
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                      ١٣٩١رداد  م٩٣شماره  دوره پنجم 

  ! خطه شيران عزادار شد
   پيام همدردی فرقه دمکرات آذربايجان به قربانيان زلزله

  !هموطنان گرامی

ريشتری بخش بزرگی از استان ٦٫٤با کمال تاسف براثز زلزله 
ب گرديد و گروه زيادی از اهالی اين منطقه آذربايجان شرقی تخري

فرقه دمکرات آذربايجان اين ضايعه . کشته و يا مجروح شدند
بزرگ  را به بازماندگان قربانيان،  مردم داغدار آذربايجان و همه 

  . هموطنان عزيز تسليت می گويد
 ٢ادامه در ص                                            

   بی توجهی دولت به آسيب ديدگان زلزلهنگرانی مردم از

از مهمترين رويداد های کشور که باعث تاسف و تاثر مردم جهان 
 مرداد استان آذربايجان شرقی ٢١زلزله . بويژه مردم ايران  شد

اين زلزله مسبب ويرانيها، کشتار و مجروح شدن بسياری . است
 را بر و يک نوع همدلی و همدردی جهانی. از هموطنان ما گرديد

سير پيام ها و کمک های مردم دنيا را در پی داشت و . انگيخت
در داخل کشور اين مردم بودند که بی درنگ و . هنوز ادامه دارد

آنچه باعث تعجب . با تمام وجود به ياری مصيبت ديدگان شتافتند
همگانی شد، عکس العمل دير هنگام دولت مرکزی و رسانه های 

 درست در لحظاتی که مردم شهرهای .دولتی به اين فاجعه بود
زلزله زده ورزقان، اهر، هريس وديگر مناطق آسيب ديده نياز به 
کمک دارند، رسانه های گروهی در سکوت بسر می برند و حتی 

. را پخش می کنند» خنده بازار«تلويزيون برنامه سرگرم کننده 
اين بی توجهی باعث خشم مردم بويژه آسيب ديدگان را بر 

گرچه روز بعدها ترس از خشم و نفرت مردم دولتمردان . انگيخت
 ٢ادامه در ص                                  .را واکنش کرد

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

 در اين شماره

  ٦  ص                    مرداد و آثار مخرب آن٢٨کودتای 

  ٩                           صتنگه هرمز نقطه استراتژيک منطقه

 ١٠                                صطبيعت زيبای استان سبز و

  ١٥                         صجهان يکپارچه، در دستان امپرياليسم

  ١٧                            صده ميليون کارگر در بحران معيشت

  ١٨                                  صرين دژ اوتاريتاريزمسوريه آخ

   ١٩ص                     مسکن حياتی ترين خواست زحمتکشان  

  ١٩                             صسمت و سوی تحوالت خاورميانه  

 ٢٠عارف صفا شعرلری                                              ص

   توده هاارادهظام يا تسليم به تغيير ساختار ن

حتی گروههای . اين روزها همه جا صحبت از گذار است
رقيب در حاکميت هم وجود نا بسامانی های گسترده را انکار 

. تغيير در وضع موجود اجتناب ناپذير شده است. نمی کنند
اما بر سر اينکه ماهيت اين بحران فراگير چيست و راه 

يد باشد، هر دار و دسته حکومتی برون رفت از آن چگونه با
بنا بر موقعيت اش در سرای قدرت و ميزان سهم بری از 
. بيت المال، تعابير و راه حل های گوناگون ارائه می کند

گاهی در صورت بندی مسائل از جمله کوشش زيادی می 
جمعی از اصول . شود تا جانب اقتصادی بحران عمده شود

د و سياستهای اجرايی اش گرايان مشکل اصلی را احمدی نژا
دسته ای هم البته علت را در دشمنی . عنوان کرده اند

. استکبار با رژيم واليت فقيه و تحريم های جهانی جسته اند
با همه اين تمهيدات، خرابی اوضاع و احوال و صف بندی 
نيروها بگونه ای است که ديگر تقليل بحران سياسی ـ 

شناسانه ـ اقتصادی و اجتماعی جاری به شماری مسائل کار
تا جايی که گروهبندی . مديريتی ـ اداری، نا ممکن شده است

های درونی رژيم بموازات تسويه حسابهای درون گروهی، 
در . ناگزير از طرح نقشه و پروژه های سياسی شده اند

ماههای اخير حضور پررنگ هاشمی رفسنجانی و موضع 
 ميان بخشی گيری های پرحاشيه اش به مرزبندی قطعی تری

در . از اصول گرايان با منسوبان بيت رهبری انجاميده است
حالی که رئيس شورای تشخيص مصلحت نظام، گذار از 
برهه حساس کنونی را مشروط به عمل درست و مدبرانه 
کرده و تنش زدايی و تلطيف روابط با دنيا را مبنای آن 

:  گويددانسته است، علی سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه می
ما در .  به سر می بريم٩٠در دقيقه . شرايط حساسی است

  ٣ادامه در ص             .آستانه فتح خيمه معاويه هستيم

  تانقالب مشروطيبه مناسبت سالگرد  
  

 . سالروز انقالب مشروطيتمين ١٠٦مرداد برابر است با ١٤ 
انقالبی  که نتيجه جانفشانی  ومجاهدت اقشار مختلف کشور 

و  دلير مردان بويژه زحمتکشان، روشنفکران، بازرگانان .بود
ماحصل  .در آن نقش بسزايی ايفا کردند آذربايجانیزنان شجاع 

مظفرالدين شاه  فرمان شروطيت را اين مبارزه باعث گرديد تا 
   .امضاء کند

 از اوايل سالطنت ناصرالدين شاه قاجار نارضايتی مردم از 
و اطرافيان آنها هر روز بيشترمی ظلم و ستم حاکمان استبدادی 

وخامت اوضاع اقتصادی، اجتماعی و آشنايی تدريجی . شد
مردم با تغييرات و تحوالت جهانی بخصوص اوج گيری جنبش 
سوسيال دمکراسی در روسيه، انديشۀ تغيير حکومت استبدادی 

تاسيس مدرسۀ دارالفنون و روشنفکرانی که . را تقويت می کرد
نيای مدرن آشنايی پيدا کرده بودند، در رشد خارج از کشور با د

  .چنين انديشه ای نقش بسزايی داشتند
             ٣                                            ادامه در ص



  
  
  
  

  ! خطه شيران عزادار شد
  

مردم شهرهای اهر، ورزقان، هريس و ديگر شهرها از جمله 
مرداد ماه شاهد زلزله ای ٢١بعد از ظهر روز شنبه ٥تبريز ساعت 

از ريشتر بودند که باعث ويرانی و تخريب بسياری ٤٫٦به قدرت 
طبق اخبار رسيده  اين زمين لرزه تا کنون . خانه های مردم گرديد

بيش از هزار نفر قربانی و چندين هزار نفر مجروح به جا گذاشته 
. هنوز ابعاد اين فاجعه را نمی توان  به درستی ارزيابی کرد. است

زيرا بخشی از روستاها بر اثر تخريب راههای ارتباطی، امکان 
مسئولين ذيربط . ها از طريق زمين وجود نداردامداد رسانی به آن

تا به . نيز از دادن امکانات کافی به اين مناطق خوداری می کنند
حال اگر کمک های خود جوش مردم نبود دامنه اين فاجعه می 

در حالی که رسانه های گروهی با . توانست بسيار گسترده تر باشد
دم شجاع تبريز و مر. ايما و اشاره به وقوع زلزله می پرداختند

ديگر شهرهای همجوار شبانه به کمک زلزله زدگان شتافتند و جان 
بسياری از زنان، کودکان و مردان گرفتار شده زير آوار را نجات 

مصدومين را به بيمارستان های تبريز، اروميه، اردبيل و . دادند
کوهنوردان تبريزی و ديگر شهرها در . ديگر شهرستانها رساندند

  .  بورترين مناطق کوهستانی به کمک قربانيان شتافتندصعب الع
نفر و ١٥٠٠در حاليکه شاهدان عينی کشته شده ها را بيش از 

دولت تعداد کشته . مجروحين را چندين هزار نفر تخمين می زنند
نفز و مجروحين را حدود دوهزار نفر اعالم کرده ٢٥٠شدگان را 

ای به اين بزرگی روشن است دولت با کوچک نمايی فاجعه . است
در . قصد دارد مثل هميشه از زير بار مسئوليت شانه خالی کند

حاليکه فرماندار ورزقان با اشاره آسيب های زلزله در بخش 
  . کوچکی از منطقه آسيب ديده، ناخواسته دست دولت را رو می کند

 روستای ١٢:" فرماندار ورزقان به خبر گزاری ايرنا گفته است 
های روز گذشته به طور کامل  لرزه  اثر زميناين شهرستان بر

 تا هزار نفر ٩٠٠ هر يک از اين روستاها حدود .اند تخريب شده
 درصد آنها جان خود را از دست ۴٠جمعيت داشتند که کمتر از 

  " .اند داده
  !هم ميهنان گرامی

کار کمک رسانی نجات : از سويی دولت مرکزی اعالم کرده است
ن رسيده و هنگام رسيدگی به وضعيت جان قربانيان به پايا

از سوی دديگرشاهدان . مجروحين و خاکسپاری کشته شدگان است
حاضر در منطقه زلزله زده و ناظران بی طرف ادعای دولت را 

زيرا جان صدها نفر که احتماال هنوز زير . غير واقعی می دانند
آوارها  مانده اند و مجروحينی که در راهروهای بيمارستان به 

مان خدا رها شده ا ند و هزاران زن و کودکی که در کوچه و ا
خيابان های شهرها و روستا ها گرسنه و بدون هيچ سرپناهی آواره 

اين وظيفه تک تک . نگرانی عميق مردم را در پی دارد.  هستند
مردم است که با افشاگری ابعاد فاجعه  دولت و مسئولين مربوطه 

  . وليتی که بدوش دارند، نمايندرا وادار به قبول واقعيت و مسئ
در همين رابطه فرقه دمکرات آذربايجان ضمن آن که يک بار 
ديگر اين فاجعه بزرگ را به همه مردم داغدار ايران، بخصوص 
مردم آذربايجان و خانواده های قزبانيان زلزله تسليت می گويد، از 
د همه انسان های بشر دوست بويژه دوستان و ياران فرقه می خواه

تا با تمام امکانات به کمک وياری زلزله زدگان اقدام و افکار 
  .عمومی را برای اين منظور بسيج کنند

  کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان
  ١٣٩١ مرداد  ٢٢

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                     ١٣٩١مرداد٩٣شمارهدوره پنجم 

  توجهی دولت به آسيب ديدگان زلزلهنگرانی مردم از بی 
  
  

در تبريز با وعده و وعيد به مردم و سفر خامنه ای به منطقه و تبليغات 
گسترده رسانه های دولتی از کمک هايی که دولت به زلزله زدگان می دهد 

جالب است آقای خامنه ای بجای تنقيد از . را می توان در اين چارچوب ديد
لتی که باعث ضايعات جبران نا پذيری به مردم اقدام ديرهنگام مقامات دو

زلزله شده است از ياری رساندن دولت به آسيب ديدگان ابراز رضايت می 
 روز پس از وقوع زلزله مفسر سياسی تلويزيون دولتی خبر بی ٤. کنند

توجهی حاکميت به زلزله زدگان را سياه نمايی و کار رسانه های معاند 
به اعتراف برخی از مقامات درون حاکميت در حاليکه . خارجی ميداند

با . رسانه های خارجی سرعت عمل بيشتری در بازتاب زلزله نشان داده اند
گذشت چند روز از فاجعه زلزله، شواهد و قرائن نشان ميدهد که حاکمان 

زيرا . کشور بيشتر برای افکار عمومی  به شعار مبادرت می کنند تا عمل
در منطقه آسيب ديده بيشتر برای کنترل هم اکنون جو امنيتی حاکم 

پاسداران از کمک های . نارضايتی هاست تا کمک به قربانيان زلزله
توضيح يکسان "خودجوش مردمی به مصدومان و بی خانمان ها تحت نام 

در مواردی کمک های توضيح شده . جلوگيری می کنند" کمک ها به مردم
حال به اظهار نظر . ده استتوسط نيروهای امنيتی از دست مردم گرفته ش

  .برخی از مقامات حکومتی در اين رابطه می پردازيم
يکی از اين افراد آقای عليرضا منادی سفيدان نماينده تبريز در مجلس 

وی يک روز پس از زلزله اهر ـ ورزقان ـ هريس ـ . شورای اسالمی است
ر مردم از سکوت صدا و سيما د: به خبرنگاران گفت... ارسباران و 

عليرغم اينکه ديشب صدها نفر . خصوص زمين لرزه آزرده خاطر هستند
زير آوار بودند، در برنامه های تلويزيونی اشاره ای به وقوع اين فاجعه 

  . اين نحوه برخورد احساسات عمومی را جريحه دار کرده است. نشد
وقوع : اهللا وردی دهقانی نماينده ورزقان در مجلس شورای اسالمی گفت

لرزه، توسط ستاد بحران استان مخفی نگه داشته شده بود و اولين تيم زمين 
در حاليکه مردم خود .ساعت پس از زلزله به منطقه اعزام شده بود٧امداد 

بصورت خود جوش اقدام به نجات جان مصدومان و خروج اجساد قربانيان 
اد علی علی لو نماينده شبستر در مجلس نيز از امد. از زير آوار کرده اند

رسانی ضعيف در مناطق حادثه اظهار تاسف کرد و اضافه کرد مردم اين 
  .مناطق از شرايط نا راضی هستند

نماينده سابق مجلس شورای اسالمی از شهر اهر به خبرگزاری از تعلل 
اگر اطالع رسانی به موقع : دولت و رسانه ها شکايت کرد و اظهار داشت
ارجی به اين منطقه سرازير می شد کمک های مردمی و حتی کمک های خ

 صبح هنوز هيچ نيروی امدادی و کمکی 5متاسفانه تا ساعت . می شد
اگر ديشب امداد رسانی هوايی و بالگردهای امداد در . صورت نگرفت

مسعود ريحان . منطقه حضور پيدا می کردند شاهد تلفات کمتری بوديم
 وبا اين وضع مسئوالن بايد بازماندگان زلزله را دريابند: اضافه کرد

اقتصادی آشفته و با اين بيکاری مردم  را تنها نگذارند و نبايد اين مردم به 
خاطر مشکالت مالی زير ساختمانهای تخريب شده باشند و نگذارند درد 

  . ديگری به درد آنها اضافه شود
پس از وقوع زلزله پرفسور بهرام عکاشه که به پدر علم زلزله شناسی 

اگر اين : ضمن انتقاد از مديريت بحران کشور گفت. ايران شهرت دارد
 صبح رخ می داد همانند زلزله بم چندين 5بعد از ظهر ٥زلزله به جای 

وی با تاکيد براينکه در هيچ جای دنيا . هزار کشته بر جای می گذاشت
نفر در اين زلزله زخمی ١٠ريشتری کشته نمی دهد؛  حد اکثز بايد ٦زلزله 

 به دليل ساختار نامناسب ساخت و سازها شهرها و در حالی که. می شدند
اين نشان ميدهد که . روستاهای ما در اين زلزله بسيار آسيب ديده اند
  .مديريت بحران ما در مقاوم سازی بسيار مشکل دارد

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



  
  
  
  

   توده هاارادهتغيير ساختار نظام يا تسليم به 
اين سخن ها اشاره به حوادثی است که در جنگ صفين ميان 
علی با معاويه رخ داد و طی آن در آستانه فتح خيمه معاويه، 
فشار برخی از ياران علی وی را مجبور به سازش با معاويه 

شبيه سازی علی سعيدی اشاره به کسانی است که می . کرد
يم کوشند رهبر جمهوری اسالمی را به اتخاذ مواضعی مال

تر وادارند و يا باصطالح جام زهر شکست سياست هايش را 
در همين حال سخنانی که آقای خامنه ای . به خوردش بدهند

در روزهای اخير، بمناسبت های مختلف برزبان آورده است 
بسر می ٩٠بيشتر در همدلی با کسانی است که در دقيقه 

ژيم ايشان در بيان و توضيح سياست های استراتژيک ر. برند
در شرايط کنونی با طرح دوباره اقتصاد مقاومتی، احتمال 

  .بهبود روابط با دنيا را به زمانی نا معلوم حواله کرده است
گفته می شود بيانات تند وتيز رهبر جمهوری اسالمی که هيچ 
تناسبی با واقعيتهای جاری ندارد، نوعی جوسازی است 

 پيشين کابينه نامه چهار عضو. برای توجيه پذير کردن تسليم
احمدی نژاد به رهبر و تقاضای سلب اختيارات اجرايی از 
رئيس جمهور نشان ميدهد که ديگر جايی برای هل من 

و خود تاکيد روشنی است بر . مبارز طلبيدن باقی نمانده است
شايد شکستن کاسه و . آغاز روند فروپاشی همه جانبه رژيم

  .رهبر باشدکوزه بر سر احمدی نژاد، راه گريزی برای 
هم چنين در برخی محافل سياسی اظهارات اخير ولی فقيه 
پس از ناکامی مذاکرات پنهانی نمايندگانش با آمريکايی ها، 
شاخ وشانه کشيدن برای باز گرداندن رقيب بر سر ميز 

  .مذاکره ارزيابی شده است
صرف نظر از اينکه گفتار و کردار رهبری چقدر بر پايه 

اشد، تحوالت سياسی در جريان، بيش مالحظات پيش گفته ب
بعبارت . از پيش به چگونگی تناسب قوا وابسته شده است

ديگر سران حاکم در رفتار خويش نسبت به مردم و چاره 
جويی هايشان برای خروج از بن بست موجود، قبل از هر 

شاهد اين . چيز حفظ موقعيت برتر در قدرت را مد نظر دارند
ه بحث هايی است که از چند سال مدعا علنی شدن ديگر بار

  .پيش در نهانخانه رژيم جريان داشته است
در اوايل مرداد، درست در حيص وبيص مذاکرات هسته ای، 
تحريم ها، گرانی، بيکاری و درگيری های درون 
حکومتی،جمعی از نمايندگان مجلس برای بررسی تغيير 

  .نظام رياستی به پارلمانی فراکسيونی تشکيل دادند
، خامنه ای در کرمانشاه، 90 از اين در مهر ماه سال پيش

ايشان در . تغيير ساختار نظام را محتمل اعالم کرده بود
در اين دوران : توضيح اين مهم در جايی ديگر گفته است

حساس شکل گيری نظام های نو در منطقه، اوضاع کلی 
نظام جمهوری اسالمی يکی از عوامل تاثير گذاری است که 

 در حال و آينده منطقه نقش مهمی ايفا کند و بنا بر می تواند
اين باز خوانی و تامل در شاکله کلی نظام اسالمی اهميت 

  .مضاعفی يافته است
البته آنچه آقای خامنه ای باز خوانی و تامل در شاکله کلی 
نظام می نامد، در واقع باز گويی و شرح چند باره ماجرايی 

  .مر جمهوری اسالمی استاست که پيشينه اش به اندازه ع
هنوز قانون اساسی در مجلس خبرگان در دست بررسی و 
تدوين بود که حسن آيت به نمايندگی از مظفر بقايی خواهان 

بعد از آن موتلفه ايها و حجته . واليت فقيهی شد» سلطنت«
ايها به موازات محکم کردن جای پای خود در حاکميت بارها 

  سالمی بجای جمهوری خواهان جايگزين کردن حکومت ا

  
  
  
  
  

ولی فقيهی که در تمام اين سالها با مخالفان . اسالمی شدند
جمهوريت نظام همراهی کرده است، دور از انتظار نيست 
که اين بار با نيروهای نظامی ـ امنيتی گوش بفرمان خود، 
خواست ديرينه ارتجاع، مبنی برحذف قطعی نقش مردم در 

اهميت اين .  نهايی برساندسرنوشت خويش را به سرانجام
مسئله برای بورژوازی دالل ـ امنيتی در رويارويی های 
سياسی ميان حاکميت و مردم تا جايی است که از آن بعنوان 
. مهمترين پروژه سياسی در زمان خامنه ای نام برده می شود

اينکه حتی دريافت های جمهوری خواهی نخبه گرايانه 
 شود به اين دليل است که هاشمی رفسنجانی نيز تحمل نمی

حکومتگران کنونی به شکل ديگری غير از انحصار قدرت 
  .و سرکوب نمی توانند موجوديت داشته باشند

تالشهای آقای خامنه ای، بيت رهبری و روحانيون و 
سپاهيان منسوب آنها، برای باز گرداندن شکلی از سلطنت به 

ار از ساختار سياسی کشور هنوز به معنای تنها بديل گذ
جنبش . اوضاع بهم ريخته کنونی به وضعيتی ديگر نيست

های واقعا موجود در کشور، نيروها، سازمانها واحزابی که 
مواضع و مشی خود برمبنای واقعيت های عينی و ضرورت 
ها تنظيم می کنند، دارای آنچنان ظرفيت بالقوه ای هستند که 

و پروژه می توانند باطل السحر هر ترفند و بديل هر نقشه 
  .سياسی ضد ملی و ضد مردمی باشد

  
  

  تانقالب مشروطيبه مناسبت سالگرد  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 از اوايل سالطنت ناصرالدين شاه قاجار نارضايتی مردم     
از ظلم و ستم حاکمان استبدادی و اطرافيان آنها هر روز 

وخامت اوضاع اقتصادی، اجتماعی و آشنايی . بيشترمی شد
جی مردم با تغييرات و تحوالت جهانی بخصوص اوج تدري

گيری جنبش سوسيال دمکراسی در روسيه، انديشۀ تغيير 
تاسيس مدرسۀ . حکومت استبدادی را تقويت می کرد

دارالفنون و روشنفکرانی که خارج از کشور با دنيای مدرن 
آشنايی پيدا کرده بودند، در رشد چنين انديشه ای نقش 

ار و نوشته های ميرزا فتحعلی آخوند زاده، آث. بسزايی داشتند
  عبدالرحيم طالبوف، حاج زين العابدين مراغه ای، ميرزا 
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  ...به مناسبت سالگرد  
نشرياتی مانند حبل ... ملکم خان، ميرزا آقا خان کرمانی و

همه ( المتين، چهره نما و حکمت و کمی بعد مال نصرالدين 
سترش و رشد آزادی در گ) خارج از کشور منتشر می شدند

   .خواهی و ضد استبدادی نقش قابل توجهی داشتند
هر چند حرکت اعتراضی و حتی شورش ها نسبت به وضع 
موجود از مدت ها قبل در اغلب نقاط کشور رخ ميداد، 
معموال شروع جنبش مشروطه را از گران شدن قند درتهران 

له صدر عالء الدوله حاکم تهران، با تاييد عين الدو. ميدانند
 نفر از بازرگانان و دو نفر سيد را به جرم گران 17اعظم 

همين حرکت، . کردن قند جلوی چشم مردم به چوب بست
موجب خشم و اعتراض روشنفکران، بازاريان و گروهی از 

 از آن پس در مجالس و مساجد سخنرانان  .روحانيان شد
عليه استبداد و دفاع از حاکميت مشروطه و تشکيل 

 سخنرانان خواهان  .انه وديوان مظالم داد سخن دادندعدالتخو
بر کناری عين الدوله صدر اعظم و بيرون راندن مسيو نوز 

 تهران را  بدين ترتيب اعتصاب. بلژيکی و حاکم تهران شدند
گروه های اجتماعی مردم از جمله عده ای از . فرا گرفت

ه مظفر الدين شا. روحانيون در شاه عبدالعظيم تحصن کردند
که اوضاع را نا بسامان ميديد قول برکناری صدر اعظم و 

ولی . اما به قول خود عمل نکرد. تشکيل عدالت خانه را داد
با رشد جنبش اعتراضی مردم و گسترش آن به ديگر شهر 
ها، عين الدوله استعفا داد و ميرزا نصراهللا خان مشير الدوله 

ه خواست مظفر الدين شاه مجبور گرديد ب. جا نشين آن شد
 1285 مرداد 14مردم تن در دهد و فرمان مشروطيت را در 

اعتصابات و اعتراضات جايش را به جشن . امضاء کند
  .وسرور مردم داد

 با حضور 1285 مهر 14 بدين ترتيب مجلس اول در     
نمايندگان با جديت هرچه . نمايندگان مردم گشايش يافت

. ت گماردندتمامتر به تدوين قانون اساسی مشروطه هم
مظفرالدين شاه در آخرين روزهای عمرش قانون اساسی 

  .مصوب مجلس را امضاء کرد
 بر اساس قانون اساسی جديد، مجلس وظايف زير را     

  :عهده دار بود
   ـ تصويب لوايح بودجه کشور و نظارت بر اجرای آن       
 تصويب قرارداد انتقال يا فروش منابع زير زمينی و -       
  ويب قراردادهای صنعتی و کشاورزیتص

   تصويب قراردادها و عهدنامه ها با دول خارجی-       
   تصويب لوايح تغيير مرزهای کشور -      

   تصويب قوانين تشکيل کمپانی های ملی-       
   تصويب قراردادهای دولتی-       
   تصويب اعتبار و وام های دولتی-       
   ساختن جاده ها وراه آهن تصويب قرارداد-       

 پس از مرگ مظفر الدين شاه، وليعهد او محمد علی     
شاه جديد از همان آغاز به . ميرزا به تخت شاهی نشست

تا . مخالفت با مشروطه و مجلس بر آمده از آن پرداخت
آنجاکه در مراسم تاجگذاری از نمايندکان مجلس دعوت به 

  .عمل نياورد
 سر  گان مجلس با شور وشوق در جهت در حاليکه نمايند    

و سامان دادن به اوضاع کشور می کوشيدند، دول خارجی 
شاه تازه را در . که وضع موجود را به زيان خود می ديدند

. دشمنی با مجلس و مشروطه هر چه بيشتر تشويق می کردند
  اين عداوت تا جايی پيش رفت که محمد علی شاه، مشيرالدوله 

  

  
  
  
  

را که ) اتابک اعظم(ت خلع کرد و امين السطان را از صدار
  سالها صدر اعظم دورۀ استبداد بود از اروپا فرا خواند و به 

محمد علی شاه حاضر نبود قانون . کرسی صدارت نشاند
پس از حرکات اعتراضی . اساسی مشروطه را امضاء کند

گستردۀ مردم به عملکرد شاه، بويژه اعتراضات شديد مردم 
 مشروطه را  ر شد طی دستخطی، قول همکاری باتبريز ناچا

 دست از توطئه و  ولی عليرغم اين شاه و صدر اعظم. بدهد
  . بر نداشتند کار شکنی عليه مشروطه و مشروطه خواهان

 اتابک اعظم بوسيلۀ عباس آقا تبريزی با ضرب گلوله     
  .کشته شد

 عليرغم تمامی توطئه ها از طرف دربار و مرتجعين     
بش مشروطه گام های بيشتر و موثری جهت احقاق حقوق جن

نشريات و روزنامه ها به روشنگری می . ملت بر ميداشت
نشريۀ صور اسرافيل در اين ميان نقش بسزايی . پرداختند
نمايندگان مجلس در صدد بر آمدند تا نقايص قانون . داشت

اساسی مشروطه را که با عجله تصويب کرده بودند، بر 
 مجلس متممی بر قانون اساسی نوشت و تصويب .طرف کنند

در متمم قانون اساسی هرچه بيشتر از حقوق مردم دفاع . کرد
شده بود و وظايف قوای مجريه، مقننه و قضايی تفکيک 

طبق قانون اساسی مشروطه شاه مجبور شد به . گرديده بود
کاری . مجلس برود وسوگند وفاداری به قانون اساسی بخورد

  .ايند او ونيروهای مستبد و مرتجع نبودکه هرگز خوش
 چند روزی نگذشته بود که نيروهای مرتجع و طرفداران      

استبداد با همراهی شيخ فضل اهللا نوری عده ای را عليه 
مجلس شوراندند، عليه نمايندگان و طرفداران مشروطه ، 

بمبی را در . جلو مجلس به درگيری و زد وخورد پرداختند
اين بمب را نسبت دادند به . لی شاه انداختندکالسکۀ محمد ع

شاه با اين . ياران حيدر عمو اوغلی از مبارزان بنام مشروطه
بهانۀ واهی به باغ شاه رفت و بريگاد قزاق را برای مقابله با 

  .مشروطه ومجلس سازماندهی کرد
 کلنل لياخوف فرماندۀ بريگاد قزاق با نيروهايش مجلس     

 مجلس و مدرسۀ 1287در دوم تير . ردرا به محاصره در آو
عدۀ زيادی از طرفداران . سپهساالر را به توپ بست

توسط محمدعلی شاه . مشروطه به خاک وخون کشيده شدند
حکومت نظامی برقرار و کلنل لياخوف به فرماندهی 

لياخوف بالفاصله به تعقيب . حکومت نظامی منصوب شد
لمتکلمين، ميرزا ملک ا. نمايندگان و آزاديخواهان پرداخت

جهانگير خان و قاضی ارداقی را در باغ شاه پس از شکنجه 
  .در برابر شاه کشت

 پس از حمله به مجلس و دستگيری و اعدام بسياری از     
مشروطه خواهان و آزاديخواهان، حاکميت استبدادی قدرت 

  .اين دوره به استبداد صغير مشهور شد. را بدست گرفت
س وکشتار آزاديخواهان در سراسر  توپ بستن مجل      

در تبريز مردم به . کشور اعتراضات مردم را برانگيخت
حيدر عمواغلی، علی موسيو، . دفاع از مشروطه به پا خاستند

ستارخان و باقر خان در تبريز به بسيج وسازماندهی نيروی 
برای مقابله با نيروهای دولتی ) مجاهدين مشروطه( مسلح 

ی از مردم قفقاز به مردم تبريز گروه. مبادرت کردند
نيروهای . اين گروه به مجاهدين قفقاز معروف شدند. پيوستند

. دولتی قادر به مقاومت در مقابل طرفداران مشروطه نبودند
محمد علی شاه از نيکالی دوم تزار روسيه تقاضای کمک 

. تبريز به محاصرۀ نيروهای روس و دولتی در آمد. کرد
  ست به مداخلۀ مسلحانه زدند و نيرو روس و انگليس رسما د
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  ...به مناسبت سالگرد  
  

انگليسيها در جنوب کشور، با اشغال . به ايران آوردند
بوشهر، بندر عباس، بندر لنگه و ديگر بنادر عمال قدرت 

انجمن بختياری و بوشهر را منحل و عدۀ . رادردست گرفتند
ايجان بدنبال در آذرب. زيادی از اعضای آن را دستگير کردند

 جلفا و محاصرۀ کامل شهر، گرسنگی –بسته شدن راه تبريز 
. کار بر آزاديخواهان دشوار شد. و قحطی بر مردم تحميل شد

قوای روسيه با موافقت انگليس به ١٢٢٨در ارديبهشت سال 
بهانۀ شکستن خط محاصره و حمايت از اتباع بيگانه وارد 

  . مقاومت کشيدانجمن تبريز نا چار دست از. تبريز شد
 همزمان با جنبش مجاهدين تبريز در اقصی نقاط ايران    

جنبش ضد استبدادی و مشروطه خواهی به شکل سازمان 
کميتۀ ستار ٧١٢٨بهمن ١٩در روز . يافته به ميدان آمده بود

گيالن با کمک محمد ولی خان تنکابنی که تازه از تبريز 
در .الخان پرداختندبرگشته بود به مبارزه با حاکم رشت آقا با

اين مبارزه حاکم رشت کشته شد و شهر به تصرف 
ديری نکشيد که تمام گيالن آزادی خود . آزاديخواهان در آمد

مبارزين گيالنی طی پيامی به سفرای ديگر . را جشن گرفتند
ماهيچ نزاعی با شاه نداريم، فقط در : کشور ها اعالم کردند

  .صدد احيای مشروطه هستيم
زی آزاديخواهان گيالن باعث دلگرمی همۀ  پيرو    

ستارخان و باقرخان پيام مهيجی به . آزاديخواهان کشور شد
. مبارزان گيالنی فرستادند و پيروزی آنها را تبريک گفتند

شاه قشونی به فرماندهی رشيد الملک برای سرکوب 
نيروهای دولتی در کنار دريا با . مجاهدين گيالن فرستاد
ير و شکست خوردند و مجبور به عقب مجاهدين رشت در گ
  .نشينی تا قزوين شدند

 از سوی ديگر شهر اصفهان به تصرف مشروطه     
تعدادی از آزاديخواهان تهرانی با . خواهان بختياری در آمد

سر دار اسعد در اصفهان ديدار کردند و اعالم کردند، که 
  .اکثريت قاطع مردم تهران طرفدار مشروطه هستند

هران مبارزان و آزاديخواهان برای احيای مشروطه  در ت    
تا . مبارزه و روشنگری ادامه داشت. از پای ننشسته بودند

اينکه با هماهنگی قبلی، نيروهای شمال به فرماندهی سپهدار 
اعظم که انقالبيون قفقاز نيز در صفوف آنها بودند و 
نيروهای بختياری به فرماندهی علی قلی خان سردار اسعد، 

  .کيلومتری تهران به هم ملحق شدند٢٤ در
تير ماه ٢٨ نيروهای مجاهد گيالنی و بختياری     

شاه و اطرافيانش به سفارت روسيه . وارد تهران شدند١٢٨٨
انقالبيون مجلس عالی تشکيل دادند و محمد علی . پناه بردند

شاه را از سلطنت خلع کردند و احمد ميرزا را به جای او به 
عليرضا خان عضدالملک رئيس ايل قاجار به . تخت نشاندند

نيابت سلطنت گزيده شد و بار ديگر مجلس شورای ملی 
بدين ترتيب دوران استبداد صغير به پايان رسيد . تشکيل شد

  .و انقالب مشروطيت پيروز شد
قريب يک سال پس ١٢٨٨آبان ٢٥ مجلس دوم در تاريخ     

ه جوان  با حضور شا از به خاک وخون کشيدن مجلس اول
مجلس هر چند در ظاهر نگرانی خود را . گشايش يافت

ازحضور نيروهای خارجی، مخصوصا سپاهيان روس اعالم 
اما به دليل اينکه بيشتر نمايندگان حاضر در مجلس، . کرد

اشراف زادگان و خوانين بودند، مجلس در سراسر دورۀ خود 
  .هيچ کار جدی از پيش نبرد

  
  
  
  
  
  

ه با تشکيل مجلس و تصويب قوانين، انقالب مشروطيت اگرچ
اما به دليل بافت . ضربۀ سنگينی بر پيکر استبداد وارد آورد

عقب مانده کشور و نفوذ زمينداران داخلی و دخالت های 
  .دول بيگانه نتوانست به اهداف نهايی نائل شود

با کمک ١٢٨٩ دولت مستوفی الممالک در مرداد     
) کی از افراد حزب داشناکي( نيروهای بختياری و يپرم خان

که رياست پليس را در اختيار داشت، آخرين دسته های 
فدائيان راخلع سالح کرد و از رئيس جمهور آمريکا خواست 
. که فردی را برای باز سازی وضعيت مالی ايران بفرستد

مورگان شوستر که مرد کارکشته ای بود، در ارديبهشت 
 مشغول  تيارات ويژهبا هئيتی وارد ايران شد و با اخ١٢٩٠
  .بکارشد

 روسيه تزاری و امپرياليسم انگليس که ايران را عمال بين    
خود تقسيم کرده بودند، حضور مستشاران مالی آمريکا را 
مغاير منافع خود می ديدند، تالش کردند که تشکيالت شوستر 

روس ها محمد علی شاه را وارد ايران کردند . را بيرون کنند
اما با . ز ترکمنان به تهران يورش بردندو با گروهی ا

مقاومت مردم روبرو شد، نيروهای محمد علی شاه درهم 
پس از اين پيروزی توسط . شکست و باز به روسيه گريخت

مردم، انگليس واحد های هندی را برای گرفتن بخش های 
مهم جنوبی ايران در بندر بوشهر پياده کرد و روسيه نيز به 

الک شعاع السلطنه، سپاهيان ديگری وارد بهانۀ حمايت از ام
  .ايران کرد و تا قزوين پيش آمد

به دولت ايران ١٢٩٠ روسيه با تائيد انگليس در هفتم آذر     
اولتيماتوم داد، که مورگان شوستر و تيم همراهش بايد هرچه 
زودتر ايران را ترک کنند و دولت ايران متعهد شود که در 

شار خارجی، قبال رضايت دولت آينده برای بکار گيری مست
های روسيه و انگليس را جلب کند و همچنين هزينه سنگين 

دولت انگلستان از وثوق . قشون روسيه را عهده دار شود
الدوله وزير خارجه خواست که فورا خواسته های دولت 

مجلس با اکثريت بااليی اولتيماتوم دول . روسيه را بپذيرد
ن تبريز و گيالن به مقابله با آزاديخواها. خارجی را ردکرد

روس ها با وارد کردن . تجاوزگران روس بر خاستند
نيروهای بيشتری در تبريز، رشت،مشهد وشهرهای ديگر 

سرانجام دولت مرکزی اولتيماتوم . کشت وکشتار راه انداختند
با اعالم . روس و انگليس را پذيرفت و مجلس رابست

 را غير قانونی و حکومت نظامی احزاب و سازمان های ملی
  .هر گونه فرياد اعتراض را در گلو خفه کرد

روس ها عده ای از بزرگان و ١٢٩٠ دهم ديماه      
. آزاديخواهان تبريز، از جمله ثقه االسالم را به دار زدند

روس ها صمد خان . کشتار در تبريز ماه ها ادامه داشت
تخاب شجاع الدوله حاکم مراغه را به حکمرانی آذربايجان ان

او از هيچگونه بی رحمی و شقاوت عليه مردم . کردند
بدين ترتيب مشروطه خواهان . آذربايجان فرو گذاری نکرد

واقعی به خاک وخون غلطيدند و انسان های شريف و 
آزاديخواهی که خواهان حاکميت قانون بودند، سر از زندان 
ها در آوردند و يا از ترس دژخيمان در گوشه ای خود را 

به جای آنها افرادی وطن فروش، فرصت طلب . ن کردندپنها
  .و جاسوسان کهنه کار بيگانه در مستر کار آمدند

 پس از بستن مجلس و کشتار مردم بی گناه و     
  آزاديخواهان ميهن پرست، دخالت بيگانگان در امور داخلی 

٥ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                     ١٣٩١مرداد٩٣شمارهدوره پنجم 



  
  
  
  

  ...به مناسبت سالگرد  

  
  
  
  

ز راه آهن تبريز ـ جلفا و انگليسی ها امتياز راه آهن خرمشهر ـ خرم آباد را از آن خود کردند روس ها امتيا. ايران به اوج خود رسيد
 در قزوين و تبريز از مردم ماليات می گرفتند و مانع رفتن  روس ها. را اجراکند١٩٠٧و دولت ايران را وادار کردند تا قرار داد 

  .انۀ وام ناچيزی که به ايران داده بودند، گمرک بوشهر را در اختيار گرفتندانگليسی ها به به. نمايندگان تبريز به تهران می شدند
چندماه . تاجگذاری کرد١٢٩٣ ناصر الملک نايب السلطنه به اروپا گريخت، احمد شاه آخرين باز مانده از دودمان قاجار در سال      

نيروهای انقالبی بلشويک . سيه در جنگ شکست خوردرو. بعد جنگ جهانی اول که از مدت ها قبل زمينه چينی شده بود، آغاز شد
را که ايران را پارچه ـ ١٩٠٧حکومت انقالبی در روسيه قرارداد استعماری . به رهبری لنين نظام پوسيدۀ تزاری را سرنگون کردند

ه را به فال نيک  در روسي ايرانی ها به پيروزی رسيدن نيروهای انقالبی پيروزی مردم. پارچه کرده بود، يک طرفه لغو کرد
  .و پايکوبی کردند. گرفتند

گر چه نتوانست به تمام اهداف خود نايل ايد، اما سکوی و  هفت سال تالش آزاديخواهان هر چند با نشيب و فراز هايی همراه بود،    
 انگليس و آمريکا در خانوادۀ پهلوی که با پشتيبانی امپرياليست های.  منقرض شد خاندان قاجار.  بعدی هایپرشی بود برای نسل

برای اولين بار نظام . از بين رفت١٣٥٧ايران سر کار آمد و با خون ريزی و کودتا ادامۀ حيات داد، با انقالب مردم در سال 
انقالب بهمن که از حمايت و پشتيبانی اکثريت مطلق مردم برخوردار بود، سه . جمهوری جايگزين حاکميت های پادشاهی را گرفت

بی شک اهداف انقالب .  ـ آزادی و عدالت اجتماعی  را برای پيشرفت و شکوفايی کشور مورد توجه قرار داده بودهدف استقالل
با اجرايی شدن اهداف انقالب بهمن، ميهن ما می . بهمن، خواست و آرمانهای انقالب مشروطه بود که جامعه عمل نپوشيده بود

 بر دارد و عقب ماندگی ديرپايی که مانند اختاپوس ارکان جامعه ما را در با گام هايی بزرگ به سمت پيشرفت و ترقی توانست 
. اين به آن معنی نيست که کار پايان يافته استاما . در وسط راه باز ماند به داليلی متاسفانهاما . چنگال خود نگهداشته بود، نا بود کند

نبرد بين آزادی و استبداد، فقر و ثروت و کهنه و و . ده نشدهمانطور که آرمانهای انقالب مشروطيت با شکست آن به فراموشی سپر
 مبارزات مردم برای رسيدن به استقالل ـ آزادی و عدالت اجتماعی تا پيروزی کامل ادامه خواهد شکی نيست که. پيدا کردنو ادامه 
  . ه است و جنبش های اجتماعی و انقالبی پس از آن، اين را به ما آموخت انقالب مشروطيتزيرا .داشت

  
 
  

  مرداد و آثار مخرب آن٢٨کودتای 
در اين باره صدها کتاب ومقاله به رشته .  مرداد بر روند دمکراسی و پيشرفت کشور برکسی پوشيده نيست28تاثير مخرب کودتای 

و هنوز هم محققان و انديشمندان می کوشند تا نکات ديگری  از تاثيرات منفی آن بر روند زندگی مردم را . رير در آمده استتح
را مثبت ارزيابی می ١٣٣٢مرداد سال ٢٨البته در اين ميان افراد و جرياناتی هستند که کودتای . مورد بحث و بررسی قرار دهند

اثرات شوم . با ملی شدن نفت و محدود شدن اختيارات شاه، منافع خود را در خطر می ديدندروشن است که اين جريانات . کنند
مرداد نه تنها کشور ما را از پيشرفت و ترقی باز داشت، بلکه تاثير زيان باری در منطقه نفت خيز خاورميانه بر جا ٢٨کودتای 

  .گذاشت که تا امروز ادامه دارد
کشور   ـ اقتصادی و فرهنگیسيطره بيگانگان بر سرنوشت سياسیباز گشت ١٣٣٢مرداد سال ٢٨  يکی از نقاط قابل تأمل کودتای

با توجه به فضای نسبتا دمکراتيکی که پس از جنگ جهانی دوم بوجود آمده بود، می رفت تا مبارزات سالهای طوالنی ميهن . ما بود
مراه بود به سرانجامی خوش برساند تا  خلقهای ايران به پرستان چپ و نيروهای ملی را که با حمايت بی دريغ زحمتکشان نيز ه
اما جبهه ای از تمام کشورهای سرمايه داری و ارتجاع . دور از هر وابستگی به بيگانگان سرنوشت کشور را خود در دست گيرند

 داليل .قعيتی به مردم ايران ندهندداخلی که در راس آنها آمريکا و بريتانيا قرار داشت، تمام هم خود را بکار بردند تا امکان چنين مو
  .چنين جنايتی در حق مردم ايران، بدون بررسی تاريخی نقش  و منافع بيگانگان ميسر نخواهد بود

.  انگليسی بسته شد"ناکس دارسی " پيش، قرار داد دارسی در دوره  مظفرالدين شاه بايازده سالميالدی، حدود صد و ١٩٠١در سال 
اين وضع همچنان ادامه داشت . بازی کردايران آتی به عنوان پديده اقتصادی بزرگ، نقش مهمی  در تحوالت از آن روز به بعد نفت 

قادر  که اگر رضاخان  موضوع انديشيددولت انگليس به اينتاريخی در اين مقطع . که رضاخان به قدرت رسيد١٢٩٩تا کودتای 
در معرض خطر استعماری ق خود برآيند، منافع انگليس قوپی استيفای حو ملت ايران در نشود جلوی خواستهای ديرين مردم بايستد 

 .به دولت ايران تحميل کنند "دارسی"درصدد برآمدند تا ، قرار داد ديگری  در تکميل قرار داد در نتيجه قرار خواهد گرفت، جدی 
، از فردای انعقاد اين قرار داد؛ نه با دستور رضاشاه. معروف شد١٩٣٣به قرارداد الحاقی منعقد و١٣١٢در سال اين قرارداد 

با شکست . ادامه داشت١٣٢٠اين اختناق تا شهريور . مجلس، و نه مطبوعات حق نداشتند که راجع به آن سخنی به ميان آورند
فضای نسبتا دمکراتيکی در . فاشيسم و پيروزی اتحاد جماهير شوروی در جنگ جهانی دوم، رضا خان مجبور به ترک ايران شد

گروههای اجتماعی با شرکت در سازمانهای سياسی . احزاب و سازمانهای مترقی و مردمی امکان فعاليت يافتند.  ايجاد گرديدکشور
کارگران و دهقانان با تشکيل سنديکاها موفق به اخذ بخشی از خواسته های خود . و سنديکايی اقدام به بيان خواسته های خود نمودند

مردم برای نمايندگان واقعی خود به پای صندوق های رای رفتند و به افراد مورد اعتماد خود رای . داز جمله تصويب قانون کار شدن
در آذربايجان و کردستان مبارزات مردم . اقوام و ملت های ساکن کشور برای تحقق خواسته های برحق خود به پا خاستند. دادند

 اهميت تر حضور يک پارچه مردم برای ملی شدن نفت و کوتاه کردن و از همه با. منجر به تشکيل حکومت های خود مختار گرديد
با تشکيل دولت دکتر مصدق و اعالم ملی شدن نفت، قراردادالحاقی رسما از اعتبار . دست انگليس از سرنوشت کشور به نتيجه رسيد

   .ساقط شد
  

٦ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                     ١٣٩١مرداد٩٣شمارهره پنجم دو



  
  
  
  
  

....٢٨کودتای 
م، از  امريکا که تا اين زمان توانسته بود با حضور غيرمستقي

آرام آرام می رفت .  دور بماندجنگ های اول و دوم جهانی
به همين دليل در . تا قدرت برتر جهان سرمايه داری شود

خاورميانه و آسيا، خواهان سهمی از منافع اين منطقه 
از ملی شدن نفت در ايران رسما ابتدا  .کشورها گرديد
يگر تا انگليس اين رقيب سرسخت خود را که د. استقبال کرد

در ميان که  ايران .توان گذشته را نداشت از ميدان خارج کند
حوزه خليج فارس از موقعيت نفت خيز ديگر کشورهای 

  از نظر استراتژيک و ژئوپلوتيک برخوردار بود،ويژه ای
انگلستان در ابتدا . ميدان خوبی برای اين زورآزمايی بود

ری قصد نداشت آمريکا را به عنوان شريک منافع استعما
اين امر زمانی روی داد که جنبش های ضد . خود بپذيرد

استعماری هرچه بيشتر اوج ميگرفتند و دولت انگليس از 
انگليس رسما  باعث شد تا همين امر. مقابله با آن عاجز بود

از آمريکا بخواهد در سرکوب مبارزات ضد استعماری مردم 
يکا و مراز آن پس آ. منطقه و از آن جمله ايران دخالت کند

 به مقابله انگليس با تمام قوا و با بهترين و مهمترين تاکتيکها 
  .با جنبش های ضد استعماری مبادرت کردند

از مهمترين اقداماتی که برای سرکوب جنبش مردم ايران در 
دستور روز امپرياليسم آمريکا و انگلستان  قرار گرفت، 

الت تحريم های اقتصادی بتدريج مشک. تحريم اقتصادی بود
اين . معيشتی مردم را زياد و نارضايتی ها را بيشتر می کرد

همان ابزاری بود که سرويس های اطالعاتی غرب می 
توانستند براحتی  در ميان مردم نفوذ  و به نارضايتی ها 

از ديگر ابزارهای روانی که بکار گرفتند، تفرقه . دامن بزنند
ی آنها باعث بين نخبگان سياسی و جريانهايی بود که همبستگ

 .ملی شدن نفت شده بود
در اين سالها تحليل . می گذرد مرداد٨٢ سال از کودتای ٥٩

های متفاوت و گاه متضادی از علل و چرايی آن داده شده 
اسنادی مربوط به اين کودتا توسط در چند سال اخير اما. است

ه است که خود بروشنی پرده از  منتشر شد"سيا"سازمان 
در اين . ردم ايران شده است، بر ميداردجنايتی که بحق م

 مرداد، طی عملياتی به نام ٨٢کودتا اسناد می خوانيم که 
به وقوع پيوست و طراح اصلی عمليات نيز ) چکمه(آژاکس 

» نيجل وست«. بود) ١٩١١ ١٩٩٠(» جرج کندی يانگ«
نخستين کسی ) مورخ نيمه رسمی سرويس اطالعاتی بريتانيا(

 ٨٢باره  نقش يانگ در کودتای است که بطور مشروح در
که » جاسوس فحاير«وست در کتاب . مرداد سخن گفته است

 ١٩٥١ در لندن منتشر شد می نويسد در سال ١٩٩٢در سال 
رمز «يانگ طرحی را به دولت بريتانيا ارائه کرد که با نام 

اين طرح پيش درآمد . شناخته می شود» عمليات باکانير
باکانير به معنی دزد . است ١٣٣٢ مرداد ٨٢طرح کودتای 
و اين نامی است که مقامات سرويس اطالعاتی . دريايی است

. بريتانيا به دکتر محمد مصدق نخست وزير ايران داده بودند
عمليات باکانير طرحی بود برای باز پس گيری اموال ملی 
شده شرکت نفت انگليس و ايران، دولت کلمنت اين طرح را 

ين سال حزب محافظه کار به رهبری رد کرد، اما در اواخر ا
زمام قدرت را به دست گرفت و بدين » وينستون چرچيل«

و سرجان سينگر . ترتيب اوضاع به سود يانگ دگرگون شد
. را به عنوان قائم مقام خود منصوب کردMI  6رئيس جديد

طرح مردود شده عمليات باکانير با نام جديد عمليات چکمه 
 .ی سيا به مرحله عمل درآمدبه تصويب رسيد و با همکار

مرداد سال ٢٨آلن دالس رئيس سازمان سيا در مورد کودتای 
، وزير امور خارجه به ١٩٥٣در مارس «: می گويد١٣٣٢

من اطالع داد حکومت وقت ايران منافع اياالت متحده را 
تأمين نمی کند و در پی آن، با همکاری انگليس و با اجرای 

تجديد . رنامه ريزی کرديمعمليات مخفی طرح آژاکس را ب
هدف . اعتبار و قدرت شاه، هدف اصلی اين قرار داد بود

ديگر اين طرح نيز، ايجاد قدرت جديدی بود که از به قدرت 
منظور حزب توده ايران است که  (رسيدن حزب کمونيسم 

انگليسی ها برای ترساندن دولت آمريکا از قدرت گرفتن و 
يوه ابزاری استفاده کرده نفوذ آن در ميان توده ها، به ش

سفير سابق امريکا در » هندرسون«. »دجلوگيری کن)بودند
: ايران در مورد طرح عمليات آژاکس چنين گفته است

طرح نهايی عمليات در ايران به نمايندگی از سازمان سيا و «
ژوئن، برای ١٩اينتليجنت سرويس تصويب شده بود در روز 

رخارجه انگليس قرار تصويب نهايی در اختيار وزارت امو
امريکا و انگليس طرح آژاکس ١٩٥٣در اواسط سال . گرفت

کروميت «را صادر کردند و فرماندهی عمليات به عهده 
رئيس بخش خاور نزديک در سازمان سيا واگذار » روزولت

سازمان سيا فرماندهی عمليات را به عهده کروميت . شد
زاهدی «:  وی، خود در اين باره می گويد. روزولت گذاشت

عضو سابق کابينه مصدق بهترين جانشين برای مقام نخست 
بنابراين با نزديکی در باکسوت نظامی او را در . وزيری بود

جريان عمليات و هدف نهايی؛ يعنی انتصاب او در مقام 
همچنين آماده کردن شخص . نخست وزيری ايران قرار داديم

ی وی شاه، هدف ديگر اين عمليات بود؛ چرا که آمادگ
تضمين کننده کمک های الزم از پادگان های نظامی و به 

اما از آنجا که شاه . رسميت شناختن نخست وزير جديد بود
شخصی متزلزلی بود، برای آمادگی او از شيوه های 

 .»گوناگونی استفاده کرديم
را به عنوان » دونالد ويلبر«در اين هنگام سازمان سيا 

 : ميگويدطبق ويلبر. مشاور مخفی طرح انتخاب می کند
شاهدخت اشرف پهلوی را از اروپا روانه ايران کرديم تا «

شاه را آماده سازد و به وی تفهيم کند که امريکا و انگليس چه 
خواسته هايی دارند و همچنين، برای سفر ژنرال 
شوارتسکف و فرمانده سابق نظاميان درايران، به اين کشور 

وارتسکف در ايران، شرح وظيفه ش. ترتيبات الزم داده شود
مراحل پيشنهادی، گرفتن فرمانهای امضاء شده برای 
برکناری مصدق، و نيز انتصاب زاهدی به نخست وزيری و 

 .»فراخواندن ارتش به وفاداری نظام سلطنتی بود
قرار «: روزولت پس از سفر شوارتسکف به ايران می گويد

سد، شد چنانچه تالشهای اشرف و شوارتسکف به نتيجه نر
من به نمايندگی از سوی رئيس جمهور امريکا با شاه مالقات 

 تعيين که نمايم يیتا او را مجبور به امضای فرمانها. کنم
شده، اين فرمانها در اختيار زاهدی قرار گيرد و در روز 
موعود شاه بايد به مکانی خارج از تهران برود تا زاهدی با 

يبانی ارتش، در اختيار داشتن فرمانهای سلطنتی و پشت
 .حکومت را تحت کنترل خويش دربياورد

در پی مدت زمانی که برای امضای فرمانها در اختيار شاه 
  گذاشته شد، امريکايی ها هم آماده بودند تا فردای آن روز، 
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  ....٢٨کودتای 
رئيس مستشاران »  مک کلور«ژنرال . عمليات را آغاز کنند

پس از «:  چنين گفته استنظامی امريکا درايران، دراين باره
فشارهای تعيين کننده اشرف و شوارتسکف و مالقات 

، ١٩٥٣روزولت با محمد رضا شاه در پانزدهم اوت سال 
اوت، به عنوان روز عمليات ١٦فرمانها امضاء شد، و روز 

 .اعالم گرديد
. تا اين مقطع، مقدمات کار برای انجام عمليات فراهم شده بود

ات فراهم شد؟ ؛ جواب اين سوال را از اما؛ چگونه اين مقدم
جاسوس بريتانيا در » وودهاوس دريس«ميان گفته های 

در واقع کودتای «: ايران آشکار می شود؛ وی می گويد
مرداد طی سه مراحله متوالی صورت پذيرفت که يک ٢٨

ارسال ( قبل از اجرای عمليات تمرحله، به عنوان مقدما
 و دو مرحله  ديگر نيز )کمکهای مقدماتی و جنگ تبليغاتی

 .همانند عمليات نظامی انجام شد
به ١٩٥٣را اواخر آوريل » دونالد ديلبر«سازمان سيا 

پايتخت قبرس فرستاد تا با همکاری اينتليجنت » نيکوزيا«
بحث و تبادل . سرويس، برنامه ای برای مصدق تدوين کند

مأمور اينتليجنت سرويس » داربی شاير«نظر ميان ويلبر و 
در جلسات اوليه، ويژگی .  آغاز شده سيزدهم ماه ِماز

شخصيت های مهم سياسی ايران، با دقت مورد بررسی قرار 
گرفت و هر يک از طرفين، اطالعات، امکانات و عواملی 
را که در دست داشتند در اختيار يکديگر گذاشتند و انگليسی 
ها، مجموعه ای از عوامل خود نظير برادران رشيديان، 

ی مسلح، مجلس، گروهها، مطبوعات و تعدادی از نيروها
در طی . چهره های سياسی را به امريکا معرفی کردند

مذاکرات در نيکوزيا با انگليسی ها درباره چند مورد اتفاق 
دوم؛ در . اول اينکه شاه بايد وارد عمليات شود. نظر کرديم

کرات خود با انگليسی ها در ااين مورد هندرسون مضمون مذ
ما با انگليسی ها در چند «: يا را چنين نقل می کندزنيکو

 ؛ زاهدی تنها برای اجرای عملياتداشتيممورد اتفاق نظر 
سوم؛ عمليات حتی المقدور بايد صورت قانونی .  استمناسب

مورد چهارم؛ در طی اجرای عمليات بايد . به خود بگيرد
افکار عمومی در آستانه شورش، تحريک شود و باالخره 

نجم؛ عمليات بايد با سرعت و بالفاصله از طريق مورد پ
حمله به دولت مصدق به شيوه  عمليات خاکستری انجام 

 ».شود
دولت انگلستان بسرعت تضمين های مربوطه را به دولت 
امريکا داد و در تاريخ بيست و سوم ژوئيه، يادداشتی از 
سوی وزارت امور خارجه انگلستان، تقديم وزارت امور 

کا شد؛ هر چند پايگاه سيا در تهران، در انتظار خارجه امري
رد تأييد طرح نهايی بود؛ اما برخی از اختيارات را که از 
قبل به آنها داده شده بود، در پايگاه تهران بر اساس مجوز 

اين مجوز به آنها اختيار می داد تا . کلی ماه آوريل انجام شود
 .ديک ميليون دالر صرف فعاليت های مخفيانه نماين

، پايگاه تهران به طور مشخص اجازه يافت هدر بيستم ماه م
ريال در مقابل هر ٩٠هفته ای يک ميليون ريال به قيمت 
هندرسون در سوم ژوئن . دالر برای مجلس ايران هزينه کند

برای تبادل نظر و ارائه آخرين اطالعات و اخبار ١٩٥٣سال 
مقرر شد تا در مذاکرات او با مقامات سيا . عازم واشنگتن شد

با سفری طوالنی به کشورهای اروپايی، بازگشت خود به 
  کارشناسان سيا . تهران را به تعويق بيندازد

  

  
  
  
  
  

با استمرار در تأخير، بازگشت هندرسون به تهران را عاملی 
مهم در جنگ روانی می دانستند، که قرار بود بر ضد 
 مصدق اجرا شود؛ ضمن اينکه آنها، وجود هندرسون در

روزولت هم . تهران به هنگام کودتا را صالح نمی دانستند
در پيام مستقيم پايگاه تهران گفت که ١٩٥٣اواخر ژوئن سال 

بايد نقشها و فعاليت های افراد برايشان تفهيم شود و همچنين 
. دوگروه به منظور زمينه سازی عمليات سازماندهی شد

يکوزيا که اواسط ژوئن از ن» کارول«گروه اول به رياست 
اين گروه مأموريت داشت، ابعاد . بازگشته بود، تشکيل شد

و گروه . مختلف قسمتهای نظامی عمليات را پی گيری کند
دوم که به سرپرستی ويلبر تشکيل گرديد؛ مسئوليت مراحل 

هدايت و رهبری کلی . جنگ روانی طرح را بر عهده داشت
ه عمليات اين گروه ها و تضمين و تنظيم روابط آنها با پايگا

؛ رئيس؛ شعبه چهار، بخش خاور »ژان هنری دالر«توسط 
؛ مسئول برنامه »جرج ای کارول«. نزديک انجام می شد

ريزی نظامی کودتا، برای بررسی و پی گيری بيشتر در 
اواسط ژوئيه برای انجام مأموريتی عازم تهران شد؛ البته، 

نگی پيش از آن، سر راه به لندن رفت تا با همکاری و هماه
داربی شاير، تضمين بيشتری برای انجام علميات دردست 

 .ژوئيه وارد تهران شد٢١داشته باشد و سرانجام در روز 
 اياالت متحده امريکا نيز اوضاع ايران و جنگ روانی بر 
ضد دولت مصدق را توسط مطبوعات انعکاس دادند 
هندرسون براساس طرحی که در عمليات بود، در اسرع 

 35رفت مرحله مقدماتی؛ در مرحله نخست، وقت برای پيش
هزار دالر از طرف اينتليجنت ٢٥هزاردالر و نيز مبلغ 

پس از پرداخت اين مبالغ و . سرويس به زاهدی پرداخت کرد
تأمين مالی سران کليدی ارتش توسط سيا، آنها بايد وانمود 

برآورد . [می کردند که اين کمکها از طرف شاه بوده است
هزار دالر ١٤٧هزار دالر بود که ٢٥٨ات، کل هزينه عملي

هزار دالر از آن نيز به وسيله انگليس ٣٥آن توسط آمريکا و 
 ]تأمين شد

از پرسنل جنگ روانی، در خواست پشتيانی ١٩٥٣در ژويئه 
از سران خاور نزديک نيز خواسته شده بود تا مقاالتی . شد

موضع مهمتر در . را برای چاپ در مطبوعات ارسال نمايند
جنگ روانی اين بود که پرسنل جنگ در تهران بايد فاقد 
روابط باشند تا بی پايه بودن منابع مطالب مشخص نگردد و 
. از سويی مراقب باشند که در اين مقاالت تحليلی روی ندهد

هندرسون در پی جنگ روانی و در کنار ديگر تالشهايی که 
به منظور عمليات واهی برضد مصدق صورت می داد، 

ست متنی را يا بر ضد مصدق براساس ارتباط مصنوع توان
 .به چاپ برساند» نيوزويک«در مجله 
به اين نکته اذعان کرد ) رئيس پايگاه سيا در ايران(گويران 

که در پايگاه طی ماهها و سالها کار در تهران و با صرف 
پول برای اين عمليات، هنوز هم نداشتيم که نتايج با مبالغ 

هر چند که در .  خواهد بود يا خيرمصرف شده متناسب
يا ) امريکا(مطبوعاتی که ما ١٩٥٣ژوالی و اوت سال 

 .انگليس روابط يکپارچه برضد مصدق داشتند
داربی شاير دراين موقعيت آشفته در پی صورت دادن ارتباط 

چرا که دولت به سبب . با تجار توسط گروه انگليسی بود
رده بود و از لحاظ ايجاد رکود اقتصادی، وارادت را قطع ک

پرداخت ماليات و کمبود پول به اقشار مردم نيز زيان می 
  از اين رو از تجار برای رواج شايعات در بازار، و . رسيد
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  ....٢٨کودتای 
  

اين . به راه انداختن اعتراضات محدود استفاده می شد
اعتراضات، درموعدهای مقرر توسط شخص مورد احترام 

ام می شد و تأثيراتی بر زندگی عادی مردم در تهران انج
مردم نيز می گذاشت و زمينه را برای مرحله نهايی کودتا 

يکی ديگر از اقداماتی که باعث آشفته . فراهم می ساخت
شدن وضع اقتصادی شد، ذخيره پول در گاوصندوق پايگاه 
امريکاييها در تهران بود که اين کار توسط گويران انجام می 

موجودی (ريالی بود ٥٠٠ملو از اسکناس اين صندوق م. شد
 ).د، حدود يک ميليون دالر بو١٩٥٣اين صندوق در سال 

روزولت پس از مالقاتهای اشرف و شوارتسکف با شاه، به 
. نمايندگی از سوی آيزنهاور و چرچيل، به ديدار شاه رفت

مالقات او با شاه در نيمه های شب، و کامًال مخفيانه صورت 
قات روزولت جزئيات نقشه کودتا و در اين مال. گرفت

امکانات و عوامل را با شاه در ميان گذاشت ودر نهايت، 
فرمان عزل مصدق و انتصاب (زمان های مورد نياز کودتا 

 . را از شاه دريافت کرد) زاهدی
: چند روز پس از کودتا گفت) رئيس سابق سيا(آلن دالس 

ز شاه ، تظاهراتی به طرفدارای ا١٩٥٣در نوزدهم اوت «
تظاهرات طی اقدام سياسی پايگاه . در حوالی بازار انجام شد

سيا بر پا گشت و بتدريج با پی گيری عواملی که در ارتش 
داشتيم، موقعيت و شرايط الزم را برای اجرای عمليات 

با دستوری که از طرف پايگاه . نظامی فراهم کرديم
ا را امريکائيها صادر شد، زاهدی از مخفيگاه خارج و کودت

به «: روزولت در آن روز به زاهدی گفت. رهبری کرد
عنوان گام نخست اعالم کند که رئيس دولت موقت می باشد 
و در ساعات پايانی روز نوزدهم اوت، ايران در اختيار 
زاهدی قرار گرفت او پست های کليدی همانند نيروهای 
مسلح را به اختيار خود درآورد و پس از چند روز شاه به 

هندرسون به منظور اعطای کمکهای مالی . ن بازگشتايرا
ما از طرف سازمان سيا پنج ميليون دالر طی دو روز اول 
نخست وزيری در اختيار وی قرار داد تا بتواند سريع جايگاه 

انگليس هم زاهدی را در ايران . خود را استحکام بخشد
کاردار سفارت انگليس (اين عمل توسط . پشتيبانی نمود

طبق گفته وی حمايت جدی او از . انجام گرفت) درتهران
زاهدی با توافق لندن واشنگتن بر سر نخست وزيری انجام 

پس از کودتا و طی چند مالقات با زاهدی، از او قول . شد
اين . گرفت که امريکا و انگليس را در تأمين نفت ياری نمايد

مسئله بازتاب وسيعی درداخل امريکا داشت؛ بطوری که 
دراين باره می ) دادستان سابق کل امريکا(رک روزی کال

سياست خارجی ما فعاالنه سعی در محروم کردن «: گويد
سال پس از ٢٥شاه . دولت وملت ها از استقالل خود دارد

مرداد، حافظ خوبی برای منافع ما در خاورميانه ٨٢کودتای 
ميليارد اسلحه برای خود و ٢٢او طی اين سال ها . بود

و در مقابل، . امريکا و انگليس خريداری کردخاورميانه از 
کشورهای آسيايی را فقيرتر و وابسته تر به امريکا و انگليس 

 .نمود
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  کرات آذربايجاندمناشر افکارفرقه                      ١٣٩١مرداد٩٣شمارهدوره پنجم 

  تنگه هرمز نقطه استراتژيک منطقه
از اين راه آبی . تنگه هرمز نقطه استراتژيک منطقه خليج فارس است

هر روز ده ها تانکر نفتکش عبور ميکنند و نفت اين منطقه را به 
ايران يکی از کشورهای مهم  منطقه است و . سراسر جهان ميرسانند

جای بسی تاسف است که . ين تنگه ميگذردصدور نفت ايران نيز از هم
حاکمان جمهوری اسالمی ايران نتوانسته است با کشورهای اين منطقه 

سياست ضد «و در نتيجه پيش گرفتن . روابط دوستانه برقرار نمايد
تقابل ميان . ، ايران را در منطقه به انزوا کشانده است»آمريکايی

زيرا ايران نيز يکی از . داردآمريکا و ايران بطور کلی با نفت ارتباط ن
کشورهای نفت خيز منطقه است و با صدور نفت از تنگه هرمز مقدار 

آمريکا و هم پيمانانش در . قابل مالحظه ای در آمد ارزی بدست مياورد
. اروپا برای وارد کردن فشار به ايران سياست تحريم را پيش گرفته اند

اما اخيرأ .  نميشداين سياست تاکنون در مورد تحريم نفت اعمال
خبرهايی منتشر شده است مبنی بر اين که آمريکا قصد دارد صدور 

ايران در مقابل اعالم کرده است چنانچه . نفت ايران را نيز تحريم نمايد
در چنين شرايطی، . نفت ايران تحريم شود، تنگه هرمز را خواهد بست
می در  درگيری نظا. جنگ ميان ايران و آمريکا ناگزير خواهد بود

اين جنگ . خليج فارس به نفع هيچ يک از کشورهای اين منطقه نخواهد
ويرانيهای جبران ناپذيری در پی خواهد داشت و صدور نفت را نيز 

شصت درصد نيازمنديهای انرژی غرب از اين . متوقف خواهد کرد
قطع صدور نفت توليدات صنعتی را در غرب . منطقه تامين ميشود
شمار بيکاران درکشورهای  غربی را به ميليونها . متوقف خواهد نمود
بنابراين عقل سالم حکم ميکند که غربی ها نيز از . تن خواهد رساند

دولت ايران نيزحتمأ . درگيری نظامی در منطقه خليج فارس پرهيز کنند
به عواقب ويرانگر چنين جنگی واقف است و ميداند که آمريکاييها 

موشکهای قاره پيما .  فارس دور هستندهزاران کيلومتر از منطقه خليج
  . نيز نميتواند اين کشورها را هدف خود قرار دهد

از يک . غرب در اوائل قرن پانزدهم به دو اکتشاف مهم دست يافت
طرف آمريکا را کشف و از طرف ديگر با عبور از دماغه آفريقا به 

ن تيره روزی مردم آمريکا و غرب آسيا از همي. هندوستان دست يافت
آمريکای جنوبی به مستعمرات اسپانيا در آمد . سالها آغاز گرديد

فوران نفت در جنوب . هندوستان نيز به مستمعره انگليس تبديل گرديد
. ايران در اوائل قرن بيست، ايران را به نيمه مستمعره انگليس در آورد

از اين تاريخ است که غرب آسيا از جمله منطقه خليج فارس بعنوان 
جنگ دوم جهانی . ستراتژيک در حيطه تسلط آنها در آماده استمنطقه ا

در سالهای شصت انگلستان . آمريکا را به يک قدرت جهانی مبدل نمود
آمريکا جای آنرا . نيروی دريايی خود را از خليج فارس بيرون کشيد

ايران شاهنشاهی به منطقه استراتژيک نظامی و سياسی آمريکا . گرفت
انقالب . خ است که آمريکا در اين منطقه حضور دارداز آن تاري. در آمد

اما نتوانست اورا از . ايران گرچه آمريکا را از ايران بيرون راند
جنگ عليه عراق آمريکا را در  مرزهای  ايران مستقر . منطقه دور کند

انقالب در کشورهای عربی حکومتهای ضد آمريکايی را . نمود
 ضد آمريکايی در کشورهای سوريه آخرين پايگاه. سرنگون نمود

ايران يگانه . عربی است که با جنگ داخلی دست وپنجه نرم ميکند
کشوری است که با حضور آمريکا در منطقه مخالف است و از 

آيا ايران هميشه اين سياست را . حکومت بشار اسد حمايت می نمايد
  ادامه خواهد داد؟ 

ی و جهانی را مد نظر داشته، با بيش از نيم قرن تجربه فعاليت سياسی و فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های منطقه ا
مبارزه ملی مردم آذربايجان را جهت داده، فعاليت خود را در  با درس عبرت گرفتن از ناکامی و پيروزی های گذشته

                                            پيشه وری                                                               مقياسی جديد ادامه می دهد



  
  
  
  

  
  
  
  

  

  طبيعت زيبای استان سبز و خرم گيالن و لزوم حفظت از منابع طبيعی آن 
ه سيل و سيالهای شديد در بعضی اياالت کشور در ماه گذشت

از جمله در ايالت گيالن خسارت زيادی به اقتصادی و محيط 
بر طبق اطالعات مطبوعات . زيست اين اياالت ئارد نمود

ايران سيل تاالب زيبای انزلی را به بسخن زار تبديل و 
محيط زيست منطقه را آلوده کرده تاالب را به مرداب تبديل 

  . نمود
تاالب انزلی اولين تاالب بزرگ و زيبای گيالن بخشيده بود و 
ما ساکنين اين مرز و لوم در حفاظت آن موظف بوديم ولی 
عهد شکنه به اين وظيفه خود عمل نکرديم و تاالب را به 
مرداب تبديل نموديم که امروز به زحمت نمن می کشد و بار 

  .سنگين احيای آن ابر دوش نسلهای آينده گذاشتيم
  بهروز شکوری

محيط زيست و منابع طبيعی جهان در نيمه دوم قرن بيستم با 
شرايط حديد روبرو بوده که دانشمندان از اين وضع بنام 
شرايط بحرانی نام بردند و انديشمندان و دوستداران طبيعت 
  .زنگ خطر بحران محيط زيست جهانی را بصدا در آوردند

 دارای تاثير همه بحرانی که در محيط زيستمان بوجود آمده
جانبه در تمام شئون زندگی انسان و بطور کلی جانداران 
بوده و بنابه به سرشت خود پديده ای است بی سابقه زيرا 
بشر تاکنون شاهد بحرانی نبوده که در تمام شئون زندگی، 
طبيعت، بيوسفر، اکوسيستمهای چنين تاثير همه جانبه گذاشته 

ا سطح زمين و منابع آن را اين بحران است که نه تنه. باشد
در بر گرفته بلکه در درياها و اقيانوسها و تا اعماق هم تأثير 

  .داشته است
آلودگی هوا با گازهای سمی، فرسايش همه جانبه و نابودی 
خاکهای مزروعی، انهام با سرعت و فالکتبار جنگهای و 
مراتع، بطور کلی پوشش گيهان، تقليل منابع آبی و 

ن زائی، تأثيرات گلخانه ای، تخريب اليه خشکسالی، بيابا
اوزون، موتاژنز و تأثير آن در ساختمان ژنتيکی، پر 
توافشانی هسته ای طبيعی و مصنوع، آلودگی خاک با سموم 
و کودهای شيميايی آلودگی درياها و اقيانوسها با مواد نفتی، 
بارانهای اسيدی، آلودگيهای تکنوژن، بروز بيماريهای 

. مسائل است که بشريت با آن روبرو استمختلف، اينها 
امروز مسائل زيست محيطی به رويداد جهانی تبديل گرديده 
است که تابع هيچگونه قوانين محرزی نمی باشد و اين باعث 

در طول تاريخ در يک پروسه . نگرانی بشريت گرديده است
زمانی انسان بر خالف ساير موجودات زنده با کار دائمی 

نترل بيولوژيک طبيعت بيرون آمده و خودش، از تحت ک
بدين ترتيب امکان آن را يافت که حجم مايحتاج خود را از 

بدين ترتيب انسان . ميزان مايحتاج فيزيولوؤيکی وسعت دهد
. با طبيعت مناسبات جديد علمبی، مدنی، بهداشتی ايجاد کرد

در . تاثير دگرگون کننده انسان به طبيعت خيره کننده است
ره مان با کارهائی که انجام می دهيم باعث زندگی روزم

ميزان اين اغييرات با . دگرگونی بنيادی در طبيعت می گرديم
رشد نيروهايب مولده و حجم کارهای انجام شده متناسب می 

تا او اخر قرن نوزدهم مقياس و محور فعاليت بشر در . باشد
کره زمين محدود بوده و با پيشرفت علم و تکنيک دايره 

ت انسانها، تمام کره زمين حتی قطبهای منجمد را نيز فعالي
بدين ترتيب عصر ما اساس گذر از بيوسفر به . در بر گرفت
  .نئوسفر گرديد

امروز وقت آن است که همسوئی و هماهنگی با عملکرد 
خشيدن به اين مسئله چاره : طبيعت داشته باشيم و برای تحقق

طبيعت وجود ای جز تغيير رفتار و بينش انسان نسبت به 
ندارد زيرا کره زمين خانه مشترک و محيط زيست همه 
. انسانهاست و برای بقای خود ما چاره ای جز حفظ آن نداريم

در اين مقاله مسائل محيط زيست استان گيالن بررسی می 
البته در يک مقاله ابعاد وسيع مسئله حفاظت از محيط . گردد

ی مسائل حاد زيست را نمی توان بررسی کرد لذا به بررس
استاد گيالن يکی از . زيست محيطی استاد اکتفا می کنيم

. استانهای بزرگ تاريخی و زيبای کشورمان می باشد
کوههای سر سبز و خرم، جنگهای باشکوه و با عظمت و 
انبوه، رودخانه های پر آب و آرام، دريای پرجوش و زيبای 

برنج،  بسيار سبز و با طراوت 8خزر، تاالبهای سبز، مزارع
باغات با وقار جای، مرکبات کوخستانهای سبز و خوش آب 
و هوا، اين سرزمين را به يکی از مناطق زيبای زيستی 

  . کشور تبديل کرده است
در طول تاريخ نويسندگان ايرانی، خارجی درباره اين 
سرزمين آثار متعددی از خود به جای گذشته، شعرای بنام 

. ين ديار را ستودندگيالن زمين، چهره سيمای زيبای ا
استادان هنرهای تجسمی صحنه های جاذب آن را در 
تابلوهای خود ابدی کردند طبيعت زيبا و جذاب گيالن، آب و 
هوای ماليم آن، تاثر فراوانی در انسانهای اين ديار داشته و 
بحق گيالنيها در کشور و فرانسوی آن مردمانی ماليم و 

 طبيعت زيبا و .مهربان و دوست داشتی شناخته شدند
انسانهای مهربان گيالن هر مهمان و سياح را شيفته اين آب و 

گيالن از دورانی که بازار ابريشيم رواج . خاک می نمايند
داشت يکی از مراکز بزرگ دادوستد بود و ما امروز بيش 
از پنجاه کتاب و رساله درباره ابريشم مرغوب اين ديار در 

هانگر دو مورخ خارج و خوشبختانه صدها ج. دسترس داريم
خودی شخصيتهای سياسی، تجاری در اين سرزمين بوده و 

امروز اسناد تاريخی مربوط . درباره آن مطالب جالبی نوشتند
به گيالن را در موزه های بزرگ جهان، لندن، سن 

موزه تاريخی برلن، ) آرميتاژ(موزه )  در(پطرزبورگ 
می توان ديد مسکو و موزه ايران باستان و ساير موزه ها 

وتمام اين اسناد نشانگر عظمت تاريخی اين سرزمين می 
 . باشد

جامعترين و قديمی ترين اين آثار گيالن و ديل مستاک است 
که بدست استاد مرعشی، سيد ظهرالدين سيد نصرالدين در 

 جری قمری به تالف گرديده و بدست ٨٨٠تاريخ ذی القعده 
 رسيده و امروز يکی از توانای استاد منوچهر ستوده به اتمام

افتخارات ملی ما بشمار می رود اين اثر جاويدان در ذکر 
تاريخ حکام و سالطين گيالن و ديلمستان که قبل از خروج 
سادات والی و حکم گيل و ديلم حکومت کرده بودند و در آن 

از . حدود و رسوم گيالن و ديلمسنان تشريح گرديده است
ع در استان گيالن شروع اواخر قرن نوزدهم توسعه صناي

گرديد و امروز اين استان به يکی از مراکز بزرگ صنعتی 
کشور تبديل گرديده و فرا آورده های صنعتی و کشاورزی 
آن نقش بزرگ در صادرات و تجارت حارجی جمهوری 

گيالن امروز کشورمان را با . اسالمی ايران دارد
   از جمهوريهای سابق شوروی و جمهوری فدراتيو روسيه و

١٠ 
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  ....طبيعت زيبای
طريق روسيه با کشورهای اروپای غربی و شرقی مرتبط 

استاد . می کند و نقش يزرگی در ژئوپوليتيک ايران دارد
گيالن مرکز چايکاری کشور می باشد طبق آخرين اطالعات 

 کارخانه توليد جای ١٢٠ هزار هکتار باغ چای و ٣٢امروز 
و ساالنه کشور . استخشک در گيالن و مازنداران موجود 

 هزار تن برگ سبز توليد می کند و می رود ٤٠٠در حدود 
که در آينده نه چندان دور کشورمان از بابت چای مصرفی 
به خود کفايی برسد و صدور چای را در برنامه های 

استاد گيالن مرغوب ترين زيتون . صادراتی خود قرار دهد
غن بسيار به شمار می رود که هم ميوه آن و هم از رو

در استان گيالن بيش از يک . مرغوب آن استفاده می گردد
 درصد ٦٥ميليون اصله نهال زيتون موجود است که تقريبأ 

با در نظر گرفتن مصرف . محصول کشور را تامين می کند
 ميليون جمعيت ٦٥ کيلوگرم در سال نياز بيش از ١٢ساليانه 

سال است  هزار تن در ٧٨٠امروز کشور به روغن بالغ بر 
 هزار تن روغن نباتی در داخل ساالنه نياز ٣٢٠که با توليد 

اگر .  هزار تن روغن نباتی است٤٦٠به واردات حدود 
بتوانيم حداقل نيمی از کمبود روغن کشور را از طريق 
توسعه کشت زيتون در اراضی استاد بخصوص در توابع 
شهرستان رودبار که شرايط مناسب برای کشت زيتون دارد 

 ميليون دالر صرفه جويی ٢٠٠امين کنيم در سال حدود ت
  . ارزی خواهيم داشت

استاد گيالن يکی از مراکز بزرگ صنايع سبک و غذايی 
انواع و اقسام فر آورده های صنعتی و . بشمار می رود

در دهه . غذائی در بازارهای کشور عرض اندام می نمايد
يع سنگين های آخر استان به يکی از مراکز با اهميت صنا

تبديل می گردد و توسعه آن در صدر برنامه های استان قرار 
امروز توسعه سريع صنايع در استان هرچه . گرفته است

بيشتر منابع طبيعی را بخدمت گرفته است و شيوه های 
استثمار فزاينده منابع طبيعی را در برنامه خود قرار داده 

از زمين به بدين ترتيب در حين استفاده هرچه بيشتر . است
منظور تئليد کشاورزی، از بين بردن جنگها، استفاده فزاينده 
از شکار حيوانات وحشی، نسل ما به استثمار منابع زير 
زمين هم پرداخته است و با پيشرفت نيروهای استثمار بيش 
از حد و فشرده از زمينهای مزروعی از طرف زمينداران 

دم تطبيق تناوب برای هرچه بيشتر از دياد غذايی در آن، ع
منجر به نابودی، فرسايش خاکها در مقياس وسع گرديده 

بطوريکه می بينيم استان گيالن در راستای توسعه . است
پايدار به پيش ميرود لذا بررسی محافظت از محيط زيست 

  . در چارچوب توسعه پايدار بايد عملی گردد
در سالهای گذشته کنشهای متقابل حفاظت از محيط زيست و 

نوع زيستی و توسعه پايدار اجتماعی، اقتصادی تا حدودی ت
در بعضی از کشورهای جهان برنامه های . شناخته شده است

توسعه پايدار به طرزی طرحی می شود که خسارت وارده 
. به محيط زيست و تنوع زيستی را به حداقل تقليل دهد

امروز دولتهای و موسسات بين المللی رابطه بين حفاظت از 
 زيست و تنوع زيستی و توسعه پايدار را پذيرفته اند و محيط

احتماال وظيفه طراحی روشنهای علمی و اجرای آنها را در 
زمينه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در اوايل قرن 
بيست و يکم در اولويت و صدور برنامه های خود قرار 

  . خواهند داد
  

  
  
  
  
  

ن علوم طبيعی و در شرايط کنونی هدف ما بايد توام ساخت
  علوم اجتماعی در طراحی راهبردها بمنظور راهنمايی در 

در دهه های آخر قرن . استفاده منطقی از منابع طبيعی باشد
  بيستم شناخت وابستگی و روابط متقابل بين حفاظت از محيط 
زيست و توسعه اجتماعی و اقتصادی با شناخت فزاينده 

در اين .  استاشتراک طبيعت و فرهنگ همزمان گرديده
 تشکيل ١٩٧٢راستا مجمع عمومی يونسکو که در سال 

گرديد حفاظت از ميراث فرهنگی و طبيعی جهان را 
يکی از عوامل تعيين کننده تخريب محيط . بتصويب رسانيد

فرسايش خاکهای . زيست در استاد فرسايش خاک می باشد
بع زراعی به کوير از جمله فراينده هايی هستند که نه تنها منا

خاک و آب منطقه بلکه تمام بنيادهای ترکيبی اکوسيستم و 
وجود . همچنين تمدن کشاورزی را مورد تهديد قرار می دهند

شيب زياد در مناطق کوهستانی استان شدت بارنهای 
موسمی، فقدان سيستم حفاظتی بيولوژيکی، هيدروتکنيکی و 
آگروتکنيکی، نابودی جنگلها بخصوص جنگلهای کوهستانی 

در منطق آستارا و انزلی بخصوص در (پنجاه سال گذشته در 
باعث فرسايش خاکها در مناطق کوهستانی ) منطقه طالش

در بين اين عوامل فرسايش جنگلها از نقش مهم بر . گرديد
  . خور دارند

 بخش تقسيم گرديده ٥جنگلهای کشور در حال حاضر به 
 در شمال) هيرکانی(است يکی از بخشها، جنگلهای خزری 

در .) استانهای گيالن و مازنداران را احاطه کرده است(
 کيلومتر در شمال غرب تا کليداعی در شمال ٨٠٠حدود 

 ميليون هکتار ٩٢/١شرق واقع شده است و مساحت کل آن 
 ميليون هکتار از اين جنگلها را جنگلهای ٣/١. می باشد

جنگلهای شمال از جمله جنگلهای . تجارتی تشکيل می دهد
گيالن از مرغوب ترين جنگلهای جهان به شمار می استان 

اين جنگلها در . روند که ترکيب فلوريستی بسيار عنی دارند
در اين جنگلها درختان بسيار . نوع خود در دنيا بی نظيرند

از (نادر در جهان که امروز در کتابهای قروز قرار گرفتند 
) جمله درخت انجيلی، برگ بو، اوکاليپتوس، شمشاد و غيره

  . موجود می باشند
نابودی جنگلهای ذيقيمت گيالن و مازنداران در گذشته، 
استثمار بی رويه و غير علمی اين ثروت عظيم ملی بمنظور 

و از طرف سواداگران مبل ) در طالش(توليد سلولز و کاغذ 
در دهه های آخر عصر گذاشته و بکار بردن درختان ذيقيمت 

فالکتباری برای بقای و صنعتی بمنظور سوختن، پيامدهای 
جنگلها دارد و ضربه مهلکی هم به محيط زيستمان وارد 

استانهای (در يک سفر چند روزه به شمال کشور . کرده است
بدون هيچگونه تحقيقات ) مازنداران و گيالن منطقه طالش

زيربنايی می توان در يافت که ميزان تخلفات و شدت تخريب 
چاره اساسی برای اين جنگلها و مراتع بحدی است که اگر 

مساله انديشيد نشود از يک نعمت طبيعی بنام جنگل محروم 
طبق اطالعات موجود شدت تخريب جنگلها و . خواهيم شد

 درصد انزايش يافته ٤٨مراتع تا اوايل انقالب اسالمی حدود 
در اينجا بجاست گفته شود که بازماندگان اصلی فاجعه . بود

انهای شمالی تنها نسل آينده تخريب جنگل در کشور و در است
خواهد بود که اين بی تفاوتی و خرابکاری را به اجدادشان 

  .نخواهند بخشيد
سيل مخرب مايوله و سيلهای وحشتناک در ساير نقاط استان 

  گيالن و مازنداران خسارت سنگينی را به اقتصاد کشور 
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  ....طبيعت زيبای
ودی چوب در جنگلهای خزری شمالی، کل موج. وارد کرد
طبق .  ميليون متر مکعب تخمين زده می شود٣٥٨سرپايی 

در ) ٢٠١٥٨روزنامه اطالعات شماره (آمارهای رسمی 
 ٥/١در حدود )  ١٣٥٦ تا ١٣٢٤از سال ( سال ٣٢مدت 

ميليون هکتار از سطح جنگلهای شمال کاسته شده است که 
اين يک چديده تراژيک و يک صفحه سياه در کارنامه حکام 

  . مه دوره شاهنشاهی استخود کا
اگر شتاب موجود در تخريب جنگلهای شمال را بررسی کنيم 

 ٥٠در آنصورت می شود احتمال نابودی کامل آنها را در 
تخريب ناجوانمردانه جنگلهای پرارزش . سال آينده تخمين زد

در منطقه آستارا و طالش در گذشته اين پيشفرض را منطقی 
ناسان اظهار می دارند که امروز کارش. جلوه گر می کند

 درصد خاک ٢٥برای ايجاد توازن در محيط زيست حداقل 
در کشور . کشور بايد زير پوشش گياهی در واقع جنگل باشد

 ميليون ٤٠ درصد است و ما امروز نياز به ٧ما اين رقم 
 سال قبل در ٥٠. هکتار نهال کاری و جنگل کاری داريم
ثه جاری شدن سيل اياالت شمال کشور بخصوص گيالن حاد

مطرح نبود ولی امروز بر اثر تخريب جنگلهای شمال 
بخصوص جنگلهای کوهستانی جاری شدن سيل در استانهای 
. گيالن و مازنداران به يک حادثه عادی تبديل گرديده است

سيل در مسير خود خاکهای حاصلخيز استانهای شمالی را 
 برای شسته از صحنه کشاورزی خارج می نمايد در حاليکه

. تشکيل هر سانتی متر آن صد سال وقت الزم می باشد
امروز در اکثر کشورهای جهان حفاظت جنگلها در برنامه 
های دولتی و بنايادهای حفاظتی محيط زيست قرار دارد و 

بشريت . اقدامات جدی برای حراست آنها انجام داده می شود
که متمدن جنگلها را نه فقط به عنوان چشم انداز زيبا بل

تضمين کننده بقای منابع آبی و خاکی بخصوص بزرگترين 
امروز معين گرديده که . منبع توليد اکسيژن بحساب می آورد
 تن مواد الی توليد می ٤هر هکتار جنگل در عرض سال 

بطوريکه می دانيم مواد آلی يکی از ارگانهای مهم . کند
نتايج تحقيقات دانشمندان . حاصلخيزی خاک بشمار می رود

جمهوری فدراتيو روسيه و جمهوری آذربايجان نشان می 
 هزار متر مکعب آب ٢دهد که يک هکتار جنگل معادل 

تصفيه شده به موجودات زنده هديه می کند ضمن اينکه 
جنگلها با کنترل جريان آب و روانات مانع بروز سيالب و 

نقش و اهميت جنگل در حفظ منابع . فرسايش خاک می شوند
 زيست بخصوص در توليد مواد غذايی در طبيعی و محيط

دهه آخر قرن گذشته مورد توجه دست اندر کاران محيط 
در اينجا بايد گفته شود . زيست و دانشمندان قرار گرفته است

که سيکل توليد مواد غذايی برای عالم زنده رونمايی است که 
زيربنای آن در کشورهانيکه روابط انسان با طبعيت وحشيانه 

وشش گياهی معدوم گرديده است، امروز توليد مواد بوده و پ
بر عکس در . غذايی با مشکالت عديده ای روبرو است

کشورهائيکه پوشش گياهی حفظ گرديده توليد مواد غذائی 
در اين کشورها وجود پوشش گياهی . بمراتب آسانتر می باشد

از فرسايش، رواناب و سيلها هم جلوگيری کرده باعث حفظ 
نابودی پوشش گياهی و در درجه . ی گرددمحيط زيست م

اول جنگلها يکی از عوامل اساسی پيدايش اثرات گلخانه ای 
  . است

  
  

  
  
  
  
  

در نتيجه کاهش و نابودی جنگلها، گاز کربنيک توليدی نمی 
تواند در مقياس بزرگ تبديل به مواد قندی ومواد غذائی شود 

  فاع بيش و در فضا بمقدار زيادی انباشته می شود و در ارت
 کيلومتری زمين يک اليه تشکيل می دهد و همين مانع ٢٠از 

در نتيجه گرما در . از خروج گرما از سطح زمين می گردد
افزايش گرما موجب . سطح زمين رو به افزايش می گذارد

آب شدن يخها در اقيانوسهای منجمنده و يخچالهای طبيعی 
ا باال رفته می گردد و در نتيجه سطح آب اقيانوسها و درياه

گرما همچنين باعث . قسمت بزرگی از خشکی را می بلعد
ازدياد فزاينده گرما نابودی بيوسفر و . بروز خشکی می گردد

بشريت را تسريع خواهد نمود و اين مشکلی است عظيم 
امروز افزايش گرمای کره زمين، پديده اثرات . برای بشريت

ه ای نبوده گلخانه ای و تخريب اليه اوزون يک مشکل منطق
بلکه بين المللی است و برای همين هم سازمانهای بين المللی 

 و آژانس بين المللی آتمی به WFB, F.A.O, WFCنظير 
در امر محافظت از محيط زيست، . فکر چاره انديشی افتادند

حفظ پوشش گياهی و در درجه اول جنگلها امکانات بالقوه 
البته بين . ه انددر جهان موجودند که هنوز بالفعل نگرديد

المللی کردن اين مسائل دليل بر آن نيست که ما در مقياس 
بايد درک . استان و کشور نشسته دست روی دستمان بگذاريم

کنيم که ما نيز جدا از جهان نيستم و بنوبه خود در مکان 
زيستمان زنگ خطر را زده و بفکر چاره باشيم و اين کاری 

امروز . م بايد انجام گيرداست که در مقياس استان گيالن ه
بشريت مترقی به جايی رسيده است که، زمينه حفظ منابع 
طبيعی، محيط زيست و توليد مواد غذائی تطبيق تدابير و 
کارهای غير علمی را قبول ندارد و خواستار انجام تدابير 

پيشرفت سريع علمی . علمی با پيش بينی های الزم می باشد
شرده بطور کلی توسعه و صنعتی در استان، زراعت ف

پايدار، بايد همگام با اتخاذ تدابير اساسی حفاظت از محيط 
در غير اينصورت نه توسعۀ پايدار و . زيستمان عملی گردد

  . داشت. نه محيط زيست مناسب خواهيم
يکی از مسائلی که امروز در محيط زيست استان اظهار 

 سال ٥٠وجود می نمايد آلودگی آب دريای خزر می باشد در 
گذشته استثمار ذخاير نفتی دريا در مناطق دور از ساحل و 
در نزديکی ساحل استثمار فشرده و فزاينده منابع نفتی دريا 

در سواحل جمهوری آذربايجان و ) ١٩٩٥سالهای بعد از (
جمهوريهای قزاقستان و ترکمنستان به آلودگی شديد دريای 

ؤلگاؤدن در آلودگی شديد رودخانه های هظيم . خزر انجاميد
آلودگی . جمهوری فدراتيو روسيه که دريای خزر می ريزند

آلودگی شديد دريا را » متالورژی«با فصوالت صنايع نفتی 
بعمل آورده و در نتيجه ضربه بزرگی به توليد ماهی و 

آلودگی دريای خزر از طرف . خاويار وارد کرده است
 کشورهای همسايه و تشديد آن در آينده نزديک از طرف

شرکتهای نفتی جهان خسارات غير قابل جبران به بار خواهد 
نسل مرغوبترين ماهيها از بين رفته مقدار خاويار . آورد

توليدی بشدت تنزل پيدا کرده است که ضربه مهلکی به 
اقتصاد کشورمان وارد خواهد نمود وقت آن رسيده است که 
مقامات دولتی کشور بخصوص استانهای گيالن و مازنداران 
اقدامات جدی بين المللی برای پاکی آب دريای خزر انجام 
داده و با کنسرسيوم نفت که به استثمار منابع نفتی جمهوری 
آذربايجان در دريای خزر مشغول است و همچنين با ديگر 

  . دول همسايه به مذاکره بپردازند
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  ....طبيعت زيبای
ه بيشتر مورد آلودگی واقع شده، تاالب در بين منابع آبی ک

تاالب انزلی يا به قول گيالنيها . بندر انزلی را ميتوان نام برد
مرداب انزلی يکی از تاالبهای زيبا کشور و استان بوده و 

آلودگيهای . چون تاالب هنوز زنده و در فعاليت می باشد
ناشی از توسعه صنعت و کشاورزی در پنجاه سال گذشته 

لکی به محيط زيست استان بخصوص اين ضربه مه
اکوسيستم آبی زده و امروز اسم مرداب به اين مخزن بزرگ 

 ١٧اين تاالب در بين . آبی بيشتر به حقيقت نزديک می باشد
 تاالب موجود استان زيبای گيالن، ٣تاالب کشور و 
 رودخانه ٣٢ رودخانه اصلی و ١٨. بزرگترين می باشد

انند يک زير مجموعه از فرعی به تاالب انزلی که م
اهميت و . می ريزد. اکوسيستم دريای خزر می باشد

ضرورت زيست محيطی تاالب انزلی به دو عامل مهم 
گونه های . موجودات زنده گياهی و جانوری بسته می باشد

نادر و کمياب پرندگان، جانوران آبزی و الله های آبی از 
های زيستی و نعمتهای زيبا طبعيت بوده و می تواند جاذبه 

  . جانوری منطقه را تشکيل دهد
پنجاه سال قبل تاالب انزلی در جلوی چشم نويسنده اين کتاب 

در آن دوره مؤلف در دبيرستان فرودوسی بندر انزلی . برد
در محلی که آب دريا و تاالب همديگر را در آغوش می 
کشيدند به تحصيل مشغول بود و شب و روز از زيبائيهای 

استادان پير و جوان هنرهای تجسمی . ی بردتاالب لذت م
شعرا و . منظره های زيبا تاالب را روی تابلو می آوردند

هنوز هم بياد دارم . نويسندگان زيبائی محيط را می سرودند
نقاش جوان بنام آقای آذرگين که نقاشخانه خود را زير پل در 
کنار آبهای نيلگون تاالب داير کرده بود صبحها و عصرها 

تاالب . ظر زيبا تاالب را با مهارت روی تابلو می آوردمنا
مخزنی بود بزرگ و تميز که سطح آن با نيلوفرهای زيبا 

کشتيهای باری از دريا و از زير پلهای متحرک . پوشانده بود
گذشته و در اسکله های تاالب لنگر می انداختند و منظره 

گ، طبيعت يک هديه بزر. زيبائی به پندر انزلی می دادند
نگين نيلوفری به منطقه بخشيده بود و ما ساکنين اين مرز و 
بوم در حفاظت آن موظف بوديم ولی عهد شکنانه به اين 
وظيفه خود عمل نکرديم و تاالب را به مرداب تبديل نموديم 
که امروز بزحمت تفس می کشد و بار سنگين احيای آن را 

  . بر دوش نسلهای آينده گذاشتيم
مات زيست محيطی استان گيالن آلودگی طبق اطالعات مقا

تاالب .  تن در هکتار می رسد٣ تا ٥/٢تاالب هم اکنون به 
انزلی پناهگاه پرندگان مهاجر که از شمال و مناطق سردسير 
سيبری و روسيه بسوی آبهای گرم جنوب پرواز می کنند 

اين پرندگان از تاالب انزلی بعنوان ترانزيت . بشمار می رود
کردند و اواخر پاييز و اوايل زمستان هزاران استفاده می 

گونه نادر پرندگان به تاالب زيبايی بخصوص می دادند و 
تاالب هم وظايف ميهمان نوازی خود را بنحو عالی انجام می 

آب تميز، مواد عذائی کافی، اقليم ماليم منطقه، هر سال . داد
مهمانان جديدی را به اين منطقه جلب می کرد ولی امروز 

. ضع تاالب برای پرندگان ميهمان خالی از خطر نيستو
آلودگی آب، انباشته شدن زباله و فضوالت کارخانه های 
شيميايی محيط غذايی را برای پرندگان زهر آلود کرده و 
مانند سابق از تماشای پرندگان زيبا، غازهای خاکستری، 
انواع اردکها، درنا، چنگر، حواصيل، پليکايها، فالسينگو و 

  صدها . گر پرندگان آبزی و کنار آبزی محروم می باشيمدي

  
  
  
  
  

قطعه اردکهای نادر، سرسبز، مرمری و غيره در اين تاالب 
سطح تاالب . زمستان گذارانی و جوجه آوری می کردند

سفره مزينی را می ماند ولی حاال شاهد اين صحنه های 
رندگان بايد اظهار نمود که تاالب تنها پناهگاه پ. جاذب نيستيم

مهاجر نبوده بلکه دارای ذخيره گاههای منايب در حفظ و 
در شرايط . تامين بقايای نسل آبزيان منطقه نيز می باشد

 ٤٠آلودگی امروزی تاالب، سالمت و موجوديت بيش از 
  . گونه ماهی در خطر می باشد

يکی از علل آلودگی تاالب بندر انزلی توسعه رشد سريع گياه 
ب می باشد اين گياه در سالهای گذشته از آزوال در سطح تاال

هندوستان به منظور حاصلخيزی زمينهای کشاورزی آورده 
شد و در آن موقع کسی قادر به پيش بينی نبود که اين گياه 

گياه . خيرخواه به يکی از دشمنان تاالب تبديل خواهد شد
آزوال بسرعت در سطح تاالب کسترش می يابد و برای 

مسئله سر اين . وشت ساز تبديل می شودتاالب به عامل سرن
است که گياه سطح آب را می پوشاند و از نفوذ نور به عمق 
. تاالب جلوگيری می کند و اکسيژن موجود را می بلعد

امروز گياه آزوال را با غدهسرطانی می شود مقايسه کرد که 
چنگ در کلوی تاالب فرو برده از تنفس آن جلوگيری می 

ر فاضالب شهر رشت و شهرهای ديگر از سوی ديگ. نمايد
استان و روستاهای اطراف و رودخانه هائيکه به تاالب 
منتهی می شوند و روز به روز آلوده تر می شوند وضع را 

امروز در اطراف تاالب . بحرانی تر و خطرناکتر می کنند
زباله دانهای متعدد، قبرستانهای الستيکهای کهنه و از کار 

ساکنين اطراف تاالب روغن و مواد . ندافتاده جلب نظر می ک
نفتی را به تاالب می ريزند و يک محيط نامناسب برای 

در شرايط کنونی بخصوص در . جانداران ايجاد می نمايند
شهرهای بزرگ و مراکز صنعتی استان آلودگی هوا عرض 

  .اندام می کند و هر روز وضع بحرانی تر می گردد
 استان ده آلوده کنند بزرگ در بين آلوده کنندگان محيط زيست

  :که بيش از سايرين خطرناکند
اين گاز بسيار زيان آور بوده و تا حدی :  اکسيد دو کربن-١

بر بعادل گرمای جو تأثير می گذارد از سوخت ناقص مواد 
فسيل مانند نفت، فر آورده های نفتی، ذغال، هيزم در صنايع 

 موتوری فلزی، نفتی، کارخانه های شيمی و وسايل نقليه
تراکم بيش از حد اين گازبه ازدياد حرارت . توليد می شود

محيط زيست، تفليل کلی مقدار اکسيژن در فضای حاکم و 
  .بيوسفر می انجامد و ضربه به کمربند اکسيژن می زند

از سوختن محصوالت گوناگون کربن دار :  گاز کربنيک-٢
گرمای تراکم بيش از حد اين گاز در بيوسفر . بوجود می آيد

تراکم اين گاز . سطح زمين را تا حد خطرناکی باال می برد
  . تعدل گرمای جو را هم بهم می زند

اين گاز بسيار خطرناک بوده موجب بروز :  اکسيد ازت-٣
. بيماريهای تنفسی و بر نشيب کودکان و نوزادان می شود

اين اکسيد از موتور هواپيماها، کوره های زباله سوزی، از 
ا، از کارخانجات و حريق جنگلها و مصرف کوده

نيروگاههای برق توليد می شود و مانند مه غليظی اطراف 
  .را فرا می گيرد

هوا را آلوده کرده و بيماريهای تنفسی :  گاز سولفورو-٤
اين گاز به گياهان و درختان آسيب فراوانی . ايجاد می نمايد

ها، از دودهای مراکز انرژی کارخانه ها، اتومبيل. می زند
  تراکم اين گاز سنگهای آهکی، . سوخت خانگی توليد می شود

١٣ 
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  ....طبيعت زيبای
ساختمانها و برخی منسوجات ساخته شده از مواد مصنوعی 

  . را می فرسايد و از بين می برد
بطور کلی در فاضالبها پيدا می شود و بويژه از :  فسفاتها-٥

يميايی در مواد پاک کننده، فاضالب زارعی که کودهای ش
آنها مصرف می شود بخصوص مزارع برنج و از زباله 
. های محل پرورش طيور و جانوران اهالی توليد می شود

فسفاتها از عوامل اصلی فساد آبها، تاالبها و رودخانه ها 
  .بشمار می رود

تراکم آن بر آنزيمها اثر می گذارد و موجب :  سرب-٦
سرب مواد نفتی منبع اصلی . اختالل سوخت و ساز می شود

. می باشند که بمنظور تقليل قدرت انفجار اضافه می گردد
سرب همچنين از صنايع شيميايی، داروهای دفع آفات 

سرب در . جانوری و گياهی به محيط اطراف اضافه می شود
  . رسوبات دريايی و آبهای شيرين مخازن انباشته می شود

د و در  جيوه يکی از سموم مؤثر غذايی محسوب می گرد-٧
جيوه بر . درجه اول ماهيها و سخت پوستان را آلوده می کند

تراکم جيوه همچنين از . سيستم اعصاب تأثير منفی دارد
مصرف مواد محترقه، فسيلها، المپهای الکتريکی از کار 
افتاده، از صنعت کلر و قيالی کارخانجات رنگ سازی و 

جزء جيوه . الکتريکی از صنعت خمير کاغذ توليد می شود
  . سمهای خطرناک محسوب می شود

تراکم نفت در سطح زمين و منابع آبی بخصوص :  نفت-٨
جانداران . تاالبهای استان اثرات بومی بسيار مضری دارد

بخصوص حيوانات ذره بينی را که در سطح درياها شناور يا 
به ماهيها، پستانداران، پرندگان . غوطه ورند مسموم می کند

. گان مهاجر آسيب سختی می رسانددريايی بخصوص پرند
در دنيای امروز آلودگی دريای خزر مشکل بزرگی برای 

  . ساکنين اطرافش ايجاد کرده است
مواد شيميايی کشنده انگلهای گياهی و :  مواد شيميايی-٩

جانوری، اين مواد در غلظتهای بسيار پايين مواد بسيار 
  .مسموم کننده برای سخت پوستان بشمار می رود

در کشاورزی :  کودهای با منشاء از تی و نيتراتی-١٠
معاصر ايران بخصوص در استانهای شمالی امروز از اوره 
و ساير کودهای از تی با منشاء نيتراتی بيش از حد استفاده 

علت اين امر آن است که دولت برای خريد کود به . می گردد
تطبيق کودهای از تی . کشاورزان سوبيست بزرگی می دهد

ث بزرگی ميوه گرديده سيمای تجارتی خوبی به محصول باع
می دهد و در نتيجه از فروش آنها نفع بزرگی عايد 

لذا بيش از ساير کودها، از کودهای از . کشاورزان می گردد
. تی استفاده می گردد که آلودگی محصوالت را در پی دارد

تنظيم نشدن سيستم غذايی گياهان کشاورزی باعث گرديده که 
ودهای فسفری کمتر استفاده گردد و از پتاس يا اصال از ک

استفاده نمی شود يا به مقدار ناچيز مورد استفاده واقع می 
. شود در نتيجه آلودگی نيتراتی در مزارع ايجاد می گردد

نيتراتها بسهولت شسته شده به طبقات پايين رسوخ پيدا می 
. کند در نتيجه آبهای زير زمينی هم آلوده می گردند

محصوالت آلوده به نيتراتها و نيتريتها به ارگانيزم انسان و 
  حيوان رسوخ پيدا می کنند و در نتيجه حوادث پوتولوژيکی 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

نيتراتها بسهولت وارد خون شده . در بدن ايجاد می نمايند
  گلوبولهای قرمز را فلج می نمايند و در نتيجه گلبولها قادر به 

ژن رسانی به سلولها می باشد اجرای وظايف خود که اکسي
  . نمی شوند و در ارگانيزم مرض سيانور بعمل می آيد

مسموميت نتيراتی برای نوزادان و خردساالن بسيار 
  . خطرناک است

اين عامل آلودگی محيط در دهه های آخر :  تشعشعات-١١
در استان گيالن . قرن کنونی توسعه بسيار زيادی يافته است

بطوريکه معلوم .  طبيعی موجود استپر توافشانی هسته ای
است در استان سنگهای آهکی و ساير سنگهای مادر دارای 
ايزوتوپهای راديواکتيو بخصوص استرانسيوم موجود می 

اين سنگها بر اثر فرسايش خاک و يا استخراج معادن . باشد
به سطح زمين پراکنده شده و در موارد بخصوص شروع به 

ئله اين است که ذرات بعضی مس. اشعه پراکنی می نمايد
 هزار سال اشعه پراکنی ٢٠ -٣عناصر قادرند در مدت 

البته . نمايند و امروز قادر نيستيم که از آن جلوگيری نمائيم
موجود می ) Dezactivation(عوامل کم فعال کردن ذرات 

باشد ولی امروز به طور کامل انسان قادر نيست از اشعه 
ايزوتوپ ( مواد راديواکتيو .پراکنی آنها جلوگيری نمايد

از . در کودهای فسفری هم موجود است) ٢٦ -فسفری 
) ايزوتوپهای آنها(عناصر راديواکتيو راديوم، اورانيوم، يد، 

اطالعات موجود نشانگر آن است . در نفت خام هم موجودند
که در مناطق ساحلی دريای خزر درجه اشعه پراکنی هسته 

در . در ساعت است ميکرورونتگن ١٥٠ -٤٠ای بين 
سواحل بندر انزلی هم درجه اشعه پراکنی زياد بوده و در 
خيلی موارد مقدار اشعه هسته ای بمراتب بيش از حد تعيين 

 -٧بايد تذکر داد که مقدار اشعه بين . می باشد) نرمال(شده 
.  ميکرو رونتگن در ساعت عادی و نرمال می باشد١٢

ه ای باعث بروز وجود بيش از حد تعيين شده اشعه هست
انواع امراضی سرطانی بخصوص سرطان پوست، خلق و 

  .سرطان خون می گردد) ليکومی(بينی و 
در سالهای اخير در مقياس استان تدابيری بمنظور خفاظت 
از محيط زيست انجام گرفته بر طبق اطالعات موجود 

در چند سال گذشته در ) ١٥٥روزنامه اطالعات شماره (
ر جنگل مصنوعی در استان گيالن  هزار هکتا٤٠حدود 

مقامات مسئول جهان کشاورزی اعالم نمودند . احداث گرديد
 هکتار جنگل کاری در استان ٥٠٠ هزار ٣که ساليانه حدود 
مقامات اجرايی استان خروم دام و انسان . صورت می گيرد

از جنگل را برنامه ريزی کردند و به مرحله اخترا در 
برای جلوگيری از تخريب منابع آوردند و اين اقدام جدی 

 آبادی و ١٥٠٠امروز وجود بيش از . طبيعی بايد بشمار رود
 هزار واحد دامی در داخل جنگل در ٨٠٠يک ميليون و 

در دو سال . استان عامل مهمی در تخريب جنگل می باشد
 خانوار جنگل نشين و حدود ٣٣٤گذشته اجرای طرح خروج 

زه شهرستان آستارا . هزار واحد دامی از جنگل در ح٦٠
بمورد اجرا گذاشته شده و برنامه احيای جنگلهای مخروبه 

  . اين منطقه نيز در دست اجرا می باشد
اين مودان ) سبزها(در سال گذشته دوستداران محيط زيست 

  و زنان فداکار در تاالب بند انزلی اقدامات پاکسازی تاالب را
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  ....طبيعت زيبای
 سال گذشته اقدامات مهمی مبنی بر ازدياد در چند. انجام دادند

فضای سبز در شهرها و روستاها انجام گرفته و برنامه های 
امروز وقت .مبارزه با فرسايش نيز در دست اجرا می باشد

آن رسيده است که با برنامه ريزی مناسب و اعمال مديريت 
کار آمد و با همکاری مراکز دانشگاهی و فرهنگی مسائل 

لودگی و تخريب محيط زيست و منابع طبيعی به مبارزه با آ
فقط در اين شرايط خواهيم . يک فرهنگ عمومی تبديل شد

  .توانست از تخريب کامل منابع طبيعی جلوگيری نمائيم
دانشمندان و دست اندرکاران محيط زيست معتقدند که اگر به 
منابع طبيعی کشور توجه علمی انجام پذيرد از نظر اقتصادی 

بايد نظر داشت که حفاظت .  هم تامين خواهد شدخود کفائی
از منابع طبيعی و پوشش گياهی دليل بر عدم بهره برداری 
از آنها نمی باشد بلکه تطبيق تدابير حفاظتی بهره برداری 
بهينه و اصولی از منابع طبيعی را تامين خواهد نمود و در 
اين شرايط بهره وری هم باال خواهد رفت سازمان 

ستان گيالن در چند سال گذشته اقدامات جدی کشاورزی ا
برای تعويض شيوه های مبارزه شيميايی با بيماريها و آفات 

طبق . گياهان کشاورزی با روشهای بيولوژيکی انجام داد
 هزار هکتار از شاليزارها مبارزه ٥٠اطالعات موجود در 

بيولوژيکی عليه آفات برنج انجام داده شده که بسيار پرثمر 
بدين ترتيب از استعمال صدها تن مواد سمی . ستبوده ا

شيميايی که سرطان زا هم ميباشند جلوگيری گرديده و از 
تعويض . نظر اکولوژيکی محصول تميز برنج بدست آمد

بنزين سرب دار با بنزين تميز يکی از اقدامات بسيار مهم 
  . مقامات استان در مبارزه با آلودگی هوا می باشد

ز آلودگی محيط زيست اقدامات زير را بمنظور جلوگيری ا
  : بايد بموقع اجرا گذاشت

 حفاظت از پوشش گياهی و احيای آن با تدابير -١
  ) Fitorneloiorativ(فيتومليئوراتيو 

   حفاظت از منابع آب – ٢
  ) با احيای پوشش گياهی( جلوگيری از سيالبها -٣
در مناطق کوهستانی و شيبها ) شمه چينی( تراسبندی -٤
  نظور کشت و زرعبم
   جلوگيری از فرسايش فزاينده خاک -٥
    جلوگيری از لغزش خاک-٦
   تالش بيولوژيک برای نابودی پسماندهای ارگانيکه -٧
 تعويض مبارزات شيميايی با امراضی و آفات گياهی با -٨

  شيوه های مبارزات بيولوژيکی 
 تنظيم علمی سيستم تغذيه گياهان و جلوگيری از تطبيق -٩

  رويه کودهای از تی بی 
از تو ( تقويت با کتريهای تثبيت کننده ازت اتمسفر -١٠

با ) باکترها، قارچهای آسپرژيلوس، پنيسيليوم و غيره
  ) آزتوباکترين(استعمال کودهای باکتريال 

   اصالح کيفيت هوا-١١
 اتخاذ تدابير جدی بمنظور جلوگيری از مصرف -١٢

  بنزينهای سربدار
ظتی در مخازن رسمی و غير رسمی  تنظيم رژيم حفا-١٣

زباله و جلوگيری از سوزاندن آنها در حريم شهرها و مساکن 
  عمومی 

   جلوگيری از شستن تانکرهای نفتی در دريا و تاالبها-١٤
   پااليش آبهای آلوده صنعتی-١٥
١٦  

  
  
  
  
  

بر ) مونيتورينگ( تطبيق سيستم مشاهدات اختصاص -١٦
ر جلوگيری از تخريب و خاکها و منابع آبی استان بمنظو

  آلودگی آنها 
 انجام تحقيقات اختصاص بمنظور اندازه گيری اشعه -١٧

پراکنی هسته ای در شهرها بخصوص مناطق مسکونی 
  ساحلی و مناطق مورد فرسايش

 تدريس اصول مبارزه با آلودگی محيط زيست و حفاظت -١٨
  از منابع طبيعی در دانشگاهها و مدارس استان 

کاردها، کتابچه ها و مقاالت درباره مسائل  نشر پال-١٩
محيط زيست استان و تشکيل گردهماييهای علمی با شرکت 

  سبزها 
 انجام برنامه های تبليغاتی در رسانه های گروهی -٢٠

بخصوص راديو و تلويزيون استان يمنظور آشنايی کامل 
  . اهالی با مشکالت آلودگی محيط زيست

  پروفسور دکتر بهروز شکوری 
  
    
  

  جهان يکپارچه، در دستان امپرياليسم 

  
اهداف امپرياليسم، جهان را به زير سيطره اقتصادی ـ 

برای رسيدن به اين . سياسی و فرهنگی در آوردن است
در همين راستا، در . مقصد از هيچ جنايتی رويگردان نيست

اواخر قرن بيستم موفق شد تسلط خود را بر بسياری از 
دين وسيله منابع طبيعی و بازار بخش کشورها اعمال کند وب

بدين ترتيب جهان . بزرگی از جهان را به انحصار در آورد
به يک امپراطوری بزرگ تبديل شد که در راس آن  اياالت 

. از آن تاريخ دهها سال می گذرد.  متحده آمريکا قرار داشت
تحوالت شگرفی براثر مبارزات رهايی بخش خلقهای 

اين مبارزات . هان روی داده استکشورهای مستعمره در ج
امروز . باعث تغييرات زيادی درجغرافيای سياسی جهانی شد

اصطالح استعمار به مفهوم گذشته  معنای خود را از دست 
از آن تاريخ تا کنون بيش از يکصد و نود کشور . داده است

اما اکثريت اين کشورها به لحاظ . به استقالل دست يافته اند
نده نگداشته شده اند و مردم اين آنها همچنان اقتصادی عقب ما

نکته جالب توجه اينجاست که . با فقردست به گريبان هستند
اکثريت اين کشور دارای منابع طبيعی سرشارزير زمينی 

غرب از دادن (هستند که بعلت فقدان امکانات تکنولوژی 
و مالی ). تکنولوژی به اين کشورها خودداری می کند

روت طبيعی خود بهره برداری الزم را انجام نميتوانند از ث
درمقابل، کشورهای رشد يافته صنعتی يا استعمارگران . دهند

ديروزی با استفاده از قدرت تکنولوژی و نظامی منابع 
قرار ) چپاول(طبيعی اين کشورها را مورد بهره برداری 

يعنی مواد خام موجود در اين کشورها را به . ميدهند
همين مواد خام . ممکن در اختيار ميگيرندارزانترين قيمت 

را به کاالهای مصرفی  تبديل و با گرانترين قيمت در بازار 
  . همين کشورها بفروش می رسانند

 ايران يکی ازهمين کشورهايی است که از لحاظ 
اما بدليل نداشتن صنايع . سياسی به استقالل رسيده است

 احسن استفاده مدرن نمی تواند از منابع طبيعی خود به نحو
  بطور نمونه می توان اشاره کرد که کشور ايران در . کند

  ١٦ادامه در ص
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  ....جهان يکپارچه، در
  حاليکه يکی از بزرگترين کشورهای توليد کننده نفت خام در

جهان است، امکان تصفيه بنزين کافی برای مصارف داخلی 
وارد و مجبوراست بنزين را از خارج از کشور . را ندارد

  .کند
با وجود اينکه بيش از سی سال است حکومت بر آمده از 

هنوز برای برای حفظ استقالل . انقالب ايران را اداره ميکند
يکی از بزرگترين .  با امپرياليسم جهانی در حال جنگ است

داليل عدم موفقيت در اين جنگ، عبارت است از اينکه 
االهای صنعتی و ايران صادر کننده مواد خام و وارد کننده ک

اين درگيری سياسی با آمريکا و هم پيمانان او . مصرفی است
بدليل آنکه راه اصولی و منطقی را طی نکرده است، به 

عدم توجه . شدت منافع ملی ما را زير ضربه قرار داده است
حاکميت به توليد ملی و سرمايه های فکری و رويکرد به 

ازده و سود آور رانت خواری و سرمايه گذاری های زود ب
مانند واردات بی حساب کتاب، توسط نورچشمی ها و 
ارگانهای امنيتی ـ نظامی و اتکا به فروش نفت بعنوان يگانه 
تامين کننده ارز مورد نياز کشور يکی از بزرگترين 

اين فاجعه در شرايط . خطاهای حاکميت کشور بوده وهست
هم . دهدبحرانی امروز کشور  بيش از پيش خود را نشان مي

اکنون حتی حاکميت اذعان دارد که در صورت تحريم نفت 
از جانب آمريکا و متحدين آن ضربه مهلکی به پيکراقتصاد 

تحريم اقتصادی ميتواند  اقتصاد ايران . ايران وارد خواهد شد
قيمت ها را بيش از . مواد غذائی را  کمياب نمايد. را فلج کند

در .  مراتب کم کندحد افزايش دهد وقدرت خريد مردم به
چنين حالتی گرسنگی و هزاران عواقب ناگوار اجتماعی 

  .ديگر بويژه برای زحمتکشان در پی خواهد داشت
حاکمان کنونی با ادامه اين سياست غلط نه تنها به ملت 

نخواهند کرد، بلکه با تشديد ) چنانچه مدعی هستند(خدمت 
ی مواجه شرايط بحرانی امنيت ملی کشور را نيز با خطر جد

حاکميت ايران اگر قصد ندارد از تاريخ ايران . خواهند نمود
و جهان درس بياموزد، ال اقل نگاهی بيندازد به حوادث اخير 

در کشورهای عربی که حاکمان مستبد و مادام . در منطقه
حکومت های . العمر سرکار بودند، انقالبهای سياسی رخ داد

آزادی . ا رهايی يافتندمردم از سلطه ديکتاتوره. مستبد رفتند
با تغيير حکومت های . های نسبی  برای مردم ايجاد شد

ديکتاتوری جای خود . مستبد اوضاع سياسی نيز تغيير کرد
سردمداران رژيم بايد . را به آزاديهای نسبتا دمکراتيک داد

درک کنند که ايران در مقايسه با کشورهای عربی منطقه از 
در نتيجه . ک برخوردار استسابقه چندين انقالب دمکراتي

همين انقالبات تغييرات سياسی و تحوالت اجتماعی جدی در 
ايران تنها کشوری است در .  کشور صورت گرفته است

. منطقه، که بيش از صد سال است دارای قانون اساسی است
که اگر همان قانون اساسی صد سال پيش، امروز اجرا شود 

  .  خواهد شدبخش بزرگی از خواستهای مردم عملی
از ديگر سو نزديک به يک قرن پيش در 
همسايگی شمال کشور ما سوسياليست ها حکومت را بدست 

در اين کشور ثروت ملی به مالکيت اجتماعی در . گرفتند
  کار،تحصيل، مسکن و بهداشت و درمان حق همگانی . آمد
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
اقتصاد کشور همسايه عليرغم مشکالت و عقب ماندگی . شد
  .  همت کار وتالش همگانی به سرعت رشد و شکوفا شدبه

حکومت شوراها که  مرکز ثقل آن را کارگران  در دست 
  داشتند، نشان داد در کوتاهترين مدت می توان از يک کشور 

عقب مانده، کشوری پيشرفته ومدرن ساخت، که قبال حتی 
اين حادثه . سخن گفتن از آن به آرزوی دست نيافتنی می ماند

يخی چراغ راهنمايی بود برای ديگر خلقهای جهان که تار
. خواهان برون رفت از عقب ماندگی و فقر و فالکت بودند

طبيعی است که خلقهای ايران که در همسايگی اين کشور 
انگليسيها که . قرار داشتند، بيش از ديگران تاثير پذير باشند

ايران را در سيطره خود داشتند، برای جلوگيری از نفوذ 
رضا خان .  تفکر سوسياليستی رضاخان را سرکار آوردند

اين رسالت تاريخی را بشکل احسن برای سرمايه داری 
او مخالفين خود را اعم از . جهانی به مرحله اجرا در آورد

سران قبايل و روشنفکران  ترقی خواه و جوان را از صحنه 
تا مبادا تفکر سوسياليستی در کشور رشد . سياست حذف کرد

قانون ضد کمونيستی موسوم به قانون سياه را از . دکن
تصويب گذراند و بر اساس آن فعاليت حزب کمونيست و 
اتحاديه های کارگری را ممنوع  و کمونيست ها و 
روشنفکران ترقی خواه را به زندان انداخت و به شديدترين 
شيوه های غير انسانی آنها را مورد اذيت و آزار قرار داد و 

بعد از مرگ رضا خان پسر او .   نيز به قتل رساندعده ای را
محمد رضا با دستور اين بارآمريکاييها حکومت ملی 

هزاران ميهن پرست را به . آذربايجان را سرکوب نمود
حکومت ملی مصدق را . کشتارگاهها و به تعبيدگاهها فرستاد

سرنگون کرد و حزب توده ايران را با کشت و کشتار دست 
اما در نهايت او . سياست ايران خارج نمودجمعی از صحنه 

  . نيز قربانی سياست ضد ملی خود شد
 حاکميت جمهوری اسالمی نيز  سياست های ضد مردمی 
. رضا خان و پسرش را با شديدترين شکل ادامه ميدهد

نيروی های ترقی خواه اعم از کمونيست ـ دمکرات و ملی 
های رژيم پر زندان . مورد پيگرد و  سرکوب  واقع می شوند

است از جوانانی که جرمشان انتقاد به عملکرد نادرست 
حاکميت هرگز حاضر به پذيرش انتقاد نيست . حاکميت است

گويا .  و قصد دارد فضای سياسی را همچنان بسته نگهدارد
  .فضای خفقان  صد سال پيش  هنوز در کشور پا برجاست
ماعی اما مردم ايران به مرحله ای از رشد سياسی و اجت

رسيده اند که فضای سياسی موجود  هرگز پاسخگوی 
مبارزات مردم ايران بخصوص . نيازهای امروز آنها نيست

در سالهای اخير نشان داد که مردم کشورخواهان تغييرات 
جدی در مديريت کشور به سود آزادی های دمکراتيک و 

  . عدالت اجتماعی هستند
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  معيشتده ميليون کارگر در بحران 
بعبارت ديگر . کارگر ماشين صعنتی را بکار می اندازد

در جوامع طبقاتی کار و سرمايه . کارگر آفريننده ثروت است
تضاد ميان کار و سرمايه . در مقابل هم قرار گرفته اند

زيرا محصول کار کارگر در . تضادی است آشتی ناپذير
ما از آنها ثروت می آفريند ا. اختيار کارفرما قرار ميگيرد
در کشورهای جهان سومی . اين ثروت بهرهمند نميشوند

در آمد کارگران . وضع زندگی کارگران اسفبارتر است
در ايران ده . هزينه روزمره خانواده آنها را تامين نمی کند

حقوق اغلب آنها زير خط فقر . ميليون کارگر وجود دارد
اختصاصی سازی کارخانجات دولتی وآزادسازی . است
 ها، زمينه را برای بی اعتنايی روز افزون مسئوالن يارانه

مواد غذائی هر . دولتی به معيشت کارگران فراهم نموده است
فعاالن جامعه کارگری عليه اين گرانی . روز گرانتر ميشود
زيرا دولت درباره جلوگيری از گرانی . اعتراض ميکنند

ر مامورين دولت در براب.قيمت ها اقدام جدی بعمل نمی آورد
حتی برخی از شخصيتهای . اين اعتراضات سکوت ميکنند

  . صالحيتدار از ناتوانی دولت در مهار گرانی انتقاد ميکنند
همه ساله در اواخر اسفند ماه حد اقل دستمزد کارگران برای 

اين در حالی است که تعيين حد اقل . سال آينده تعيين ميشود
م خوانی دستمزدها با  شرايط اقتصادی و تورم موجود ه

اما . قيمت ها در طول سال چندين بار افزايش ميابد. ندارد
افزايش دستمزد کارگران هر سال يک بار آنهم با درصد 

بدين ترتيب است که به ادعای . ناچيزی صورت می گيرد
مسئولين حکومتی، دستمزد کارگران تنها کفاف ده روز 

يهای کارگران  کشور با دشوار. زندگی آنان را تامين ميکند
زيادی روبرو هستند و برای تامين مايحتاج خانواده خود 

  .  درمانده اند
طبق آمارهای موجود برای يک خانواده کارگری 
بيش از يک ميليون و ششصد هزار تومان در آمد الزم است 

اما در عمل حداقل . تا بتواند زندگی خود را تامين کند
ن تعيين شده دستمزد کارگران سيصد و هشتاد و نه هزار توما

اين عدم توازن موجب ميشود که جامعه کارگری و . است
خانواده های شان بيشترين فشار روحی و اقتصادی را در 

در سال هزار سيصد و . شرايط اسفبار جامعه تحمل کنند
هشتاد و سه حد اقل دستمزد کارگری صد و شصت هزار  

ن اگر اي. اکنون سيصد و سی هزار تومان است.  تومان بود
. دو رقم را مورد مقايسه قرار دهيم چنين نتيجه بدست ميايد

در سال هزار سيصد و هشتاد و سه قيمت هر کيلو گوشت 
مرغ بين هزار پانصد تا هزار ششصد تومان و قيمت گوشت 
گوسفند در همين سال بين چهار هزار دويست تا چهار هزار 

 و اين ارقام در سال هزار سيصد و نود. پانصد تومان بود
يک برای هر کيلو گوشت مرغ بصورت ميانگين نزديک به 
هشت هزار تومان و برای هر کيلو گوشت بصورت ميانگين 

که بهيچوجه تناسب با ميزان . بيست هزار تومان می باشد
يعنی قيمت ها . افزايش دستمزدها در سال نود و يک را ندارد

  . تقريبأ سه بار افزايش نشان ميدهد
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نبود توازن بين دستمزدها با تورم موجود در کشور تنها يکی 
در حالی که يک کارگر . از مشکالت جامعه کارگری است

  . بيشتر از يک کارمند دولت ماليات ميپردازد
از برخی حمايت های غير نقدی دولت که به کارمندان 

بحران معيشتی جامعه . پرداخت می شود نيز محروم است
رگری بحدی است که فعاالن کارگری هشدار داده اند که کا

سالمت جسمی کارگران و خانواده آنها مورد خطر جدی 
فقدان امنيت شغلی وضعيت بحرانی بنگاه های صنعتی . است

و اقتصادی در عين حال افزايش ميزان تورم  اين نگرانيها 
دستمزدها در برابر امواج پی در پی گرانی . را بيشتر ميکند

کارگران نه تنها قادر به تامين نيازهای . سيار ناچيز استب
بلکه از . اوليه مانند درمان و دارو و بهداشت خود نيستند

تامين ضروری ترين مواد خوراکی از جمله نان نيز ناتوان 
کار بجايی رسيده است که کارگران تکيه گاهی در . شده اند

خدايا ": ميپرسندزمين پيدا نميکنند و به خدا مراجعه ميکنند و 
کجائی بيدار شو، منم کسی که تو آفريده ای و به من قول 

من چه . زندگی دادی، گفته ای که از تو حرکت از من برکت
قدر بايد حرکت کنم و تو براکاتت را به ديکتاتورها بدهی،  

اين زندگی را نميخواهم و . من اين زمين تورا نميخواهم
ورده ای از اين دنيا ببر، تا آنطوری که مرا ناخواسته بدنيا آ

وجودم را سرتا پا کفر نگرفته منو ببر، من توان ديدن 
طاقت فرسايش روزبه روز . گرسنگی فرزندانم را ندارم

چه خدائی هستی؟ برای ما گفته اند زمانی . فرزندانم را ندارم
پرندها را دستور دادی تا به منقار خود سنگ بگيرند و برسر 

چرا حاال دستور نميدهی؟ اگر قادری پس . ظالمين بريزند
چرا انجام نميدهی؟ اگر اين قادر نيستی و هر چه توی سرما 
. کرده اند، دروغ محض باشه من اين زمينت را نميخواهم

زمينی که پدر . زمينی که پر از ظلم و تعبيض باشه نميخواهم
  ".  توان  سير کردن شکم فرزندانش را ندارد نمی خواهم
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   آخرين دژ اوتاريتاريزمسوريه

کشورهای عربی قرنها تحت تسلط استعمارگران بسر برده 
شکست آلمان هيتلری در جنگ دوم جهانی نه تنها به . اند

بلکه پايگاه استعمار در . سلطه فاشيزم در اروپا پايان داد
خاورميانه عربی جزئی از اين . جهان را ازهم فروپاشيد

 کنار زد و به استقالل ملی کشورها بود که يوغ استعمار را
حکومت سلطنتی را . مصر در اين راه پيشقدم شد. دست يافت

برچيد و برای پايان دادن به استعمار، کانال سوئز را به 
تناسب قوا در جهان حمله انگليس و فرانسه . مصر برگرداند

کانال سوئز برای هميشه به مالکيت . را به مصر خنثی نمود
همچنين مردم الجزاير  با . ردانده شدصاحبان اصلی آن بر گ

. توسل به جنگ، فرانسويها را از کشور خود بيرون راندند
. تونس و مراکش، ليبی و يمن استقالل خود را بدست آوردند
. خاورميانه عربی به دژ محکم ضد امپرياليستی مبدل گرديد

در اين سالها بود که شخصيتهايی همانند جمال عبدل الناصر 
افظ اسد در سوريه، صدام حسين در عراق، در مصر، ح

قذافی در ليبی بعنوان شخصيتهای استقالل طلب در راس 
مصدق نفت ايران را از چنگال انگليسها . قدرت قرار گرفتند

اما انگليسيها و . بيرون آورد و در مالکيت ايران قرار داد
. آمريکاييها با کودتای نظامی مصدق را سرنگون کردند

 را بعنوان دست نشانده خود به ايران باز محمد رضا شاه
اما کشورهای عربی همچنان در موضع استقالل . گرداندند

سالها گذشت سه بار اسرائيلی ها .  طلبانه خود پا برجا ماندند
سران . با اعراب جنگيدند و در اين جنگها پيروز شدند

کشورهای عربی مجبور شدند با امپرياليسم جهانی از در 
و دريای  نفت کشورهای عربی را در اختيار . ندسازش در آي

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی . امپرياليسم جهانی قرار دهند
کشورهای غربی از لحاظ اقتصادی و . جهان يک قطبی شد

همچنين از لحاظ نظامی تسلط خود را در اين کشورها 
دولت های خودکامه نتوانستند در کشورهای . مستحکم نمودند

و . مردم به پا خاستند. ه های خود را حفظ نمايندعربی پايگا
اين حرکت . حاکمان مطلق را از اريکه قدرت پائين کشيدند

انقالبی از تونس آغاز گرديد و به سراسر کشورهای عربی 
. اکنون ما در قرن بيست و يکم زندگی ميکنيم. سرايت نمود

در اين دنيای واحد موجويت حاکمان مطلق معنای واقعی 
هر کشوری برای دست يابی به . ا از دست داده اندخود ر

و اين امکانات . آزاديهای دمکراتيک امکانات وسيعی دارد
در کشورهای عربی بشيوه انقالب های دمکراتيک صورت 

حکومت خودکامه در سراسر کشورهای عربی از . می گيرد
در مصر، در ليبی، در تونس، در يمن . ميان برداشته ميشود

دولت های مردمی در اين کشورها . اد برگذار شدانتخابات آز
مذهبی ها و غير مذهبی ها اين حق را بدست . سرکارآمدند

مجلس و رئيس . آوردن که در انتخابات آزاد شرکت کنند
در . چنين هم شد. جمهور  دلخواه خود را انتخاب نمايند

اکنون در . تونس و مصر چنين شد در ليبی و يمن همينطور
مذهبی . جنگ مذهبی و ضد هذهبی وجود ندارداين کشورها 

ها و غير مذهبی ها بشکل دمکراتيک در ساختمان حکومت 
ميتوان گفت که دمکراسی واقعی به . فعاالنه شرکت ميکنند

حاکمان نظامی در مصر . اين کشورها باز گردانده شده
شرايطی را بوجود آوردند که مردم مصر قدرت را از آن 

   و رئيس جمهور خود را، خود مجلس ملی. خود سازند

  
  
  
  
  
  
  
  

هم اکثريت مجلس و هم رئيس جمهور در مصر . انتخاب کنند
اما اين به آن معنا نيست . به اخوان المسلمين منسوب هستند

در انتخابات . که حکومت مصر در دست مسلمانان است
پنجاه و .  رياست جمهوری دو نيروی متوازن شرکت کردند

مگرا و چهل و نه درصد آنان سکوالر يک درصد آنان  اسال
اين توازن قوی در قوه مقننه و در قوه مجريه . هستند

  .موجوديت خود را حفظ کرده است
 اکنون حکومت سوريه در برابر دمکراسی خواهی مقاومت 

بشار اسد برای حفظ بقای حکومت مطلقه خود به . ميکند
نيروی مسلح متوسل شده است و با جنگ جويان ضد اسد 

وضع سوريه نسبت به کشورهای ديگر عربی . مقابله ميکند
قدرت را ) شيعيان(ساليان دراز است علويان . متفاوت است

سلفی ها در سالهای حکومت حافظ اسد، . در دست گرفته اند
اما موفق نشدند و سرکوب . دست به مبارزه مسلحانه زدند

 آتش جنگ سنی و. اکنون نيز تاريخ تکرار ميشود. گرديدند
کشورهای . شيعه در سوريه در حال شعله ور شدن است

عربی ضد استبدادی و همچنين اروپا ميخواهند در سوريه 
حکومت فردی از ميان برود و حکومت دمکراتيکی مانند 

. ولی اين خواست به آسانی بدست نمی آيد. مصر سرکار آيد
چون علوی ها با شدت تمام در مقابل اين خواست مقاومت 

ايران نيز بعنوان حکومتی خودکامه پشت سر بشار . می کنند
اسد ايستاده است و نميخواهد سوريه به يک کشور 

  . دمکراتيک تبديل گردد
برای دست يابی . در هر حال عمر خودکامگان پايان ميپذيرد

به اين امر عوامل عينی و ذهنی هم در منطقه و هم در جهان 
خود در مردم ميخواهند سرنوشت خود را . موجود است

. دست گيرند و در کشوری آزاد و دمکراتيک زندگی کنند
احزاب سياسی و تشکل های صنفی خود را  آزادانه تشکيل 

آزادی قلم، بيان و تجمعات مانند کشورهای اروپايی . دهند
بدين ترتيب جايی برای ديکتاتورها باقی نمانده . تامين گردد

  . است
اين مايه .  يافته اندعربها با ريختن خون خود به آزادی دست

خشنودی است زيرا انسان آزاد بدنيا آمده و بايد بشکل آزادانه 
نيمتاج "بهتر است که اين مطلب را با اين شعر . زندگی کند
  : شاعره شجاع کشورمان به پايان ببريم" سلماسی

  
  ايرانيان که فرکيان آرزو کنند  

   بايد نخست کاوه خود جستجو کنند
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  مسکن حياتی ترين خواست زحمتکشان 
سه عامل اساسی يعنی غذا، لباس و مسکن برای دوام زندگی اهميت حياتی دارد و کوشش انسان نيز در اين سه نقطه : مارکس در آغاز کتاب کاپيتال مينويسد

در طول تاريخ انسان مراحل متعددی را برای تامين . ف ميشددر آغاز جوامع ابتدائی، غذا بشکل دستجمعی بدست ميامد و دستجمعی هم مصر. متمرکز شده است
در اين مراحل بود که برای آسان نمودن دست يابی به وسائل زندگی اختراعاتی انجام ميگرفت و زندگی انسان به تدريج مدرنيزه . زندگی خود طی نموده است

هنوز هم . اما نه برای همه. با گسترش تمدن اين مشکل به آسانی حل گرديد. ديددست يابی به غذا، لباس و مسکن در مراحل رشد جامعه تامين ميگر. ميشد
. و هنوز در شهرهای بزرگ کشورهای جهان سوم مسئله مسکن الينحل مانده است. بسياری ازانسانها برای تامين مسکن همه اين عوامل را در دسترس ندارند

از اين طريق . اما همه قادر نيستند. هر کس بايد زمينی بخرد و برای خود مسکن بسازد. ده استمالکيت خصوصی بر زمين حل مسئله مسکن را دشوارتر نمو
  . صاحب مسکن شوند

کارگران و ديگر شهروندان کم در آمد مجبور هستند در خانه . مسئله مسکن در ايران مانند بسياری از کشورهای جهان سوم  به مشکل الينحل مبدل شده است
  . بدين وسيله کرايه خانه ها افزايش می يابد. و اين نياز ضروری، روزبه روز بيشتر ميگردد. ن شوندهای کرايه ای ساک

بعبارت ". هزينه مسکن چهل درصد در آمد ماهانه کارگران را می بلعد: "در اين مورد مينويسد) ١٣٩١/٠٢/٢١(سرويس خبری روزنامه جمهوری اسالمی 
اما مجبور است برای تامين زندگی خانواده، مقدار زيادی از در آمد ماهانه خود را برای کرايه . نواده خود را تامين نمايددقيقتر کارگر کار ميکند تا زندگی خا

ين بنابه نوشته ا. بنابه نوشته اين روزنامه در سال جاری قيمتها يک باره باال رفت و شکاف بين در آمد و هزينه خانوارهای کارگری عميقتر شد. مسکن هزينه کند
همچنين حمل و . در عين حال قيمت مواد غذائی نيز هر روز افزايش می يابد. روزنامه هزينه مسکن بيشترين سهم در سبد معيشت خانوار ها را در بر ميگيرد

  . نقل، بهداشت و درمان، تحصيالت و آموزش، نيز بخش ديگری از هزينه های اجتناب ناپذير خانوارهای کارگری است
در آمد کالن نفت برای . در ايران ثروت ملی به تاراج ميرود.  طبقاتی بويژه در جهان سوم زندگی انسانهای عادی با مشکل عديده روبرو استدر تمام جوامع

 کشور مواد خام بدون آنکه در داخل. واردات کشورچند بار بيشتر از صادرات آن است. صنعتی کردن کشور مطرح نيست. مسابقه تسليحاتی برباد داده ميشود
مثال حاکمان کشور بجای . در خارج به کاال تبديل ميشود و با چند برابر قيمت در بازار ايران به فروش ميرسد.  استفاده شود، بشکل خام از کشور خارج ميشود

بيکاری نيز از همينجا . پرياليستی می ريزنداينکه پااليشگاه بسازند بنزين را از خارج وارد ميکنند و ميلياردها دالر برای وارد کردن بنزين به جيب کشورهای ام
  . اگر در آمد کالن ارز برای ايجاد موسسات توليدی هزينه شود، فرصت کار برای کارگران پيدا خواهد شد  و بيکاری  کمتر خواهد گرديد. سرچشمه ميگيرد

و امکان گسترش آن نيز . بی در کشور توليد ميشودمحصوالت کشاورزی بخصوص ميوه جات مرغو. ايران در عين حال يک کشور بزرگ کشاورزی است
در نتيجه توليد . ميوه های وارداتی نسبت به توليدات داخلی ارزانتر به بازار عرضه می شود. اما کشاورزان مورد حمايت دولت قرار نمی گيرد. وجود دارد

برنج ويتنام و تايلند سه بار ارزانتر . شمال ايران مرکز توليد برنج است. يشوندکنندگان داخلی در مقابل محصوالت وارداتی  نمی توانند رقابت کنند و ورشکست م
برنج کاران در رقابت با محصوالت خارجی قدرت رقابت ندارند و دهقانان مجبورند  برای تامين زندگی دست از کشاورزی کشيده و به . از برنج داخلی است

بعبارت دقيقتر صاحبان سرمايه از طريق واردات محصوالت  خارجی به . اين شهرها سکونت گزينند) احصير آباده(شهرهای بزرگ مهاجرت کنند و درحاشيه 
  .اين همه به قيمت نابودی کامل صنعت و کشاورزی و زندگی زحمتکشان تمام می شود. درآمد های کالن دست پيدا می کنند

ملی کردن سرمايه های .  ادامه خواهد يافتمتکشان از جانب سرمايه داران با بی رحمی تا زمانی که سيستم اجتماعی کنونی حاکم بر جامعه باشد استثمار زح
 . بزرگ تنها راه برون رفت برای حل اين مشکل می باشد

 
  سمت و سوی تحوالت خاورميانه 

انه قرن ها مورد توجه کشورهای غربی همين ويژگی هاست که کشورهای خاورمي. منطقه خاورميانه  در جهان از ويژگی های منحصر به فردی بر خورداراست
بهمين سبب  کشورهای اروپائی و آمريکا ميکوشند . خاورميانه عالوه بر ثروت بيکران نفت و گاز دو دريای بزرگ را نيز به هم وصل ميکند. قرار گرفته است

بلکه منطقه استراتژيک اقتصادی بی . ک نظامی برای غرب استخاورميانه نه تنها منطقه استراتژي. موقعيت خود را در اين منطقه هرچه بيشترتحکيم نمايند
اين منطقه با اينکه دارای . اين منطقه از اوايل قرن بيستم تحت سلطه کشورهای غربی در آمد و به جوالنگاه آنان تبديل شد. همتايی در جهان بشمار می رود
همين عامل . زيرا ثروت آنان غارت شده و به آمريکا و اروپای غارتگر منتقل ميگردد. اما مردم آن در فقر و فاقه بسر ميبرند. ثروت زيرزمينی سرشار است

مردم اين منطقه بار ها با تهاجم نظامی و اعمال قدرت از جانب . باعث شده که تضاد ميان مردم گرسنه و حاکمان مستبد و حاميان آنان هرچه بيشترعميقتر شود
بعد از پايان جنگ دوم . اما با اين همه نتوانستند صاحب اصلی ثروت خود شوند.  حکومتهای مستقلی  سرکار آورده اندغرب به مقابله پرداخته اند و مدتی نيز

و اين مسئله باعث شد تا سه بار ميان اعراب و يهوديان جنگ خونينی به وقوع . جهانی و با حمايت قاطع آمريکا دولت يهودی در مرکز اين منطقه تاسيس شد
  . ت چند ميليونی يهود با پشتيبانی کامل آمريکا و اروپای غربی در اين جنگ ها پيروز ميدان شد  و به  مشت آهنين غرب در منطقه تبديل گرديددول. بپيوندد

 در سالهای اخير شيوه وسياق اين. کشورهای عربی در خاورميانه و شمال آفريقا هر يک بشکلی تحت سلطه غرب امپرياليستی قرار داشته و دارند
اما حوادث کشورهای عربی در چند سال اخيرنشان از يک نوع مبارزه مترقی و استقالل . اما در محتوا چيزی عوض نشده است. سلطه گری تغيير کرده است

ثروت و مديريت کشورشان  تا مردم قادر باشند در تقسيم عادالنه . طلبانه است که می تواند در تداوم خود، تغييرات اجتماعی ريشه داری در منطقه بوجود بياورد
  .نقش بازی کنند

دولت اسرائيل هم اکنون قدرتمندترين دولت خاورميانه است و با اتکا به موقعيت خود تالش ميکند تا سياست خود را به ديگر کشورهای منطقه تحميل 
رائيل با حمايت کشورهای غربی اراضی اعراب فلسطين را اس.  غرب اسرائيل را به مثابه شمشير داموکلس روی سر کشورهای عربی نگهداشته شده است. نمايد

هم به لحاظ » يک پارچه«جهان . بدين طريق استقالل و امنيت ملی اعراب  فلسطين را زير پا گذاشته است. بيش از نيم قرن است که تحت اشغال خود در آورده
اين آمريکاست که سياست جهانی خود را به ديگر .  اروپايی او قرار گرفته استارضی، هم به لحاظ اقتصادی و مالی تحت تسلط امپرياليسم آمريکا و متحدين

  .و بدون هيچ مانعی ثروت های زيرزمينی جهان بويژه منطقه خاورميانه را در اختيار خود گرفته است. کشورها ديکته ميکند
اکنون همه جهانيان شاهد بحران عميق ساختاری در کشورهای هم . اما به نظر می رسد دوران طاليی برای کشورهای امپرياليستی رو به پايان است

شواهد در سالهای گذشته نشان داد که غارت و چپاول ثروت کشورهای ضعيفتر هم عالج اين بيماری مهلک . بزرگ صنعتی بخصوص در کشور آمريکا هستند
ه حاکمان دست نشانده خود نخواهند داد تا هر بااليی می خواهند سر ثروت مخصوصا که عصر بيداری توده های مردم فرارسيده و اين امکان را براحتی ب. نيست

بحران .  آمارها نشان ميدهد تنها يک ميليارد ازآنان در رفاه نسبی بسر ميبرند. هفت ميليارد انسان در سراسر جهان پراکنده شده اند.  ملی کشورشان بياورند
آمريکا و کشورهای ثروتمند که منابع طبيعی کره زمين را بشکل . ين گروه را نيز به خطر انداخته استاقتصادی جامعه سرمايه داری رفاه بخش بزرگی از ا

با توجه به رشد جنبش اعتراضی در جهان بويژه در کشورهای صنعتی بزرگ، عليه سياست های غلط مالی و مديريتی تحت عنوان . وحشيانه ای استثمار ميکنند
انقالب در کشورهای عربی نشان داد که خاورميانه و شمال آفريقا با تحوالت . بود به غارت جهان  مانند گذشته ادامه دهند درصدی، ديگر قادر نخواهند 99

با اينکه بخش بزرگی از . پس از انقالب دولت ها از طريق انتخابات آزاد سرکار آمده اند.  در اين کشورها که حاکمان مادام العمر داشتند. بزرگی روبرو است
روهای شرکت کننده در جنبش های انقالبی خاورميانه و شاخ آفريقا از روی کار آمدن دولت های جديد کامال راضی نيستند اما آنها درک می کنند  که هر ني

 بسود اکثريت جامعه و بايد برای تحقق آن مبارزه کرد تا به يک تحول عميق اجتماعی و. انقالب سياسی و يا تحوالت انقالبی سر آغاز تحوالت اجتماعی است
ويژگی هر کشوری، ممکن است شيوه و عملکرد رسيدن به تحوالت اجتماعی را کمی .   اين قانونمندی رشد اجتماعی ـ اقتصادی هر کشور است. فرجام پيدا کند

 . اما تحوالت اجتماعی نو عليه کهنه حتمأ  رخ خواهد داد. با ديگر کشورها متفاوت نشان دهد
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 ظاهيد شاعرازونو بو گونه قدر گورمه ديم 
منی چوخ موختارين تبريزه باغليليغی، 

شاعرين قبوبلو قارداشی ئگده .سئوينديردی
 سوز صنعتکاری -سوزجنوبلو قارداشی ميز ساز 

مسليم جانيمنه يازديغی سالم وار شعرينه جواب 
اگر مسليم جانغيمن ظاهيد . يازماق قرارينا گلديم

موختارا جواب يازماييبسا، اوندا منيم بو شعريمی 
  . اونون عوضينده قبول ائسين

  ٢٠١٢ا فعارف ص 
  !سالمين مبارک
  تبريز منيم روحوم، قيبله گاهيمدير،

  هر داشی، تورپاغی سجده گاهيمدير، 
  .هر دردی، کدری نالم، آهيمدير
  سندن اوزاقالردا گزمسين الهام،
  !سالمين مبارک، عليکس سالم

         ***                   
  گوزوم نجه ايلدير ساواالندادير، 

  نالردادير، قانلی دويوشلرده عصيا
  هم قانلی تبريزده، هم زنداندادير،
  دوشمور اليميزه حله ليک مقام،
  !سالمين مبارک، عليکس سالم

   ***                  
  سالم گندرميسن کنلون شاد اولسون، 
  داغيلميش آرزوالر قوی آباد اولسون،

   گوزل نيگيللرين کامياب اولسون، 
  اوزه اليميزده شام، -داياناق اوز

  !مين مبارک، عکيلی سالمسال
 ***                  

  باشی بالليدير بيزيم بو ميلت،
  دايانيب پوسگوده يانير حقيقت،
  نه انصاف قاليبدير نه ده مروت،
  گل اوتور منيمله دردلشک مدام،
  !سالمين مبارک، عکيلی سالم

   ***                       
  سوزو سوز گتيرير آرشين دا بزی،

  الرين قورتارماز سوزو،دردی اوالن
  بيزه خور باخانين کور اولسون گوزو،

  سوزومو قورتاريم بورادا تمام،
  !سالمين مبارک، عکيلی سالم

 

  عارف صفا

  منيم آزادليغيم

   آزادليغيمی تورپاغا باسديرديالر،منيم 
  .ايگيد اوغولالريمی گويلردن آسديرديالر

  شهيد اوغولالريميز،بولودالرا بوروندو 
  .داغيلدی تاالن اولدو ثروتيميز، واريميز
  آغاالشاندا بولودالر آناالرين سسيندن،

  . شمشک لر اود الدی اونالرين ناله سيندن
  .گوزل آرزوالريميز چوريلدی ويرانه يه
  ياندی اورکلريميز دوندو بير پروانه يه،

  منيم آزادليغيمی بورودولر دومانا،
   يانا،-يق بو اوددا ياناايللردير آليشير

  يوخومدا اشيديره م هردن اونون صداسين،
  .قلبيمده گزديريره م اونون او خوش نواسين

  بيزی قيناماسينالر بيزدن اوز دؤندرنلر، 
  .سحريقين بير گون گلجک بيزيم او نورلو 

  دئميک آزادليغيم اوچوب گديب اليمدن،
  .عزيز دوستوم، او گونو هر گون سير اديره م من

  بيز خيالال ياشاديق بو آيالری، ايللری،
  .دويوشلره چاغيرديق هر گون دوغما ائللری

  هر ياندا آزادليغيم گويرير پهرلنير 
  اونون شفق لريندن کنلومه نور النير

  آزادليغيم حله ليک ياخين گلمه يير منه 
  .  او آی تک ياپيشيب دير گويلرين سينه سينه

  :بانکی ماحساب 
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

است انقالبی وظيفه يک آذربايجان دمکرات فرقه به مالی !کمک

 اميرعلی الهرودی: باش رداکتور
  قزئت تحريريه هئيتی طرفيندن نشر اولونور

  قزئتين آرتيريب، ياييمی آزاددير
az mk –adf @  mail info -E 
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