراف و 
هرچه بطرف داخل اين بيابان . حواشی آن دارای پوشش گياهی است

ه در قسمت پيش ميرويم از تعداد گياهان آن کاسته ميشود، بطوريک
  . مرکزی آن اثری از گياه و ميتوان گفت از حيات ديده نميشود

 کيلومتر ١۵٠در اين قسمت زمين در منطقه ای بطور تقريبا 
 کيلومتر بکلی فاقد گياه است در همين قسمت مرکزی ١٠٠و عرض 

بويژه شرايط آب و هوائی آنقدر نامساعد است که حتی خاک به معنی 
 و اغلب سنگهای شبيه خاک و گرد و غبار واقعی تشکيل نشده است

بنابراين . مانند، شايد بهتر باشد گفته شود شبيه خاکهای کره ماه است
ميتوان گفت که قسمتهائی از اين بيابان اصال خاک ندارد و قسمتهائی 
از آن هم در نتيجه جريان سيالبهای شور به صورت نمکزار در آمده 

طح وسيعی امکان هر نوع که با تشکيل قشرهای سخت نمک در س
بعلت فقدان (بهره برداری از آن را در کشاورزی و يا حتی دامداری 

بطور کلی قسمتهای مرکزی . غير ممکن ساخته است) هر نوع گياه
اين بيابان يا بر اثر فقدان خاک و يا بر اثر تشکيل نمکزارهای وسيع 

وسط و يا فرسايش شديد زمين در نتيجه اثر آب وصيقل دادن آن ت
منطقه گوجاروکال گوشه و (بادی بعنوان مثال شهر افسانه ای لوت 

و يا وجود تپه های ما سه ای در شرايط کنونی غير قابل ) اطراف آنها
چنانچه آب باشد که فعال نيست و يا وجود آن . بهره برداری است

ناشناخته مانده، حد اکثر شايد بتوان زمينهای حواشی بيابان را که 
   مختصر پوشش گياهی است آباد و قابل بهره برداری اغلب دارای

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

البته اين زمينها هم اکثرأ شور، فقير و از لحاظ مواد غذائی و . ساخت
از آنجائيکه اطراف بيابان را در . مواد آلی دارای عمق بسيار کم است

  بسياری از نقاط تشکيالت زمين شناسی 
) الت مربوط به دوره درشیگنبدهای فراوان نمکی و تشکي(شور 

سيالبهائی که در نتيجه بارندگی های فصلی يا هر . قرار گرفته است
چند سال يکبار در اين مناطق جاری ميشود، عالوه بر آنکه باعث 

  . روزبروز بر شوری خاکها نيز ميافزايد. فرسايش شديد زمينها ميشود
ه تنها در يک نقطه از بيابان لوت خاک قابل زراعت شناخت

اين منطقه .  زراعت ميشود١٣۴٠که در آن از اوايل دهه . شده است
 کيلومتری شمال شهرستان بم واقع ۴٠ -۵٠در لوت جنوبی تقريبأ در 

. شده است که دارای يک رشته قنات با آب بالنسبه شيرينی است
زمينهای اين واحد بيابانی از آبرفتهای شيرين يکی از دره های کوه 

در اين زمينها انواع . بنابراين قابل زراعت استکرمان تشکيل شده، 
. مختلف محصوالت کشاورزی و همچنين خرما کشت شده است
. بنابراين مسائل بهره برداری از اين مناطق بيابانی بسيار زياد است

فقدان آب آنهم آب قابل کشاورزی و آب آشاميدنی، فرسايش شديد 
ريگ (په های ما سه ای زمين چه بر اثر آب و چه بر اثر باد، وجود ت

فقدان خاک در قسمتهای مرکزی، کم عمق بودن خاک، فقير ) و غيره
بودن آن از نظر مواد آلی و غذائی پوشش گياهی و موجودات زنده 
خاک زی، تربودن خاک و نيز عدم شرايط الزم برای زيست انسان و 
حيوان که اينگونه زمينها را مورد بهره برداری قرار ميدهد و 

راين آنچه ذکر شد می توان گفت که در اين مناطق کليه شرايط بناب
برای بهره برداری از زمين بسيار نامساعد است و از علل عمده بال 
استفاده ماندن و کشت وزرع نشدن آن همين نامساعد بودن کليه 

در شرايط کنونی صرف نظر از اين منطقه از بقيه . شرايط است
 به عنوان مرتع برای تعليف شتر بر بيابان لوت آنهم فقط در حواشی

زمينهای قسمتهای مرکزی همانطور که قبال . گوسفند استفاده ميشود
هم گفته شد بکلی لخت و بی بهره است مگر نمکزارها که در 

نزديکی های (قسمتهائی از آن مانند گودال و چاله نمک در غرب 
ز بيابانهای ا. که بعنوان معدن نمک مورد استفاده قرار ميگيرد) شهداد

ديگر کشور که باندازه بيابان لوت خشک و کم آب و يا به عبارت 
ديگر بيابان واقعی نيستند، خاکها از لحاظ پوشش گياهی غنی تر و 

در بعضی از نقاط حتی . امکان دسترس به آب در آنجا ها بيشتر است
به عنوان مثال قسمتی از زمينهای . خاکهای حاصلخيز نيز وجود دارد

در بين چاله جازموريان و بمپور را می توان نام برد که هم واقع 
خاک حاصلخيز دارد و هم آب زير زمينی مرغوب که در عمق کم از 

  . سطح زمين واقع شده است
  .نتيجه واقع شده است
  : نتيجه گيری

بررسی کلی خاکهای مناطق مختلف ايران، عوامل تشکيل و 
 مشکالت آنها را داده خصوصيات ژنتيکی آنها امکان درک مسائل و

و راه های مبارزه با پديده های فالکتبار طبيعی و آنتروپوژن مانند 
  . فرسايش، شوری، قليائی شدن خاکها، کويرزائی را مشخص مينمايد

                                                                       
  پروفسور دکتر بهروز شکوری      
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