
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                             ١٣٩١  مهر٩٥شماره  دوره پنجم 

 در اين شماره
  ٤                    صپيام کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان

  ٥ص                وسازی کشورگسترش بحران در صنايع خودر

  ٧  ص                                   تو کز محنت ديگران بی غمی

  ٨  ص                             غرب در رويای جنگ های صليبی

  ٩  ص                                          دايه مهربان تر از مادر 

  ٩   ص                                       آمريکا زور آزمائی ميکند

  ١٠ص...                    بحران سوريه صلح و امنيت جهانی را«

 ١١                      صميان گذشته و حال چه فرقی وجود دارد؟

 

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

  جمهوری اسالمی در ريشه های بحران
در کشورهايی که در آمدهای حاصل از منابع طبيعی بخش عمده ای 

مانند نفت ـ گاز ـ معادن و .   (از در آمد دولت ها را تشکيل ميدهد
، اين دولت ها بطور طبيعی نياز چندانی به در آمد از )ساير منابع

توليد به همين خاطر نگاه دولت به . طريق توليد و کسب و کار ندارند
دولت . و ماليات حاصل از آن نگاهی فرعی و غير پاسخگو می باشد

مانند دولت های . ها معموال يا نماينده اکثريت جامعه هستند
سوسياليستی و يا نماينده صاحبان سرمايه هستند مانند دولتهای 

در هر دو صورت دولت بايد پاسخگوی کسانی باشد . سرمايه داری 
اما در کشورهايی که تامين بودجه آن، . اندکه او را انتخاب کرده 

دولت . مانند ايران اکثرا از طريق فروش منابع طبيعی بدست می آيد
در نتيجه نه تنها پاسخگو به . نياز چندانی به ماليات دهندگان نمی بيند

شهروندان نيست بلکه خود را به عنوان مالک و صاحب اختيار 
گاه کنيم  اين نوع دولت ها اگر با دقت ن. کشور به شمار می آورد

اغلب زير لوای شعارهای دينی ـ ملی و ناسيوناليستی پنهان می شوند 
و هر گونه صدای مخالف و معترضی را به بهانه توهين به مقدسات 

اين نوع دولت ها را . و مخالفت با نظام، به چالش می گيرند
ماينده دولت های اقتدارگرا خود را ن. اصطالحا اقتدارگرا می نامند

) جمهوری ـ شاهی و دينی(و تحت هر نامی . بالواسطه مردم ميدانند
در نتيجه حاکميت . که باشند، هيج رقيبی را برای خود نمی پذيرند

مادام العمر را اعمال می کنند و عموما حاکميت آنها از نسلی به نسل 
در چنين کشورهايی حاکمان برای حفظ  .ديگر منتقل می شود

هاله ای از نيروها و نهادهايی بوجود می آورند که موجوديت خود، 
کم و زياد دست آنها  در چپاول ثروت و امکانات مادی کشور باز 

اين نهادها و نيروهای پيرامونی به مرور زمان چنان در فساد . است
و جنايات حاکميت غرق می شوند که سرنوشتشان با بود و نبود 

ن نوع کشورها نشان بررسی تاريخی اي. حاکميت گره می خورد
ميدهد که بر اثر گذشت زمان نهادهای دمکراتيک و مدنی سرکوب و 

  ٢ادامه در ص.       باندهای فساد و رانتی جای آنها را می گيرد

  .زبان مادری؛ حق بشر، کودک، زن
فعالين حقوق زنان و حقوق کودکان به اتفاق اعتقاد دارند در هم 

اين . وق کودک وجود داردتنيدگی عميقی بين حقوق زن و حق
در هم تنيدگی در حدی است که هيچ يک را بدون ديگری نمی 

بسياری از علل و عواملی که در . توان به خوبی بررسی کرد
پايمال شدن حقوق کودکان موثرند، در تبعيض و خشونت عليه 

در اين يادداشت مختصر، قصد دارم . زنان هم ديده می شوند
يتی که کودک در آن به دنيا آمده و در مسئله زبان مليت يا قوم

آن بستر اجتماعی رشد می کند، و اصطالحا سرزمين مادری و 
 .زبان مادری از آن ياد ميشود، به طور مختصر بررسی کنم

اين مساله از نظر زبان شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی 
قابل مطالعه است اما بديهی است در کشوری چون ايران که 

قوميت های مختلف است، اين از مساله حساسيت متشکل از 
 .بيشتری برخوردار است

سئوالی که به دنبال آن رفتم اين بود که آيا مساله حق آموختن 
زبان مادری صرفا يک حق بشری است يا حق کودک و حق 

دراينکه اين حق يک حق بشری به معنای عام است شکی . زن
 کنيم می توان اثار آن نيست اما اگر کمی به مساله دقيق تر نگاه
 .را درمحدوده حقوق کودک و حقوق زن ديد

زبان يک نظام ارتباطی است، محمل فکر است و ابزار بيان 
زبان به طور کلی يک نهاد اجتماعی است و در تمام . ادبی

جوامع بشری زبان مادری به عنوان يکی از عناصر اساسی 
 .تشناخت و شکل گيری شخصيت کودک دارای اعتبار اس

زمانی که کودک در رحم مادر شکل می گيرد و رشد می کند 
تنها دنيايی که می شناسد دنيای رحم مادر است و صداهايی که 

 ٣ادامه در ص...                     و  از خارج می شنود

  عارف صفا
  ايران آذربايجانيندا ياشايان خلقيميزين مبارز قيزی 

  ه سينه مرضيه احمدی اسکوئی نين عزيز خاطر
  

  ظلمتده گونش
  بير ائل اوغلوم سندن منه 

  افتخارال دانيشدی،
  باخديم سنين طالعينه 
  .شاعر قلبيم آليشدی

   زيکريم –نئچه وقتدير فيکريم 
  قاليب سنين يانيدا،

  يوز ايگيدين قانی وارميش
  سنين آخان قانيدا 

١٢ادامه در ص                                                   



  
  
  
  
  ...ريشه های بحران 
  

در کشورهای سرمايه داری پيش رفته پديده رانت خواری به مرور 
اما . زمان اصالح شده و به ساختار توليدی و کار آمدی رسيده است
ديريت در کشورهای عقب مانده به لحاظ صنعتی و اقتدارگرا در م

کشور در آمدهای رانتی مقدم بر توسعه نهادهای کارآمد توليدی بوده 
و به علت فضای غير دمکراتيک و رفتار تبعيض آميز ميان آحاد 

رانت جويی توسط افراد پيرامون ) خودی و غيره خودی(مردم 
حاکميت سودآورتر از توليد گشته و فعاليت های توليدی به فعاليت 

برای باندهای حکومتی  پاره ای از . ی شودهای درجه دو تبديل م
مضر تشخيص داده می )  صنعتی و کشاورزی(رشته های  توليدی 

اختالل در توليد . ( در نتيجه  بايد از چرخش توليد خارج  شود. شود
  ).را می توان بعنوان نمونه مثال زد.. شکر ـ چای ـ ميوه ـ پارچه  و 

يت اقتدارگرا، رابطه رابطه رانت دولتی و فساد در هرم حاکم
شايد گفته شود که فساد سياسی و اقتصادی پديده ای . تنگاتنگ است

است که در تمام کشورها به گونه ای وجود دارد و هيچ  کشوری 
اين تعريف ممکن . نمی تواند مدعی باشد که عاری از فساد است

در جوامع استثمارگر، قدرت و . است در کليت خود درست باشد
تيار افرادی محدود خالصه می شود و همين امر خود به ثروت در اخ

که بررسی .خود فساد ايجاد می کند اما با قانونمندی های خاص خود
سخن ما نسبت به آن گروه از کشورهايی است . جداگانه ای می طلبد

که هيچ قانونمندی سياسی ـ اقتصادی و اجتماعی  در آنها جاری 
که عبارت . چهارگانه حاکم استمعموال در اين کشورها فساد. نيست

 .فساد سياسی، فساد قانونی، فساد اداری و فساد اقتصادی: است از
ها  هر چهار مورد فوق نتيجه تعامالت ميان سياستمداران، بوروآرات

  .و شهروندان است
 فساد سياسي يعني استفاده از قدرت سياسي جهت تحقق اهداف  ــ 

 از سمت و مقام خود  اين حکومتها    افراد بلندپايه.و يا باندیشخصي 
المللي  ملي و بينی ها  آالن از شرآتیها  به دست آوردن رشوهیبرا

استفاده ی داخلی و بين المللی ها و قراردادها يا داوطلبان پروژه
 عمومي به نفع خود یدار  يا مبالغ هنگفتي را از خزانهو. آنند مي

از داده های آماری  .آنند اختالس و به حساب بانكي خود واريز مي
که در اختيار دارند به سود منافع شخصی و گروهی خود سود می 

عالوه بر آن از پرداخت ماليات گمرکی و ماليات بر فروش . جويند
سر باز می زنند و گاهی نيز از امکانات عمومی که در اختيار دارند 

امری که در کشور ما رايج . برای فروش اجناس خود سود می برند
  .  و اخيرا نيز چند نمونه ازآن، از پرده بيرون افتاده استاست

آميز به نفع سياستمداران  فساد قانوني يعني وضع قوانين تبعيضــ 
  . قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت

 آه باعث تكاثر ثروت و یفساد اقتصادي يعني اعمال و رفتار ــ 
   .شود ميی شكاف عميق طبقاتي و اختالل در نظم اقتصاد

تمام .   وجود داردی يا مالي تعاريف متعددیبراي فساد ادار ــ 
 گوناگون انحراف يا اعمال قدرت شخصي و استفاده یها شكل

  .نددان نامشروع از مقام و موقعيت شغلي را از مصاديق فساد مي
توان گفت آه فساد يك  با تكيه بر تعاريف ذآر شده، در مجموع مي

تواند به علت دخالت  شي از آن ميجويانه است آه بخ رفتار رانت
تبعيض آميز بين شهروندان شکل مفرط و فراگير دولت در مبادالت 

هايي براي  تواند زمينه ها و قوانين دولتي نيز مي  تغيير سياست.يابد
 یها ، معافيتی آليدیها  وارد به قيمتیها فساد ايجاد آند؛ مانند شوك

نه، نرخ های چندگانه ارز،  تغييرنرخ های ماليات، يارا مالياتي يا
مجوزهای صادرات و واردات با نرخ های مرجع، گمرکات غير 

  ...قابل کنترل برای واردات و صادرات و 
 در واقع مانند .آند فساد ثروت را از فقرا به ثروتمندان منتقل مي

 مخارج عمومي ی برایآند آه پول آمتر عمل ميی ماليات مازاد
 خرج آردن روي ی برایفاسد پول آمتر یها دولت. گذارد باقي مي
 و دستمزد آارآنان خود را آاهش ی عمومی تامين می کنندها پروژه
ی  برایدر عوض اين آارآنان با حقوق پايين انگيزه بيشتر. دهند مي

  متاسفانه .  خواهند داشترشوه گرفتن و دزدی از اموال عمومی

  
دولت در جوامع  بلند پايهآارمندان . گروهی تن به اين کار ميدهند

دهند  هايشان اختصاص مي  پرآردن جيبی را برایفاسد زمان بيشتر
 دک شده و انیبنابراين فساد منجر به رشد اقتصاد. تا خدمات عمومي

می .  وغير متعهد را بيشتر به جامعه تحميل می کنددولت ناآارآمد 
 همراه با توزيع و قانونمداری ريشه فساد در عدم شفافيت بينيم که 

 ی بستردر جامعه ی اقتصادینابرابر. نابرابر منابع در جامعه است
 یهای آند و  منجر به نابرابري فساد فراهم ميرشد و گسترش  یبرا

 یبنابراين، فساد باال و فزاينده، نابرابر  .شود مياجتماعی بيشتر 
، سيستم مالياتي ی و فقر را از طريق آاهش رشد اقتصادیدرآمد

، به اجتماعيهزينه های  ی ناآارآمدی سطح باالنه وبيمار و نا عادال
 و  آموزش درها ی  توزيع نابرابر داراي، سرمايه انسانيهدر دادن

پرورش  را باعث می شود و به دانش و علم نيز لطمه جدی وارد 
  .ميکند
 اين حساب عمق فساد همه جانبه ای که در حاکميت جمهوری  با

بيشتر بيان ظهور پيدا می کند، اسالمی هر روز نسبت به روز قبل، 
بسياری براينند تا سرچشمه بحران همه جانبه . تعريف می شود

که اين روزها کشور را در پرتگاه ... سياسی، اقتصادی، اجتماعی و 
در اين مورد ديدگاههای . خطرناکی قرار داده است را پيدا کنند

ه تمام گروهی بر اين عقيده اند که سرچشم. متفاوتی ارائه می شود
اين مشکالت ناشی از عدم تعامل جمهوری اسالمی با کشورهای 

بخشی از حاکميت نيز .  غربی و ناشی از تحريم های آنهاست
. مخالفين غربی را را مسبب تمام بدبختی های موجود کشور می داند

عده ای نيز کال هرگونه بحران و فالکت را نفی می کنند و آن را 
گروهی نيز آهسته آهسته  . نی ميدانندصرفا تبليغات استکبارجها

برخی از مشکالت جامعه را قبول می کنند، اما اميدوارند که زود 
اما هيچ يک از اين جريانات راه حل مشخص وعملی . گذر باشد

طبيعی است که تا ريشه های اين بحران ارزيابی . ارائه نداده اند
شکل بتوان نشود و اجماعی برای برون رفت از آن ايجاد نگردد، م

گروه مسلط بر کشور بر ادامه اقتدار خود ابرام می . به نتيجه رسيد
آنان حاظر نيستند از ثروت و قدرت خود به نفع منافع و . ورزد

حاصل چنين عملکردی می تواند کشور . امنيت کشور دست بر دارند
وضعيتی ايجاد کند که حاکمان اقتدارگرا . را با خطر جدی روبرو کند

  . ر شوندنيز متضر
ريشه بحران در عملکرد حاکمانی است که سرنوشت کشور را با 

و چنان در فساد غرق شده . منافع گروهی و باندی خود گره زده اند
اند که هرگونه تغيير در هرم حاکميت را مساوی با نابودی خود می 

کشورهای غربی با تشديد تحريم ها هدفی جز تشديد نارضايتی . دانند
امری .  فشار به حاکمان برای تسليم بالشرط آنها ندارندبيشتر مردم و

که حاکمان فعلی کشور خواسته و يا نا خواسته در خدمت آن قرار 
  .گرفته اند

 از سالها قبل مردم ايران از کارگر و کسبه گرفته تا دانشجو و 
صاحبان سرمايه و بخصوص انديشمندان و احزاب و سازمان های 

ی به انواع گوناگون پيام های روشنی به سياسی  و مدنی  و فرهنگ
حاکميت اقتدارگرا فرستادند و آنها را از عملکرد نا کارآمدشان بر 

طنز تلخ تاريخ اين است که مستبدان و اقتدارگرايان نمی . حذر داشتند
زمانی به . خواهند از سرنوشت پيشينيان خود درس عبرت بگيرند

 کشور و ملت را به خود می آيند که ديگر ديراست و ممکن است
  .نابودی بکشند

 شب آبستن است تا چه زايد سحر
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  ...زبان مادری؛ حق
پس از آن نگاه مادر و لمس کردن او و لمس شدن او توسط 

بستر . مادر اولين راه های شناخت با دنيای خارج از رحم است
فرهنگی و محيط جغرافيايی که کودک در آن نمو ميکند، تبديل 

از آنجا . خشی جدايی ناپذير از شخصيت کودک می شودبه ب
که در اکثر جوامع بشری و بخصوص در ايران مادر از 
کودک مراقبت می کند، تمامی اين تجربيات محيطی از طريق 

در واقع کودک در آغوش مادر . مادر به کودک منتقل می شود
عالوه بر يادگيری زبان مادری تمامی مفاهيم فرهنگی، 

دو مسئله که در زبان . و محيطی را نيز کسب می کنداجتماعی 
شناسی با موضوع اين مقاله قابل بررسی است يکی معنا 

بر اساس علم . شناسی زبان و ديگری مفهوم تفکر و زبان است
 معنا شناسی زبان واژه ها عالوه بر معنای لغوی يا قاموسی

) denotative meaning(يک يا چند معنای ضمنی 
) ve meaningconnotati(معنای قاموسی واژه ها . دارند

. همان معنايی است که در فرهنگ لغت هر زبانی وجود دارد
اما معنای ضمنی، مفاهيمی است که هر واژه در بستر 

برای معنای . فرهنگی، اجتماعی و سياسی خود معنا می يابد
لغوی واژه آب که از ترکيب دو هيدروژن و يک اکسيژن در 

مايعی است شفاف بی طعم و : ين شرح استفرهنگ معين بد
نشان آن در . بی بو مرکب از دو عنصر اکسيژن و هيدروژن

اما معنای ضمنی واژه آب می تواند در هر . استo 2 H شيمی
آب اگرچه هميشه بار معنايی . بستر اجتماعی متفاوت باشد

زندگی را با خود دارد اما برای يک باديه نشين عين معنی 
 برای يک روستايی آذربايجانی می تواند تداعی زندگی است و

گر چشمه زالل دامنه سبالن باشد، که هر روز صبح از آن آب 
می نوشد و برای يک گيلک يا مازنی تداعی گر رخت های 
خيس روی بند است که خيلی دير خشک می شوند و هميشه 

حتی واژه ها در مذاهب هم معنای ضمنی . بوی نا می دهند
مذاهب هم بار معانی خاص را به واژه ها . ندمتفاوتی دار

تحميل می کنند مثال در يک دين يا مذهب خاص يکی از معانی 
ضمنی واژه سگ، نجاست است در حالی که معانی مانند 
بدخلقی، وفاداری و وظيفه شناسی هم جزء معانی ضمنی ديگر 

مسئله دوم در مورد زبان و تفکر . اين واژه محسوب ميشود
فه انسان را حيوان ناطق می دانند اين به معنا نيست فالس. است

که انسان حيوانی سخنگوست بلکه به معنای دارا بودن تفکر 
زبان شناسان نيز همگی معتقد اند که زبان بدون تفکر . است

زبان در اين مقوله به معنای قوه ناطقه است . امکان پذير نيست
ه های کنار که بدون تفکر ممکن نيست نه مجموعه ای از واژ

شاهد اين مسئله هم اين است زمانی که به مساله ای فکر . هم
ميکنيم اگر مچ خود بگيريم آخرين جمله ای که از ذهنمان 

غرض از طرح معنای .گذشته است را به خاطر می آوريم
لغوی و ضمنی به طور عام و مسئله زبان مادری به طور 

است که خاص و ارتباط آن با حقوق زنان و کودکان اين 
کودک در بستر فرهنگی که در آن نمو ميکند عالوه بر زبان، 
معانی ضمنی واژه ها و مفاهيم زبانی را می آموزد و البته که 

اين . اولين پل ارتباطی او با اين معانی ضمنی مادر است
مفاهيم در الاليی ها، ناز و نوازش ها و حتی تنبه های مادرانه 

 که زبان مادری و زبان زمانی. به کودک منتقل می شود
تضاد و دوگانگی در بستر رشد . رسمی يک کشور يکی باشد

اما مشکل زمانی است که زبان مادری . کودک ايجاد نمی شود
  زيرا سن هفت . يک کودک زبانی جدا از زبان رسمی باشد

  
  
  
  
  
  

سالگی زمانی است که کودک شخصيت بالنده شده و به اعتقاد 
 درصد دانش محيطی و طبيعی را که دانشمندان بيش از هفتاد

يک انسان در طول عمر خود قابليت فراگيری آن را دارد، 
عمال فرا گرفته است و درک عميقی از وضعيت اجتماعی و 

کودکانی که زبان مادريشان زبانی غير از . فرهنگی خود دارد
زبان رسمی يک کشور است، در هنگام رفتن به مدرسه حس 

در واقع با . يای ديگری شده اندميکنند که وارد يک دن
حتی به عنوان ( ممنوعيت آموزش به زبان مادری در مدارس 

کودک به طور کامل از بستری که در آن به دنيا ) زبان دوم
آمده و رشد کرده منفک شده و با بستری جديد روبه رو می 

اين عدم انس کودک با . شود که برايش بسيار نامُانوس است
ب کودک به خاطر جدا شدن از خانوده و دنيای جديد اضطرا

در واقع اتفاقی که برای . آغوش مادر را دو چندان می کند
کودکانی که به کشوری ديگر مهاجرت کرده اند می افتد، با 
کامل تاسف، در ايران و کشورهايی از اين دست برای 
کودکانی که شهروند آن کشور به حساب می آيند، اتفاق می 

اهديم که چه فشار روحی وروانی به کودکان در ايران ش. افتد
حتی اسفناک . غير فارسی زبان در اول مهر تحميل می شود

تر اين است که صحبت کردن به زبان فارسی در مهدکودک 
های سراسر کشور يک قانون نانوشته است و با توجه به تغيير 
زندگی سبک زندگی به شهرنشينی و افزايش زنان شاغل 

کودکان را حتی زودتر از سن هفت سالگی مادران مجبورند 
در واقع اين استرس ناشی از دوگانگی . وارد دنيای جديد کنند

شخصيتی و فرهنگی بسيار زودتر از سن مدرسه به کودک 
اين مسئله که در ابتدا به صورت . خردسال تحميل می شود

يک مسئله استرس زا کودک با آن مواجه می شد، در سنين 
يک ناهنجاری اجتماعی و يک تبعيض باالتر به صورت 

زيرا در می بايد که هيچ جايی . آشکار کودک را آزار می دهد
برای همه آن دنيايی که به آن تعلق داشت در اين دنيای جديد 
وجود ندارد، همانطور که همه ما می دانيم متاسفانه سيستم 
آموزشی کشور برای زبان های گوناگون کشور که اتفاقا جزو 

ی غنی دنيا محسوب ميشوند، به اندازه زبان های زبان ها
انگليسی و عربی هم اعتبار قائل نيست و کودکان غير فارسی 
زبان هر روز می خوانند و می نويسند بدون اينکه قادر باشند 

از آنجايی که . جمله ای به زبان مادريشان بنويسند و بخوانند
 و در زبان مادری و قوميت ها به رسميت شناخته نمی شود

نتيجه آموزش سيستماتيک و علمی هم وجود ندارد، اغلب زبان 
های قوميت فاقد يک روش تدريس و آموزش منسجم و علمی 

مجموعه اين مواردی که ذکر شد نوعی سرخوردگی و . هستند
 .خشم در کودک ايجاد می کند

اما اگر از منظر زن و حقوق زن، به اين مساله بنگريم، شايد 
س زبان تاييد کنند که در رويارويی با اين مادران غير فار

 .مسئله شاهد سه نوع واکنش هستيم

اولين گروه مادرانی هستند که از اين دوگانگی ها بی اطالع  
اند و به شيوه فرهنگی خود و در بستر بکر اجتماعی خود 

اين مادران در واقع تمای . کودکانشان را پرورش می دهند
و کاست به کودکان منتقل می مولفه های فرهنگی را بی کم 

اما کم کم همگام با کودکانشان وارد دنيای نامانوس جديد . کنند
می شوند و شاهد اضطراب کودکان خود خواهند بود و خشمی 

  که رفته رفته همراه با کودکان رشد ميکند دامنگير آنها می 
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  ...زبان مادری؛ حق

ن خود اينگونه زنان حس می کنند در تربيت فرزندا. شود
کارايی کافی نداشته اند و به واسطه زبانی که به کودکان خود 
آموخته اند، آنها را در معرض يک تبعيض اجتماعی آشکار 

در محيط های غير فارسی زبان لهجه . قرار داده اند
کودکانشان مورد تحقير و استهزاء قرار می گيرد و اين 

 .احساس حقارت را گناه نابخشودنی خود می دانند

دسته دوم زنانی هستند که خودشان سال ها قبل به مدرسه و  
دانشگاه رفته و همگی تجربيات مذکور را يک نسل قبل آزمود 

اين مادران . ه اند و خود از مادران نسل خود خشمگين اند
سعی ميکنند کودکان خود را مطابق با دنيای جديد که کودک 

. آماده کنندقرار است چند سال بعد وارد آن شود تربيت و 
مادران در اين شرايط دست به يک از خود بيگانه سازی خود 
خواسته می زنند که منجر به يک فاصله غم انگيز بين مادران 
و فرزندان می شود، زيرا زبان که يکی ابزار ارتباط و نفاهم 
است در اين شرايط تبديل به حجابی می شود که هم ارتباط 

. عث سوء تفاهم می شودشفاف را مخدوش می کند و هم با
 .يعنی در واقع کارکردی بيفايده و گاها مضر دارد

دسته سوم مادرانی هستند که به اهميت زبان مادری پی برده 
اند و مفهوم زبان و سرزمين مادری را می دانند و سعی در 
تربيت کودکان در همان بستری دارند که کودک به آن تعلق 

گری مواجه می شوند و آن اين مادران هم با مشکل دي. دارد
نقص و کمبود منابع علمی و سيستماتيک آموزش زبان مادری 

اين مادران عالوه بر تالش به يافتن راهی برای . است
آموزشی علمی زبان اصيل کودک خود دارند، بايد تالش کنند 
تا کودک را متقاعد سازند که زبان مادريشان هم به اندازه زبان 

انوط رکه می دانيم اعتبار يک زبان و هم. رسمی اعتبار دارد
پويايی آن مرهون تکلم کنندگان آن زبان است، اما متکلمين به 
تنهايی نمی توانند برای زبانشان اعتبار علمی بياورند مگر 
اينکه آن زبان به صورت رسمی و علمی تدريس شود و بتوان 
از آن در ادبيات، مقاالت علمی و نقد و پژوهش استفاده کرد، 

ه اين مساله در مورد هيچيک از زبان های قوميت های ک
بنابراين اين مادران نيز، اگرچه موثرتر . کشور صدق نميکند

از مادران ديگر عمل می کنند، کم و بيش با درهای بسته روبه 
 .رو می شوند

همه اين معضالتی که در جامعه چند قوميتی ايران شاهد 
کشورهای جهان زبان هستيم، در حالی است که در بسياری از 

قوميت ها را به رسميت می شناسند و حق خواندن و نوشتن به 
زبان مادری را مانند حق آموزش و تحصيل، جزو حقوق همه 

فراموش نکنيم که ناديده گرفتن يا به . کودکان می شمارند
رسميت نشناختن زبان های مختلف و يکسان سازی فرهنگ ها 

 ايجاد نفرت در جامعه می و به استحاله کشاندن آنها باعث
علی رغم اينکه سالهاست شاهد شعارهايی نظير چند . شود

رنگی فرهنگی در ايران هستيم، متاسفانه هيچ اقدام عملی و 
موثری برای به رسميت شناختن آنها صورت نگرفته است و 

  همه در حد شعارهايی خسته کننده باقی مانده است

***************************************  
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 ربايجانپيام کميته مرکزی فرقه دمکرات آذ
به مناسبت هفتاد و يکمين سالگرد تاسيس حزب 

  توده ايران
  

  !رفقای گرامی
هفتاد و يک سال پيش در شرايطی که کشور ما نياز مبرم به 
يک تحول سياسی ـ اجتماعی و طبقاتی داشت، حزب توده ايران 
برای پاسخ دادن به اين نيازها توسط بخشی از بازماندگان 

ز  زندان مخوف رضا شاهی جان حزب کمونيست ايران که ا
سالم به در برده بودند و گروهی ديگر از فرهيختگان و 

اين حزب . تاسيس شد13320دانشمندان کشوری، در دهم مهر 
نوپا به سرعت توانست در مدت اندکی به بزرگترين و 

شاهکارهای . فراگيرترين حزب مدرن کشور تبديل شود
 مدت زمان کوتاه، فرهنگی ـ سياسی و اجتماعی اين حزب در

ناشی از بينش و منش توده ای آن بود که توانست جبهه وسيعی 
از کارگران ـ دهقانان ـ فرهنگيان و دانشمندان کشور را به 

  :زيرا که. ميدان مبارزه بر عليه استبداد و بی عدالتی سوق دهد
ــ حزب توده ايران خواستار  آزادی احزاب و سازمان های 

  .نديکايی و اتحاديه ها بودسياسی و تشکل های س
ــ حزب توده ايران احقاق حقوق زنان کشور را در تمام زمينه 

  .ها در برابری با مردان خواستار بود
ــ حزب توده ايران خواستارحق استفاده رايگان از امکانات 

  .تحصيلی و آموزشی در تمام سطوح برای همه بود
 کشور در تعيين ــ حزب توده ايران از حقوق تمام خلقهای ساکن

  . حق تعيين سرنوشت  دفاع می کرد
ــ حزب توده ايران مدافع سرسخت عدالت اجتماعی و کوتاه 

  .کردن دستان دشمنان خلق از سرنوشت کشور بود
ــ حزب توده ايران خواهان صلح بود و برعليه جنگ افروزی 

  .و جنگ افروزان مبارزه می کرد
ران مبارزه می کرد و ــ حزب توده ايران بر عليه استعمارگ

خواهان آن بود که اداره کشور توسط نيروهای وطن پرست و 
  .از طريق رای  مستقيم مردم اعمال شود

ــ حزب توده ايران در جبهه جهانی خود را عضو خانواده 
کشورهايی ميدانست که طرفدار عدالت و صلح در عرصه 

  .جهانی بودند
 توده ايران چهره ای اين مولفه ها و دهها مولفه ديگر از حزب

توده ای و ترقی خواهی ساخته بود که  در کوتاه ترين زمان 
تاثير بسزايی در روند شکل گيری نوعی از سياست  در کشور 

مبارزات توده ای ها در سازماندهی توده ها . بر جای گذاشت
برای کوتاه کردن دست استعمارگران، تصويب قوانين مترقی، 

ومی در سرنوشت کشور و از آن رشد فرهنگی و مشارکت عم
جمله دفاع از حقوق خلقهای ساکن کشور بوضح  برای مردم 

و البته از ديد دشمنان . روشن بود و مورد اقبال قرار گرفت
در اين رابطه، طبيعی بود که . خلقهای ايران نيز پوشيده نبود

دشمنان خلقهای ايران که منافعشان  بطور جد با وجود احزابی 
آنها . توده ايران به خطر افتاده بود بيکار نباشندمانند حزب 

برای رسيدن به اهداف شوم خود بايست ابتدا احزاب ترقی 
. خواهی مانند حزب توده ايران را نه تنها از سر راه بر دارند

بلکه تالش شبانه روزی به خرج دهند تا از او چهره ای 
  . واژگونه به مردم نشان دهند



 
 
  
 

  ...پيام کميته مرکزی

اين حزب . از تاسيس حزب توده ايران بيش از هفتاد سال می گذرد
با کشتار و . بارها مورد هجوم دشمانان مردم ايران قرار گرفته است

اه به بند کشيدن توده ای ها و ديگر نيروهای وطن پرست و ترقی خو
و بکار بردن انواع اتهامات نادرست به آنان، بارها پايان عمر آنها را 

زيرا ماندگاری احزاب . اما چرا چنين نشده است. اعالم کرده اند
ترقی خواهی مانند حزب توده ايران ارتباط تنگاتنگ با مبارزات 

از همين رو پويش و زايش  احزابی . مردم و خواسته های آنان دارند
.  توده ايران نتيجه يک ضرورت تاريخی و پايدار استمانند حزب

آنچه رفتنی و مردنی است کهنه انديشی و ظلم و استبداد می باشد که 
بر خالف جريان تاريخ  و خواست مردم  برای  پيشرفت و ترقی 

  .حرکت می کند
  !رفقای عزيز

در ميان تمام هياهو و جنجالی که دنيای سرمايه داری به پا می کند، 
بحران اقتصادی و . رزه در راه عدالت و حقوق مردم ادامه داردمبا

. سياسی سراسر کشورهای سرمايه داری بزرگ را فرا گرفته است
هر روز که می گذرد مردم جهان  بيشتر به ماهيت نظام ظالمانه 

امپرياليستها که با فروپاشی اردوگاه سوسياليسم . غرب  پی می برد
اگاه با کوهی از مشکالتی روبرو شدند نفس راحتی کشيده بودند به ن

حضور ميليون ها انسان معترض . که از  پاسخگويی به آنها عاجزند
در کوچه و خيابان های، قدرتمندترين کشورهای جهان سرمايه داری 
، ضعف اداره امور اين کشورها را توسط نمايندگان انحصارات و 

همچنان ادامه اين اعتراضات با گذشت ماهها . کارتل ها نشان داد
گرچه اين نمايش های اعتراضی از انسجام و سازماندهی الزم . دارد

اما شکی نيست که در آينده نه چندان دور بر اين . بر خوردار نيست
در کشورما اوضاع بسيار نگران کننده .ضعف غلبه خواهند کرد

بحران سياسی ـ اقتصادی و اجتماعی کشور را به بن بستی . است
ه برون رفت از آن تنها در حيطه و قدرت همه مردم کشانده است ک
بخصوص که امنيت کشور نيز در معرض تهديد از . ايران می باشد

در اين عرصه نقش حزب . سوی کشورهای غربی قرار گرفته است
توده ايران بعنوان قديمی ترين ـ سياسی ترين  و با تجربه ترين حزب 

دسيسه های داخلی و سياسی کشور در روشنگری توده ها و افشای 
  .خارجی  دشمنان خلقهای ايران می تواند، نقش تعيين کننده ای باشد

 به اعتقاد ما مبارزه در راه صلح و امنيت و آزادی و عدالت 
. اجتماعی در کشور به يک مبارزه تمام عيار مردمی تبديل شده است

ما با حاکميتی سر و کار داريم که کوچکترين حقوقی برای کارگران 
. و زحمتکشان ، زنان و جوانان و ديگر انديشان کشور قائل نيست

 ق اقليت های دينی و خلق های ساکنحقو
به يک کالم نيروی سرکوبگر رژيم تحت . کشور را رعايت نمی کند

عنوان امت واحده اسالمی کليه حقوق شهروندی مردم را زير پا می 
 سياست های مضافا در چنين شرايط نا مطلوب و بحرانی با. گذارد

غلط و نا بخردانه، کشور را بسويی می برد که جنگ از خارج نيز 
در چنين شرايطی وظيفه تمام نيروهای وطن . بر آن تحميل شود

پرست چاره انديشی برای نجات کشور از وضعيت نا بهنجار کنونی 
ما شکی نداريم همچنان که در هفت دهه گذشته حزب توده . است

ه مبارزه خود در راه آزادی و عدالت ايران در هر شرايطی ب
های بزرگی برداشته است، در اين برهه بحرانی اجتماعی گام 

  .کشور نيز به وظايف سنگين خود جامعه عمل خواهد پوشيد
در خاتمه ضمن تبريک  سالروز تاسيس حزب توده ايران به 
. رهبران حزب و از اين طريق به تمام اعضا و هواداران آن

توده ايها در اجرای وظايف خطيری که پيش رو آرزومنديم که 
  دارند، موفق باشند
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. اقتصاد کشور هر روز با مشکالت جديدی روبرو می شود
مديران کارخانجات صنايع شير ايران خبر از احتمال 

شهرک های صنعتی در .  ماههای آتی دادندورشکستگی در
صدای .تمام شهرهای کشور به حالت تعطيل در آمده است

اعتراض کارگران طی طومارهای چندين هزار نفری بلند شده 
صنايع توليدی کشور با يک سردرگمی و بالتکليفی جدی . است

از يک سو با توجه به تحريم های کشورهای . روبرو هستند
اوليه با مشکل روبرو شده و از سوی ديگر غربی تهيه مواد 

کاهش شديد ارزش پول ملی به توليد ضربه جدی وارد کرده 
همه اينها باعث گرديد که بيشترين ضربه به  کارگران و . است

سايت کلمه خبر از توقف توليد در . خانواده آنها وارد شود
در . بخش های بزرگی در صنايع خودرو سازی داده است

  :ز اين گزارش آمده استبخش هايی ا
آخرين خبر از خودروسازان اين است که خط توليد 
خودروهای پرطرفدار متوقف شده، به طبع از عرضه آنها نيز 

 تعهدات ٩٠خبری نيست، در خصوص خودروهايی مثل تندر
معوق زيادی وجود دارد و دبير انجمن خودروسازان ايران 

ان فروش فوری و رک و روراست گفته که تا دو ماه آينده امک
  .ايجاد تعهدات جديد وجود ندارد

سازان که از سوی دولت و  پرداخت بخشی از مطالبات قطعه
شورای پول و اعتبار مصوب شده بود و بايد بر اساس آن، 

گرفت   ميليارد تومان در اختيار خودروسازان قرار می١٠٠٠
 درصد آن سهم قطعه ساز بود، به گفته رئيس اين صنف ۵٠که 
] دولت[بوده که معاون اول رئيس ” جوک“تر شبيه بيش
  .خواست که قطعه سازان را به طور مقطعی اميدوار کند می

عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو با بيان اين 
وضعيت : سخنان به آمار خطرناکی اشاره کرده و گفته است

 درصد کاهش يافته است با ۶٠توليد قطعه خودرو در ايران که 
  . درصد نيز کاهش خواهد يافت٩٠ يا ٨٠اين روند حتما تا 

اين يعنی نقطه بحران، نه در اقتصاد کشور که در معيشت 
حاال روند اخراج کارگران از مجموعه های . ميليون ها ايرانی

مختلف خودرو که از مدتها قبل در سکوت خبری آغاز شده 
ت توليد بی اف. بود، می رود تا موج گسترده ای را در بر بگيرد

 سابقه در تاريخ صنعت خودرو کشور در حالی اتفاق افتاده که 
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 گسترش بحران در صنايع
زنجيره خودروسازی پس از صنعت نفت دارای بيشترين 

 هزار ميليارد ۵٠گردش مالی در کشور بوده و ساالنه بالغ بر 
  .پول در آن رد و بدل می شود

درو در مجموع کارشناسان می گويند صنايع قطعه و خو
چهار ميليون نفر را در ايران نان می ) مستقيم و غيرمستقيم(

ارتباطات پيشين و پسين صنايع قطعه ساز و مونتاژکار . دهند
و عمليات بسيار گسترده آنها در سطح کشور، اين صنعت را 
به صنعتی بسيار مهم تبديل کرده است، به طوری که تخمين 

در زنجيره قبل و بعد اين  صنعت ۶٠زده می شود افزون بر 
از اين رو کاهش توليد آن .صنعت، نقش کليدی و حساس دارند

نيز از جهت تاثير آن بر نيروی انسانی شاغل در آن بسيار 
  .هشدار دهنده خواهد بود

براساس تحقيقات صورت گرفته و با مراجعه به معتبرترين 
مرکز آمار ايران، بانک (مراکز آماری موجود در کشور 

زی، سازمان مديريت و برنامه ريزی وقت، سازمان پايانه مرک
 ايران در سال  شاغلين مستقيم تنها صنعت خودروی) …ها و
بينی شده که در برآوردی   هزار نفر پيش١۴۶ نزديک به ٨۴

 هزار ١۵٩ به بيش از ٩۵بينانه اعالم شده بود که تا سال  خوش
است که به اين منهای جمعيتی چند برابری . نفر خواهد رسيد

  .طور غير مستقيم در اين حوزه فعال هستند
  تسهيالت دولتی شوخی از آب درآمد

اهمال دولت در پرداخت تسهيالتی که مدتها بود خودروسازان 
و زيرمجموعه های آن منتظر تزريق آن به اين صنعت بودند، 

  .حاال تنها به يک جوک دولتی بدل شده است
قالب تسهيالت اميدواری  هزار ميلياردی در ٢اختصاص رقم 

زيادی در خودروسازان و قطعه سازان ايجاد کرده بود تا بلکه 
بتوانند جان تازه ای در اين صنعت بدمند که رکود، تعديل نيرو 

اگر چه پس از گذشت . و تعطيلی حکايت اين روزهای آن است
 ۵٠ ماه از تصويب اين طرح ورق برگشت و باکاهش ۶حدود 

 ماهه، خودروسازان ۶، و بازپرداخت درصدی مبلغ پرداختی
  .را در دريافت اين مبلغ مستاصل کرد

ماهه ۶دبير انجمن خودروسازان ايران با انتقاداز تعيين زمان 
 ۵٠٠بازپرداخت : برای بازپرداخت اين تسهيالت گفته است

 ماه به شوخی بيشترشبيه بود چراکه ۶ميليارد تومان در مدت 
رايط عادی وامهای دريافتی خودروسازان پيش از اين در ش

خودرا با بازپرداخت يکساله دريافت می کردند و در شرايط 
بحرانی کنونی انتظار می رفت اين کمک ها با همراهی بيشتر 
دولت و ارائه زمان بيشتر در بازپرداخت به خودروسازان 

  .پرداخت می شود
جالب آنکه از شروط بانک مرکزی در خصوص پرداخت 

روسازان دادن وثيقه بوسيله در اختيار گذاشتن تسهيالت به خود
سهام شرکتهای زير مجموعه دو خودروساز در تضمين 

  .پرداخت اقساط خودروسازان بوده است
خودروسازان از ابتدای سال جاری نسبت به روند کاهشی 
توليد خودرو و زمينگير شدن آن هشدار داده بودند که گوش 

مروز و فردا کردن به نقطه شنوايی برای آن نبوده و تنها با ا
ای رسيده که به سمتی حرکت می کند که توليد خودرو کشور 

اگر چه اين صنعت هم .  درصدی قرار دهد٢٠را در مرز 
 اکنون با مشکالت ديگری هم چون 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

هم مواجه است؛ اما طبق اعالم احمد .. نوسانات ارز، تحريم و
رصد مشکالت  د٧٠نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان 

صنعت خودرو ناشی از کمبود نقدينگی است که باعث شده 
خودروسازان به دليل بحران نقدينگی قادر به پرداخت مطالبات 

  .قطعه سازان نباشند
    رکود فعاليت قطعه کاران و افزايش اخراج و تعديل نيروی کار

برخی قطعه سازان به خودروسازان اعالم کرده اند که ديگر 
م برای تامين مواد اوليه مورد نياز را در اختيار نقدينگی الز

 درصد ۴٠در حال حاضر بخش قطعه سازان تنها با . ندارند
  .فعاليت دارند

نکته اين کاهش فعاليت، آن است که اگر اين قطعه سازان نيز 
ناچار به توقف توليد شوند فعاليت خطوط توليد خودروسازان 

 احيای خطوط توليد در آن صورت. به تدريج متوقف خواهد شد
  .بسيار دشوار، زمان بر و پرهزينه خواهد بود

موضوعی که تنها به کاهش توليد بخش بزرگ صنعتی و 
در اين ايام اين بحران . اقتصادی کشور محدود نمی شود

باعث تعديل نيروی انسانی در بخش های مختلف صنعت 
عيدعلی کريمی، دبير اجرايی خانه . خودرو شده است

وين اواخر شهريور به ايلنا از بيکاری بيش از کارگر قز
 کارگر شاغل در صنايع توليد قطعات خودرو خبر ٣٠٠

های توليد  داد و هشدار داد که اخراج کارگران در واحد
  .قطعات خودرو شدت گرفته است

رييس انجمن خودرو نيرو محرکه اصفهان نيز با اعالم 
 هزار کارگر در صنعت خودروسازی ٢۵اشتغال 

درصدی نيروی کار در ٣٠فهان در گذشته، از کاهش اص
 واحد توليدی ٢۵٠اين صنعت خبر داد و بااشاره به وجود 

 ١٠٠حدود : در زمينه خودرو در اين استان، اظهار کرد
کنند که  ها کار می واحد از اين تعداد برای خودروساز

  . درصد ظرفيت خود فعالند۴٠متاسفانه تنها با 
مه دنيای اقتصاد با ارايه آمار در همين زمينه روزنا

 شرکت قطعه ساز و بيکاری ١١٠تعطيلی بيش از 
قطعه سازان نتوانسته اند : هزاران نفر کارگر گزارش داد

. نيروی انسانی خود را حفظ کرده يا راضی نگه دارند
سازان  مطابق اعالم گلوردی گلستانی، رييس انجمن قطعه

 وخيم شده سازی به قدری وضعيت صنعت قطعه“ايران 
 ٣٠سازی تعطيل شده،   واحد قطعه۶٩که تا دو ماه گذشته 

 هزار نفر از شاغالن ١١۵واحد تغيير شغل داده و حدود 
  ”.اند اين صنعت نيز بيکار شده

تعديل نيروی کار شرکت سايپای کاشان و خبر احتمال 
 درصد ديگر از آنها، تقليل ساعات کاری ٧۵اخراج 

کاری به يک شيفت و تعطيلی سايپای تهران از سه شيفت 
برخی از خطوط توليد تنها بخش کوچکی از اخبار 
کارگری است که به بيرون درز می کند و بخش اعظمی 
از اجحاف و فشاری که در سايه اين بحران بر جامعه 

  .کارگری می رود، رسانه ای نمی شود
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  تو کز محنت ديگران بی غمی 

  نشايد که نامت نهند آدمی
 ، وبالگ نويس و فعال حقوق بشر ملکیرونقیسيدحسين 

آذربايجانی، به جرم مبارزه با سانسور در جمهوری اسالمی، 
  به همراه گروهی از اعضای 1388 آذر ماه 22در تاريخ 

خانواده  در منزل پدری اش در شهر ملکان استان آذربايجان 
او که .  سال زندان محکوم شده است15شرقی دستگير و به 

در نامه ای نگهداری می شود اخيرا  زندان اوين ۵٠٣در بند 
رهبر جمهوری اسالمی  چنين  خامنه ایخطاب به افشاگرانه 
  : نوشته است

  به نام خداوند جان و خرد
و هر کسی کارهای شايسته انجام دهد و مومن باشد، نه از 

  .ترسد و نه از آسيبی ستمی می
لما و ال و من يعمل من الصالحات و هو مومن فال يخاف ظ

  طه / ١١٢ –هضما 
  ای جناب آيت اهللا خامنه
  با سالم و عرض ادب

 به اين ٣۵٠من سيدحسين رونقی ملکی، زندانی سياسی در بند 
گمان که حضرتعالی با دغدغه آشنايی مستقيم با مشکالت و 
رنج های مردم و کوشش در بهبود نسبی زندگی و معيشت 

کنيد، اين نامه را   میها و استان های کشور سفر ها به شهر آن
اطمينان دارم با هر قضاوتی که نسبت به امثال من . نويسم می

ای از  در جمهوری اسالمی وجود داشته باشد، حداقل عده
های ما که  مسوالن سياسی کشور هستند که اذعان کنند انگيزه

ايم دوران جوانی خويش را درزندان سر کنيم، چيزی  پذيرفته
  . ايران عزيزمان نيستجز سربلندی و پيشرفت

  ای جناب آيت اهللا خامنه
ای در آذربايجان رخ داد که تن هم  تابستان امسال زلزله

ها،  پس لرزه. ميهنانمان را تا به امروز به لرزه انداخته است
های دروغين مسووالن نيز  تدبيری و وعده سرمای شديد و بی

 که آنگونه. درد اين مصيبت ديدگان را دو چندان کرده است
با “: اند وزير بهداشت و استاندار آذربايجان شرقی عنوان کرده

 هزار نفر در ١٢٠گذشت بيش از دو ماه از وقوع زلزله 
مناطق زلزله زده در سرمای شديد زير چادر اسکان موقت 

ترين  کنند، بسياری از زلزله زدگان از ابتدايی زندگی می
 محروم امکانات همچون حمام و توالت و لوازم گرمايشی

ها را تهديد  سالمت آن… بيماری های عفونی، پوستی و. هستند
  ”.کند می

های  اين در حالی است که بسياری از مسووالن نظام با هزينه
های خود به  گزاف به سفرهای استانی يا به همراه خانواده

های بسياری صرف سوريه،  روند و هزينه سازمان ملل می
آيا همانگونه که معاون . شود یها م عراق، لبنان و ديگر کشور

نژاد عنوان کرده بود مناطق زلزله زده ظرف  اول آقای احمدی
  دو ماه بازسازی شد؟

  ای جناب آقای خامنه
نژاد در زمان وقوع زلزله به مکه، در  آيا سفر آقای احمدی

تفاوتی غيرقابل توجيه صدا و سيما نسبت به اين واقعه  کنار بی
ی با آن برخورد کردن و بازداشت ای امنيت تلخ و به گونه

  تفاوتی  امدادگران و نيروهای داوطلب مردمی، بيانگر بی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مسووالن جمهوری نسبت به مردم ايران و واقعه زلزله 
آذربايجان نبود؟ آيا اين امر بيانگر فاصله بين مردم و حاکميت 

از اين نيست؟ طبيعی است که من هم بسان همه مردم ايران 
های غير مسووالنه ناراضی و ناراحت هستم و  گونه برخورد

نيز از اينکه هم ميهنانم در سرمای شديد بدون هيچ سرپناهی 
ها دست و پنجه نرم  کنند، از اينکه با انواع بيماری زندگی می

اطالع . کنند و با هزاران مشکل روبرو هستند در رنجم می
اند و  های گرم خود نشسته داريد مسووالنی که همچنان در خانه

های دروغين  های زلزله زدگان وعده درباره بازسازی خانه
اند برای اين مصيبت ديدگان  هنوز حتی نتوانسته. دهند می

کانکس تهيه کنند؟ و اطالع داريد که بخاطر يک سيالب 
اند و  تعدادی از هم ميهنان شماليمان جانشان را از دست داده

  اند؟ پناه مانده بسياری بی
  ای جناب آيت اهللا خامنه

شايد به حضرتعالی اطالع نداده باشند که حضور امدادگران و 
ای در  نيروهای داوطلب مردمی فارغ از هر مرام و عقيده

مناطق زلزله زده از اولين ساعات چشمگير و غير قابل انتظار 
 رها و جليقه امدادگر   داوطلبانی که زندگی روزانه خود را. بود

تر از مسووالن تالش   کرده بودند و در امدادرسانی فرابر تن
ای که به گفته نماينده مردم تبريز آقای  کردند به گونه می

تر  پزشکيان مردم در کمک به زلزله زدگان از مسووالن جلو
ها و امدادگران داوطلب و  اما پاسخ بسياری از اين نيرو. بودند

وسط نيروهای مردمی، ضرب و شتم و بازداشت غيرقانونی ت
  .لباس شخصی و اداره اطالعات تبريز بود
ها قوه قضاييه  عدالتی باورم اين است سرچشمه همه اين بی

های قانونی و  است که بجای حمايت از امدادگران و فعاليت
ها، تن به نفوذ نهادهای امنيتی و اطالعاتی داد  بشر دوستانه آن
گناه بدون  دگران بیها به گفته خودشان برای امدا و همگام با آن

ها را  هيچ دليل و توجيه مشخصی پرونده سازی کرد و آن
يابيم چرا  کنيم، در نمی ما هر چه فکر می. روانه زندان نمود

مان زندان باشد؛ شايد  بايد مزد کمک به هم ميهنان رنج ديده
جنابعالی بعنوان رهبر جمهوری اسالمی برای اين سوال 

ها زلزله  حال و در کنار همه مصيبتاما در عين . پاسخی بيابيد
آذربايجان نشان داد هنوز حس نوع دوستی ما ايرانيان در 

های رودبار و بم فراموش نشده است و بر همه ثابت شد  زلزله
  .که براستی آذربايجان پاره تن ايران است

  ای جناب آيت اهللا خامنه
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  ....تو کز محنت ديگران بی غمی
  

و نيروهای داوطلب و مردمی رفت يکی از آنچه بر امدادگران 
  ها در اسناد قوه قضايی جمهوری  ترين پرونده تاسف بار

کنيد که هنوز هم امدادگران  آيا شما باور می. اسالمی است
کنند تا از حقوق  بازداشت شده را تهديد و وادار به سکوت می

 .ها پرده برندارند ها و قانون شکنی خود دفاع نکنند و از ظلم
پيش از آن نيز در اداره اطالعات تبريز و پليس اطالعات و 
امنيت به عقايد بسياری از امدادگران توهين شد، روزهای 
بسياری را به صورت غيرقانونی و بدون تفهيم اتهام در 

ترين وضع و زير فشارهای غير انسانی در بازداشت به سر  بد
ورود به بازجويان به تفتيش عقايد پرداختند و با . بردند

ها را وادار به اعترافات  ترين مسايل امدادگران آن خصوصی
ضرب و شتم امدادگران برای . غيرواقعی و خالف کردند

ها بود و تلخی آن  ترين رخداد کسب اعترافات غيرواقعی از تلخ
در سوابق برخورد نهادهای اطالعاتی، امنيتی فراموش نخواهد 

  .شد
  ای جناب آقای خامنه

يان امدادگرانی بودم که به خاطر نوع دوستی و ماينجانب در 
های  پناه بازداشت شدند و توهين انسانيت و کمک به مردم بی

ها تهديدمان کردند که خانواده و  بار. بسياری را تحمل کردند
اين در حالی بود که من . کنند اطرافيانمان را نيز بازداشت می

 وظيفه شخصا برای مرخصی خارج از زندان بودم و بنا به
انسانی و ملی فرصت به دست آمده برای رسيدگی به کارهای 

 رها کرده، برای کمک به زلزله   شخصی و معالجاتی خود را
زدگان شتافتم اما با برخورد خودسرانه و غيرقانونی نهادهای 
اطالعاتی و امنيتی مواجه شدم و بر اثر ضربات وارده به 

دانم اين  نمی. ب ديدمهنگام بازداشت بشدت از ناحيه کليه آسي
درخواست نابجايی است اگر به عنوان رهبری اين نظام از 
جنابعالی بخواهم که ماموران و مسووالن قانون شکن و قانون 

کنند را به  گريز، قضات ناعادل و آنان که دروغ پراکنی می
فرض صحت مطالب عنوان شده در اين نامه به ميز محاکمه 

و بيشتر از پيش به وضعيت بد يک دادگاه مستقل بسپاريد؟ 
پناه در سرما رسيدگی کنيد؟ آنچه مسلم است  زلزله زدگان بی

اما اگر حاکميتی . حکومت بايد در برابر قانون سر فرود آورد
از قانون بگريزد و شهروندان را از مزايا يا حقوق مصرح 
قانون محروم کند و اگر شهروندان خود را در معرض 

اعتمادی ميان مردم و  ت ببينند شکاف بیعدالتی و عدم امني بی
متاسفانه اين است آنچه امروز همگان . آيد حاکميت پديد می
  .شاهد آن هستيم

  بنی آدم از اعضای يکديگرند
  که درآفرينش ز يک گوهرند

  چو عضوی به درد آورد روزگار
  ها را نماند قرار دگرعضو

  غمی توکه از محنت ديگران بی
  ینشايد که نامت نهند آدم

  با احترام
  سيدحسين رونقی ملکی

  زندان اوين – ٣۵٠بند 
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  غرب در رويای جنگ های صليبی
بحران سياسی و اقتصادی سراسر جهان سرمايه داری را فرا 

سطح توليدات صنعتی اين کشورها پايين آمده . گرفته است
جناح های . بازار سرمايه با رکود دست و پنجه نرم ميکند. است

ام سرمايه داری درگير اين موضوع سياسی طرفداران نظ
جهان سرمايه داری قرن ها چنين مشکالتی داشته و . هستند

  .اکنون نيز دچار آن شده است
رشد صنعت با استعمار و استثمار جهان شرق 
صورت گرفت و در جهان نابرابری های اقتصادی و سياسی 

چند کشوری صنعتی پيشرفته، ده ها کشوری عقب . بوجود آورد
نتيجه ويرانگر اين امر در .  را زير سلطه خود در آوردندمانده

اما تاريخ در جا نمی زند و در حال رشد و . برابر چشم ماست
بدين ترتيب جهان سرمايه داری  در مرحله . حرکت است

يا بايد نابود شود و يا برای بقای خود . حساسی قرار گرفته است
اما با همه تالش و . از هر شيوه مطلوب نا مطلوب استفاده نمايد

کوششی بکار می بندد، بداليل موانع عينی که سر راه دارد قادر 
به همين دليل . نيست سيستم در حال احتضار را از نو زنده کند

به تشبثات گوناگونی از جمله به جنگ تمدن ها و اديان  متوسل 
تا بلکه اين جسد مرده را برای مدت کوتاهی از فاسد . می شود

مبارزه «پس از جنگ های خونين تحت عنوان . هدشدن نجات د
اينک  حمله به اعتقادات مسلملن » حقوق بشر«و » با تروريسم

يک روز کاريکاتور محمد را در . ها را در پيش گرفته است
نشريات خود چاپ می کنند و روز ديگر فيلمی عليه پيغمبر 

و از اين . مسلمانان می سازند و يا قرآنی به آتش می کشند
در اين ميان هارترين جناح . ريق جار و جنجالی به پا می کنندط

سرمايه داری نقش اصلی را بازی می کند وتحت عنوان دفاع 
در مقابل اعتقادات بيش از يک ميليارد و » آزادی بيان«از 

چنان بنظر ميرسد که آنها .  پانصد ميليون نفر مسلمان می ايستد
تظاهرات عظيم در . در اين توطعه به هدف خود نائل آمدند

جنگ مسلکی و . کشورهای اسالمی در حال جريان است
اين جنگ   در بعضی موارد به . مذهبی گسترش پيدا ميکند
حمله به دين اسالم يورش صليبی را . جنگ گرم مبدل شده است

صليبيان روم به . در قرون وسطی در خاطره ها زنده ميکند
ن سرزمين پيدايش تا بقول خودشا. بيت المقدس حمله بردند
امروز نيز اين فاجعه تاريخی بشکل . مسيحيت را تسخير کنند
غرب نياز مبرم دارد تا روابط ميان . سياسی تکرار ميشود

. پيروان دين اسالم با پيروان مسيحيت هر چه بيشتر تيره ترشود
اين ثروت . مسلمانان درسرزمين های  زرخيزی سکونت دارد

اکنون .  غربی غارت شده استقرن ها با تهاجم حکومت های
استعمار در حال اضمحالل  برای جلوگيری از نابودی خود به 

اما اين تالشهای عبث کار . جنگ روانی  بين اديان احتياج دارد
زيرا شرق بيدار شده است و به مبارزه ضد . بجايی نخواهد برد

ديگر دوران جنگ های . استعماری خود ادامه خواهد داد
  .ستصليبی گذشته ا

 



  
  
  
  
  

  دايه مهربان تر از مادر
به همين سبب کشورهای . ايران بزرگترين کشوردرخاورميانه است

ان بويژه که اير. بزرگ نسبت به ايران حساسيت خاصی نشان ميدهند
در عين حال کشوری ثروتمند است و با داشتن ذخاير عظيم نفتی 

در سالهای موجوديت اتحاد . توجه جهانيان را بخود جلب کرده است
جماهير سوسياليستی شوروی بعنوان حکومتی ايدئولوژيک در شمال 
ايران، توجه غرب نسبت به جايگاه ايران در مناسبات جهانی از 

 ابتدا انگليسها و بعدها نيزآمريکايها .ويژگی خاصی برخوردار بود
ارتش جديدی با سالح های . ايران را تحت دايره نفوذ خود داشتند

انقالب مردمی بهمن سال . مدرن برای کشور شاهنشاهی تشکيل دادند
 به حاکميت طرفدار غرب خاتمه داد و در ايران حکومت 1357

ميان اين حکومت گرچه ديکتاتوری را از . جديدی سرکار آمد
و روابط سياسی خود را با غرب امپرياليستی به هم زد، با . برداشت

بعدها اردوگاه .  شرق سوسياليستی نيزمناسبات خوبی بر قرار نکرد
کشورهای سوسياليستی بدون مداخله مستقيم کشورهای خارجی 

بدين . فروپاشيد و حکومت های ضد کمونيستی جای آنرا گرفت
ايران . ری در سراسر جهان تسلط يافتترتيب ديکتاتوری سرمايه دا

ضد غرب تحت فرمانروائی حکومت دينی در بهبود روابط با آمريکا 
در . هيچ اقدامی انجام نداد و اين تيرگی روابط تا به امروز ادامه دارد

سالهای (خاورميانه و شمال آفريقا حکومتهای ضد آمريکائی 
يران تنها دو سوريه و ا. را کنار زدند) موجوديت اتحاد شوروی

. کشوری هستند که ماهيت ضد آمريکايی خود را حفظ نموده اند
ايران در اين . سوريه با مخالفين غربی خود در حال جنگ است

با اين وجود در ايران و . مبارزه سوريه را مورد حمايت قرار ميدهد
اگر چنين بود  مردم از . سوريه  حاکميت دمکراتيک مستقر نيست

در هر دو کشور آزاديهای . مبارزه حمايت می کردندحاکمان در اين 
بدين . دمکراتيک ناديده گرفته می شود و شرايط خفخان حاکم است

ترتيب است که دولت های حاکم درايران و سوريه در دو جبهه 
بعبارت ديگر برای حفظ خفخان با ملت . داخلی و خارجی در گيرند

خارجی روبرو های خود و برای حفظ استقالل با حکومت های 
در اين ميان مردم  هستند که شالغ اين دوگانگی سياست را .  هستند

مبارزه ضد امپرياليستی اين دو کشور . ميخورند و از آن رنج ميبرند
اين مبارزه در صحنه اقتصادی جهان امروزی . جنبه سياسی دارد

زيرا که نفت ايران انبارهای نفتی آمريکا و اروپای . جايی ندارد
دالرهای  آمريکا ذخيره ارزی ايران را تامين . را پر ميکندغربی 

می کند و برای خريد جنگ افزار و توليد موشک های نظامی ساخت 
پس مشکل بزرگی در چرخه . همين کشورها مصرف ميشود
آمريکا با به راه انداختن جنگ عليه . اقتصادی غرب بوجود نمی آيد

 می خواهد تسلط خود را کشورهای منطقه خاورميانه از جمله سوريه
غرب می . تا بعدها به ايران برسد. در اين منطقه مستحکم تر کند

کوشد  با فشار اقتصادی ايران را نيز وادار به تسليم نمايد و در غير 
ادامه جنگ سرد . اين صورت از نيروی نظامی استفاده خواهد کرد

 را  کند چندين ساله ميان ايران و آمريکا روند رشد اقتصادی  کشور
همين مسئله تاثير منفی ومستقيمی بر زندگی مردم ايران . کرده است

  .بخصوص اقشار آسيب پذير گذاشته است
اولی عقب مانده، . ايران و آمريکا هر دو کشور سرمايه داری هستند

بعبارت ديگر فرقی ميان نظام اقتصادی دو کشور . دومی پيش رفته
ته سرمايه داری با استفاده از منتهی کشورهای رشد ياف. وجود ندارد

به . موادخام کشورهای عقب مانده،  اقتصاد خود را ارتقا ميدهند
همين خاطر اجازه نمی دهند تا کشورهای عقب مانده به تکنولوژی 

بدين طريق تضاد ميان اين دو قطب سرمايه . مدرن دست پيدا کنند
امه داری تشديد می شود و مبارزه برای تفوق يکی بر ديگری اد

  .         دارد
  

****************************************** 
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  آمريکا زور آزمائی ميکند
  

سالهای . ايران يکی از کشورهای کليدی در خليج فارس است
. قبل از انقالب اين منطقه در دست سرسپردگان آمريکا بود

 قدرت بزرگ در منطقه در حال ايران متحد آمريکا، به يک
انگليسيها قرنها اين منطقه را تحت کنترل . تبديل شدن بود

امنيت «بعد از قدرتمند شدن ايران . نيروی دريايی خود داشتند
انگليسيها . بر عهده اين کشور واگذار گرديد» خليج فارس

. آخرين نيروی دريايی خود را از خليج فارس بيرون بردند
.  ماموريت يافت تا خال موجود را پر کندايران شاهنشاهی

ارتش ايران قيام مردم مسقط را سرکوب نمود و  اين منطقه را 
اما انقالب مردم ايران . به پايگاه نيروی نظامی خود تبديل کرد

آمريکا و متفقين اروپايی او . اين استراتژی غرب را بر هم زد
رای مجبور شدند به پايگاههای قبلی خود باز گردند و ب

جلوگيری از گسترش انقالب ايران حضور نظامی خود را 
ايران . از آن تاريخ تاکنون سه دهه ميگذرد. تقويت نمايند

بعنوان دشمن آشتی ناپذير غرب، خواب شيرين را برای 
با اين همه استراتژی . آمريکاييها و متحدانش حرام کرده است

تهای حکوم. آمريکا در منطقه عرب نشين فعال تر شده است
ضد آمريکايی را ساقط و حکومتهای دلخواه خود را جايگزين 

ايران و سوريه آخرين دژ ضد آمريکايی در . آنان می نمايد
عمليات نظامی برای سرنگون کردن . منطقه باقی مانده اند

حکومت ضد . حکومت سوريه چند سال است ادامه دارد
اومت آمريکايی سوريه در مقابل حمالت هواداران آمريکا مق

در منطقه، ايران تنها کشوری است که از حکومت . ميکنند
با از ميان بر داشتن اين دو حکومت، . سوريه حمايت می کند

خليج فارس و کشورهای عربی تحت سلطه بدون قيد و شرط 
احتمال سقوط دولت سوريه گرچه در . آمريکا قرار می گيرند
ين کشور اما جنگ طوالنی مدت در ا. شرايط فعلی کمتر است

احتمال تغيير . ميتواند هواداران آمريکا را به قدرت برساند
اما اگر . حاکميت در ايران در آينده نزديک بعيد بنظرميرسد

حمله نظامی گسترده توسط آمريکا و متحدانش به ايران 
در آن . احتمال سقوط حکومت کنونی وجود دارد. صورت گيرد

 حکومت محمد صورت يک حکومت هوادار غرب مانند دوران
در چنين وضعيتی است که حلقه . رضا شاه سرکار خواهد آمد

محاصره عليه خلقهای منطقه به هم وصل ميشود و دوران 
يک قطبی شدن جهان سرعت .  استعمار از نو آغاز ميگردد

بيشتری پيدا ميکند و جهان يک قطبی  تحت رهبری کامل 
 يک قطبی و اما مقاومت در برابر جهان. آمريکا قرار ميگيرد

نيروهای . امپرياليسم در ايران و سوريه  خالصه نمی شود
بزرگی در جهان وجود دارد که با سياست يک قطبی شدن 

بخصوص اين مبارزه از سوی . جهان مخالف هستند
نيروهای ضد امپرياليستی . زحمتکشان جهان شدت گرفته است

 تاريخ .در جهان بويژه در خاورميانه در اين راستا عمل ميکنند
چنين حکم می کند که پيروزی نهائی در اين جنگ با مردم 

  . خواهد بود
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بحران سوريه صلح و امنيت جهانی را تهديد «

  »می کند
  

بحران سياسی موجود در کشور سوريه همچنان با حدت و 
هر روز که می گذرد تعداد . ردشدت هرچه بيشتر ادامه دا

بيشتری از مردم اين کشور بخصوص افراد بی دفاع و 
شهروندان عادی در سوريه به قربانيان تداوم جنگ داخلی در 

طبق گزارشات منابع خبررسانی ها . آن کشور تبديل  می شوند
 هزار نفر 25تا کنون تعداد تلفات انسانی در سوريه به بيش از 

ت و تعداد بيش از دويست و پنجاه هزار نفر تخمين زده شده اس
که هر روز به تعداد آنها افزوده می گردد مجبور به مهاجرت 

همچنين بدليل تبديل . دستجمعی به کشورهای همجوار شده اند
شدن مناطق شهری به ميدان جنگ ميان نيروهای دولتی و 
مخالفان مسلح، تاسيسات زيربنايی خدمات رسانی به مردم 

يستگاههای تامين برق و انرژی و شبکه های آب رسانی مانند ا
شهری و مراکز الزمه ديگر در مقياس بسيار نگران کننده ای 
منهدم شده و شرايط بسيار سخت و غير قابل تحملی را به مردم 

و از سوی ديگر تالش های مختلف برای . تحميل نموده است
هايی که دستيابی به يک راه حل مسالمت آميز و ارائه راهکار

بتواند زمينه ساز گذار از مرحله بحران و جنگ داخلی را 
بدليل عناد کاريهای رژيم سوريه و مداخله طرف . فراهم نمايد

های ذينفع خارجی تا کنون به هيچ  نتيچه مثبت و اميدوارکننده 
نمونه بارز آن عبارت است از . ای منجر نگرديده است

ستاده ويژه دبيرکل شکست تالشهای کوفی عنان به عنوان فر
سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب که منجر به استعفای او 

بار ديگر سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب با هدف . گرديد
راهگشايی و تالش برای خروج از بن بست بحران سوريه 
اخضر ابراهيمی ديپلمات الجزايری را بعنوان فرستاده ويژه 

تازه ترين اظهار نظرهای ابراهيمی در . خود انتخاب نمودند
خود در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعالم نمود که 
اوضاع داخلی سوريه بدليل تشديد خشونت روز افزون ميان 

او . طرفهای درگير روز به روز به وخامت بيشتری می گرايد
در ضمن اظهار داشت تا کنون امکان تدوين طرحی که بتواند 

برد تامين همکاری و تامين توافق زمينه ساز و راهگشای پيش
به . ميان رژيم سوريه و مخالفان باشد، امکان پذير نشده است

موازات تالشهای ابراهيمی، رئيس جمهور مصر محمد مرسی 
نيز در جريان برگذاری کنفرانس کشورهای عضو جنبش غير 
متعهدها در تهران پيشنهاد برگذاری کنفرانسی با شرکت چهار 

رکيه ـ مصر و عربستان سعودی را مطرح کشور ايران ـ ت
نمود که شايد تالش مشترک اين چهار کشور بتواند به نتايج 

ولی برگذاری اولين . مثبتی در جهت حل بحران سوريه بينجامد
جلسه آن در شهره قاهره مصر که می بايست با حضور 

با عدم . وزرای امور خارجه چهار کشور بر گذار می گرديد
ولی .  خارجه عربستان سعودی مواجه شدحضور وزير امور

نه تنها تحريم از سوی عربستان که يک عمل آگاهانه و 
عامدانه بود، بلکه بدليل اختالف و تضاد در منافع و ديدگاههای 
اين کشورها در ارتباط با وضعيت حال و آينده سوريه با 
اطمينان ميتوان گفت که تالش و همکاريهای اين چهار کشور 

هم چنين اگر اعمال سياست .يجه مثبتی نخواهد انجاميدبه هيچ نت
ها و موضعگيری هايی را که تا کنون از سوی کشورهای 
  بزرگ جهانی که در قبال حوادث سوريه مشاهده گرديده است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

را تجزيه و تحليل نماييم ما را به قبول اين حقيقت وادار می 
سال و نيم از نمايد که تا کنون بعد از گذشت بيش از يک 

شروع درگيريها در سوريه هيچگونه تغيير مهم و اساسی در 
مواضع دوجبهه مختلف و مخالف همديگر يعنی آمريکا ـ 
اروپای غربی ـ ترکيه و کشورهای عربی حوزه خليج فارسی 

و مواضع دولتهای . که از مخالفين حمايت می کنند از يک سو
سد حمايت می نمايند، روسيه ـ چين  و ايران که از رژيم بشار ا

بر عکس هر کدام از اين کشورها با استفاده . مشاهده نمی گردد
از امکانات سياسی ـ ديپلماتيک و لجستيکی خود سعی در 
تقويت نمودن مواضع طرفهای درگير در سوريه را دنبال می 

جنبه بسيار نگران کننده ديگری که وجود دارد که بان . کنند
ملل متحد در جريان بر گذاری جلسه کی مون دبير کل سازمان 

شورای عمومی سازمان ملل متحد نيز به آن اشاره نمود، 
عبارت است از امکان به خطر افتادن جدی صلح و امنيت بين 

چرا که در حال حاظر سير حوادث سوريه . المللی می باشد
نشان دهنده اين واقعيت است که امکان نتيجه بخشی تالشهای 

 بدون همکاری و اشتراک مساعی بخصوص سياسی بين المللی
 کشوری که دارای حق وتو در سازمان ملل متحد می باشند، 5

در نتيجه دستيابی به يک راه حل . امکان  پذير نخواهد بود
با اين وجود تنها راه . مسالمت آميز دشوار به نظر می رسد

حلی که باقی می ماند، راه نظامی وادامه جنگ در آن کشور 
ايد يکی از طرفهای درگير بتواند طرف ديگر را است که ش

اين منظره خطرناک عبارت از مجموعه .  کامال مغلوب کند
حوادثی خواهد بود که نمی توان از عدم گسترش اين جنگ و 
تبديل نشدن آن به يک جنگ فراگير منطقه ای و يا حتی جنگی 

  .در مقياسی گسترده تر مطمئن بود
گونی از تعلقات مختلف ملی و در داخل سوريه ترکيب نا هم

دينی وجود دارد که به دشمنان همديگر تبديل شده اند و در 
سطح منطقه ای نيز، کشورهای ايران و ترکيه و عربستان 
سعودی به طرفهای اصلی و فعال در جنگ داخلی سوريه 

چرا که سقوط دولت بشار اسد توازن منطقه ای . تبديل شده اند
ه شکل جبران نا پذيری تغيير خواهد قدرت را به ضرر ايران ب

و از سوی ديگر دولت ترکيه نيز بدليل نگرانی از امکان . داد
تشکيل شدن يک دولت خود مختار در مناطق کرد نشين 
سوريه مجبور به ادامه مداخله فعال در امور سوريه خواهد 
شد، چرا که حوادث حال و آينده سوريه به شدت اوضاع داخلی 

 در ارتباط با مسئله کرد تحت تاثير قرار ترکيه را بخصوص
دولت عربستان هم که داعيه رهبری جهان اسالم . خواهد داد

را دارد کماکان سياست فعال و پيگيری را در پيش خواهد 
اما از نظر سياسی حوادث فعلی سوريه عواقب بسيار . گرفت

منفی  ونا خوشايندی را در ارتباط با گسترش و تحکيم روند و 
چرا که . د دمکراسی در منطقه را بدنبال خواهد داشتفراين

باعث گسترش سياستهای ارتجاعی ـ ميليتاريستی و 
نظاميگرايانه در کشورهای مختلف خاورميانه خواهد شد و به 
بهانه خطر تهديد احتمال وقوع جنگ، سرکوبها و محدوديتهای 

  .شديدی از طرفهای آن کشورها اعمال خواهد گرديد
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 ن گذشته و حال چه فرقی وجود دارد؟ميا
انقالب اسالمی تحت رهبری روحانيون برجسته و 

.  ساله در ايران پايان داد٢٥٠٠سرشناس به رژيم 
اداره امور .  روحانيون در راس قدرت قرار گرفتند

 روحانيون با توسل . اسالم تنظيم شدمملکتی با قوانين دين
. را سرکوب کردندبه قانون قضايی دينی  مخالفين انقالب 

اکنون بيش از سی و سه سال است که ايران بر مبنای 
در اين حکومت نيز مانند . قوانين دينی اداره ميشود

حکومت گذشته مالکيت خصوصی بر وسايل توليد پا 
زمين در دست مالکان، کارخانه در دست کار . برجاست

 )دوران سلطنت پهلويها(کارگر مثل گذشته . فرمايان است
ارخانه های خصوصی و عمومی کار ميکنند و مزد در ک

مالک رعيت را . زمين در دست مالکان است. ميگيرد
  .استثمار ميکند

درست است که در دهه چهل و پس از 
اصالحات ارضی، قسمتی از اراضی کشاورزی در 

اما فقدان وسايل توليد دهقانان . اختيار دهقانان قرار گرقت
د را رها کنند و برای کار را مجبور کرد تا تکه زمين خو

. و بدست آوردن لقمه نانی به شهرهای بزرگ کوچ نمايند
بدين طريق روستاها خالی شد و کشت و زرع شکل 

حکومت جمهوری اسالمی بر . فاجعه باری بخود گرفت
خالف وعده هايی که داده بود، نتوانست و يا نخواست 

ند تا دست دهقانان خرده مالک را بگيرد و به آنها کمک ک
زمين ها را آباد نمايند و محصول بدست بياورند و از اين 

  . طريق زندگی مناسبی داشته باشند
تغيير رژيم در ايران با تکيه به نيروی های 

سردمداران حکومتی می . انقالبی صورت گرفته بود
توانستند شرايطی را  بوجود  بياورند تا همه نيروی 

جود با سرعت کار کارخانه های مو. کارکشور بسيج شود
. و توليد را شروع کنند و کارخانه های جديد تاسيس گردد

توليدات داخلی نياز بازار کشور را تامين نمايد و با 
از سوی ديگر با تامين . کاالهای خارجی رقابت کند

ماشين آالت کشاورزی به روستاييان، سيستم کشاورزی 
محصوالت کشاورزی . به يک سيستم مدرن تبديل شود

  . ازار کشور را تامين و امکان صادرات پيدا کنندب
سلسله پهلوی ادعا  می کرد که ايران را به سمت دروازه 

اما اين ادعاها پوچ و خالی از . های تمدن هدايت ميکند
ايران . سيستم ارباب رعيتی همچنان باقی ماند. آب در آمد

مردم ناراضی از اين . به يک کشوری صنعتی تبديل نشد
حکومت . مت پهلوی را سرنگون کردندوضع حکو

مردم اميدوار بودند که در حکومت . جديدی تشکيل گرديد
اما حکومت جديد . جديد تحولی در زندگيشان ايجاد شود

نيز تاثير چندانی در بهتر شدن زندگی زحمتکشان بوجود 
اين حکومت نيز زمين را در اختيار دهقانان قرار . نياورد
شرفت امور کشاورزی  و هيچ کمکی برای پي. نداد

 مردم در انقالب شرکت کرده بودند . صنعتی انجام نگرفت

 
 
 
 
 
 
 

تا سيستم استثمار را نابود کنند و در شرايط کامال 
کشاورز يعنی . مساعدی مشغول امور کشاورزی شوند
اما حاکميت . روی زمين خود و برای خود کار کند

د به غير از انقالبی که در راس آن روحانيون قرار داشتن
يک مقطع کوتاهی، چنين امکانی برای کشاورزان ارائه 

زمين مجانی در . شرکتهای تعاونی تشکيل نشد.  نداد
کشاورزان مانند . اختيار کشاورزان قرار داده نشد

حکومت گذشته با کار سخت و توان فرسا، اما با درآمدی 
ولی صاحب حاصل زحمت خود . ناچيز کار می کنند

کشورهای پيشرفته زمين بين دهقانان تقسيم در . نيستند
  دولت ها به دهقانان کمک . ميگردد

دهقانان با اين کمک ها ماشين آالت . های مالی مينمايد
کشاورزی تهيه می کنند و سيستم های آب ياری مدرن 

و از اين طريق  محصوالت بيشتر و با . بوجود مياورند
 تنها بدين وسيله نه. کيفت برتری بدست می آورند

همه . کشاورز بلکه کشور نيز بی نياز و ثروتمند ميشود
.  اين ها بدون کمک و ياری دولت امکان پذير نيست

دولت جمهوری اسالمی  نيز مانند دولت گذشته هيچ 
دهقانان مجبورند . کمکی در اختيار دهقانان قرار نمی دهد

اين . با امکانات محدود و سنتی خود کشاورزی کنند
گوی نياز جامعه نيست و در مقابل کشاورزی سيستم جواب

اين در حالی . نوين ديگر کشورها غير قابل رقابت است
تنها از طريق . است که ايران کشور ثروتمندی است

اين . فروش نفت ساليانه ميلياردها دالر بدست می آورد
در آمدها به جای کمک به توليدات داخلی مانند صنايع و 

فيد و گاها مضر هزينه می کشاورزی، در جاهای غيرم
  .  شود

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تاريخ گذشته و حال ملل ساکن 
نهای ايران همچنين پيدايش جريا

مترقی در جهان طلب می کند که 
حاکميت های دمکراسی سياسی را 
نهادينه کنند و زمينه مشارکت همه 
ملل را در حيات سياسی کشورشان 

از همين روست که . فراهم آورند
امروز تشکيل دولت فدرال در 
ايران به يک مسنله مبرم روز مبدل 

 .شده است

 ربايجان             از کارپايۀ فرقه دمکرات آذ
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  عارف صفا
ايران آذربايجانيندا ياشايان 

  خلقيميزين مبارز قيزی 
يز مرضيه احمدی اسکوئی نين عز

  خاطره سينه 
  

  ظلمتده گونش
  
  

  ايشيتديم آدينی بير آخشام چاغی،
  .سينه مين اوستونده بير اود آليشدی
  سانکی اوطاقيمين سوندو چيراغی،
  احواليم قاريشدی، فکريم قاريشدی،
  .سينه مين اوستونده بير اود آليشدی

  ***                   
   گيله، –آخدی گوزلريمدن ياش گيله 

  .  منی بوغدو–وغدو، غم قهر منی ب
   اله -مصراالر، بيتلر وئردی ال

  قلبيمده بير نسگيل بير آرزو دوغدو
  . منی بوغدو–قهر منی بوغدو، غم 
    ***                  

   دئديم که، آدينا بير داستان قوشوم، 
  .قلبيمده قالماسين سوزوم، صحبتين

  سنين تک قيزالرال اوجالسين باشيم،
  !، شانيم، شهرتيمای منيم قيرتيم

  . قلبيمده قالماسين سوزوم، صحبتين
   ***                   

  من اولموشام اوسکوده 
  .ياشيمين گنج چاغيندا
 دوالشميشام هولولو،

  .باداملی باغالريندا 
  کيم دييردی او زمان،
  بو صفالی دياردان،

  .بير قيز بويالناجاقدير
  وطن ايچون ائل ايچون

 .آليشيب ياناجاقدير

  وطن اونون ان شيرين 
  .کلمه سی اوالجاقدير
  آزادليق سوزو اونون
  . نغمه سی اوالجاقدير
  نغمه سيله ئوته جک

  شهر، شهر، کند به کند،
  سسينه سس ويرجک 
  .تبريز، اردبيل، مرند

  ييغاجاقدير باشينا 
  .ايگيدلری، ارلری

  هر يرده آزديراجاق
  .او قاره کلگه لری

  سنگرلر اونون ايپک 
  اوالجاقدير،ياتاغی 

  داش قاياالر، داخماالر
  .اوطاقی اوالجاقدير

   يوز آناالر اونون –يوز 
  آناسی اوالجاقدير،

   يوز قيزالر هالينا–يوز 
  .ياناشی اوالجاقدير

   ***           
  

   قاريش او بوی آتدی،–قاريش 
  نه گوردوسه، گوردوکلری

  .اوره گينده غم ياراتدی
  ی،او دوشوندو کاسيبالرين باالالر

  .مکتبلره تامارزيدی
دئيرلرکی، بو طالعدی، بو 

  .يازيدی
  اهللا ويريب وارليالرا 
  بو دنيانين نعمتينی

  کاسيبالرا باغيشالييب
  .او دنيانين جنتينی

  بو سوزلرين پوچلوغونا
   آجی، گولدو فقط– آجی 

  . اوره گينده غضب، نفرت
کندليلرين دوشوندو او

  بيرجه قاريش تورپاغی يوخ،
  .تی چوخ، عذابی چوخزحم

  بابام تورپاق دئيب ياندی،
  .آتام تورپاق دئيب ياندی
  عصرلرله بوتون کندلر 
  .تورپاق دئيب آلوالندی

  بير چوره يه حصرت قاليب 
  .بو قابارلی، پوالد اللر

  ائله بيلکی اونون دئيل 
  .نعمت دولو گنيش چوللر
  اوره يينده غصه، کدر،

   سحر،–بعضأ گيديب سحر 
  ن قاباغيندا کارخاناني

  .فحله لره سالير نظر
  او دوشوندو بونالريندا 

  ...ايشله مکدير بوتون واری
  بونالريندا کندليلر تک 
  .ياراليدير آرزوالری

   قالين کتابالری–قالين 
  اوخودوقجا اونون فکری سالحالندی

  خلقين آجی طالعينه
  ....باخيب ياندی
  آردی وار
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 حساب بانکی ما:                                     
Iranli Mohacirlar Camiyyati 
Azerbaijan Republic 
Kapital Bank, Branch: Yasamal 1 
SWIFT: IIAZ2X 
*USD*  
Accont: 33180018403302338103 
Corr.Accont: 36089289 
Citibank N.A./New York, USA 
SWIFT: CITIUS33 
*EUR*  Accont: 
33180019783302338103 
Corr. Accont: 11347403 
Citibank N.A./London 

 اميرعلی الهرودی: باش رداکتور
  شر اولونورقزئت تحريريه هئيتی طرفيندن ن
  قزئتين آرتيريب، ياييمی آزاددير
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