
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                              ١٣٩١تير  ٩٢شماره  دوره پنجم 

 در اين شماره
 
 

   ٣ ص            از خريد نفت مرحله جديدی از تحريم ها      امتناع
   ٤ ازميان رويدادهای کارگری                                          ص

   ٨ ص      انتخابات يونان                                                   
 ١٠            صجنگ خانمانسوز در سوريه                              

  ١١تحوالت سياسی خاورميانه و تاثيرات ناشی از آن               ص
   ١٢باز هم درياچه اروميه                                                 ص

   ١٢                       ص        .....قطعنامه پارلمان اروپا در رابطه
  ١٣                                صآگاهی ملی عميق تر ميشود          

  ١٣                                            ص...تخريب محيط زيست و 
  ١٥ص                                         بيکاری و فقر، عامل گرايش

  ١٦                                                   صاحزاب شناسنامه دار
  ١٧ص                               ....ز تامين نان شب و سيرکارگران ا

  ١٧ص...                                         نظری بر وضعيت انرژی
  ٢٠تارئيل اميد شعر                                                         ص

 

  ! ستجمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران ا          

  در هرم حاکميت چه می گذرد؟
بحران ديرپا و همه جانبه ای که سالها . وضع کشور اظطراری است

سياستهای ضد مردمی و ضد ملی رژيم  واليت فقيه، » برکت«به 
روزگار مردم را تباه کرده است، اين روزها اوج کم سابقه ای پيدا 

 ورشکستگی صنعت، فالکت همه جا صحبت از. کرده است
کشاورزی، گرانی فزاينده، تورم شتابنده، بيکاری گسترده، سياستهای 
مالی ـ پولی و ارزی نا سنجيده، بودجه بدون پشتوانه و بانک های 

ارکان مختلف رژيم در برگزاری اجالس . مفلس و غارت شده است
ينه، وزرای اقتصادی کاب. فوق العاده با هم به مسابقه پرداخته اند

مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان هر کدام به 
ستادهای . بررسی راه برون رفت از بن بست موجود مشغول هستند

مقابله با تحريم نفت  و بانک مرکزی تشکيل داده اند و حاال پس از 
سالها مردم فريبی، مفسده و سرکوب به سنجش افکار عمومی روی 

اهو، شايد می خواهند چنين وانمود کنند که با اين همه هي. آورده اند
بويژه که طاليه داران جنبش . اوضاع را اين بار جدی گرفته اند

کارگری در قالب اعتصابات فزاينده بيش از پيش اعالم حضور کرده 
اما راه حل دست اندر کاران رژيم هم چنان از جنس مغالطه و . اند

 نه خبری از بررسی علل و در چاره انديشی هايشان. القاء شبهه است
و عوامل اصلی پيدايش و گسترش چنين وضعی است و نه نشانی از 

  .ارزيابی واقع بينانه راه طی شده
پيش از اينها خامنه ای با ياری سپاه و بسيج، انتخابات مجلس نهم را 

حتی جمعی از رقبای اصول گرای . بر گزار کرد» نحو احسن«به 
ار ديگر به مدعيان بفهماند که کماکان خود را سر جايشان نشاند تا ب

کارگزارانش هم با چنين حال و . سکاندار اصلی کشتی نظام اوست
  .هوايی راهی مذاکرات هسته ای شدند

 ٢                                                                ادامه در ص

  پيشه وری شخصيتی
  بزرگ            

  م سال قبل شخصيتی چش٦٥
  بر جهان فروبست نام آن در 

  تاريخ مبارزات انقالبی مردم ايران،
  تاريخ آذربايجان با خط زرين بويژه

رهبران انقالبی همه جا و از آن جمله در ايران . نوشته شده است
اين رهبران در بسياری . از دل مبارزات مردم بيرون می آيند

ستارخان و . موارد از ميان توده های مردم زحمتکش بر ميخيزند
اما مبارزه انقالبی در . باقرخان اشخاصی شناخته شده نبودند

نام . آذربايجان اين دو تن را به شخصيت های جهانی مبدل نمود
آنها در تاريخ مبارزات آزاديبخش مردم ايران برای هميشه زنده 

  . ماند
او در سالهای کودکی . پيشه وری نيز يک روستازاده ای بيش نبود

با .  خود از ايران خان ساالری به قفقاز مهاجرت نمودبا خانواده
استعداد ذاتی که داشت در کوران مبارزات ضد استبدادی و 
آزاديخواهی به يک روزنامه نگار برجسته و شخصيت بزرگ 

برای آزادی و پيشرفت  و ترقی در  و. سياسی تبديل گرديد
به همين مقصود در   .صفوف مبارزين غيورکشور قرار گرفت

الهای حکمرانی ديکتاتوری رضاخان  به ايران باز گشت و در س
درهمين سالها  .تشکيل سازمانهای سياسی مترقی پيشقدم شد

مقاالت تحليلی ارزشمندی در روزنامه حقيقت ارگان اتحاديه 
کارگران ايران به چاپ رساند و در سازماندهی اعتصابات 

  .کارگری خوزستان نقش تعيين کننده ايفا نمود
 ٢                                                     ادامه در ص   

  سياست خارجی ويرانگر جمهوری اسالمی
  

 نه تنها در منطقه بلکه در سراسر جهان سر و ١٣٥٧انقالب 
در اين انقالب اولين بار بود که همه اقشار . صدائی راه انداخت

هدف . پا خاستندو طبقات جامعه عليه دستگاه ستمگر پهلويها به 
از اين قيام دست يابی به آزاديهای دمکراتيک و تغيير ريشه ای 

بالفاصله پس از پيروزی انقالب  .در ساختار اجتماعی بود
و ملی . دهقانان برای تقسيم اراضی مالکان بزرگ اقدام نمودند

اما . کردن کارخانجات صنعتی و بانکی را خواستار گرديدند
 انقالب قرار گرفته بودند به تدريج از حاکمان دينی که در رآس

کارخانه های ملی شده را در . تقسيم اراضی جلوگيری نمودند
بدين ترتيب . بنيادهای به اصطالح مستضعفين متمرکز نمودند

هيچ تغييری در زير بنای . اهداف انقالب زير پا گذاشته شد
زمين در دست بزرگ مالکان و کارخانه . جامعه انجام نگرفت

  .ر دست کارخانه داران باقی ماندها د
همانطورکه ميدانيم  سياست خارجی هر کشور،ادامه سياست 

بدين ترتيب روابط ايران با کشورهای خارجی . داخلی آن است
  .       بخصوص با آمريکا تيره تر گرديد

٩    ادامه درص                                                   



 
 
  
  

  ....در هرم حاکميت    
  

  ماموران حاکميت در گفتگوهای استانبول آمادگی رژيم را 
 آب پاکی 5+1اما در بغداد طرف . برای بده بستان ابراز کردند
غربی ها اعالم کردند که به کمتر . را روی دست آنان ريخت

گويا تعميق بحران . سليم بدون قيد و شرط راضی نيستنداز ت
جهانی سرمايه داران و دامنه نا بسامانيهای سياسی ـ اقتصادی 
و اجتماعی کشور چنان است که وعده تغيير رفتار و مصالحه 
رژيم، برای نقشه های منطقه ای امپرياليسم، چندان کار ساز 

ربرهای و تا کنون همه تالشهای واسطه ها و ام. نيست
رهبری، برای توضيح محدوديت ها و تنگناهای رژيم کار 

اجرای تحريم هايی که در عرف بين المللی سابقه . نيافتاد
نداشته است، تهديدهای جنگ طلبانه، تشديد فعاليت ها در 
خارج از کشور برای سرهم بندی کردن باصطالح آلترناتيو 

همگی از جمهوری اسالمی و تحريک اقدامات تجزيه طلبانه، 
  .همين چارچوب قابل فهم است

به موازات سخن پراکنی ها در باب چگونگی مقابله با 
مشکالتی که گردانندگان حکومت آنرا جنگ اقتصادی ناميده 
اند، در اتاق های فکر رژيم نيز فعل و انفعاالتی در جريان 

گروههايی مشغول مهندسی شرايطی هستند که تغييرات . است
 حدود منافع اصول گرايان اعم از نو و سياسی احتمالی از

افشاگری بی وقفه . سنتی و يا معتدل و افراطی، فراتر نرود
باندها عليه يکديگر، تاکيد بر استقالل مجلس، ضرورت تشکيل 
احزاب فراگير، مبارزه با فساد، تقدس زدايی و اعترافات علنی 
ح فرمانده نيروی انتظامی مبنی بر مخالفت اکثريت مردم با طر

باصطالح امنيت اخالقی، همه در راستای تحقق نقشه های 
جالب توجه  اينکه همه چيز به . پيش گفته صورت می گيرد

از شواهد و قرائن چنين بر می آيد که . رهبر بر می گردد
خامنه ای و بيت مربوط،  نقش او در حوادث جاری و جايش 

  .در تحوالت بعدی، در مرکز توجه قرار دارد
و سيمای جمهوری اسالمی به فکر نظر سنجی می اينکه صدا 

افتد و طی آن الويت غنی سازی اتمی را به سئوال می گذارد، 
مگر نمی داند که رهبر رژيم بارها از آن بعنوان خط قرمز 

صدا وسيما تقابل ميان مردم و ولی فقيه را . نظام نام برده است
ست احمد توکلی ضمن اظهاراتی گفته ا. صراحت بخشيده است

که مانع اصلی بر خورد با مفسدان که از قضا در تمام 
ناکارايی . ارکانهای نظام جا خوش کرده اند، خامنه ای است

سياست خارجی و ناکامی گفتگوهای هسته ای در طول سالها 
. همه به حساب خودرايی شخص خامنه ای گذاشته شده است

ريض حاال ديگر حتی تعريف و تمجيد از رهبر هم بيشتر به تع
وقتی مهدوی کنی وظيفه مجلس خبرگان را حراست . می ماند

از رهبر اعالم می کند و يا مصباح يزدی که برخی از 
هوادارانش او را قائم مقام رهبری می دانند خامنه ای را با 

گويا قصدشان از بيان . ائمه اطهار در يک رديف می گذارد
خودکامه اين حرف ها، طرح مخالفتهايی است که عليه رفتار 

خامنه ای  و نا توانی اش در انجام وظايف رهبری، عنوان می 
هر چند ممکن است بعضی ها با توجه به خرابی . شود

اوضاع، خواسته باشند از اين طريق، سرنوشت خود را از 
جريان حاکم جدا کنند، اما بنظر می رسد مقصود اصلی، سعی 

ای حاکم و در مديريت آشفتگی موجود در محدوده منافع بانده
  .ماندن قدرت در دست آنان است

اينکه آنها بتوانند از اين طريق به خواست خود برسند، اگر و 
زيرا نا ديده گرفتن و سرکوب جنبش . امای زيادی بر می دارد

رو به تعميق مردم، بی پاسخ گذاشتن خواستهای آنان، دوری 
جستن از ساز و کارهای دمکراتيک حل و فصل مشکالت 

 ـ اجتماعی بی ترديد شورش و عصيان را بدنبال اقتصادی
خواهد داشت و شايد اين همان فرصت طاليی باشد که 
امپرياليسم جهانی برای ايجاد تغييرات ژئواستراتژيک مورد 

تجربه . نظرش در خاورميانه بزرگ، انتظارش را می کشد
عراق و افغانستان و ليبی نيز نشان می دهد که دشمنان مردم 

ی تحميل دمکراسی و حاکميت مورد نظرشان از ايران برا
  .جنگ داخلی و تجزيه کشورشان ابايی ندارند

  
  بزرگ  پيشه وری شخصيتی

  
به همين دليل سرپاس مختاری رئيس شهربانی 
دوران رضا شاه اورا دستگير  و بدون محاکمه ده سال در 

سيد جعفرپيشه وری . زندان قصر و در تبعيدگاه نگه داشت
 سياسی  بود که بعد از سقوط ديکتاتوری اولين شخصيت

و با نوشتن . رضاخان روزنامه نگاری را  پيشه   ساخت
مقاالت و خاطرات سالهای مهاجرت، تاريخ مبارزات انقالبی 

پيشه .  خلقهای اين بخش از جهان را به جوانان کشور آموخت
وری با استفاده از شرايط مساعدی که پس از جنگ جهانی دوم 

شيسم  در کشور پيش آمده بود به تبريز برگشت و و شکست فا
او به . با همکاران و همرزمان قديمی خود به گفتگو نشست

درستی تشخيص داده بود که با سست شدن پايه های استبداد 
زمان تحوالت انقالبی در آذربايجان فراهم شده است و تنها راه  

 بيان رسيدن به اين مقصود، تشکيل يک سازمان فراگير ملی با
وی معتقد بود که اين . مشخص از خواسته های مردم است

اما . تشکيالت نبايد بيانگر منافع طبقاتی يک طبقه خاص باشد
طبيعی بود که با منافع خان ها و سرمايه داران  و عواملی که 
. در خدمت حاکمان زورگو قرار داشتند نيز سر آشتی نداشت

ه وری با چنين فرقه دمکرات آذربايجان  تحت رهبری پيش
و در کوتاه ترين مدت سراسر . وظايف خطيری تاسيس گرديد

آذربايجان را زير پوشش تشکيالتی قرار داد و با استقبال 
بدين ترتيب شرايط برای در . اکثريت مطلق مردم روبرو شد

بدين ترتيب حکومت ملی . دست گرفتن حکومت ملی  آماده شد
هبری سيد جعفر پيشه آذربايجان به ر. آذربايجان شکل گرفت

وری يک بار ديگر پرچم آزاديخواهی را بر افراشت  وبه 
تاثير مبارزات خلق . پايگاه نيرومندی عليه استبداد تبديل شد

آذربايجان بر ديگر خلقهای ساکن ايران برای رهايی از استبداد 
چيزی نبود که از چشم حاکمان مرتجع تهران و حاميان 

دسيسه ها و . انگليس پوشيده باشدامپرياليستی آن آمريکا و 
توطئه ها برای سرنگونی اين حکومت از همان روزهای 

  .آغازين شروع شد
انقالبهايی که .  قرن بيستم، قرن انقالبها در سراسر جهان بود

جنگ اول . در برابر سرمايه مالی صف آرايی کرده بودند
 .جهانی ماهيت درندگی نظام های سرمايه داری را آشکار نمود

در کشورهای سرمايه داری کارگران و زحمتکشان عليه اين 
و در بخشی از جهان حکومت های . نظام ها  به پا خاستند
  جنگ دوم جهانی . مردمی سرکار آمدند

٢

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                      ١٣٩١ تير ٩٢شمارهدوره پنجم 



  
  
  
  
  

  ....پيشه وری
حکومت ارتجاعی . پايگاه سرمايه جهانی را به لرزه در آورد

.   ميدادايران يکی از حلقه های ضعيف اين زنجيره را تشکيل
پيشه وری اين را به درستی درک کرد وعليه آن دست به اقدام 

با تشکيل حکومت خود مختار آذربايجان به رهبری . عملی زد
در تاريخ صد . پيشه وری تحوالت عميق اجتماعی بوجود آمد

ساله ايران برای اولين باردهقانان بی زمين صاحب زمين 
. دن را بدست آورندزنان حق انتخاب شدن و انتخاب کر. شدند

بعبارت ديگر زنان از حقوق برابری با مردان برخوردار 
. زبان آذری به عنوان زبان رسمی آذربايجان شناخته شد. شدند

همه موسسات تحصيلی کار خود را با زبان مادری آغاز 
بعبارت دقيقتر . فرهنگ و موسيقی ملی احياء گرديد. کردند

در اين . ماعی تبديل گرديدانقالب ملی در عمل به انقالب اجت
پيشه .  انقالب هم حقوق ملی و هم حقوق اجتماعی تامين شد
  . وری در اين انقالب اجتماعی نقش تعيين کننده داشت

شرايط نامساعد آن زمان و رويارويی دو قطب متضاد جهانی 
شرايط را برای ادامه حکومت ملی آذربايجان غير ممکن 

مرزمانش به اجبار دست از پيشه وری و عده ای از ه. ساخت
عمر کوتاه . مقاومت کشيدند و به مهاجرت اجباری تن در دادند

پيشه وری در مهاجرت به سازماندهی فداييان و آموزش 
او در راه . نظامی آنان برای برگشت و ادامه مبارزه گذشت

برگشت از يکی از پايگاههای آموزشی فداييان در نتيجه 
مرگ پيشه وری ضربه . ادتصادف جان خود را از دست د

اما نام . سنگينی بود برتداوم مبارزه آن زمان مردم آذربايجان
پيشه وری به عنوان سنبل الهام بخش در مبارزه رهايی بخش 

و در رديف انقالبيون نامدار جهان . و ملی کشور جاودانه شد
  .  قرار گرفت

         
  سياست خارجی ويرانگر جمهوری اسالمی

  
. ران بيک کشور منزوی تبديل گرديدبدين طريق اي

ايران از . حلقه اين انزوا بعد از غنی کردن اورانيوم تنگتر شد
جانب کشورهای غربی مورد تحريم اقتصادی و مالی قرار 

هر روز که ميگذرد اين تحريم ها تاثير منفی خود را . گرفت
که " نيورک تايمز"بنابه گزارش گزارشگر . بيشترنشان ميدهد

در نتيجه  .  ايران ديدار و با مردم گفتگو کرده استاخيرا از
تحريمها کارخانه ها در حال تعطيل و کارگران در حال از 

تجارت متزلزل شده قيمت ها . دست دادن کار خود هستند
. اين وضع برای طبقه متوسط ويرانگر است. افزايش ميابد

بعبارت ديگر در نتيجه تحريم ها فشار اقتصادی شدت ميابد و 
در اين گزارش بطور . نارضايتی مردم بيشتر می شود

يک کارخانه دار که تابلو برق : مشخص گزارشگر می نويسد
توليد ميکند به من گفت ناچار شده است دوازده تن از پانزده 

يک کارخانه دار ديگر که توليد . نفر کارگر خود را اخراج کند
 موجود کننده نخ و پارچه است ميگويد که تحريم ها مشکالت

افزايش قيمت ها، توليد را تقريبأ غير . را تشديد کرده است
ممکن کرده است و در نتيجه اين تحريم ها همه چيز سخت تر 

کارخانه دار ديگری نيز . و وقتگيرتر و گرانتر شده است
شکايت دارد که يک سال و نيم پيش يک مبدل برق در 

ليدش را بدين سبب يکی از خطوط تو. کارخانه اش منفجر شد
  .تعطيل کرد و در نتيجه او روزی پانصد دالر ضرر ميدهد

  

  
  
  
  
  
  

گزارشگر روزنامه نيويورک تايمز از شهر تبريز ديدن کرده 
. و با يک فروشنده کفش های ورزشی ديدار نموده است

فروش در يک سال :  فروشنده با ناراحتی به او گفته است
نفر افزوده است که او با ت. گذشته به يک سوم کاهش يافته است

دست بسياری از ايرانيان چنان تنگ است که با کفشهای تقلبی 
  .چينی به مهمانی ميروند

به اين دليل که رئيس .  در اين گزارش آماده است
تمام يارانه ها، از نان گرفته تا ) محمود احمدی نژاد(جمهور 

در ماندگی مالی دو چندان شده . بنزين را حذف کرده است
ن شايد سياست اقتصادی مثبت باشد ولی بسيار منفور اي. است
بنظر اين گزارشگر نارضايتی در کل سيستم سياسی . است

ايرانيان برای افزايش قيمت ها از . ايران در حال افزايش است
آنها ميگويند ما ديگر نميتوانيم ... رهبران شان عصبانی هستند

لی طی می مثل گذشته کار کنيم و کيفيت زندگی مدام سير نزو
  . کند

در حاليکه ايران کشوری است ثروتمند و با اجرای 
کارخانه ها  را . برد درست ميتوان رفاه مردم را باال سياست

اجرای چنين سياستی . نرخ بيکاری را پائين آورد. توسعه داد
در زمانی ممکن است که ايران سياست معقول و مناسبی در 

.  طلبی را کنار بگذاردعرصه جهانی اتخاذ کند و سياست انزوا
و . در داخل کشور نيزآزاديهای دمکراتيک را رعايت نمايد

مانند بسياری از کشورها يک سياست  خارجی ملی را پيش 
  . بگيرد

  
  

امتناع از خريد نفت مرحله جديدی از 

  تحريم ها 
روياروی ايران و غرب مراحل معتددی را پشت سر می 

امپرياليسم . می آوردگذارد و مراحل عميق تری را در پی 
جهانی صرف نظر از شرايط موجود در هر مرحله روی 

و اشکال گوناگونی را . سياست استعماری خود پا می فشارد
عراق بيست سال . برای دست يابی به هدف خود پيش ميگيرد

در اين عمليات نظامی کشورهای . قبل مورد حمله قرار گرفت
. د و نيم جان شدعراق شکست خور. عربی نيز شرکت نمودند

اين کشور . مرحله ديگری برای فشار عليه عراق آغاز گرديد
. بيش از ده سال در محاصره نظامی و اقتصادی باقی ماند

صادرات و واردات اين کشور از جمله صادرات نفت متوقف 
مردم اين کشور با فاجعه قحطی، گرسنگی و بيماری . گرديد

ر برای نجات کودکان سازمانهای انسان پرو. روبرو گرديدند
بيمار با اجازه آمريکا و هم پيمانان او به عراق دارو می 

عراق رشد يافته در عرض ده سال به کشور . فرستادند
اما استعمارگران مجازات سنگين تری . ورشکسته تبديل گرديد

عراق را از هوا و زمين مورد حمله قرار . را در پيش گرفتند
افغانستان نيز . نی مبدل ساختنددادند و اين کشور را به ويرا

. مانند عراق مورد حمله هواپيماهای نظامی ناتو قرار گرفت
بيش از ده سال . دولت طالبان سقوط کرد اما از پای در نيامد

است در مقابل تجاوزگران ايستادگی ميکند اين جنگ در 
  بنابراين ناتو تصميم گرفته . افغانستان پايان ندارد

٣ 

  بايجانکرات آذرناشر افکارفرقه دم                    ١٣٩١ تير ٩٢شمارهدوره پنجم



  
  
  

  
  

  
  

  .....ز خريدامتناع ا
  

 افغانستان خارج شود و يا به عبارت از ٢٠١٤است که در 
ليبی سومين کشوری . دقيقتر از افغانستان پا به فرار به گذارد

رهبر ليبی دشمن . بود که مانند عراق به ويرانی تبديل گرديد
اکنون نابودی سوريه به هدف . سرسخت آمريکا نابود گرديد
برای از ميان برداشتن . يل شده استعمده امپرياليسم جهانی تبد

  . بشار اسد جنگ خونريزی با حمايت غرب در جريان است
انقالب در کشورهای عربی مخالفين سرسخت آمريکا را از 

با از حکومت رفتن رئيس جمهوری . اريکه قدرت پائين کشيد
تبديل » معتدل«سوريه سراسر کشورهای عربی به دولت های 

ياد دارد اين کشورها به جوالنگاه خواهند شد که احتمال ز
  . غرب تبديل گردد

ايران بعد از انقالب به سرسخت ترين دشمن آمريکا مبدل 
. اين دشمنی بيش از سی سال است ادامه دارد. گرديده است

آمريکا و هم پيمانان او تاکنون نخواستند و يا نتوانستند ايران را 
. ظامی قرار دهندمانند عراق و افغانستان و ليبی مورد حمله ن

برای از پا در آوردن ايران از شيوه که در عراق بکار ميبستند 
حلقه تحريم های اقتصادی و مالی تنگتر . استفاده ميکنند

ايران گرچه در برابر اين تحريم ها مانند عراق از پا . ميگردد
در نيامده است اما در نتيجه اين تحريم ها است که قيمت کاالها 

تومان مخارج ) هزار٣٨٩( حد اقل دست مزد باال  ميرود و
سفره کارگران تهی . چند روز يک خانواده را تامين مينمايد

افزايش گرانی و تورم، اخراج بی رويه کارگران و . ميگردد
تعطيلی پی در پی بنگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگ 
اثرات جبران ناپذير و فشار روحی و روانی برای کارگران و 

کاالهای ضروری از بيست تا . ه هايشان پديد آورده استخانواد
نان يکی از اساسی ترين کاال است . پنجاه درصد افزايش دارد

که با گران شدن آن همه اقشار پائين و متوسط فشار آنرا حس 
در چنين وضعی است که کشورهای غرب از اول . ميکنند

اد و پنج ايران هفت. ژويه خريد نفت از ايران را متوقف نمودند
بيست درصد نفت به کشورهای . ميليارد دالر در آمد نفتی دارد

غرب صادر ميشود و با امتناع از خريد نفت در آمد ارز ايران 
کشورهای غير اروپای وارد . بيش از انتظار کمتر خواهد شد

اين . کننده نفت ايران نيز با تهديد آمريکا روبرو شده اند
ان با تحريم های اقتصادی کشورها در صورت خريد نفت اير

اکنون چين که بيست درصد نفت را  از . مواجه خواهند شد
. تصميم گرفته است که مقدار آنرا کمتر کنند. ايران وارد ميکند

بدين . کره جنوبی از واردات نفت ايران امتناع ورزيده است
ترتيب ايران نه تنها هدف عمده تحريم ها بلکه هدف عمده 

  .رفته استنظامی نيز قرار گ
**************************************   

  از ميان رويدادهای کارگری     
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اينک ليست تجاوزات آمريکا و ناتو عليه کشورهای که در 
  : مقابل سلطه گرايی آمريکا مقاومت ميکردند

 اوت حمله هواپيماهای آمريکا به ٩و ٦، ١٩٤٥ -١
در نتيجه اين حمله اين دو . ناقاساکیشهرهای هيروسيما و 
  . شهر با خاک يکسان شد

 حمله به شبه جزيره کره و ١٩٥٣ -١٩٥٠ -٢
  .ويران کردن اين مملکت

  .آمريکا به کوبا» نا موفق«، آوريل حمله ١٩٦١ -٣
  . جنگ تجاوزکارانه عليه ويتنام١٩٧٣ -١٩٦٥ -٤
، اکتبر اشغال گری نادا از طرف نظاميان ١٩٨٣ -٥

  .اآمريک
، آوريل بمب باران شهر تريپولی و ١٩٨٦ -٦

  .بنگازی در ليبی
 فوريه، طوفان در ٢٨ – ژانويه ١٧، ١٩٩١ -٧

  . سحرا نخستين عمليات نظامی عليه عراق
 ژوئن تجاوز ناتو عليه ١٠ – مارس ٢٤، ١٩٩٩ -٨
  .يوگسالوی
 اکتبر آغاز تجاوز آمريکا و ناتو عليه ٧، ٢٠٠١ -٩

  . کشورافغانستان و اشغال اين
 مارس آغاز حمله دوم به عراق و ٢٠، ٢٠٠٣ -١٠

  .اشغال اين کشور
  :مارس آغاز تجاوز عليه ليبی١٩، ٢٠١١ -١١

  کدام کشور ديگری مورد تهاجم قرار خواهد گرفت؟  
، ٦٥روزنامه سووروس چاپ مسکو شماره : مأخذ

  ٢٠١٢ ژوئن٢١
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                      ١٣٩١ تير ٩٢شمارهدوره پنجم

با ادامه تحريم های اقتصادی ايران کارائی توليدات خود را 
. کارگاه ها از کار می افتندکارخانه ها و . از دست ميدهد

بدين سبب وضع زندگی هفتاد و پنج ميليون نفری ايران بدتر 
در چنين شرايط سخت حکومت ايران روی سياست . ميشود

در مقابل فشارهای . خارجی کنونی خود اصرار می ورزد
افزايش فشارها و . اقتصادی و سياسی مقاومت ميکنند
آيا در پی . ا خواهد بردمقاومت در برابر آن ايران را به کج

اين سخت گيريها  جنگ جديدی خاورميانه را فرا خواهد 
گرفت و يا جنگ سرد همچنين ادامه خواهد يافت؟ در هر دو 

اما روی خرابه های . صورت مهاجم  ميتواند برنده باشد
مداين .ايوان

. ار می بندند تا اخبار کارگری به بيرون بازتاب نداشته باشداين روزها عليرغم سانسور شديدی که نيروهای امنيتی کشور بک
و ناچارا مطبوعات دولتی و نيمه دولتی به درج بخشی . اما اعتراضات کارگری در حدی است که از کنترل خارج شده است

ت جامعه کارگری ، کافی است تا عمق مشکال)در يک هفته گذشته(با نگاهی به همين خبر ها .  از اين اعتراضات می پردازند
  :را به تصوير کشيد

  قرادادهای سفيد امضاء يا دوران مجدد برده داری
دبير اجرايی خانه کارگر تاکستان معتقد است افزايش قراردادهای سفيد امضاء و کوتاه مدت در واحدهای توليدی باعث 

  . گسترش بيکاری شده است
 مدت يک الی دو ماهه و سفيد امضاء امنيت شغلی کارگران را از بين برده های کوتاه اسداهللا محمد خانلو با بيان اينکه قرارداد

 و سوء استفاده امضاء از کارگران مجازات اسالمی انعقاد قراردادهای سفيد  قانون۶٧٣طبق ماده : به ايلنا گفت است،



  
  
  
  
  
  

  ....از ميان
 عمل کارفرمايان عالوه بر اينكه آنان جرم محسوب شده و اين

   . جرم است، بلحاظ انساني خيانت به کارگران است
اين فعال آارگري در ادامه با انتقاد نسبت به از دست رفتن 

به دليل ترويج : اشتغال موجود و افزايش بيکاری اظهار داشت
قراردادهاي سفيدامضاء در مشاغل انسانی هيچ يک از موارد 

 شود و با سوء استفاده از آنان به ايت نمیامنيتی اشتغال رع
   .نوعی دوران برده داری مجددا احياء می شود

ها و به تبع آن گسترش  محمد خانلو با اشاره به افزايش بيکاری
بسياری از کارگران : جرائم و تخلفات اجتماعی، هشدار داد

بيکار و جويندگان کار تحصيلکرده به دليل اينکه اشتغال 
ند برای تامين معاش خانواده خود دست به مناسبی ندار

  .زنند که درشان نيروي آار مولد نيست میی کارهاي
 بسياري از آارفرمايان با گرفتن قرار داد سفيد امضا از 
آارگران و يا گرفتن امضاي پايان خدمت بدون تاريخ اين 

دهند هر زمان آه خواستند آارگران را  امكان را به خود مي
  .اخراج آنند

راج بيش از سه هزار آارگر قراردادي طي چهار ماهه اخ
  ل نخست امسا

 درصد از جامعه کارگری کشور با ٩٠در سال جاري بيش از 
 .کنند قراردادهای سه ماهه در واحدهای توليدی فعاليت می

رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی سراسر کشور 
ز سه هزار از ابتدای سال جاری تا کنون بيش ا: اعالم کرد

  .اند قراردادی از واحدهای توليدی اخراج شده کارگر
بيني افزايش تعداد اخراج کارگران تا پايان  فتح اهللا بيات با پيش

در صورتی که دولت از واحدهای : سال جاری، به ايلنا گفت
توليدی کشور حمايتی نکند روند اخراج کارگران تا پايان سال 

 . تجاری همچنان افزايش خواهد ياف
بيات در بخش ديگری از سخنان خود با بيان اينکه کارگران 

در حال حاضر : شوند، خاطرنشان ساخت روز مزد بيمه نمی
تنها کارگران قراردادی از بيمه برخوردار هستند و بسياری از 

ها از ارسال ليست بيمه کارگران روزمزد خودداری  شرکت
 . کنند می

 درصد از جامعه ٩٠ در سال جاري بيش از: وی ادامه داد
کارگری کشور با قراردادهای سه ماهه در واحدهای توليدی 

  . کنند فعاليت می
رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی کشور در ادامه با 

 درصد از اشتغال کشور ۵٠بيان اينکه در حال حاضر بيش از 
نرخ اعالمی بيکاری مرکز آمار : ناپايدار است، ياد آور شد

  . های بازار ايران نيست منطبق با واقعيتايران 
 هزار ۶٠٠ ميليون و ١سبد هزينه خانوار کارگری بيش از 

   تومان است
 روز خانوار کارگري را تامين 10دستمزد کارگران فقط نياز 

کند، اين در حاليست که کارگر مجبور است مشاغل ديگري  مي
 . مواجه شودرا انجام دهد و يا اينکه با کمبود شديد منابع مالي

عضو هيات مديره کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران 
نرخ سبد هزينه خانوار کارگری هم کانونبيش از : اعالم کرد

  .  هزار تومان است600يک ميليون و 
دولت مدعي : علی دهقان کيا در گفتگو با ايلنا اظهار داشت

بات اين است توانسته قيمتها را مهار کند اما چه مالکي براي اث
  ادعا وجود دارد؟ اما در سبد معيشتي خانوار کارگري اقالمي 

  
  
  
  
  
  
  

وجود دارد که تغييرات ماههاي گذشته آن تاثيرات منفي زيادي 
  . در قدرت خريد کارگران داشته است

 روز خانوار 10به گفته وی دستمزد کارگران فقط نياز 
 مجبور کند، اين در حاليست که کارگر کارگري را تامين مي

است مشاغل ديگري را انجام دهد و يا اينکه با کمبود شديد 
  . منابع مالي مواجه شود

بحران در واحدهای توليدی گريبان کارگران : دهقان کيا افزود
ها چند ماه است که  واحدهای صنعتی را گرفته و بسياری از آن

هم اکنون کارگران . اند حقوق و دستمزد دريافت نکرده
جی، صنايع لبنی، قطعه سازی، مواد غذايی، واحدهای نسا

صنايع فلزی و پيمانکاران صنايع برق ايران ماه هاست که 
 . کنند برای دريافت مطالبات معوقه خود تالش می

 درصد کارگران زير ٧٠در حال حاضر : دهقان کيا، ادامه داد
 . گذرانند خط فقر روزگار می

ينه خانوار  درصدي نرخ تورم مسکن در سبد هز50افزايش 
  آارگري

گيری  در صورتی که دولت از افزايش تورم افسار گسيخته جلو
هايي از سوی کارگران و طبقه متوسط  نکند بايد منتظر واکنش

 .جامعه باشد
 نرخ تورم مسکن در  : يك آارشناس مسائل آارگري اعالم کرد

 درصد افزايش يافته ۵٠سبد هزينه خانوار کارگری بيش از 
 . است

ا حيدری افزايش افسار گيسسخته نرخ تورم را طی عليرض
 درصدی ۶٠چهار ماهه نخست سال جاری موجب افزايش 

: هزينه اقالم مصرفی خانوارهای کارگری اعالم کرد و گفت
 تمامي دستمزد کارگران بايد صرف هزينه اجاره بهای مسکن 

   . ها شود در کالن شهر
ر چنين شرايطي عضو آميته مزد خانه آارگر با بيان اينکه د

نرخ خط : کارگران قادر به تامين معيشت خود نيستند، ادامه داد
فقر نسبی خانوارهای کارگری امسال به يک ميليون تومان 

  . افزايش يافته است
ماه سال  خط گرسنگی در بهمن زم به يادآوري است آه ال

 ريال به دست آمد ٧٠۶ هزار و ٧٣٣ مبلغ دو ميليون و ١٣٩٠
 ريال خواهد شد که اگر ٧٨٨ هزار و ٢٢زانه آن که سرانه رو

 دالر و ۶٣. ١ هزار ريال تبديل کنيم ١۴آن را به قيمت دالر 
 هزار ريال ميانگين بازار آزاد حساب ١٩اگر آن را به دالر 

و اين در حالي است . آيد  دالری به دست می٢. ١کنيم سرانه 
 درآمد زير آه اين ارقام با استانداردهای جهانی که خط فقر را

   . کند، همخوانی دارد دو دالر در روز تعريف می
حيدری در بخش ديگری از اين گفتگو با اشاره به شرايط 

به دليل وضعيت واحدهای : رکود اقتصاد کشور تصريح کرد
ای افزايش يافته  رويه بحرانی نرخ تورم در کشور به شکل بی

   . است
ی حمايتی دولت ها اين فعال کارگری خواستار اعمال سياست

در صورتی که دولت از افزايش تورم : از کارگران شد و گفت
هايي از سوی  گيری نکند بايد منتظر واکنش افسار گسيخته جلو

    . کارگران و طبقه متوسط جامعه باشد
    درصدی توليد در واحدهای بزرگ صنعتی۴٠کاهش 
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                      ١٣٩١ تير ٩٢شمارهدوره پنجم



  
  
  
  

  ....از ميان
ی تحريم واحدهای شود که با افزايش سياستها پيش بينی می

 درصد از نيروهای ۶٠بزرگ صنعتی تا پايان سال جاری 
   .فعال خود را تعديل کنند

نماينده سابق کارفرمايان در سازمان جهانی کار از کاهش : ايلنا
 درصدی توليدات در واحدهای بزرگ صنعتی از ابتدای ۴٠

   . سال جاری خبر داد
: يلنا گفتعباس وطن پرور در اين رابطه به خبرنگار ا

های  واحدهای بزرگ صنعتی کشور به رغم اينکه از حمايت
شود که با افزايش اعمال  دولت برخوردارند اما پيش بينی می

 درصد از نيروهای ۶٠سياستهای تحريم تا پايان سال جاری 
   . فعال خود را تعديل کنند

سابقه نرخ تورم در  اين فعال کارفرمايی با انتقاد از افزايش بی
رويه نرخ تورم غالب  به دليل افزايش بی: ر اذعان داشتکشو

. کنند اقشار حقوق بگير جامعه زير خط فقر گذران معيشت می
کنند  های ميلياردی دريافت می اين در حاليست که مديران پاداش

 هزار ۴٠٠و کارگران در مقابل کارهای طاقت فرسا ماهيانه 
   . کنند تومان دستمزد دريافت مي

ابق کارفرمايان در سازمان جهانی کار با اشاره به نماينده س
: افزايش تعداد واحدهای بحرانی در سال جاری ياد آور شد

واحدهای بزرگ توليدی کشور به دليل عدم تامين نقدينگی 
ها به  و تعهدات آن. توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند

   . کارگران روز به روز در حال افزايش است
ها در توزيع امکانات را موجب  ادامه نابرابریوطن پرور در 

نرخ تورم در سبد ارزاق : افرايش خط فقر اعالم کرد و گفت
 درصد ۵٠عمومی خانوار طی چند ماهه گذشته به ميزان 

   . افزايش يافته است
   شود  کارگر الستيک پارس تهديد می١۶٠٠امنيت شغلی 

به تبع کمبود ها و  عمده مشکالت اين آارخانه عالوه بر تحريم
   .مواد اوليه، فشارهای سازمان محيط زيست است

پرداخت جرايم سنگين : يک فعال کارگری در ساوه اعالم کرد
را ) پيروزی(زيست محيطی کارخانه الستيک سازی پارس 

   . در آستانه تعطيلی قرار داده است
مهدی زمانی با اشاره به اينکه فشارهای سازمان محيط زيست 

 مشکالت کارخانه الستيک پارس شده است، به باعث افزايش
طي دو سال گذشته کارخانه الستيک پارس از سوی : گفت

است و اين در  سازمان محيط زيست مبلغ زيادي جريمه شده 
حاليست که پرداخت چنين جريمه سنگينی باعث تعطيلي 

   . کارخانه خواهد شد
د امنيت دبير اجرايي خانه آارگر ساوه و زرنديه نسبت به تهدي

:  کارگر اين واحد توليدی هشدار داد و افزود١۶٠٠شغلی 
ها و به تبع کمبود  عمده مشکالت اين آارخانه عالوه بر تحريم

   . مواد اوليه، فشارهای سازمان محيط زيست است
طبق اظهارات مدير عامل کارخانه الستيک پارس، : او گفت

طی و اين واحد توليدی در راستای رعايت اصول زيست محي
های  های موجود در چرخه حيات صنعتی، فعاليت کاهش آالينده

ای داشته است و هم اکنون با رفع همه مشکالت زيست  عمده
   . دهد محيطی به فعاليت خود ادامه می

زماني در خاتمه از مسئوالن خواست با رفع مشکالت و تعديل 
جرائم زيست محيطی کارخانه الستيک پارس مانع تهديد امنيت 

    . غلی کارگران در شرايط سخت و بحراني توليد آشور شوندش
های توليدی مازندران با نيمی از ظرفيت  درصد از واحد ۴٠
  اند فعال

  
  
  
  
  
  

 ٧٠های توليدی استان با ظرفيت   درصد از واحد١۵هم اکنون 
 درصد ۵کنند و اين در حاليست که فقط   درصدی کار می٨٠تا 

 درصدی اما ١٠٠های لبنی بطور  حدها از جمله وا از اين واحد
   .اند با مشکالت خاص خود مشغول فعاليت

در حال حاضر : دبير اجرايی خانه کارگر مازندران اعالم کرد
 درصد از 50های توليدی استان با   درصد از واحد۴٠بيش از 

  .  آنند ظرفيت فعاليت مي
با افزايش : نصراهللا دريابيکی در اين زمينه به ايلنا گفت

های توليدی در استان مازندران هم اکنون بيش  شکالت واحدم
های توليدی دچار مشکات زيادی شده و   درصد از واحد۴٠از 

   . کنند  درصدی توليد فعاليت می۵٠با ظرفيت 
های   درصد از واحد١۵به گفته اين فعال آارگري هم اکنون 

کنند و اين   درصدی کار می٨٠ تا ٧٠توليدی استان با ظرفيت 
های  ها از جمله واحد  درصد از اين واحد۵در حاليست که فقط 

 درصدی اما با مشکالت خاص خود مشغول ١٠٠لبنی بطور 
   . اند فعاليت

دريابيگي با تاآيد بر حمايت از توليد کنندگان از سوی دولت، 
ها، قانون منع واردات  در آغاز طرح هدفمندی يارانه: افزود

 درصد از درآمد ٣٠ تا ٢٠ تصويب و قرار بر اين بود که
ها به بخش توليد  حاصله از اجرای طرح هدفمند کردن يارانه

   . محقق نشد بازگردانده شود که اين امر 
با شرايط پيش آمده اآنون : اين فعال کارگری ادامه داد

   . توليدکنندگان سرگردان و نگران آينده هستند
ت دادن به دبير اجرايی خانه کارگر مازندران در مورد اهمي

بايد به بخش خصوصی بها داده : بخش خصوصی تاکيد کرد
شود، زيرا در صورت عدم اختيار بخش خصوصی، 

گيرد و زمانی در بخش خصوصی  گذاری صورت نمی سرمايه
   . شود که اطمينان از آينده وجود دارد گذاری انجام می سرمايه

 های توليدی را عدم نظارت دولت بر او عمده مشکالت واحد
هم اکنون : تهيه و قيمت مواد اوليه عنوان کرد و افزود

کارفرمايان و توليد کنندگان توان خريد و تهيه مواد اوليه 
   . ات خود را ندارند توليد

اين فعال کارگری با بيان اينکه به دليل عدم وجود ديدگاه 
ای از افراد در زمينه واردات  حمايت از توليدکننده و نفع عده

دگان حمايت نشده و واردات صورت گرفته است از توليدکنن
واردات صورت گرفته باعث شد نه تنها اشتغال زايی : افزود

   . های شغلی موجود نيز از بين برود انجام نشود بلکه فرصت
  

   درصدي توليد خودرو در سال جاري40آاهش 
طبق آمار موجود ميزان توليد خودرو در سه ماهه نخست 

 درصد 40 تا 30ابه سال گذشته بين امسال نسبت به مدت مش
   .آاهش يافته است

در حال حاضر نقدينگي :  عضو انجمن قطعه سازان اعالم آرد
اي آاهش يافته است، به تبع  سازان به ميزان قابل مالحظه قطعه

   . آن توليدآنندگان در شرايط نامناسبي قرار دارند
طبق به واسطه شرايط ايجاد شده، : منش گفت محمدرضا نجفي

آمار موجود ميزان توليد خودرو در سه ماهه نخست امسال 
 درصد آاهش 40 تا 30نسبت به مدت مشابه سال گذشته بين 

   . يافته است
گذاري دستوري دولت در بازار،  وي همچنين با انتقاد از قيمت

  قيمت خودرو بايد در حاشيه بازار تعيين شود تا : اعالم آرد
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  ....از ميان
گذاري در  دولت نبايد در قيمت. ابت پذيري داشته باشدامكان رق

   . بازار دخالت آند
به گفته نجفي منش، اگر دولت پايش را از قيمت گذاري بازار 

  . خودرو بيرون بكشد، بازار به شرايط تعادلي مي رسد
 گری  اعتراض آارگران صنايع ريخته

توپ را به زمين سازمان » عدالت گستر«و » مهرورز«دولت 
دهد و عدم اجرای قانون بازسازی را  تأمين اجتماعی پاس می

   .داند ناشی از سهل انگاری تأمين اجتماعی می
گری ايران با امضاي  جمعی از کارگران شرکت صنايع ريخته

 قانون بازسازی و ١٠طوماری نسبت به عدم اجرای ماده 
   . نوسازی صنايع اعتراض کردند

گری ايران با امضاي   ريختهبه گزارش ايلنا، کارگران صنايع
طوماری خطاب به رئيس کميسيون کارگری شهرستان ساوه 

 قانون بازسازی ونوسازی ١٠نسبت به عدم اجرای ماده 
 سال سابقه ٢۵صنايع و به تبع بازنشستگی پيش از موعد با 

   . کار معترض شدند
همانگونه که استحضار داريد قانون : در اين نامه  آمده است

و نوسازی صنايع مصوب مجلس شورای اسالمی در بازسازی 
برنامه چهارم توسعه اقتصادی به مرحله اجرا درآمد که خيل 

ها در  عظيمی از کارگران زحمتکش ايران اسالمی که سال
   . مند شدند سنگر توليد مشغول خدمت بودند از مزايای آن بهره

م و بدليل تأخير در تنظي: در ادامه اين نامه افزوده شده است
 قانون بازسازی ١٠تصويب برنامه پنجم توسعه اقتصادی ماده 

و نوسازی صنايع برای مدت يکسال ديگر از سوی نمايندگان 
   . محترم مجلس شورای اسالمی تصويب گرديده است

 قانون ١٠اين کارگران همچنين با بيان اينکه اجرای ماده 
وب بازسازی ونوسازی در قانون برنامه پنجم توسعه نيز مص

در برنامه چهارم دولت مکلف و در : شده است تصريح کردند
 قانون بازسازی و ١٠برنامه پنجم مخير به اجرای ماده 

   . نوسازی صنايع شده است
رغم  علی: گری آمده است در ادامه نامه کارگران صنايع ريخته

های مستمر جامعه کارگری کشور اعم از کارگران،  پيگيری
 قانون بازسازی ١٠گری، اجرای ماده نهادهای و تشکالت کار

و نوسازی صنايع متأسفانه تاکنون محقق نشده و هيچگونه 
ای حاصل نشده است، اين در حاليست که بالتکليفی و  نتيجه

سرگردانی خيل عظيمی از کارگران که حائز شرايط 
باشند را  برخورداری از قانون بازسازی و نوسازی صنايع می

   . در بر داشته است
گری ايران، سازمان تأمين   گفته کارگران صنايع ريختهبه

 قانون بازسازی و نوسازی ١٠اجتماعی عدم اجرای ماده 
صنايع را ناشی از عدم همکاری معاونت پشتيبانی دولت 

   . دانسته است
اين کارگران با تاکيد بر وظيفه قانونی دولت مبنی بر پرداخت 

  عدالت «و » مهرورز«دولت : سهم خود، خاطرنشان کردند
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طوالنی و جايگزيني بيکاران و جوانان جويای کار کشور 
  .  خواهد شد

   شويم پايان تابستان با لشکر بيکاران مواجه می
به رغم اينکه بعضي مسئوالن بحرانی شدن وضعيت واحدهای 

دهند اما هم اکنون  بحرانی را به مسائل تحريم ارتباط می
علت عمده مشكالت واحدهای بحرانی کشور به شاهديم که 

   .دليل اعمال مديريت نا صحيح است
عضو هيات مديره کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران 

سابقه  در پايان سه ماهه فصل تابستان با افزايش بی: اعالم کرد
   . شويم نرخ بيکاری مواجه می

اي توليدي کيا با انتقاد از نحوه حمايت از واحده علی دهقان
رويه کاالهای چينی و عدم  واردات بی: کشور به ايلنا گفت

حمايت کافی از واحدهای توليدی موجب بروز بحران بيکاری 
   . شده است

عضو هيات مديره کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران 
: از افزايش تعداد واحدهای بحرانی در کشور خبر داد و گفت

ولين بحرانی شدن وضعيت به رغم اينکه برخی از مسئ
دهند اما هم  واحدهای بحرانی را به مسائل تحريم ارتباط می

اکنون شاهديم که علت عمده مشكالت واحدهای بحرانی کشور 
   . به دليل اعمال مديريت نا صحيح است
صحيح در زمينه ايجاد  او با انتقاد از ارائه آمارهای نا

وقتی نرخ : های شغلی جديد در کشور تصريح کرد فرصت
توان در  رشد اقتصادی به صورت دقيق مشخص باشد می

   . مورد نرخ بيکاری صحبت و تحليل کرد
برای اينکه بخواهيم آمار و : دهقان کيا در ادامه ياد آور شد

ها داشته باشيم  اطالعات درستی از بيکاری و اشتغال در استان
تماعی  تامين اج الزم است تا ادارات کل کار و همچنين سازمان

   . های علمي و واقعی را انجام دهند در اين زمينه بررسی
عضو هيئت مديره کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران 

ها پرسيد که چند نفر  با بيان اينکه در اين بخش بايد از خانوار
وقتی بتوانيم : ها بيکار و در جستجوی کار هستند، گفت از آن

توان گفت که با يک  وقت میچنين آماری را داشته باشيم آن 
آمار واقعی و روشنی از بيکاری و اشتغال در کشور مواجه 

های جديد  در اين ميان بايد گفت ايجاد اشتغال و فرصت. هستيم
شغلی نيازمند حرکت در مسير جهاد اقتصادی و تدوين 

ق شناخت نيازهای واقعی بازار هايی اجرايی از طري برنامه
 . استکار
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دهد و  توپ را به زمين سازمان تأمين اجتماعی پاس می» گستر
عدم اجرای قانون بازسازی را ناشی از سهل انگاری تأمين 

 منجر به تغيير مديريت کالن داند تا آنجا که اجتماعی می
   . سازمان شده است

در خاتمه اين نامه، کارگران خواستار تسريع در اجرای ماده 
اجرای : اند  قانون بازسازی و نوسازی صنايع شده و افزوده١٠

 قانون بازسازی و نوسازی صنايع منجر به ١٠ماده 
  با سوابق زحمتکش  وبازنشستگی خيل عظيمی از کارگران

 شرط استقرار دمکراسی واقعی در ايران احقاق حقوق ملل و اقوام تشکيل دهنده کشور می باشدپيش 



  
 
 
 
 

  انتخابات يونان  
. يونان در منطقه پولی يورو با مشکالت زيادی روبرو است

 درصد نيروی 20پنج سا ل رکود اقتصادی، بيکاری بيش از 
کار و حذف خدمات اجتماعی اين کشور اروپايی را با يک 
. بحران همه جانبه سياسی و اقتصادی روبرو کرده است

ادی که از اعتراضات گسترده مردم به نسخه رياضت اقتص
جانب کشورهای قدرتمند اروپايی و آمريکا برای اين کشور 
نوشته شده است، يونان را در مرز جدايی از منطقه يورو قرار 

در همين رابطه رسانه های جهانی  تحليل و گمانه . داده بود
قريب به اتفاق اين . زنی های گسترده ای را منتشر می کردند

ود که برون رفت يونان از منطقه تحليل ها براين پايه استوار ب
در همان . پولی يورو  منجر به از هم پاشيدگی آن خواهد شد

با اشاره به در همين رابطه و ' هافينگتون پست'روزنامه زمان 
  :تاحتمال خروج يونان از منطقه يورو در تحليلی نوش

اين امر گام تازه ای در زنجيره وقايعی خواهد بود آه در "
بر اين .  از هم پاشيدگی منطقه يورو خواهد شدنهايت منجر به

اساس، در مرحله بعد و زمانی آه يونان منطقه يورو را ترك 
 ميليارد يورو بدهی 121آند، دولت اين آشور پرداخت حدود 

 ميليارد يورو قرض به صندوق 27اش به طلبكاران دولتی و 
  ". آردبين المللی پول را نكول خواهد

 در صد رای 70اه مه نشان داد که انتخابات پارلمانی م
دهندگان با برنامه رياضت اقتصادی دولت دست راستی 

. در نتيجه  هيچ حزبی قادر نشد دولت تشکيل دهد. مخالفند
نتايج انتخابات هفدهم . انتخابات در هفدهم ژوئن تکرار شد

ژوئن بر خالف انتظاری که می رفت به سود حاميان رياضت 
نتيجه ای که به هيچ وجه با واقعيت ها و . اقتصادی پايان يافت

حزب کمونيست . خواست اکثريت مردم يونان هماهنگی نداشت
يونان بالفاصله پس از انتخابات، اقداماتی برای رسيدن به 

از . چگونگی و چرايی و  روشن شدن واقعيت، شروع کرد
جمله با ارائه تزهايی برای نظر سنجی، همه اعضاء و 

 و ياران حزب را به ارائه نکته نظراتشان هواداران ـ دوستان
  . دعوت نمود

بخشهايی از قطعنامه کميته مرکزی حزب کمونيست يونان در 
  . و نتايج آن2012مورد انتخابات هفدهم ژوئن 

 جلسه کميته مرکزی حزب به منظور 2012هيجدهم ژوئن 
بررسی مقدماتی نتايج انتخابات هفدهم زوئن و حوادث پيش رو 

نتايج بررسی کميته مرکزی در حوزه های . يدتشکيل گرد
حزبی و سازمان جوانان کمونيست يونان، در مشاوره با 
دوستان و هواداران حزب، به منظور شنيدن نقطه نظرات 
. گوناگون و راهنمايی ها، مورد بررسی قرار خواهد گرفت

جمع بندی اين نظرات در اختيار کميته مرکزی قرار گرفته  و 
  .ظايف مبرم آتی حزب تعيين خواهد گرديدبر اساس آن و

  ــ بررسی نتايج اساسی انتخابات
براساس بررسی های  مقدماتی، کميته مرکزی نتايج زير را به 

  :بحث می گذارد
 برای مردم يونان که زير 2012نتايج انتخابات هفدهم ژوئن 

ضربات سنگين بحران اقتصادی سرمايه داری قرار دارند، 
  .منفی خواهد بود

بر حزب کمونيست يونان در اين انتخابات تلفات سنگينی وارد 
. گرديد، که با تاثير مواضع و حجم فعاليت آن همخوانی ندارد

حد اقل «اين تلفات نتيجه توهم و تصور در مورد انتخابات 
  ، تصور در مورد راه بی خطر و راحت، توهم در مورد »بدی

  
  
  
  
  
  
  

حران و بدتر شدن امکان تشکيل دولتی که توان مهار ب
وضعيت مردم را شرايط حاکميت انحصارات در چارچوب 

همگام با اين، ترس و . اتحاديه اروپا، را داشته باشد، بود
نگرانی مردم در رابطه با خروج يونان از منطقه يورو موثر 

نتيجه اين انتخابات در شرايط هجوم سيستماتيک و نا . بود
ی و استفاده فعال از اينترنت جوانمردانه تبليغات عقيدتی ـ سياس

هدف اساسی سيستم حاکم، در شرايط بدتر شدن . به دست آمد
وضعيت مردم، تضعيف حزب و جلوگيری از رشد جنبش 

  .کارگری بوده وهست
کميته مرکزی از تمامی زحمتکشان و کسانی که عليرغم 
فشارها و شانتاژها در کنار حزب ماندند و رای خود را به 

حزب به . ونان دادند، قدردانی می کندحزب کمونيست ي
مبارزات قهرمانانه اعضای حزب و سازمان جوانان کمونيست 

  .يونان در اين شرايط دشوار انتخابات ارج می نهد
نتايج خود را بهتر کرد و با احراز » دمکراسی نوين«حزب 

سياست . مقام اول امکان تشکيل دولت ائتالفی را کسب کرد
اين حزب . ارگری و ضد خلقی استضد ک» دمکراسی نوين«

تالش می کند که فشار شديد بحران را بر گردن مردم بگذارد و 
به » دمکراسی نوين«. بدين طريق سود سرمايه را تامين کند

بورژوازی و اتحاديه اروپا اطمينان داده، که استراتژی او در 
چارچوب اتحاديه اروپا است و در رابطه با بحران اقتصادی 

  .ورژوازی را اجرا خواهد کردبرنامه ب
در دور دوم انتخابات آرای خود را بهتر » سيريزا«حزب 
هر چند که برنامه ارائه شده از طرف اين حزب مقاصد . نمود

که در آستانه » سيريزا«برنامه . اصلی آن را افشا ساخت
انتخابات ششم ماه مه ارائه گرديد، تنها حاوی شعارهای 

جمله متوقف کردن خصوصی از . راديکال در حرف بود
ماهيت ... . سازی، حذف قراردادهای اعتبارات بانکی و 
در » سيريزا«. برنامه اين حزب همان برنامه بورژوازی است

. مقابل عامل خارجی به عقب نشينی های زننده ای دست زد
اين حزب با استفاده وسيع از فريب و حقه بازی آرای زيادی 

  .را از مردم کسب کرد
توانست به حزب پارلمانی » شفق طاليی«شيستی حزب فا

اسلحه مهم » شفق طاليی«در شرايط بحرانی، . تبديل شود
سيستم سياسی بورژوازی برای ضربه زدن به طبقه کارگر و 

  .جنبش مردمی، محسوب می شود
نتايج انتخابات نشان می دهد که گرايش به طرف جلوگيری از 

ن بحران رشد يافته گسترش راديکاليزم طبقاتی که در جريا
اين گرايش تحت تاثير گسترش . بود، تسلط يافته است

راديکاليزم خرده بورژوازی، به رهبری ايدئولوژی 
اين کامال روشن است که . بورژوازی و تبليغات، تسلط يافت

به . راديکاليزم در جريان مبارزات تعميق نيافت و تثبيت نشد
ای نگرديد و همچنين همين دليل مبارزه در مقياس الزم، توده 

اين مبارزات .فاقد سازمان يافتگی و سمتگيری سياسی الزم بود
در شرايط گسترش . با خواستهای واقعی مردم در تناسب نبود

  .فقر عمومی و بيکاری گسترده، خواستهای مردم کاهش يافت
کميته مرکزی از تمام کسانی که در اين انتخابات به حزب 

، بلکه احزاب ديگر و بخصوص کمونيست يونان رای ندادند
را ترجيح دادند ، می خواهد که بطور جدی به » سيريزا«

  حزب از تمامی زحمتکشان می . بررسی اين نتايج بپردازند
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  ....انتخابات يونان  
  

خواهد که خونسردانه حوادث پيش آمده مابين ششم ماه مه و 
در تمامی دوران پس از . هفدهم ژوئن را بررسی کنند

از . يکتاتوری، ما با چنين پديده هايی برخورد نکرده ايمد
  :جمله

ـ در جريان رقابتهای انتخاباتی ما شاهد دخالتهای مستقيم 
کادرهای رهبری کميسيونهای شورای اروپا، آلمان، فرانسه، 
. صندوق بين المللی پول، آمريکا و رسانه های بين المللی بوديم

ا حفاظت می کردند، در تمامی کسانی که منافع انحصارات ر
در اين چارچوب آنها پيگيرانه . انتخابات دخالت مستقيم داشتند

قطبهای » سيريزا«و » دمکراسی نوين«تالش کردند، که حول 
  .جديدی به وجود آورند

ـ اتحاديه موسسات صنعتی يونان اطالعيه در رابطه با 
انتشار » سيريزا«ضرورت تشکيل دولت ائتالفی با شرکت 

توسط بخشی از » سيريزا«ه به معنای حمايت از داد، ک
انحصارات و رسانه های گروهی و همچنين راديو و تلويزيون 

  .دولتی بود
به طور سازمان يافته بخش عمده » سيريزا«ـ در حزب 

بخصوص . کادرهای حزب سوسيال دمکرات يونان وارد شدند
آنها فعاالنه در . کادرهای اصلی حزب سوسيال دمکرات يونان

بخش . شرکت کردند» سيريزا«سازماندهی مبارزات انتخاباتی 
عمده رای دهندگان حزب سوسيال دمکرات آرای خود را به 

  .دادند» سيريزا«
ـ تمام احزابی که به اتحاديه اروپا گرايش داشتند، همگی معتقد 
بودند، که نسيم ماليم تغييرات مثبت در اروپا وزيدن گرفته و 

ت بر مردم يونان و حتی وسيعتر، تاثير اين ميتواند بشکلی مثب
آنها بر روی اين تاکيد می کردند، هرچند که می . داشته باشد

  .دانستند آلترناتيوهای ارتجاعی حل بحران در دست تهيه است
هر دو انتخابات اخير، بويژه آستانه انتخابات هفدهم ژوئن به 
ه ميدان تقلب و فريب رای دهندگان، شانتاژ، جعل خبر و حمل

حمله به حزب در . به حزب کمونيست يونان ، تبديل گرديد
چارچوب مخالفت با استراتژی حزب، و عليه امتناع حزب 
کمونيست از شرکت در دولت بورژوازی برای اداره بحران 

با اطمينان می توان گفت که پس از انتخابات بسياری . بود
 از مسائل پشت پرده مربوط به مبارزات انتخاباتی و استفاده

  .در اين چارچوب آشکار خواهد شد» سيريزا«
حزب کمونيست يونان در اين مبارزات انتخاباتی عليه ترس و 

اخراج از اتحاديه اروپا و (تسليم، عليه تهديدهای گوناگون 
به طور » سيريزا«، و توهماتی که )هرج و مرج اداره کشور

حزب کمونيست . سيستماتيک به آن دامن می زد، مبارزه کرد
يونان  ماهيت بحران را برای مردم آشکار ساخت و مقدمات 

و اين . خروج از آن را در جهت سعادت زحمتکشان ارائه داد
خروج از اتحاديه اروپا، لغو يک جانبه بدهی : عبارت است از

يعنی رهبری کشور به . کشور، مالکيت عمومی بر ابزار توليد
  .وسيله حاکميت خلق به رهبری کارگران

بايد گفت، که کوچکترين عقب نشينی حزب در مقابل همچنين 
فشار برای شرکت در دولت، که مدعی مهار بحران است، 
باعث خلع سالح، عقب نشينی و شکست جنبش کارگری می 

در چنين حالتی حزب کمونيست يونان سيمای قاطع خود . گردد
  .را در حرف و در عمل از دست می داد

  

  
  
  
  
  
  
  

ا ديگر احزاب کمونيستی در چارچوب در شرايطی که در اروپ
پارلمان باقی مانده اند و يا در ساختارهای سوسيال دمکراتها و 
  اپورتونيسم چپ حل شده اند، حزب کمونيست يونان بر مواضع 

هر چند که در مقايسه با نفوذ  و وزن . خود قاطعانه ايستاد
  .سياسی آن ميزان رای دهندگانش کاهش يافت

  همگام با کارگران راديکال و نيروی حزب کمونيست يونان
مردمی عليه دولت از لحاظ سياسی ورشکسته مبارزه خواهد 
کرد، تا مردم را مجبور نسازند بار بحران اقتصادی را بر 

مردم بايد نيروی خود . نبايد اميد را از دست داد. دوش بکشند
در اين . را متمرکز سازند و بخاطر کسب حاکميت مبارزه کنند

ه طبقه کارگر، اقشار تهی دست مردم، جوانان و زنان مبارز
                              .جه حزب کمونيست يونان قرار دارددر مرکز تو

  2012 ـ 04 ـ 18آتن  کميته مرکزی حزب کمونيست يونان
  

                                                                              ....سياست خارجی 
حلقه اين انزوا . بدين طريق ايران بيک کشور منزوی تبديل گرديد

ايران از جانب کشورهای . بعد از غنی کردن اورانيوم تنگتر شد
هر روز که . فتغربی مورد تحريم اقتصادی و مالی قرار گر

بنابه . ميگذرد اين تحريم ها تاثير منفی خود را بيشترنشان ميدهد
که اخيرا از ايران ديدار و با " نيورک تايمز"گزارش گزارشگر 

در نتيجه  تحريمها کارخانه ها در حال . مردم گفتگو کرده است
تجارت . تعطيل و کارگران در حال از دست دادن کار خود هستند

اين وضع برای طبقه متوسط . قيمت ها افزايش ميابدمتزلزل شده 
بعبارت ديگر در نتيجه تحريم ها فشار اقتصادی شدت . ويرانگر است

در اين گزارش بطور . ميابد و نارضايتی مردم بيشتر می شود
يک کارخانه دار که تابلو برق توليد : مشخص گزارشگر می نويسد

 از پانزده نفر کارگر ميکند به من گفت ناچار شده است دوازده تن
يک کارخانه دار ديگر که توليد کننده نخ و پارچه . خود را اخراج کند

. است ميگويد که تحريم ها مشکالت موجود را تشديد کرده است
افزايش قيمت ها، توليد را تقريبأ غير ممکن کرده است و در نتيجه 
. اين تحريم ها همه چيز سخت تر و وقتگيرتر و گرانتر شده است

کارخانه دار ديگری نيز شکايت دارد که يک سال و نيم پيش يک 
بدين سبب يکی از خطوط . مبدل برق در کارخانه اش منفجر شد

توليدش را تعطيل کرد و در نتيجه او روزی پانصد دالر ضرر 
گزارشگر روزنامه نيويورک تايمز از شهر تبريز ديدن کرده .ميدهد

فروشنده با . يدار نموده استو با يک فروشنده کفش های ورزشی د
فروش در يک سال گذشته به يک سوم :  ناراحتی به او گفته است

او با تنفر افزوده است که دست بسياری از ايرانيان . کاهش يافته است
در اين .چنان تنگ است که با کفشهای تقلبی چينی به مهمانی ميروند

د احمدی محمو(به اين دليل که رئيس جمهور . گزارش آماده است
در . تمام يارانه ها، از نان گرفته تا بنزين را حذف کرده است) نژاد

اين شايد سياست اقتصادی مثبت . ماندگی مالی دو چندان شده است
بنظر اين گزارشگر نارضايتی در کل . باشد ولی بسيار منفور است

ايرانيان برای افزايش . سيستم سياسی ايران در حال افزايش است
آنها ميگويند ما ديگر ...  رهبران شان عصبانی هستندقيمت ها از

نميتوانيم مثل گذشته کار کنيم و کيفيت زندگی مدام سير نزولی طی 
در حاليکه ايران کشوری است ثروتمند و با اجرای سياست . می کند

. کارخانه ها  را توسعه داد. درست ميتوان رفاه مردم را باال ببرد
 اجرای چنين سياستی در زمانی ممکن .نرخ بيکاری را پائين آورد

است که ايران سياست معقول و مناسبی در عرصه جهانی اتخاذ کند 
در داخل کشور نيزآزاديهای . و سياست انزوا طلبی را کنار بگذارد

و مانند بسياری از کشورها يک سياست  . دمکراتيک را رعايت نمايد
  . خارجی ملی را پيش بگيرد
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  در سوريه سوزجنگ خانمان
  

سوريه آخرين کشور عربی است که جنگ داخلی در آن بيش 
  .از يک سال است بشدت ادامه دارد

انقالبهای سراسری در کشورهای عربی، از تونس آغاز 
خودسوزی يک جوان، جرقه بود برای شعله ور شدن . گرديد

اين انقالبهای . آتش همه گير در سراسر کشورهای عربی
 رهبران کهنه کار را يا کنار گذاشتند خونين بشکلی از اشکال

جنگ داخلی در سوريه آخرين مرحله از . و يا نابود نمودند
  .انقالبهای  کشورهای عربی است

قيام .  چرا مردم کشورهای عربی عليه حاکمان خود قيام کردند
بعد از . کنندگان چه ميخواستند و اکنون به کجا رسيده اند

ين سئوالها روشن گرديده گذشت بيش از يک سال پاسخ به ا
مردم بدون هيچ برنامه به خيابانها آمدند خواستار کنار . است

مامورين امنيتی عليه آنها از اسلحه . رفتن حاکمان خود شدند
استفاده نمودند  و عده ای را کشتند عده ای زيادی زخمی 
گرديدند خانه ها ويران گرديد کارخانه ها از کار باز ايستاد و 

نتوانستند کارهای کشت و بر داشت را مانند هميشه کشاورزان 
  .انجام دهند

حکومت .  نتيجه مهمی که ميتوان از اين قيام ها بدست آورد
های سکوالر سرنگون شدند و حکومت های مذهبی سرکار 

بعد از سقوط رژيم گذشته در تونس وضع  به حال عادی . آمدند
کرسی های در انتخابات آرام، اسالمی ها اکثريت . برگشت

اما هنوز معلوم نيست که تونس . قانون گذاری را بدست آوردند
  با قوانين شريعت اداره خواهد شد يا خير؟

 اوضاع در مصر متشنج است اسالمگرايان در انتخابات 
در انتخابات رياست . مجلس قانون گذاری به پيروزی رسيدند

ن در اي. جمهوری نيز با تفاوت کمی به پيروزی دست يافتند
انتخابات معلوم شد که مردم مصر به دو اردوگاه سياسی و 

هواداران حکومت غير مذهبی و . مذهبی تقسيم شده اند
  .هواداران حکومت مذهبی

رئيس . حکومت قانونی ليبی با مداخله نظامی از پای در آمد
کشور آباد شکوفای ليبی . دولت بشکل فاجعه باری به قتل رسيد

. ثروت بی کران آن به تاراج رفت. به ويرانی مبدل گرديد
سپرده های ميلياردی اين کشور دربانک های کشورهای غربی 

  . ماندگار شد که بازگشت آن بعيد  بنظر ميرسد
در يمن بيش از يک سال مخالفين و هواداران رژيم در 

» داوطلبانه«باالخره با کنار رفتن . روياروی هم قرار گرفتند
معاون . شنه سابق چرخيدرئيس جمهور پيشين در روی پا

رئيس جمهور در رآس قدرت قرار گرفت،  سکوت و آرامش 
اکنون سوريه به آخرين دژ . در اين کشور از نو برقرار گرديد

  در اين کشور دو . برای حفظ حکومت مبدل گرديده است
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چنانکه گفته شد انقالبها در کشورهای عربی خود جوش بود و 
ولی عواملی در خارج در شعله . سات مردم متکی بودبه احسا

ور شدن اين قيام ها ذينفع   بودند  و برای تغييرات دلخواه 
  .  دادندمهرچه از دست شان ميامد، انجا

کشورهای غرب تحت فرمانروايی آمريکا پشت سر قيام 
و توانستند اين قيام ها را در مسير دلخواه . کنندگان قرار گرفتند

  . دهندخود قرار 
را مورد پشتبانی » مردمی«روسيه و چين بر عکس قيامهای 

زيرا تغيير رژيم در اين کشورها منافع روسيه و . قرار ندادند
روسيه در شورای امنيت سازمان . چين را در نظر نميگرفت

ملل متحد به قطعنامه ای عليه کشور رای داد که بر مبنی همان 
روسها و .  را نابود نمودقطعنامه نيروی هوايی ناتو اين کشور

چينی ها بعدأ به اشتباه خود پی بردند و مداخله نظامی خارجی 
آمريکا و هم پيمانان آن . بر عليه سوريه را غير ممکن ساختند

زيرا نميتوانند . از اين سياست روسيه و چين عصبانی هستند
. آخرين پايگاه ضد غرب در خاورميانه را از پای در آورند

جنبش «ل اخير بوضوح نشان داد که هر حوادث يک سا
خاورميانه و شمال . نميتواند جنبه مترقی داشته باشد» انقالبی

آفريقا بعد از جنگ دوم جهانی در کنار اردوگاه شرق قرار 
. و روحيه ضد امپرياليستی در اين کشورها قوت گرفت. گرفت

حکومت های نو استقالل راه پاسداری از منافع ملی خود را در 
بعد از سومين جنگ مصر و اسرائيل انور سادات . ش گرفتندپي

رئيس جمهوری وقت مصر  به انقالب استقالل طلبانه مصر 
و از اردوگاه شرق جدا گرديد به عامل نفوذی . خيانت نمود

اما سوريه و ليبی همچنان در . آمريکا در منطقه مبدل گرديد
گاه شرق  سياست ملی پای بر جای ماندند و بعد از سقوط اردو

باز هم روابط دوستانه با کشورهای روسيه و چين را ادامه 
تصادفی نيست که آمريکا ميخواهد خاورميانه و آفريقای . دادند

بعبارت دقيق تر . شمالی را به جولنگاه بالمنازع خود تبديل کند
. کشورهای عربی مجددأ در زير يوغ استعمار نو قرار گيرد

ن برنامه استراتژيک پايان در صورت پيروزی بر سوريه اي
  . خواهد يافت

آيا دولت سوريه در برابر تهاجم مخالفين مذهبی خود شکست 
  خواهد خورد يا خير؟ 

بنظر ميرسد با حمايت تمام عيار روسيه و چين از دولت 
قانونی سوريه، امپرياليسم غرب در اين سنگر نبرد به آسانی  

  .   پيروزی به دست نخواهد آورد
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                     ١٣٩١ تير ٩٢شمارهدوره پنجم
نيروی . مذهب، علوی و سلفی در برابر هم قرار گرفته اند

نظامی از حکومت علويان حمايت مينمايد و با قيام کنندگان 
قدرت تمام حکومت با . سلفی در حال جنگ ستيز بسر ميبرند

مخالفين با تمام نيرو عليه اين حکومت . از خود دفاع ميکند
  . ميجنگند

فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های منطقه ای و جهانی را مد نظر داشته، با بيش از 
 نيم قرن تجربه فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و پيروزی های گذشته
 مبارزه ملی مردم آذربايجان را جهت داده، فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه می دهد
 پيشه وری



  
  
  
  
  
  

  تحوالت سياسی خاورميانه و تاثيرات ناشی از آن
در شرايط فعلی کشورهای مختلفی در منطقه خاورميانه با 
بحران های عميق سياسی و اجتماعی که ريشه در سياستهای 
غلط و غير مردمی دولتمردان آن کشورها در طول دهها سال 

ر ولی د. گذشته دارد، همچنان مواجه بوده اند و می باشند
بعضی ازاين کشورها مانند عراق و سوريه هيچگونه دورنمای 
اميدوارکننده ای و يا امکان دست يابی به راه کارهايی که 
بتواند راهگشای حل و فصل مسالمت آميز و عادالنه اين 

بخصوص حوادث . بحران ها باشد مشاهده نمی گردد
ورويدادهای سوريه که در هفته های اخير ابعاد بسيار 

که نتيجه آن . ک و نگران کننده ای را به خودگرفته استخطرنا
می تواند صلح و ثبات منطقه ای و جهانی را در مقياسی بی 

از جمله اين حوادث مهم ميتوان به . سابقه به خطر بيندازد
ترکيه )  ـ اف4فانتوم ـ ( سرنگونی يک فروند هواپيمای جنگی

وئن  ژ22توسط نيروهای نظامی ارتش سوريه در تاريخ 
 که در عين حال منجر به کشته شدن دو نفر از 2012

متقابال دولت ترکيه  به . سرنشينان هواپيما گرديد، اشاره نمود
اتخاذ تدابير امنيتی مهمی از جمله اعزام نيروهای نظامی و 

در نتيجه . تجهيزات جنگی به مرزهای مشترک با سوريه نمود
 رويارويی به وجود آمدن چنين وضعيتی می تواند امکان

. نظامی ميان دو کشور را به طرز نگران کننده ای افزايش دهد
وهمچنين امکان گسترش چنين جنگی را در ابعاد وسيعتر 

مورد مهم ديگری که در ارتباط با اوضاع سوريه . فراهم نمايد
بايد به آن توجه نمود عبارت است از تبديل شدن جنگ تمام 

ای تدارکاتی کشورهای عيار مسلحانه با استفاده از کمک ه
ذينفع خارجی بعنوان شکل اصلی مبارزه با رژيم بشار اسد 

که موجب به وجود آمدن يک تراژدی بزرگ انسانی در . است
آن کشور گرديده است و تلفات افراد غير نظامی بخصوص 

بدليل . زنان و کودکان و افراد بی دفاع را بهمراه داشته است
حهای سنگين و نيروی هوايی استفاده طرفهای درگير از سال

خسارات سنگينی به مناطق مسکونی وارد گرديده است به 
حدی که امکان دسترسی مردم را در جهت تامين احتياجات 
روزمره خود با مشکالت جدی و غير قابل تحملی مواجه نموده 

  .است
ميشود به دو دليل مهم  در ارتباط با ادامه بحران و جنگ 

دليل اول عبارت است از عدم .   نمودداخلی در سوريه اشاره
تفاهم و هماهنگی ميان مخالفان دولت سوريه در ارتباط با 
ارائه يک خط مشی واحد سياسی و برنامه ای در چارچوب 
يک ائتالفی ملی از احزاب و سازمانهای سياسی آن کشور که 
بتواند امکان نتيجه بخش تالشهای داخلی و بين المللی را برای 

اين عدم تفاهم از آن . در سوريه را فراهم نمايدحل بحران 
جهت است که جامعه سوريه دارای ساختاری نا همگونی از 
تعلقات مختلف دينی و ملی می باشد که عبارتند از سنی های 
طرفدار اخوان المسلمين و سنی های سلفی ـ شيعه مذهبی ها ـ 
مسيحی های مارونی و دروزی ـ احزاب و سازمانهای 

 حزب و 14و کردهای آن کشور که دارای سکوالر 
  .سازمانهای سياسی مختلف می باشند و طرفداران بشار اسد

البته وجود اين چنين تنوع و کثرتی در ساختار اجتماعی جامعه 
چرا که اکثريت . سوريه امری طبيعی و قانونمند است

کشورهای جهان نيز دارای ساخت و بافت نا همگون ملی ـ 
  ولی مشکل اصلی که جامعه سوريه .  باشنددينی و سياسی می

  
  
  
  
  
  
  

و اپوزيسيون سياسی آن کشور با آن مواجه می باشد عبارت از 
عدم پايبندی برخی از جريانها و گروه های موجود اپوزيسيون 
سوريه به پذيرش اصول عام دمکراسی و حقوق بشر است که 

د همه ميتواند زمينه مناسبی را برای تامين ثبات سياسی و رش
يکی . جانبه اقتصادی و اجتماعی در آن کشور را فراهم نمايد

ديگر از داليل وجود تفرقه و چند دستگی در ميان نيروهای 
مخالف در سوريه عبارت است از مداخله کشورهای ذينفع 
خارجی در امور داخلی سوريه با هدف تامين منافع سياسی و 

هر کدام از . شداقتصادی خود در حال و آينده آن کشور می با
اين کشورها با توجه به مواضع و ديدگاههای خود از بخشی و 
گروههای معينی از نيروهای اپوزيسيون حمايت می نمايند و 
زمينه را برای جدايی و حتی دشمنی ميان گروههای 

 60تا جاييکه در حال حاضر . اپوزيسيون به وجود آورده اند
 هماهنگی با گروه مخالف مسلح بطور جداگانه و بدون

گروههای ديگر به مبارزه عليه نيروهای وابسته به رژيم 
دليل مهم ديگری که در ارتباط با بحران . سوريه می پردازند

سوريه می توان به آن اشاره کرد عبارت است از اهميت 
سياسی جغرافيايی سوريه بعنوان يک کشور خاورميانه ای 

سيه ميتواند با سوريه تنها کشور مهم عربی است که رو. است
استفاده نمودن از وجود رابطه با آن کشور همچنان بعنوان 
بازيگر مهمی در صحنه سياسی و اقتصادی خاورميانه اظهار 
وجود نمايد و در بده بستانهای مهم ديپلماتيک بين المللی 

که در صورت . موقعيت خود را تحکيم و حفظ نمايد
 روسيه بشدت سقوطرژيم بعث و بشار اسد در سوريه منافع

صدمه خواهد ديد و روسيه به جای بازيگر به تماشاگری بی 
. امکان و ضعيف در صحنه سياسی خاورميانه تبديل خواهد شد

اين واقعيت ها مهمترين دليل برای ادامه حمايت دولت روسيه 
کشورهای اروپايی، آمريکا و . از حکومت بشار اسد می باشد

ز با استفاده نمودن از ترکيه و برخی از کشورهای عربی ني
امکانات مالی ـ سياسی ـ ديپلماتيک و تبليغاتی خود و بر 
گزاری کنفرانس های متعددی تحت عنوان دوستان سوريه که 
تا کنون در شهرهای تونس، استانبول، قاهره، ژنو، رم و 
پاريس برگزار گرديده است، سعی می نمايند با هماهنگ کردن 

يه ـ چين و سوريه را در هم فعاليتهای خود، مقاومت روس
بشکنند و کشورهای ديگری را به صفوف دوستان خود در 

تالشهای چند ماهه کوفی عنان نماينده ويژه . خاورميانه بيفزايند
دبيرکل سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب نيز که منجر به 
فرستادن حافظان صلح و ناظران بر  آتش بس به سوريه 

چه بيشتر جنگهای مسلحانه در داخل گرديد، بدليل تشديد هر 
سوريه و همچنين بدليل مقاومتهای چين و روسيه در شورای 
امنيت سازمان ملل متحد می توان گفت که با شکست مواجه 

اين دو کشور با استفاده از حق وتوی خود از . شده است
صدور هر نوع قطعنامه ای بر عليه رژيم سوريه ممانعت به 

  .عمل می اورند
 سوريه برای کشور ترکيه نيز دارای اهميت قابل حوادث

چرا که حوادث حال و آينده سوريه کشور . توجهی می باشد
 2.5در سوريه . ترکيه را بشدت تحت تاثير قرار خواهد داد

ميليون کرد زندگی می کنند و محل سکونت آنها در مناطق هم 
در طول دهه های گذشته حزب . مرز با دولت ترکيه قرار دارد

برای انجام و تداوم فعاليتهای ) پ ـ ک ـ ک(کارگران کردستان 
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  ....تحوالت سياسی
به همين دليل دولتی که در آينده در سوريه . مبارزه مسلحانه خود بر عليه ترکيه از اين مناطق کرد نشين استفاده های موثری نموده است

ی در ارتباط با همکاری و يا عدم همکاری برای مبارزه با پ ـ ک ـ ک بر به حاکميت برسد، روابط آن دولت با ترکيه از اهميت زياد
که ميتواند تاثير زيادی . و مورد مهم ديگری وضعيت حقوقی و سياسی ساکنان کرد در آينده سياسی سوريه می باشد. خوردار خواهد بود

زمان شروع مبارزات مردم سوريه بر عليه رژيم آن بهمين دليل دولت ترکيه در ابتدای . بر موقعيت کردهای ترکيه نيز داشته باشد
کشور به شکل بسيار فعالی از جبهه مخالفان دولت سوريه حمايت بعمل آورد و اين سياست تا کنون نيز ادامه دارد که موجب بوجود 

  . آمدن تنش های زيادی در روابط ترکيه و سوريه گرديده است
ست که در صورت سقوط رژيم بشار اسد در سوريه هم از جهت وجهه سياسی و هم از جمهوری اسالمی ايران هم يکی از کشورهايی ا

ميتوان گفت که جبهه سوريه . جهت نفوذ منطقه ای و اقتصادی در معرض بيشترين صدمات و زيانهای همه جانبه قرار خواهد گرفت
چرا که در صورت ادامه . ايران به حد اقل برساندمهمترين خاکريزی است که ميتواند حمالت و فشارهای اروپا و آمريکا را بر عليه 

مقاومت دولت سوريه در قبال مبارزات مردم و فشار کشورهای خارجی برعليه خود موجب آن خواهد شد که ايران بتواند برای مدت 
يشتری ادامه داده و از زمان بيشتری سياست ادامه مقاومت و رويارويی با کشورهای اروپايی و آمريکايی را با هدف امتياز گيريهای ب

  .نفوذ خود در سوريه بعنوان برگ برنده ای در مذاکرات هسته ای و موارد ديگری که در مذاکرات مطرح خواهد شد استفاده نمايد
 

  باز هم درياچه اروميه 
   مدت طوالنی دولتدر اين. هيجده سال است که طبل کاهش آب درياچه اروميه به صدا در آمده است

  اکنون دو سوم.  درياچه را درک نمايدو يا نخواسته است عواقب فاجعه بار خشک شدن ايننتوانسته 
  اين خطر به حدی جدی است که مسئوالن. در حال پيشروی استو اين روند . آب اين درياچه کم شده است

  ربع اين درياچه بزرگ پنج هزار کيلومتر م. استانی و کشوری از آن بعنوان يک بحران جدی ياد ميکنند
  از جمله انتقال آب از. دولت مدعی است برای جلوگيری از اين فاجعه دست به اقداماتی زده است. وسعت دارد

  اما اين اقدامات در عمل کارايی. رودخانه های جنوبی آذربايجان غربی به حوضه آبريز درياچه اروميه
دومين . تر مکعب آب از حوضه جنوبی به درياچه اروميه منتقل خواهد شداگر اين طرح اجرا شود ساالنه هفتصد هزار م.  خود را نشان نمی دهد

که گفته شده است اخيرأ تفاهم نامه اجرايی آن با . طرحی که صحبت از آن است، انتقال آب از رودخانه مرزی ارس به حوضه درياچه اروميه است
سومين . ، آب رودخانه ارس به درياچه اروميه منتقل خواهد شددر صورت اجرايی شدن اين طرح. يک شرکت بين المللی ترکيه امضا شده است

که با صرف جويی آب در بخش کشاورزی، مازاد آن به . طرحی که برای احيای درياچه اروميه مطرح است، تغيير نظام آب ياری سنتی است
 در حال حاضر .د به درياچه اروميه ريخته می شودگفته می شود در قالب اين طرح يک ميليارد متر مکعب آب های مازا. درياچه واريز خواهد شد

بر اثر اين کاهش و شوری بيش از حد آب . ارتفاع آب درياچه اروميه هفت متر از تراز زمان پر آبی و سه متر از تراز اکولوژيکی آن پائين تر است
و درياچه اروميه به اهالی منطقه در انتظار آنند که اين طرح ها عملی شود . حيات موجودات زنده در اين درياچه با خطر نابودی روبرو شده است

  . بدين طريق است که منطقه از فاجعه زيست محيطی از آن جمله طوفان نمک نجات پيدا می کنند. وضعيت اوليه خود باز گردد
  
  
 

  قطعنامه پارلمان اروپا در رابطه با نقض حقوق اقليت های قومی و مذهبی در ايران 
  نا را به رفتارپارلمان اروپا با صدور يک قطعنامه مقامات ايرانی

 در اين قطعنامه از .های قومی و مذهبی فراخواند عادالنه با اقليت
ها در جمهوری اسالمی و  آميز اقليت های مسالمت سرکوب فعاليت

 ٢۶/ ژوئن١۵(روز جمعه .نقض حقوقی آنها به شدت انتقاد شده است
ای در مورد حقوق  مفاد قطعنامه پايگاه خبری پارلمان اروپا، )خرداد
اين قطعنامه با استناد به . ها در ايران را منتشر کرده است اقليت

شواهد مندرج در قطعنامه کميته حقوق بشر سازمان ملل و گزارش 
 ٢٠١١احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در ماه نوامبر سال 

ها و  ها، کردها، عرب اين قطعنامه از آذری.تهيه و صادر شده است
بانيان نقض حقوق بشر در ايران ياد کرده و از ها به عنوان قر بلوچ

جمله خواستار بازنگری در حکم اعدام شش نفر از شهروندان عرب 
پارلمان اروپا در اين قطعنامه به نقض حقوق اوليه .اهوازی شده است

ها و سلب حق  ها در تکلم به زبان مادری يا سرکوب تجمع اين اقليت
در بخشی از اين .ه استتشکل و آزادی بيان آنها اعتراض کرد

قطعنامه آمده که قوانين ايران تنها زرتشتيان، مسيحيان و يهوديان را 
شناسد و در کنار پيگرد و آزار بهاييان و دراويش،  به رسميت می
قطعنامه يادآور .کند های اين کشور اعمال تبعيض می نسبت به سنی

ان شده که تساوی حقوق و فرصت برای همه در قانون اساسی اير
های تحصيلی يا شغلی از کسانی چون  بينی شده اما فرصت پيش

در اين قطعنامه آمده که ايران در نقض حقوق . شود بهاييان دريغ می
ها، حتی به اصول قانون اساسی خود نيز پايبندی نشان  اقليت
اين قطعنامه تاکيد کرده که نقض حقوق انسانی و مدنی .دهد نمی

. قض عمومی حقوق بشر در ايران استهای قومی، بخشی از ن اقليت
و از جمله اعدام نوجوانان در  در ادامه به افزايش مجازات اعدام 

ترين جرايم اعمال  ای موارد برای ساده ايران اشاره شده که در پاره
پارلمان اروپا از مقامات جمهوری اسالمی خواسته به .شوند می

ها احترام بگذارند و  المللی در مورد حقوق اقليت های بين نامه پيمان
ها، بهاييان،  ها، کردها، ترکمن جلوی تبعيض و ستم در قبال عرب

اين قطعنامه جمهوری اسالمی را به .ها را بگيرند ها يا بلوچ آذری
های زندانی فراخوانده و حق درمان يا  توقف آزار و شکنجه اقليت

ش در بخ.حق داشتن وکيل را نيز از حقوق اوليه آنها دانسته است
ديگری از اين قطعنامه، نام شش زندانی عرب اهوازی ذکر شده که 

پارلمان اروپا خواستار آن شده که اين شش . اند به اعدام محکوم شده
المللی محاکمه شوند و مجازات  نفر در دادگاهی با هنجارهای بين

پارلمان اروپا تصريح کرده که حکومت .اعدام آنها را تهديد نکند
های قومی و مذهبی می پردازد،  کنشگران اقليتايران به سرکوب 
" محاربه"يا " توزيع مواد مخدر"دهد و به بهانه  آنها را آزار می

در بند شش اين قطعنامه از جمهوری .سازد محکوم به اعدام می
اسالمی خواسته شده که امکان سفر کارشناسان مستقل سازمان ملل 

ن را فراهم سازد تا آنها ستيزی به ايرا در امور نژادپرستی و بيگانه
های قومی و مذهبی در اين کشور را  بتوانند از نزديک شرايط اقليت

 .مشاهده و مستند کنند
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  آگاهی ملی عميق تر ميشود
در صد سال اخير اين . آذربايجان مهد آزادی نام گرفته است

خطه در مرکز آزاديخواهی قرار گرفته و پرچم مبارزه ضد 
دولت تهران نتوانست . افراشته نگاه داشته است را بر یاستبداد

خيابانی اولين بار آذربايجان را . محاصره شهر تبريز را بشکند
حکومت کوتاه مدتی در شهر تبريز . به آزادستان تبديل نمود

پيشه وری سومين شخصيت آذری تبار بود که . بوجود آورد
ن اي. نخستين بار در آذربايجان حکومت ملی را سرکار آورد

حکومت اولين بار در تاريخ ايران زمينهای خالصه را ميان 
زبان آذربايجانی را . به زنان حق رای داد. دهقانان تقسيم نمود
. در راه آبادانی گامهای بلند برداشت. به رسميت شناخت

. آذربايجان در همه سه مرحله مورد تهاجم تهران قرار گرفت
خيابانی را در به . ستارخان را به تهران برد و در آنجا کشت

پيشه وری را از ايران بيرون . ضرب گلوله از پای در آورد
راند و هزاران آذربايجانی را از دم شمشير گذاراند و 

ليکن آذربايجان از . آذربايجان را به  دريای خون تبديل نمود
  .پای نايستاد و به مبارزه  ادامه داد

تعيين کننده ايفا مردم آذربايجان در سرنگونی رژيم پهلوی نقش 
به . نمودند و پيروزی انقالب بهمن را به سرانجام رساندند

همين خاطر مرتجعين ضد آذربايجانی کين و نفرت خود را 
حقوق ملی آنرا ناديده . نسبت به مردم اين خطه دو چندان کردند

. زبان فارسی را به آذری زبانها دوباره تحميل نمودند. گرفتند
بان مادری را برای کودکان آذری نا ديده خواندن و نوشتن به ز

آرزو و آمال . نسلها تجديد ميشوند. سالها می گذرد. گرفتند
در چنين . آزاديخواهی از نسلی به نسل ديگر منتقل ميشود

شرايطی ملت گرايی در آذربايجان و ديگر خلق های ساکن 
نسل جوان به هويت خود . کشور از نو پا می گيرد و رشد ميابد

برد و تحت تاثير شووينيزم عظمت طلبانه قرار نمی پی مي
سخن گفتن به زبان مادری به افتخار ملی خلقهای ايران . گيرد

آذربايجان بار ديگر به مرکز آزاديخواهی تبديل . مبدل ميگردد
در اين مبارزه همه خلق های ساکن ايران به پا . می شود

وق ملی خواسته اند، به اشکال گوناگونی برای رسيدن به حق
  . خود مبارزه می کنند، زندانی می شوند و شهيد می دهند

غرور ملی آذربايجانی ها به حدی رشد يافته، که در 
بازيکنان آذربايجانی . بازيهای فوتبال نيز خود را نشان ميدهد

پيروزی در فوتبال را به نام پيروزی آذربايجان قلمداد می 
خان، خيابانی و پيشه نسل کنونی فرزندان ستارخان و باقر. کنند

وری، راه اجدادان خود را پيش گرفته اند  و برای دست يابی 
به خواسته های ملی خود آگاهانه و در صف مقدم جبهه نبرد 

  . قرار دارند
جهان کنونی جهانی است که . شب آبستن است تا چه زايد سحر

آزاد زيستن در راس شعار همه ملل و اقوام مظلوم قرار گرفته 
يران کشوری است که در آن اقوام و ملل گوناگون ا. است

. در اين کشور ستمگران در قدرت قرار دارند. زندگی ميکنند
مظلومين و يا ستم ديدگان برای حفظ هويت ملی خود از همه 

قرن بيست و يکم با . اشکال و امکانات مبارزه استفاده ميکنند
ن زمان در آ. سالهای ميانه قرن بيستم تفاوت های ويژه دارد

قطب شرق در . جهان به دو قطب متضاد تقسيم شده بود
قطب غرب در . محاصره اقتصادی و نظامی قرار داشت

  سراسر جهان حکومت ميکرد  و ايران به مرکز اقتدار آنها 
  

  
  
  
  
  
  
  

حکومت دست نشانده تهران آزاديهای . تبديل شده بود
ما قرن ا. دمکراتيک در آذربايجان و کردستان را نابود نمود

اقوام غير فارس برای . بيست و يکم  خالف آنرا نشان ميدهد
دست يابی به حقوق ملی خود از امکانات جديدی برخوردار 

ضد «بعبارت ديگر جهان سرمايه داری سياست . هستند
انقالبهای عربی را مورد . را در پيش گرفته است» استبدادی

را خالی » خودی«پشت ديکتاتورهای . پشتيبانی قرار ميدهد
ملل غير فارس از . راستی تاريخ عوض شده است. ميکنند

. جمله مردم آذربايجان در چنين شرايط مساعدی بسر ميبرند
در شرايط کنونی هيچ حکومت قدرتمندی در جهان پشت سر 

آنها بر . شووينستهای ضد ملی در ايران قرار نگرفته است
 حقوق عکس خواهان آزاديهای دمکراتيک، ازآن جمله تامين

  . ملی ملتها هستند
. مردم آذربايجان قرن ها با ملل ديگر ايران در کنار هم زيستند

بدين . و در دفاع از مرزهای اين کشور پهناور شرکت نمودند
طريق  در حفظ و پايداری ايران  بعنوان يک کشوری بزرگ 

استقرار دمکراسی در ايران . نقش تعيين کننده به عهده گرفتند
عاری است که برای همه مردم ايران جنبه حياتی عمده ترين ش

دست يابی به حقوق نيز جز از اجزايی دمکراسی . دارد
خودمختاری و يا استقالل، شکل خودگردان . محسوب ميشود

با آزاد شدن . ملتهای مظلوم در جهان کنونی را تشکيل ميدهد
ايران از استبداد قرون وسطايی آذربايجان نيز در تعيين 

ترديدی نيست که اين . ود مختار خواهد بودمقدرات خ
خودمختاری نه در برون از مرز ايران، بلکه  در درون مرز 

  . های ايران عملی خواهد شد
  

 
  تخريب محيط زيست و بی توجهی مسئولين

  خطر نابودی سريع جنگل ها در ايران
از ) سازمان کشاورزی و خواربار ملل متحد(نماينده فائو 

  . ها در ايران خبر دادتخريب سريع جنگل
درصد از اراضی ايران، از جمله 70حدود : نورالدين موناگفت

. خشک قرار دارند ها و مراتع در مناطق خشک و نيمه جنگل
های مکرر و کمبود  اين شرايط سخت، همراه با خشکسالی

  . شود شديد آب، باعث ايجاد فقر و ناامنی غذايی می
ورهای منطقه خاور نزديک، در ايران مانند کش: وی ادامه داد

. شدن هستند تر از اکثر نقاط جهان در حال ناپديد ها سريع جنگل
اين : ها در ايران گفت شدن جنگل مونا درخصوص دليل ناپديد

های استفاده از  دليل ناتوانی و شکست بسياری از سياست امر به
کردن مؤثر تقاضای فشرده و  جنگل و اراضی ملی برای اداره

ها و منابع طبيعی و همچنين  ميز در استفاده از جنگلآ رقابت 
مدت و  های دراز گذاری های فنی و سرمايه فقدان ظرفيت

ها،  بردن جنگل رويه درختان و ازبين هماهنگ است، قطع بی
رويه از  عنوان سوخت و چرای بی برداشت ناپايدار چوب به

  . رخدادهای شايع در ايران است
رات آب و هوا، فشار بيشتری به تغيي: نماينده فائوافزود

های  پذيری مردم، اکوسيستم کند و آسيب ها وارد می جنگل
  های زنده در مناطق خشک شده به دليل فرسايش  جنگلی و گونه
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  ....تخريب محيط زيست
درنتيجه يک چرخه دائمی از . کند ها را تشديد می جنگل

  . شود میفرسايش، بيابانزايی و فقر امنيت غذايی مشاهده 
های اصلی بيابانزايی در  يکی ديگر از چالش: مونا افزود

طور خاص پيشروی شن است که  سراسر جهان و در ايران به
.  اقتصادی دارد-محيطی و اجتماعی اثرات مخرب زيست
ها و همچنين  های زراعی، چراگاه پيشروی شن زمين

ی ور همچنين بهره. دهد بودن منابع آبی را کاهش می دردسترس
ها و کشاورزی را تهديد کرده و امنيت غذايی و  اکوسيستم

  . اندازد معيشت جوامع محلی را به خطر می
  يکی ديگر از درياچه های ايران در حال نا بودی است

گزارش ها حاکی از آن است که درياچه مهار لوی شيراز به 
د انواع ودليل پديده قرمز، خشکسالی های پی در پی، ور

  .دچار تهديد جدی قرار گرفته است... فاضالب و 
 کيلومتری شيراز واقع شده که با وسعتی 15اين درياچه در 

 کيلومتر مربع پناهگاهی برای حيات وحش و 600حدود 
مهمترين زيستمندان اين تاالب پرنده . پندگان محسوب می شود

  . هستند... هايی مانند فالمينگو، مرغابی، آنقوت و 
ه پديده کشنده قرمز در اين درياچه طی چند مدت اخير مشاهد

باعث نگرانی کارشناسان امر شده است و بر اساس آخرين 
  . گزارشات گونه آرتيما در درياچه مهارلو از بين رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای علمداری هماهنگ کننده 
استانی طرح حفاظت از تاالبهای ايران در رابطه با آخرين 

 پايين آمدن سطح آب کمک :رلو گفته استوضعيت درياچه مها
می کند که شرايط برای رشد يک جلبک يا همان کشند قرمز 
در درياچه ها مهيا شود از اين رو به دليل کاهش آب طی چند 

وی با بيان . مدت اخير شاهد قرمز شدن درياچه مهارلو هستيم
روند پايين آمدن آب و : اينکه اين جلبک سمی است، بيان کرد

رفتن غلظت نمک در درياچه مهارلو باعث شده که شرايط باال
برای زيست اين جلبک فراهم شود که برای موجودات درياچه 

  . مضر است
هنگامی که تراکم جلبکها در سطح آب باال : علمداری تاکيد کرد

رود به صورت اليه ای قرار می گيرند که مانع از تبادل هوا 
ود که در اين شرايط با آب و در نهايت کاهش اکسيژن می ش

  .  سمهايی توليد می کند
های اخير از طرف مجامع جهانی و طرفداران محيط  طی ماه

 اهميتی  زيست، انتقادات از دولت جمهوری اسالمی به دليل کم
های ايران  بيشتر   شدن درياچه به فجايع طبيعی مانند خشک

   .شده است
  

  ريخی ابرقطع ناگهانی چهار هزار اصله درخت در جنگل تا
خبر قطع ناگهانی هزاران درخت در جنگل تاريخی ابر باعث 

داران محيط زيست شده، خبرها  نگرانی فعاالن محيط دوست
حاکی از آن است که شبانه تعداد زيادی از درختان با ارزش 

قطع شده البته درباره ) شاهرود به علی آباد(در مسير جاده ابر 
    . دست نيستتعداد درختقطع شده آمار درستی در

به گزارش خانه ملت، هفته گذشته طی خبری اعالم شد 
 زيست عاقبت با ساخت جاده در جنگل ابر  سازمان محيط

زاده رئيس سازمان حفاظت از  موافقت کرد، محمدجواد محمدی
رسانی دولت  محيط زيست اين خبر را به پايگاه خبری اطالع

  مسئول در سازمان اعالم کرده بود؛ اين موافقت باالترين مقام 
  

  
  
  
  
  
  

 زيست کشور در حالی است که پيشتر اين  حفاظت از محيط
  هايی مبنی بر  اش بارها وعده مقام مسئول و ديگر معاونان
وساز جاده جديد در اين جنگل را  جلوگيری از هرگونه ساخت

    .داده بودند
زاده، چندين  در همين راستا و دو روز پس از اظهارات محمدی

ه لودر و اره موتوری به صورت شبانه و ضربتی وارد دستگا
استفاده از تعطيلی روز مبعث حدود  اند و با سوء جنگل ابر شده

    .چهار هزار اصله از درختان حواشی اين جاده را قطع کردند
هايی که تا امروز منتشر شده افراد خاطی  بر اساس گزارش

ارند تمام اين برای اينکه آثاری ازاين اقدام خود به جای نگذ
های با ارزش سرخدار، راش، بلوط و  درختان را که از گونه

    .اند آزاد بودند، ريشه کن کرده
برخی نيز معتقدند جاده ابر بستری برای سودجويی برخی شده 

سازی به تخريب هرچه بيشتر محيط  تا با ويالسازی و شهرک
به  متر ۴٠ تا ٣٠زيست بپردازند، اين جاده با عرضی برابر 

هيچ عنوان بر خالف ادعای مسئوالن محيط زيست که مجوز 
ای روستايی نيست و در صورت  ساخت آن را دادند، جاده

ترين و  احداث هزاران اصله درخت سرخدار که از با ارزش
    . شوند های درختی جهان است، نابود می نادرترين گونه

ها و ويالسازی  برخی مسئوالن استانی برای گسترش شهرک
ظير منطقه پرديس سياه روبار هر چند وقت يک بار اهالی ن

اين منطقه را تطميع کرده و با دادن پالکاردهای تبليغاتی به 
دهند که ساخت اين  ای جلوه می دست آنها ماجرا را به گونه

   .جاده خواسته آنان است
    های اقتصادی پشت پرده در قطع درختان  دست

ورای اسالمی درباره قطع نماينده مردم اردکان در مجلس ش
قرار بود جاده سازی : گفتدرختان و جادسازی در جنگل ابر، 

در جنگل ابر با کارشناسی انجام شود و اطمينان وجود داشت 
اين موضوع به اين سرعت اجرايی نخواهد شد، اما گويا 

    .اند مسئوالن تصميم ديگری گرفته
زمان حفاظت وی با اشاره به اظهارات چند ماه پيش معاون سا

سازی در جنگل ابر و  از محيط زيست درباره توقف روند جاده
اظهارات اخير رئيس اين سازمان مبنی بر بی ايراد بودن 

  .  احداث اين جاده، اين اظهارات را متناقض خواند
    وظيفه استاندار حفظ محيط زيست نيست 

اين نماينده مجلس نهم درباره اينکه بررسی اين موضع به 
  بررسی اين موضوع: ندار سمنان سپرده شده بيان کرداستا

ها و  وظيفه سازمان حفاظت از محيط زيست و سازمان جنگل
وظيفه . مراتع است، وظيفه استاندار حفظ محيط زيست نيست

استاندار ايجاد امنيت و اشتغال و رسيدگی به مسائل سياسی 
    .است

ن موضوع مهم، تواند درباره اي استاندار نمی: تابش تاکيد کرد
موضع تخصصی داشته باشد؛ البته درباره نظر دقيق ايشان 
اطالعی ندارم، اين موضوع را از قول مسئوالن سازمان 

اند  کنم که ظاهرًا اختيار را به استاندار داده محيط زيست نقل می
بندی در باره احداث جاده در جنگل ابر داشته  که تا وی جمع

  . باشند
هر : ، بودجه و محاسبات مجلس گفتعضو کميسيون برنامه

مرجعی که به طبيعت تعرض کرده بايد مورد ماخذه قرار گيرد 
    .و مسئوالن قضايی هم نبايد بيکار باشند
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  ....تخريب محيط زيست
گل ابر ضرورتی احداث جاده جن: کند های ارتباطی مختلف بين استان سمنان و گلستان اشاره و تاکيد می تابش در ادامه به وجود راه

    . آورند ای سود جو که قصد ويال سازی در منطقه و به جيب زدن پول کالنی دارند برای احداث اين جاده فشار می ندارد، اما عده
 رئيس  .های اقتصادی دارد های سياسی باشد، پشت پرده کنم اين موضوع بيشتر از اينکه متاثر از جريان من فکر می: وی تاکيد کرد

ای که درختان جنگل ابر قطع شد، مجلس تعطيل بود و نتوانستيم تذکری در  در هفته: ن محيط زيست وتوسعه پايدار يادآور شدفراکسيو
 نماينده مجلس تذکری را ۴٠ و در همين راستا  اما با اعضای اين فراکسيون موضوع را در مجلس پيگيری جدی کرده. اين باره بدهيم

    .اند در اين ارتباط امضا کرده
های نمايندگان به نتيجه خواهد رسيد که کارهای احداث جاده و قطع درختان شبانه انجام نشود وقطعا  زمانی پيگيری:  توضيح دهد وی

    .مسئوالن حقوقی و قضايی هم بايد جلوی اين امر را بگيرند
کند، اين جنگل يکی از منحصر به  تشديد میها درباره آينده جنگل ابر را  به هرحال ابهامات و سؤاالت جدی در اين باره، نگرانی

های سرسبز شمال کشور و در   هزار هکتار وسعت در ادامه جنگل٣۵شود، اين جنگل با  های ايران محسوب می بوم فردترين زيست
رفته به اين نام مسير جاده شاهرود به آزادشهر قرار دارد و به دليل اين که در اغلب مواقع فضای اين جنگل را اقيانوسی از ابر فراگ

توان در  رسد جنگل بر روی ابرها سوار است و می  نظر می شوند که به ها نزديک می در اين جنگل ابرها آنقدر به درخت. مشهور است
    .اندازهای طبيعت ايران را شکل داده است ميان ابرها گشت و گذار کرد، اين وضعيت يکی از زيباترين چشم

     اروميه تبديل نشودجنگل ابر به سرنوشت درياچه
کرد تا بتوانند در اين فضای رويايی، برای خود  اين زيبايی بکر و بی نظير، از ساليان دراز، سرمايه داران بسياری را وسوسه می

  با اين حال شاهد آن هستيم که با مصوبه دولت و حمايت سازمان محيط زيست، جاده .وياليی بسازند و تعطيالت را در آن سپری کنند
اند و احتماًال در آينده   گزارش شده در اين مسير نيز هزاران اصله درخت تا کنون قطع شده طور که جنگل ابر در حال ساخت است و آن

    .نيز اين روند ادامه خواهد داشت
 تا سرنوشت اين حال بايد اميدوار باشيم، دولت و سازمان حفاظت از محيط زيست در نظارت بر جنگل ابر بيش از اين کوتاهی نکنند

  .جنگل به درياچه اروميه تبديل نشود
 

  بيکاری و فقر، عامل گرايش جوانان به مواد مخدر است
ثروت در . ايران سرمايه داری به دو قطب متضاد تقسيم شده است
در جوامعی . قطب کوچک و فقر در قطب بزرگتر تمرکز يافته است

عمده تبديل شده است، که در آن استثمار انسان از انسان به عامل 
دست يافتن به ثروت کالن بدون استثماراقليت از اکثريت غير ممکن 

زيرا که .در چنين جوامعی تامين رفاه برای همه امکان ندارد. است
بيکاری اکثريت مردم را زير شالغ  خود قرار ميدهد و ميليونها 

جوانان . انسان غير شاغل به دربدری و گرسنگی گرفتار ميشوند
کار برای اينکه  فشار بيکاری را برای زمان کوتاهی هم شده از بي

خود دور نمايند اغلب به ناهنجاری های اجتماعی از جمله به  مواد 
تا جاييکه وضعيت جوانان در جامعه شکل . مخدر روی می آورند

تصادفی نيست که  علمای سرشناس . فاجعه باری بخود گرفته است
آيت اهللا جوادی . ابراز نگرانی می کننددينی نيز درباره اين فاجعه 

آملی سبب اصلی گسترش مواد مخدر را فشار مالی و گسترش فقر 
ايشان ميگويد که اعتياد و مواد مخدر مشکلی است . ارزيابی ميکند

اما به نظر ايشان گرفتاری مردم جهان . (که همه ما از آن رنج ميبريم
به نظر ايشان اگر . )به مواد مخدر بيش تر و بدتر از ايران است

. بازار کار رونق داشته باشد بسياری به سمت مواد مخدر نميروند
اما راه برون رفت . اظهارات آيت اهللا آملی تصريح واقعيت است

چرا در کشوری که ثروت زيرزمينی و نيروی کار انسانی به . نيست
حد کافی وجود دارد چرا  بايد انسانها از بيکاری رنج ببرند و برای 

هيچ يک از امنای . تسکين ناراحتی خود به مواد مخدر متوسل شوند
قوم  راه حلی برای برون رفت از اين مشکل اجتماعی  نشان 

آنها برای بيکاران موعظه ميکنند و از آنها ميخواهند تا . نميدهند
اين آقايان خوب ميدانند که . صبر کنند و به بيراهه کشيده نشوند

برقراری . با وعظ و موعظه ممکن نيستبرقراری عدالت اجتماعی 
عدالت در شرايطی امکان پذير است که مردم در تقسيم ثروت 

در جامعه ای که آفريندگان ثروت از مزايای زحمات . شريک باشند
با حرف نميتوان بی عدالتی را از ميان برداشت . خود محروم هستند

ی اجتماعی در قرن بيستم انقالبها. و کار را برای همه تامين نمود
در روسيه و چين حکومت . جوامع استثمارگر را به لرزه در آورد

ثروت از دست گروه های کوچک خارج گرديد و . مردمی سرکارآمد

همه کار کردند و زندگی خود را تامين . به مالکيت جمع در آمد
اما استثمارگران بيکار ننشستند و با تمام توان خود هم در . نمودند

در مقياس جهانی عليه اين جوامع عدالتخواه جنگ سطح محلی و هم 
اين جنگ هم شکل حمله نظامی و هم شکل . تمام عياری راه انداختند

محاصره اقتصادی و همچنين شکل تبليغات ايديولوژيکی بخود 
روسيه . دست يافتند» پيروزی«استثمارگران در اين جنگ به . گرفت
نعتی و نيمه بيکار و بقايای آن به يک کشور غير ص.  تکه شد–تکه 

ضد انسانی توده مردم » تحوالت«در اين . نيمه گرسنه مبدل شد
خود را . بعبارت دقيقتر توده های نا آگاه به گناه بزرگی مرتکب شدند

با دست خود بچاه عميقی انداختند که صد عاقل نميتواند آنها را بيرون 
ا فريب بعبارت ديگر استثمارگران  قرنهای متمادی مردم ر. بکشد

آيت اهللا . ميدهند و با نيروی کار آنها به ثروت بيکران دست يافته اند
: جوادی آملی در گفتگويی با يکی از فرماندهان استان قم می گويد

بنابراين هر مشکلی که روبرو . همه کارها نزد خدا آسان است«
ولی پيش خداوند . ميشويم بايد بدانيم ممکن است برای ما مشکل باشد

اما گشودن اين . درست است خداوند مشکل گشا است. استآسان 
البته گشودن مشکالتی در مقياس . »مشکل در دست خود انسان است

يکی ثروت کالن دارد ديگری . کشور در دست حاکمان کشور است
راه حلش . اين مشکل چطور بايد حل شود. نان برای خوردن ندارد

ی که پشت سر حکومت. تشکيل حکومت مردمی. خيلی آسان است
. و حافظ ثروت گروه کوچکی از جامعه نباشد. ثروتمندان نايستد

تامين زندگی . تامين زندگی  خانواده در دست رئيس خانواده است
حکومت بايد قوانينی تدوين . خانواده بزرگ در دست حکومت است

در .  کند که بر مبنای آن همه مردم از ثروت ملی سهم خود را ببرند
 بيکاری از بين ميرود و از اين طريق گرسنگی نيز از چنين شرايطی

غير از اين راه ديگری برای از بين بردن . ميان برداشته ميشود
اما حکومتهايی که پاسداری ازمنافع ثروتمندان . بيکاری وجود ندارد

را بر عهده دارند نميگذارند عدالت در جامعه برقرار گردد و ثروت 
بنابراين مبارزه . عادالنه تقسيم گردددر ميان ثروت آفرينان بشکل 

ترديدی نيست که . کار و سرمايه تا حل اين تضاد ادامه خواهد يافت
  .  برنده در اين مبارزه توده های مردم خواهد بود
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  احزاب شناسنامه دار
در اين کشور مانند کشورهای . ايران جامعه ايست طبقاتی

هر طبقه منافع . ندديگر طبقات و اقشار مختلف موجود هست
در کشورهای رشد يافته صنعتی دو طبقه . خاص خود را دارد

يعنی سرمايه دار و طبقه کارگر هسته اصلی اين جوامع را 
. و منافع اين دو طبقه در مقابل هم قرار دارد. تشکيل ميدهند

بدين سبب تضاد ميان کار و سرمايه، تضادی آشتی ناپذير 
ايه داری اين تضاد حل می و فقط با حذف طبقه سرم. است
اما دراين کشورها احزاب و گروه های سياسی و . شود

سازمانهای صنفی با پايگاه های طبقاتی مشخصی وجود دارند 
اين فعاليت ها . و برای حفظ منافع طبقاتی خود مبارزه مينمايند

. در تحکيم نظم و رعايت حقوق طبقات نقش تعيين کننده دارد
قاتی در اين کشورها در اکثر اوقات با بدين سبب مبارزات طب

بعبارت دقيقتر . درگيری سياسی خشونت آميز روبرو نميشود
  . قدرت دولتی از جانب احزاب اعمال ميگردد

در اين کشور بعلت فقدان . ايران نيز جامعه ايست طبقاتی
آزادی ها، احزاب و سازمانهای سياسی و صنفی طبقه حاکمه، 

شاء و بدون تکيه به قدرت احزاب کشور را به شکل فعال ماي
ايران در قرن بيستم ميدان انقالبها و کشمکشها . اداره ميکنند

. در اين قرن نظام سياسی کشور چندين بار تغيير يافت. بود
. اما عمر اين آزاديها کوتاه بود. آزاديهای سياسی برقرار گرديد

احزاب سياسی تنها در سالهای انقالب مشروطيت و در سالهای 
حضور نظامی متفقين در ايران تشکيل شدند و بعد از سرکوب 
مشروطه خواهان و خروج نيرويهای خارجی از ايران، اين 
. احزاب هم از جانب حکومت وقت از صحنه سياسی ترد شدند

حکومت . و فعالين آنها دستگير و روانه زندان ها گرديدند
جمهوری اسالمی در چنين شرايطی توسط مردم به قدرت 

احزاب . اما اين بار نيز خواسته های مردم بر آورده نشد. يدرس
فعاالن آن دستگير و زندانی شدند و بشکل . سرکوب گرديدند

  . دسته جمعی در برابر جوخه های اعدام قرار گرفتند
و آزاديهای نسبی در اين . انقالبهای عربی مستبدين را کنار زد

خواهند از اين مستبدين ايرانی نمی .  کشورها برقرار گرديد
اما  در دستگاه حکومتی . حوادث انقالبی درس عبرت بگيرند

. افرادی وجود دارند که به ضرورت تحزب فکر می کنند
محمد رضا باهنر يکی از اين شخصيتهای سياسی منسوب به 
هيئت حاکمه است که تشکيل احزاب شناسنامه دار در صحنه 

ائب رئيس مجلس او بعنوان ن. سياسی ايران را ضروری ميداند
شورای اسالمی اميدوار است که جمهوری اسالمی ايران نيز 
مانند ساير کشورها دارای چند حزب شناسنامه دار شود تا اين 
احزاب بتوانند در عرصه سياسی کشور گامهای مهمی 

او که دبير کلی جامعه اسالمی مهندسين ايران را به . بردارند
ا به يک حزب فراگير عهده دارد، ميخواهد اين تشکيالت ر

  . تبديل نمايد
تشکيل احزاب در ايران ميتواند آزاديهای دمکراتيک در ايران 

و منافع طبقاتی جامعه را مورد حمايت . را پايه گذاری کند
اما . البته چنين احزابی در گذشته تشکيل شدند. قرار دهند

  بدين سبب که جايگاهی در . تشکيل اين احزاب فرمايشی بود
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و چنين حکومتی نميتواند در مقابل احزاب قرار گيرد که . آورد
نو . دين اسالم دين خودکامگان نيست. حامی منافع مردم باشد

انديشان دينی بارها به اثبات رسانده اند که آزاديهای 
در جوامع مذهبی . دمکراتيک با نو انديشه دينی مغاريت ندارد

حکومت مذهبی نيز . يدا نميکندترکيب طبقاتی جامعه تغيير پ
مانند حکومت های غير مذهبی در رأس جامعه طبقاتی قرار 

اين استثمار در . سرمايه دار، کارگر را استثمار ميکند. دارد
کارگر کار . جوامع مذهبی ماهيت خود را عوض نميکند

. ارزش اضافی آن به جيب سرمايه دار ريخته ميشود. ميکند
رد مذهبی باشد و يا غير مذهبی تفاوتی حاال اين سرمايه دار ف

در کشورهای غير مذهبی احزاب ماهيت طبقاتی دارند . ندارد
طبقه . و در کشورهای مذهبی نيز وضع بدين شکل است
اين . کارگر برای تامين حقوق قانونی خود مبارزه ميکند
تشکيل . مبارزه در جامعه مذهبی و غير مذهبی يکسان است

نظام سياسی نميتواند . ی يک سانی دارنداحزاب پايه های ماهو
و احزاب را وادار . ماهيت مبارزه طبقاتی را دگرگون کند
در کشورهای استبداد . نمايد تا از مبارزه طبقاتی دست بکشند

زيرا در اين کشورها آزادی . زده احزاب حق فعاليت ندارند
وقتی آزادی وجود نداشته باشد تشکيل احزاب نيز . وجود ندارد

  . خود را از دست ميدهد» ضرورت« ظاهر امر در
خواه در جامعه  دينی و خواه در . استبداد ماهيت يکسان دارد

پنجاه و هفت سال پهلويها در ايران حکومت .  جامعه غير دينی
حکومت آنها حکومتی بود غير دينی و حتی در سالهای . کردند

 .حکومت رضا شاه روحانيون زير فشار سياسی قرار داشتند
اما استبداد همچنان موجود بود و مردم اجازه نداشتند در امور 
. مملکت مداخله کنند و عملکرد دولت را مورد انتقاد قرار دهند

مردم از حق بيان، . در حکومت دينی نيز استبداد حاکم است
شايد افرادی . حق تجمع، حق انتقاد از نارسائی ها محرومند

اشند که آزادی احزاب برای مانند باهنرها به اين درک رسيده ب
  .جامعه ضروری است

. مردم ايران مردمی مبارز در راه آزادی و عليه استبداد هستند
و بدين سبب تشنه . آنها ماهيت استبداد را به خوبی درک ميکنند

اما نمی خواهند آزادی  با ريختن خون ها . آزادی هستند
 درک اگر حکومتگران بتوانند اين واقعيت را. برقرار شود

جامعه ايران ميتواند . و به خواسته های مردم تن در دهند! کنند
مردم مصر و . به تدريج به يک جامعه دمکراتيک تبديل شود

حاکمان . تونس با راه انداختن انقالب به اين هدف رسيدند
جمهوری اسالمی نيز بايد از حوادث جاری در منطقه درس 

ميزمردم بدون خون عبرت بگيرند و به  خواسته های مسالمت آ
  .              ريزی عمل کنند
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همه اين احزاب با حذف نظام . ميان مردم بدست نياوردند
تشکيل : باهنر می گويد. وقت از صحنه سياسی خارج شدند

. يک نظام حزبی شناسنامه دار با نظام واليی مغايرت ندارد
 سرکار انقالب مردمی را حکومت مذهبی.  ميگويددرست او



  
 
  

  

  

  کارگران از تامين نان شب و سير کردن شکم 

  خانواده شان درمانده اند
. بحران اقتصادی سراسر ايران را فرا گرفته است

اخراج کارگران و بيکار شدن آنها به رويدادی متداول تبديل 
ار کشورخبری از روزی نيست که در گوشه و کن. شده است

اما فاجعه به همين جا ختم . اخراج کارگران  به گوش نرسد
گرسنگی کارگران . آنچه بيشتر تکان دهنده است. نمی شود

شاغل و ناتوانی آنها در سير کردن شکم خود و اعضای 
زمانی قرار بود که عدالت زيور جامعه . اشان می باشدخانواده

دون چشم پوشی از اما اکنون بصراحت و ب. اسالمی شود
. گرسنگی کارگران و اقشار ضعيف جامعه سخن گفته ميشود

امروز همه ما به شنيدن خبرهايی مبنی بر گرسنگی کارگران 
علت گرسنگی کارگران را ميتوان با مقايسه . عادت کرده ايم

دستمزد کارگران و قيمتهای سرسام آور مواد خوراکی 
هانه کارگران تنها به گفته کارشناسان حقوق ما. بوضوح ديد

زيرا در تعيين . جوابگوی هزينه ده روز اول زندگی آنان است
حد اقل دستمزدها عليرغم اعتراضات گسترده کارگران، نرخ 

  . تورم در افزايش دستمزد ها در نظر گرفته نميشود
شورای عالی کار حد اقل دستمزد کارگران را برای 

 حالی که خط در.  تومان تعيين کرده است٣٨٧٠٠٠سال جاری
 ٨٢٠فقر در شهرهای بزرگ و در خوشبين ترين حالت خود،

و اين ملموس ترين عارضه . هزار تومان در ماه می باشد
بيماری اقتصاد  کشور است  که کارگران نتوانند نياز اساسی 

در کشوری . خانواده های خود از جمله نان آنها را تهيه کنند
ماهانه حتی نان شب که کارگران نتوانند با دريافت حقوق 

خانواده  خود را تهيه کنند طبيعی است که وضعيت سالمت 
جسمی و روحی و بهداشت فردی و اجتماعی آنها شديدأ در 

  .خطر است
 مسئله مسکن حاد ترين مسئله ای است که خانواده 

کوچک ترين . های متوسط و اقشار فقير با آن روبرو هستند
آثار مخرب و جبران تغيير در قيمت مسکن و اجاره بها 

مسئله لباس، . ناپذيری در زندگی زحمتکشان باقی ميگذارد
آموزش و دارو و درمان نيز را بايد به اين سلسله مشکالت 

با اين حال حقوق اغلب کارگران به موقع پرداخت نمی . افزود

مضاعف بر آن  بسياری از کارخانه ها و شرکتها به . شود
کار خود را کاهش ميدهند و يا بهانه های گوناگون يا نيروی 

  .اقدام به اخراج دستجمعی آنان می کنند
 در جوامع طبقاتی از جمله در ايران استثمار بی 

ثروت آفرينان هم از لحاظ . رحمانه کارگران شکل عادی دارد
شخصيت و هم از لحاظ زندگی روزمره زير فشار ثروتمندان 

دگی خود و کارگر مجبور است برای تامين زن. قرار دارند
کار فرما جوان . خانواده خود در بازار کار حضور پيدا کند

ترين و نيرومند ترين آنان را به خدمت ميگيرد و با دست مزد 
از اين طريق به ثرومند ترين .  کم آنها را استثمار مينمايد
اين بی عدالتی تا کی ادامه خواهد . عنصر جامعه مبدل ميشود

کارگر . سته کارگران آفريده ميشودثروت با دست پينه ب.  يافت
چرا بايد ده ها کارگر . و کار فرما هر دو فرزندان يک کشورند

تاريخ قرن هاست . کار کنند تا گروه کوچکی ثروتمند شود
اما برقراری عدالت تاکنون ممکن . شاهد اين بی عدالتی است

. و درجامعه طبقاتی هيچ وقت ممکن نخواهد شد. نشده است
خواه در شهر و خواه در روستا ) کارگران(ن ثروت آفرينا

زمانی ميتوانند به حق قانونی خود دست يابند که طبقه 
در . و حکومت مردم سرکار آيد. استثمارگر کنار زده شود

چنين شرايطی است که همه کار می کنند و از حاصل کار خود 
حکومتهايی که در خدمت صاحبان ثروت .  بهره مند می شوند

 اند به اين راحتی امکان نخواهند داد تا چنين جامعه قرار گرفته
که همه بتوانند مانند يک شهروند برابر . ای برقرار گردد

کارگران ايران نيز مانند . حقوق از مزايای زندگی بهره گيرند
همه کارگران جهان استثمار ميشوند و تا کنون و عليرغم همه 

ت، نتوانسته به مبارزات و جانفشانی هايی که به خرج داده اس
استثمار پايان دهند و جامعه ای عاری از ستم طبقاتی  بوجود 

. اين فاجعه قرنها ادامه داشته وتا اکنون نيز ادامه دارد. آورند
اين فاجعه ای است که انسان خود آنرا آفريده و خود بايد به آن 

  .        پايان دهد
 

  

   در دنيای آيندهنظری بر وضعيت انرژی
انرژی عامل اصلی در تمام ابعاد زندگی بشر در کل . ساس زندگی بشر را در جهان امروزی و دهه های آينده تشکيل می دهدانرژی ا

از اوايل قرن نوزدهم با پيشرفت . از بدو پيدايش بشر در جهان هستی انرژی تنها عامل اصلی زيست می باشد. جهان هستی می با شد
تی تمرکز اهالی در شهرهای بزرگ صنعتی و مگاپوليس ها، احتياج انسانها و صنايع به صنعت و تکنيک و توسعه توليدات صنع

انرژی، بخصوص انرژی فسيلی بسرعت جان گرفته و جامعه بشری را برای دسترسی به اين منابع تجهيز نموده است بطوريکه همه 
  .آحاد بشری امروزه با واژۀ انرژی به نحوی آشنائی دارند

از دورۀ تشکل .  به انواع مختلف انرژی ها از بدو ايجاد جهان هستی و زيست انسان، حيوانات و گياهان وجود داشتهانرژی و تبديل آن
های جمعيت های انسانی جانداران بخصوص انسانها صحبت جهت بر آورد حاجات و نيازهای خود از قبيل حمل اثاثيه و بار و ساختن 

بطوريکه برای نقل مکان خود از جائی به جاتی .  برای انجام کارهای مورد نظر خود داشتهپناه گاه احتياج مبرم به انرژی و صرف آن
الزم به تذکراست طبق قوانين . اين احتياج از بديهيات بوده است و اين انرژی بصورت نا ملموس اما خيلی علمی تأمين گرديده است

) در راندمان صد درصد(د تحقق يابد مگر اينکه حداقل به همان اندازه در جهان نميتوان) کاراز لحاظ عملی(اوليه علوم پايه هيچ کاری 
  از اوايل دورۀ تشکل جمعيت های بشری انسان اوليه وقتی سنگی را روی سنگی می گذاشته تا ديواری را باال . انرژی مصرف شود
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 ببرد، کار انجام می داده و برای اين کار انرژی به انرژی
مکانيک تبديل ميشده است و همين انرژی از سوخت مواد 
غذائی که انسان مصرف می کرد به دست می آمده و بدين 
ترتيب انرژی شيميائی به حرارتی و حرارتی به مکانيک تبديل 

  .می گرديد
با پيشرفت سريع تکنولوژی، پيدايش کارخانجات بزرگ، 

ت در مجتمع های بزرگ صنعتی و ازدياد بيش از حد جمعي
جهان و در درجه اول در اروپا و آمريکا، تامين انرژی و 
تبديل انواع مختلف آن به يکديگر اهميت فوق العاده ای کسب 
کرده و امروز برای کشورهای با پتانسيل عظيم صنعتی از 

امروز تأمين انرژی بخصوص . اهميت حياتی بر خوردار است
ای اقتصادی انرژی فسيلی از جمله نفت و گاز اساس سياست ه

در اکثر موارد . کشورهای صنعتی را تشکيل می دهد
کشورهای با پتانسيل بزرگ صنعتی و سيستم های حکومتی 
امپرياليستی برای تامين صنايع خود با انرژی به جنگ و جدال 

ملت ايران از سياست های دولت استعماری . روی می آورند
مريکا از انگليس در صد سال گذشته و حکومت امپرياليستی آ

نيمه دوم قرن بيستم در مسئله نفت به باليای زيادی 
دچارگرديده و سيستم های امپرياليستی اين کشورها نفت کشور 
را تصاجب کرده و با خلق توطئه های فراوان هست و نيست 

اين . کشور را غارت کرده و ملت را دچار ذاللت نموده اند
اروپائی سياست امپرياليستی آمريکا و بعضی کشورهای 

در يکسال گذشته بمنظور تصاحب منابع . امروز هم ادامه دارد
سرشار نفتی ليبی جنگ و جدال سر داده، کشور را تا حد 
نابودی کوبيدند، دولت قانونی ليبی و رهبری آن را نابود کرده 
منابع عظيم نفتی اين کشور را بين کارتل ها و شرکت های 

نتايج . ان تقسيم نمودندعظيم نفتی فرانسه، آمريکا و انگلست
جنگ کشورهای عضو ناتو عليه ليبی کشتار ده ها هزار مردم 
کشور، نابودی صنايع مادر، راه ها و پل ها و نيروگاه های 

  .برق، بنادر و راه آهن ها می باشد
 کشورهای امپرياليستی آمريکا و اروپا منافع نفتی کشورهای 

 توطئه را جايز عربی را تصاحب کرده و در اين راه هرگونه
کار بجائی رسيده که يکی ازايدئولوگهای امپرياليزم . شمردند

آمريکا هنری کيسينجر در يکی از مصاحبه های خود با 
تلويزيونی درآمريکا اظهار نمود که آمريکا اگر می خواهد 
رهبری جهان را در آينده بعهده بگيرد بايد منابع نفتی جهان را 

ظور چين و روسيه را از اين تصاحب نمايد و برای اين من
بدين ترتيب اين دييلومات قسم خورده و .  منابع دور نگهدارد

يکی از خدمتگذاران صادق امپرياليسم آمريکا برای تصاحب 
  . منابع نفتی جهان جنگ را نيزجايز می داند

در دنيای امروز وقتی صحبت از انرژی می شود تنها ماده ای 
برای انرژی معنا پيدا می کند که بالفاصله در اذهان عمومی 

نفت و مشتقات آن است و برای کسانی که بيشتر درمسائل 
سياسی و اقتصادی انرژی هستند حتی موقعيت جغرافيائی آن 
قسمت از کرۀ زمين که مختص به تأمين نفت است با واژۀ 
انرژی تداعی می گردد و آن منطقه، منطقه استراتژيک خاور 

آيا نفت . بايد به چند سئوال جواب داددر اين مورد . ميانه است
آيا . تنها مادۀ انرژی زاست که اينقدر روی اين ماده تکيه شود

اين ماده جاودانه است؟ مسلمأ جواب در هر دو مورد منفی می 
دانشمندان علم نفت و مواد نفتی، عمر ذخائر نفت خام در . باشد

گاز عمر ذخاير ( سال تخمين زده اند ٥٠طبيعت را کمتر از 

و اين نظريه که يک نظريه ) طبيعی بيش از اين مدت است
نزديک به يقين است مسئله بسيار مهمی را مطرح می کند که 

آمار . جای نفت را پس از پنجاه سال کدام ماده بايد بگيرد
 ميليون بشکه نفت ٤٠. منتشره نشان می دهد که روزانه حدود

 بخش های اين مقدار نفت در. در کره زمين مصرف می شود
مختلف مصرف می شود که از لحاظ کميت مصرف به ترتيب 

  :زير می باشد
اموتورهای ( مصرف سوخت برای موتورهای مختلف -١

  ). صنعتی خودروها
 مصرف نيروگاه های برق برای توليد انرژی الکتريکی؛ -٢

 سال آينده، نفت به عنوان ٥٠آنچه مسلم است حد اکثر 
 نخواهد داشت و يقينأ انرژی استخراج کالن در جهان وجود

کشورهای . ديگری بايد جايگزين اين مادۀ انرژی زا شود
صنعتی و پيشرفته از ساليان قبل در اين باره سرمايه گذاری 

اين سرمايه گذاری در بخش پژوهش و . های کالنی کرده اند
تحقيقات و بخش اجرای پروژه های عظيم بوده و نتيجه کار 

ه گذاری ها و تحقيقات بهرۀ خوبی هم نشان می دهد که سرماي
تحقيقات های انجام شده نشانگر آن است که تمامی . داده است

مصارف مربوط به انرژی آيندۀ جهان بايد از تبديل انرژی 
های الکتريکی به انرژی های مختلف صورت گيرد و توليد 
انرژی الکتريکی از طرق مختلف مورد بررسی و تحقيق قرار 

روز در جهان بخصوص صحبت از نگرانی ام. گرفته است
کمبود انرژی در جهان بخصوص در کشورهای صنعتی سر 
زبانها است ولی در اين باره به جرئت می توان گفت اين 
نگرانی فقط و فقط برای کشورهای غير صنعتی و کشورهای 
جهان سوم است زيرا کشورهای صنعتی و پيشرفته همانگونه 

ليان قبل در اين فکر بوده اند و طرق که در باال اشاره شد از سا
تهيه انرژی را تحقيق و بررسی کرده اند و به اين نتيجه رسيده 
اند که عملی ترين روش تهيه انرژی الکتريکی، ايجاد نيروگاه 
های هسته ای است و برای ايجاد بهره برداری و تهيه سوخت 
ه مربوط به اين نيروگاه ها، راه های مناسب تری را پيدا کرد

اند و عمال هم نشان داده اند و می بينيم در اين رابطه و برای 
استثمار بيشتر کشورهای عقب مانده حتی به بهانه های واهی 

به آنها اجازه ساخت ) استفاده از نيروی هسته ای برای جنگ(
بدين ترتيب کشورهای . نيروگاه های اتمی را نمی دهند

انرژی آينده خود پيشرفته راه خود را برای تهيه و تأمين 
انتخاب کرده اند و به دالئلی که خواهد آمد موقعيت آنها در اين 

کشوری که بتواند نيروی برق را . راه تقريبأ تضمين شده است
به مقدار کافی توليد و توزيع کند ميتواند جوابگوی کل 

يعنی هر سه مورد مصرف عمده . مصارف نفتی امروزه با شد
 تکنيک ساده و راحت می تواند از نفت که قبال اشاره شد با

در حال حاضر به خاطر عدم . نيروی برق انرژی بگيرد
آلودگی محيط زيست در اکثر کشوری که آلودگی هوا دارند 
تبديل موتورهای خودرو ها و اتوبوسهای شهری و برون 
. شهری از گازوئيل و بنزين به گازی و برقی عملی شده است

شورهای غير صنعتی و حتی اما مسئله و مشکل اصلی در ک
کشورهای در حال رشد که در صنعت احتياج به تکنولوژی 

متأسفانه اگر . خارجی دارند از آن جمله کشورمان ايران است
اين کشورها فکر اساسی دربارۀ تأمين انرژی آينده خود نکنند 
در آينده نه چندان دور مواجه با آنچنان مشکل تأمين انرژی 

  مشکالت اجتماعی را تحت الشعاع قرار خواهند شد که کليه 
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خواهد داد و جزو اين کشورها، کليه کشورهای نفت خيز فعلی 
  . خاورميانه است

با توجه به مطالبی که بيان شد معلوم می گردد تأمين انرژی 
آينده جهان يقينأ از طريق تأمين انرژی الکتريکی، آن هم 

بايد گفته شود .  هسته ای امکان پذير استتوسط نيروگاه های
که در بعضی کشورهای پيشرفته جهان برای توليد برق جهت 
تأمين انرژی آينده روش های مختلفی مورد بررسی و تحقيق 
قرار گرفته است از آن جمله نيروگاه های آفتابی، بادی، 
استفاده از نيروی جزر و مد اقيانوسها و درياها، ولی همه آنها 

ی توليد نيروی برق در واحد کوچکی قابل بهره برداری برا
در مورد نيروگاه های اتمی از مراحل طراحی ساخت . هستند

و تهيه سوخت مورد نياز و بهره برداری، مسائل و مشکالتی 
  .هست که ذيال بدانها اشاره می گردد

I- توليد نيرو در مقياس خيلی -)1محاسن نيروگاه های آتمی 
ن حسن نيروگاه های هسته ای توليد زياد برق وسيع، عمده تري
 تهيه سوخت غير نفتی که تا صدها سال - )٢توسط آن است، 

  .آينده ميتوان به وجود آن اطمينان کامل داشت
 II – خطر شديد جانی از ناحيه -)١.معايب نيروگاه های آتمی 

تشعشات راديو آکتيو نيروگاه ها خصوصأ از زمان انفجار 
مثال انفجار نيروگاه چرنوبيل شوروی سابق و برای (احتمالی 

و دفع زباله های ) نيروگاه بزرگ ژاپن پس از زلزله و سونامی
حاصله، اين خطر در صورت اعمال کليه موازين و احتياطات 

 -)٢. فنی و بين المللی قابل کاهش تا حد مينيموم آن می باشد
برای کشورهای غير صنعتی در چند (مشکل تهيه سوخت آن 

 -)٣). ال گذشته کشورمان ايران نيز با اين مشکل روبرو بودس
 باال بودن هزينه -)٤باال بودن هزينه های سرمايه گذاری، 

با ). در کشورمان ما اين مشکل را داشتيم(های بهره داری 
توجه محاسن و معايب نيروگاه های اتمی که تقريبأ تنها عامل 

مين انرژی آينده در مورد تأ. تامين انرژی آينده جهان است
جهان بايد گفت که تأمين انرژی برای کشورهای صنعتی و با 
پتانسيل مالی خوب چندان دشوار نيست ولی برای کشورهای 

مسئله استعمار و غير صنعتی و جهان سوم بسيار مشکل و 
استثمار در آينده تأمين انرژی خيلی بيشتر از استعمار 

تقالل کامل دائمی امروزی خواهد بود و وابستگی و عدم اس
  . در حد بسيار نگران کننده ای در انتظار اين کشورها است

برای تأمين انرژی در کشور ارائه چند پيشنهاد را ضروری 
  .می دانيم

 تأمين انرژی آينده ايران توام با تأمين آب کشاورزی -١
ورونق کشاورزی و در نتيجه رونق اقتصادی و اجتماعی 

 آمارهای موجود از محل آبهای بر طبق. جامعه ايران است
 درصد آن به مصارف مختلف 30جاری مملکت نزديک 

 درصد آن بدون کوچکترين استفاده از دسترس ٧٠رسيده و 
در حاليکه ميليونها هکتار از زمين های . خارج می گردد

کشاورزی قابل کشت ما به خاطر بی آبی لم يزرع باقی مانده 
ر وحشت انگيز خسارت است با اين حال سالی نيست که خب

جانی و مالی حاصل از سيالبها را در اقصی نقاط کشور 
پس بدون در نظر گرفتن مسئله تأمين انرژی آينده . نشنويم

برای هر ايرانی که به فکر آينده کشورش می باشد الزم است 
  الزم به تذکراست که . روی مهار آبها توجه کامل داشته باشد

  
  
  
  
  
  
  
  

آبها به معنی مسائل تأمين آب به تنهائی بحث ما بحث مهار 
  نيست بلکه با مهار آبها می توانيم نيروگاه های عظيم آبی را 

الزم به تذکر است اغلب از طرف . در جوار آن ايجاد نمائيم
دست اندرکاران مسائل برق کشور اظهار نظر می گردد که 

م با عد. نيروگاه های آبی توان توليد نيروی بيشتری را ندارند
برای مثال . پويائی مسائل فنی فعلی ميتوان موافق اين نظر بود

 ٩٠با آن عظمت تنها قادر به توليد ) سد اميرکبير(سد کرج 
 ساعت شبانه روزی ٢٤مگاوات نيرو است آن هم نه در تمام 

مسئله در اين است که آيا با تکنولوژی پيشرفته می توان توليد 
. ل کامال مثبت می باشدرا به چند برابر رساند؟ جواب سئوا

برای مثال سد جديدی که بر روی رودخانه کارون ايجاد می 
 مگاوات برق توليد خواهد کرد يعنی معادل ٢٠٠٠شود 

نيروگاه شهيد رجايی (بزرگترين نيروگاه حرارتی ايران 
از طرفی موقعيت جغرافيائی ايران با داشتن رودخانه ) قزوين

امکان را می دهد که با ايجاد های دائمی و نقاط کوهستانی اين 
  . سدهای مختلف مهار آبها، برق آينده کشور را تأمين نمود

در اين راه می توان در مسير يک رودخانه در موقعيت های 
اين ) جهت تأمين برق(مکانی مختلف سدهای متعددی ساخت 

روش را کشورهای اسکانديناوی در حال حاضر برای توليد 
 داخلی خود امتحان کرده و درصد زيادی از برق مصرف

در اين کشورها به علت موقعيت مناسب که . موفق هم بوده اند
نقاطی را که اختالف سطح مناسبی برای . برای ايجاد سد دارند

باال بردن انرژی پتانسيل مهيا خواهد کرد انتخاب و سد 
متناسب با آن محل را ساخته اند و اين موقعيت در کشور ما 

برای نمونه سرشاخه ها و مسير طوالنی . نيز وجود دارد
نا گفته نماند . رودخانه های سفيد رود، کارون، زاينده رود

ساخت نيروگاه های آبی، مستلزم سرمايه گذاری اوليه نسبتأ 
زيادی است ولی توليد نيرو از آن با کمترين هزينه بهره 

  .امکان پذير است)  به علت الزم نبودن سوخت(برداری 
 برخالف هياهوی زيادی که -١:  گفته شودنتيجتأ بايد

کشورهای صنعتی برای تأمين انرژی آينده به راه انداخته اند، 
تأمين انرژی برای آنها در آينده کامال سهل و برای کشورهای 

  . غير صنعتی کامال دشوار خواهد بود
 تأمين انرژی آينده ايران با موقعيت جغرافيای بسيار -٢

ای آبی و ياری جستن از تکنولوژی مطلوب برای ايجاد سده
  پيشرفته کامال امکانپذير است 

 همزمان با ايجاد نيروگاه های آبی از انتقال تکنولوژی ٣
ساخت و توليد نيرو توسط نيروگاه های اتمی نيز نبايد غافل 

بطور يک بعدی ) انرژی آينده(زيرا توليد نيروی برق . ماند
  نيز مشکالت ديگری خواهد داشت 

                              
  پروفسور دکتر بهروز شکوری    

  
 

*** 
  

١٩ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                     ١٣٩١ تير ٩٢شمارهدوره پنجم



  
  
  
  
  

٢٠

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                    ١٣٩١ تير ٩٢شمارهدوره پنجم

  تاريل اميد 
  منی گوينه دير

  يوردوم ايچون يووام ايچون اميد گويرير،

  .ر اليمدرمه دييم گوللر هانی، اوزوني

  آغريالريم، آجيالريم منی گوينه دير،

  . دامجی دامير اوره ييم–قلميمدن دامجی 

        ***                     

  انسان ئوزو، تورپاق ئوزو، آغاجدا، داشدا،

  .باهار دئيب ايسته ييبدير قاليبدير قيزدا

  قان توکولوب، اود گويريب مرمی ياغيشدان،

  نی گوينه دير،چادرا آلتدا قاالن خلقيم م

  . دامجی دامير اوره ييم– قلميمدن دامجی 

     ***                      

  وقت اولوب که، دينمه ميشم سوسوب قالميشام،

  .حق يولوندا ئولنلری يادا سالميشام

  من آزادليق ايسته يمده وولکان اولموشام،

  دوغولمايان انقالبيم منی گوينه دير،

  .ير اوره ييم دامجی دام–قلميمدن دامجی 

    ***                  

  نچه دی، داشدی،.آچيلمايان آرزوالر وار ق

  .آناالر وار، باجيالر وار  گوزلری ياشلی

  ميسراالريم آراز کيمی سريمی آشدی،

  يازيلديقجا شعرلريم منی گوينه دير،

  . دامجی دامار اوره ييم-قلميمدن دامجی

 

  
***                    

   کويسوز قاالن،–، کوچه لری سس کندلر وار کی

  .اوغولالری، ايگيدلری هر گون آزاالن

   آغير گونلرينی هی يوال ساالن،-آغير

  بو اوباالر، بو اويکاقالر منی گوينه دير،

  . دامجی دامار اوره ييم-قلميمدن دامجی

   ***                    

  گونی بويو جنگر اوال دويوشم منده، 

  ه قالمارام گنده،بو آزادليق عشقيم ايل

  آلووالرين ايچيندجه ائله بو گونده، 

  يانماماغيم، ئولممه مييم منی گوينه دير،

 . دامجی دامار اوره ييم- قلميمدن دامجی

 
   !کمک مالی به فرقه دمکرات آذربايجان يک وظيفه انقالبی است

 
 حساب بانکی ما:                                     
Iranli Mohacirlar Camiyyati 
Azerbaijan Republic 
Kapital Bank, Branch: Yasamal 1 
SWIFT: IIAZ2X 
*USD*  Accont: 33180018403302338103 
Corr.Accont: 36089289 
Citibank N.A./New York, USA 
SWIFT: CITIUS33 
*EUR*  Accont: 33180019783302338103 
Corr. Accont: 11347403 
Citibank N.A./London 
SWIFT: CITIGB2L  
 

 اميرعلی الهرودی: باش رداکتور
  نشر اولونورقزئت تحريريه هئيتی طرفيندن 
  قزئتين آرتيريب، ياييمی آزاددير
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