
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                             ١٣٩١  آذر ٩٧شماره  دوره پنجم 

 در اين شماره

 ٣                                       صحق تعيين سرنوشت

 ٩   ص                      ايلدونومو٦٧آذر حرکاتينين ٢١

  ٩  ص                               قارداشيمين شکلی حکايه

  ١٠            صنگاهی به زندگی سياسی سيد جعفر پيشه وری

  ١٢                     صديهای دمکراتيکمبارزه در راه آزا

  ١٢          صدرگيری اعراب و اسرائيل باز هم شدت يافت

   ١٣              صدمکراسی در اروپا اشکال گوناگونی دارد

  ١٤                                                    صناله طبعيت
 ١٦ص..                        .. سال نيبه مناسبت آغاز شصت و هشتم

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

  اعالميه کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان
 بمناسبت سالروز تاسيس حکومت ملی آذربايجان 

  !هموطنان گرامی

. د سال از تشکيل حکومت ملی آذربايجان می گذر٦٧
 سال پيش در چنين روزی مردم آذربايجان به ۶٧

رهبری فرقه دمکرات آذربايجان سرنوشت سياسی خود 
برای اولين بار حکومت ملی و . را در دست گرفتند

دولت خود . مجلس ملی در آذربايجان تشکيل گرديد
مختار آذربايجان به رهبری سيد جعفر پيشه وری، در 

البی گسترده و شگرفی عمر کوتاه يک ساله، اقدامات انق
. زمين های دولتی ميان دهقانان تقسيم شد. انجام داد

امالک مالکينی که عليه آذربايجان دمکراتيک مبارزه 
ميکردند، مصادره و در اختيار دهقانان بی زمين قرار 

بدين ترتيب دهقانان بی زمين صاحب زمين . گرفت
 زبان آذربايجانی  در ادارات دولتی و موسسات. شدند

در سراسر آذربايجان . تحصيلی رسميت پيدا کرد
مدارس ابتدايی تشکيل و دانش آموزان به زبان مادری 

برای ريشه کن کردن بيسوادی . مشغول تحصيل شدند
مدارس متوسطه و دانشگاهی . مدارس شبانه داير شد

کتاب و مجله و روزنامه های فراوانی .  گسترش يافت
  .ر يافتبه دو زبان ترکی و فارسی انتشا

  ٢ادامه در ص
 

  انتصابیحاکميت انتخابی  يا 

  دعوايی که درهرم حاکميت داغتر می شود
بحث بر سر چرايی و چگونگی صدور حکم حکومتی رهبر رژيم 

بار نخستی نيست که ولی فقيه هر جا قافيه .همچنان ادامه دارد
او پيش از اين و از .  استتنگ می آيد به چنين کاری دست زده

 قانون اساسی، که يکی از مهمترين اصول 44اين طريق اصل 
اقتصادی بازمانده انقالب را بدون مراجعه به قانون و رای مردم 

اين بار اما حکمی که در ظاهر می بايست فصل . تغيير داده است
الخطاب کشمکش دار و دسته های حکومتی باشد، خود محل نزاع 

جانی و هم فکرانش در فراکسيون رهروان واليت بار الري. است
، به بی ٨٨ديگر پس از ماجراهای پشت سرهم، کودتای سال 

طرفداران جبهه پايداری مصباح يزدی و . بصيرتی متهم شده اند
دولت  به سردمداری حداد عادل، گروه رقيب در مجلس را از 

رده اينکه نيت رهبر را تشخيص نداده اند، سرزنش و محکوم ک
اينکه الريجانی و بقيه پس از مخالفت قاطع خامنه ای با هر .  اند

گونه علنی کردن در گيری های درونی و بدنبال آن اشاره ها و 
توصيه های ائمه جمعه و نمايندگان ولی فقيه مبنی بر خاتمه بلوا 
در مجلس، جرات کرده بر احضار رئيس جمهور و طرح سئوال 

آيا الريجانی و جمعی ديگر از . نشده انداز او اصرار کند، بخشيده 
اگر ميدانستند که .تمايل واقعی رهبر اطالعی نداشته اند؟ بعيد است

خالصه  .ولی فقيه چه می خواهد، چرا آنرا در نظر نگرفته اند
  مطلب  را تا آنجا کش دادند تا اينکه خامنه ای مجبور شد،

 ٨ادامه در ص                                                            

  اراني و خاطره همه اديبه 
    گرفتن از حافظیاري با
   بر ساحل رود ارسی صبا گر بگذریا

   کن نفسني و مشکی زن بر خاک آن وادبوسه
   که بادش هردم از ما صد سالمی سلممنزل
   و بانگ جرسیني ساربانان بی صداپر

   عرضه داری جانان ببوس آنگه بزارمحمل
   رسادي مهربان فریوختم ا فراقت سکز
   قول ربابی که قول نا صحانرا خواندممن

   پند بسنمي از هجران که ادمي دیگوشمال
   ترس کاندر مهد عشقی کن بري شبگعشرت
   عسسري هاست با ميی روانرا آشناشب

   دل سر ببازی استي نی کار بازیپادشاه
   عشق نتوان زد به چوگان هوسی گوورنه
  اريان بچشم مست  سپارد جی برغبت مدل

     خود بکساري ندادند اختاراني هشگرچه
 



 
  
  
  

  ...اعالميه کميته مرکزی
امنيت در سراسر آذربايجان بشکل بی سابقه ای ... و 

مردمی که حاکميت ملی خود را تشکيل . برقرار گرديد
داده بودند، با اشتياق تمام  برای رشد و توسعه آذربايجان 

حکومت ملی کارخانه های . رفتندتوان خود را بکار گ
راه . توليدی در تبريز و ديگر نقاط آذربايجان داير نمود

اقدامات وسيع . ها و پل های زيادی مرمت و يا ساخته شد
. و همه جانبه ای برای آبادانی آذربايجان صورت گرفت
. بدين طريق چهره آذربايجان به يک باره دگرگون شد

روهای انقالبی و استقبال و حمايت بی دريغ  ني
 ٢١دمکراتيک  و ديگر خلق های ساکن کشور از جنبش 

آذر، دامنه آن را از منطقه آذربايجان فراتر برد و به 
الگوی مناسبی برای ديگر مناطق ميهنمان تبديل کرده 

بويژه که اين مسئله همزمان شده بود با رشد جنبش .  بود
 و پس از سقوط رضا شاه. آزاديخواهی سراسری ايران

سست شدن پايه های استبداد، مردم ايران بار 
ديگرفرصت پيدا کردند تا با مظاهر عقب ماندگی 

احزاب و جمعيت های سياسی ـ . واستبداد و مبارزه کنند
رشد و تعميق . صنفی و اجتماعی خود را تشکيل دهند

جنبش های اجتماعی  فضای سياسی کشور را تغيير داده 
 مجلس شورای ملی و حضور نمايندگان خلق در.بود

طرح و تصويب قوانينی که حقوق از دست رفته مردم را 
لرزه بر تن ارتجاع داخلی و . به آنها بر می گرداند

حاميان خارجی آنها که منافع خود را بشدت در خطر 
بدين دليل  با تمام قوا برعليه جنبش . ميديدند، انداخته بود

مردم . دآزاديخوهی و عدالت جويی مردم به پا خاستن
غيور آذربايجان که گام های پر توانی عليه منافع ارتجاع 
و استبداد بر داشته بود، به نوک حمله دولت دست نشانده 

دولت . تهران و حاميان امپرياليستی او قرار گرفت
مرکزی با زير پا گذاشتن تمامی تعهدات و مقاوله نامه 

بتدا با هايی که با دولت خود مختار آذربايجان بسته بود، ا
تبليغات بی امان با وارد کردن اتهامات سخيف و بی پايه 
عليه حکومت خود مختار  و زنان و مردان غيور 

 ٢١آذربايجانی، شرايط را برای سرکوب خونين جنبش 
سپس ارتش دست نشانده شاهنشاهی به . آذر مهيا کرد

فرماندهی ژنرالهای آمريکايی و با کمک گرفتن از 
. حلی، وارد اراضی آذربايجان شدندنيروهای ارتجاعی م

با انتقام جويی ددمنشانه و با زير پا گذاشتن تمام موازين 
بيش از سی . انسانی به قتل و غارت مردم مبادرت کردند

هزاران . هزار آذربايجانی مبارز را قتل عام کردند
خانواده مجبور به ترک وطن و در کشورهای همسايه پناه 

ت ملی را نابود و حاکميت تمام مظاهر دول. گرفتند
و نام آن را . قبرستانی را به مردم اين خطه تحميل کردند

  .»نجات آذربايجان«گذاشتند 
در اين انقالب هم .  انقالب بهمن بساط سلطنت را برچيد

  مردم آذربايجان پيشگام مبارزات  بر عليه حکومت 
  
  

وابسته و ارتجاعی شاه بودند و نقش بسزايی در پيروزی 
  سرانجام انقالب با جان فشانی مردم به . يفا کردندآن ا

حاکميت بر آمده از . پيروزی رسيد و شاه سرنگون شد
مردم آذربايجان . انقالب زمام امور را در دست گرفت

مانند بقيه مردم، انتظار داشتند تا اهداف انقالب از آن 
جمله حقوق خلق های ساکن کشور به مورد اجرا گذاشته 

يت های چندين و چند ساله بر داشته و محروم. شود
اما اين بار نيز ارتجاع داخلی با کمک و مساعدت .شود

ارتجاع جهانی اهداف انقالب را نا ديده و حقوق ملی خلق 
بعبارت ديگر . های ساکن کشور را زير پا گذاشت
  . محروميت ملی همچنان ادامه پيدا کرد

  !آذربايجانی های غيور
قبال برگزاری بزرگداشت امسال در شرايطی به است

تاسيس حکومت خود مختار ملی آذربايجان می رويم که 
دولت مرکزی قادر . کشور آبستن حوادث گوناگونی است

بحران فراگير اقتصادی که . به اداره امور کشور نيست
همراه خود بيکاری و بی خانمانی ميليون ها نفر را به 

قادر به معضلی است که سيستم حاکم . همراه داشته است
بی کفايتی رژيم را در نا توانی از حل . حل آن نيست

ابتدايی ترين مشکالت کشور مثل محيط زيست و حتی 
تامين شرايط اوليه مردم زلزله زده اخير آذربايجان و 
. افسار گسيختگی بی ارزش شدن پول ملی، می توان ديد

رژيم حاکم مدت هاست مشروعيت خود را از دست داده 
ن دليل کوشيده است با سرکوب خونين مردم به همي. است

نمونه بارز مدعا  را می توان . به حيات خود ادامه دهد
در سرکوبی خشن و بی پروای اعتراضات مردم کشور 

 و 88پس از تقلب در انتخابات رياست جمهوری سال 
سرکوب مردم معترض آذربايجان در مورد خشک شدن 

رون حکومتی در تشديد اختالفات د. درياچه اروميه ديد
ماههای اخير و در آستانه انتخابات  رياست جمهوری 
خود نيز گواه ديگری بر نا توانی رژيم بر کنترل اوضاع 

اين همه در شرايطی است که شعور سياسی و ملی . است
مردم رشد و جنبش ملی و آزاديخواهی آنهاهدفمندتر شده 

 در مردم ايران از آن جمله مردم مبارز آذربايجان. است
طول تمام سالهايی که رژيم با تمام قوا می کوشيد تا 
کوچکترين زمزمه آزاديخواهی را در گلو خفه کند، از 

و . پای ننشستند و به مبارزات برحق خود ادامه دادند
. طبيعی است که  تا رسيدن به اهداف نهايی آرام نگيرند

  .مردم ايران حق دارند آزاد بينديشند، آزاد زندگی کنند
  

آذر                                     ٢١امی باد ياد و خاطره مبارزان و جان باختگان جنبش گر
                                             کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان

  ١٣٩١آذر ماه 
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 کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                       ١٣٩١ آذر ٩٧شمارهدوره پنجم 

 .زندانيان سياسی را آزاد کنيد
 



  
  
  
  
  

  حق تعيين سرنوشت

  حقی است همگانی برای تمام خلق های ساکن کشور

حق تعيين سرنوشت خلق ها از دير باز ميان سياسيون، 
روشنفکران، متفکران و جامعه شناسان مورد بحث و جدل 

بديهی است حتی  بر سر . بوده است و تا به امروز ادامه دارد
 و حيطه اختيارات آن اختالفات جدی ضرورت و چگونگی

حق تعيين "گروهی بر اين عقيده هستند که .  وجود داشته باشد
به معنی مقدمه ای بر جدا شدن و پارچه " سرنوشت خلق ها

" گروهی ديگر بر اين اعتقادند که . پارچه شدن کشورهاست
نه تنها به معنی جدايی نيست، " حق تعين سرنوشت خلق ها

اد آگاهانه ميان خلق های ساکن يک کشور می بلکه باعث اتح
. گردد و استحکام و پايداری  بيشتری در پی خواهد داشت

سازمان های ملی و انقالبی مانند فرقه دمکرات آذربايجان 
را جزء ضروری ترين حقوق " حق تعيين سرنوشت خلقها"

هر خلقی به شمار می آورد و جزء الينفک آزادی های 
حکومت خود مختار آذربايجان بين . نددمکراتيک کشور ميدا

 عليرغم تمام مشکالتی که ارتجاع و ١٣٢۵ تا ١٣٢۴سالهای 
با پشتيبانی مردم . دولت مرکزی پيش پايش قرار ميداد

آذربايجان اقدامات عمرانی، فرهنگی و اقتصادی بزرگی 
اين . صورت داد که هنوز هم  زبان زد دوست و دشمن است

در تمام دنيا هنگامی که . انی نيستمعجزه مختص خلق آذربايج
اما دراين مقدمه . نيروی خلقی آزاد می شود، معجزه رخ ميدهد

قصد ما پرداختن و موشکافی چگونگی و چرايی بيان نظرات 
که البته در پی . نيست" حق تعيين سرنوشت" مخالف و موافق 

اما آنچه که ما را وادار کرده است تا به . به آن خواهيم رسيد
در . موضوع مهم به پردازيم، شرايط فعلی جهانی استاين 

جهان دو قطبی کشورهای سوسياليستی و نيروهای مترقی 
جهانی مدافع و مشوق حقوق خلقها و اتحاد داوطلبانه و آگاهانه 

در شکل گيری اتحاد جماهير شوروی لنين اين امر . آنها بودند
يستی و در مقابل کشورهای امپريال. مهم را بخوبی اجرا کرد

ارتجاع جهانی با تمام نيرو با حقوق خلقها مبارزه می کردند و 
دولت های محلی را برای سرکوب خلق هايی که به پا خاسته 

نمونه مشخص آن . بودند، کمک و همراهی می نمودند
سرکوب حکومت خود مختار آذربايجان را می توان از زمره 

برای سرکوب . ددهها نمونه که در جهان اتفاق افتاده است، آور
خلق آذربايجان  بدون حمايت دولت آمريکا و انگليس شاه قادر 

بعدها که کشورهای سوسياليستی از جمله اتحاد . به آن نبود
و جای آنها را نظام سرمايه . شوری مورد تخريب قرار گرفتند
آمريکا که در پی گسترش . داری گرفت و جهان يک قطبی شد
ر جهان، بخصوص در منطقه نفوذ سياسی و اقتصادی خود د
به نا . بود" خاورميانه بزرگ"ثروتمند خاورميانه با دکترين 

گاه چهره عوض کرد و از دشمن ديروزی خلقها به دوست و 
بدين ترتيب از خال ايجاد شده عزم خود . حامی آنها تبديل شد

آمريکا ميدانست . را برای کنترل جنبش های ملی بکار گرفت
ای سوسياليستی وجود ندارند، جنبش در شرايطی که کشوره

به همين دليل . های ملی راديکاليزم سابق را  نخواهند داشت
حتی اگر حاکميت مستقلی نيز بوجود آورند، در چارچوب نظام 
سرمايه داری باقی خواهند ماندو  چه بسا دوستان خوبی هم 

اينکه آمريکا  .  به حمايت  از آنها بر خاست. برای غرب باشند
  امری است که هرگز قابل . ين راه چقدر موفق خواهد شددر ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقابل منافع خلقها و منافع  امپرياليستی غرب  .  پيش بينی نيست
اين مسئله هم دور از . می تواند تمام رشته ها را پنبه کند

را از نظر " حق تعيين سرنوشت"ما برای اينکه . انتظار نيست
د دقت قرار دهيم و تقابل آن را منافع واقعی خلقها بيشتر مور

. با آنچه کشورهای سرمايه داری غرب تبليغ می کنند، بدانيم 
  .به مسئله ملی از ديدگاه لنين می پردازيم

  تاريخچه طرح تئوريک مسئله ملی از طرف لنين
لنين به مسئله ملی و مطالعه . ا. چنانکه روشن است، توجه و

در .  او آغاز می گرددآن از اولين قدمهای مبارزات انقالبی
» بازارها«درباره مسئله به اصطالح « : آثار اوليه او همچون

دوستان خلق کيانند و چگونه آنها عليه سوسيال «): ١٨٩٣(
طرح و توضيح «؛ و )١٨٩٤(» دمکراتها مبارزه می کنند؟

به تفصيل به آن » برنامه های احزاب سوسيال دمکرات
ه او را می توان آغاز اين آخرين مقال. پرداخته شده است

مبارزه در راستای برنامه انقالبی حزب پرولتری  طراز نوين 
حق «مبارزه ای که در عرصه مسئله ملی به قبول . دانست

تعيين سرنوشت برای تمامی ملتهايی که در ترکيب کشور قرار 
به » پاراگراف نهم«، انجاميد و با تصويب در برنامه »دارند

ن توجه ويژه ای به مسئله ملی در روسيه، لني. ا. و. پايان رسيد
در دوره اولين » بيداری آسيا«افشای استعمار جهانی و مسئله 

 و در سالهای بعد تا انقالب کبير ١٩٠٥ -١٩٠٨انقالب روسيه 
و بعد ها در شرايط کامأل نوين . سوسياليستی اکتبر داشت

تاريخی، سياست ملی دولت شوراها و جنبش های آزاديبخش 
ر کشورهای مترقی در دوران بحران عمومی سرمايه ملی د

  . داری را تدوين و مشخص می کرد
در اين نوشتار تالش می گردد که محتوا و اهميت بررسی 

لنين در مسئله ملی در دوران نسبتا کوتاه بين . ا. تئوريکی و
اين سالها به حکم شرايط .  بررسی شود١٩١٢ -١٩١٤سالهای 

بررسی های لنين در مورد مسائل تاريخی دوران مطالعات و 
در اين سالها دو اثر بنيادی لنين در رابطه . جنبشهای ملی بود

يادداشتهای «: يعنی. با مسئله ملی تدوين و به چاپ رسيد
در مورد حق ملل در « ؛ و »انتقادی در رابطه با مسئله ملی

 ١٩١٤ تا ژوئيه ١٩١٢از ژانويه . »تعيين سرنوشت خويش
لنين در شرايط گسترش )  پرياليستی جهانیآستانه جنگ ام(

جنبش انقالبی در روسيه، در مبارزه بخاطر تحکيم پايه های 
حزب مارکسيستی  طراز نوين، ايدئولوژی پيگير 
انترناسيوناليزم پرولتری را بنا نهاد و در عرصه طرح 

او مهمترين اسناد . تئوريک مسئله ملی کاری عظيم انجام داد
در کنفرانس سراسری : صه تنظيم نمودحزبی را در اين عر

 در ١٩١٢حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه در ژانويه 
در مورد عدم حضور هيئت های «:  قطعنامه–پاريس 

در «؛ »نمايندگی از مراکز ملی در کنفرانس سراسری حزب
در «؛ »در مورد انقالب چين«؛ »مورد حمله روسيه به ايران

لنين در اين . ا. و. » با فنالندمورد سياست تزارسيم در رابطه
از .  مقاله در رابطه با مسئله ملی انتشار داد٣٠دوره حدود 

فصل نوين «؛ »دمکراسی و حاکميت خلق در چين«: (جمله
  : »باز سازی چين«؛ »کادتها و ناسيوناليست«؛ »تاريخ جهانی
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  جدايی طلبان در«؛ »جنگ بالکان و شوونيزم بورژوازی«

طبقه «؛ »بيداری آسيا«؛ »روسيه و جدايی طلبان در اطريش
؛ »ليبرالها و دمکراتها در مسئله زبانها«؛ »کارگر و مسئله ملی

اين ذخيره مهم ...). ؛ و »در مورد خودمختاری فرهنگی ملی«
 لنينيستی –تئوريک که سنگ بنای اصلی تئوری مارکسيستی 

در مسئله ملی است، امروز اهميت و مبرميت خود را حفظ 
در توصيف مجموعه اين آثار شايد بتوان بهترين . کرده است

او زمانيکه نامه نگاريهای . توصيف را از خود لنين گرفت
  : مارکس و انگلس را به همديگر ارزيابی می کند، می گوييد

ح شعبده تمامی اگر تالش کنيم که در يک کلمه به اصطال«
محتوای اين نامه نگاريها را ارائه دهيم، بايد گفت آن نقطه 
مرکزی که تمامی شبکه اين بيانات و مباحثات ايدئولوژيکی را 

  . »است» ديالکتيک«بهم پيوند می دهد، همان کلمه 
لنين تالش دارد که مسئله ملی را همه جانبه، کامل و در . ا. و

تالش دارد که .  تحليل کندشرايط مشخص تاريخی بررسی و
به همين . عميقأ ماهيت جنبش ملی و پروسه ها را آشکار سازد

لنين در مورد مسئله ملی، همچون ديگر . ا. دليل در آثار و
خالقيت های علمی او مسائل برنامه ای دوران خود و گسترش 
بنيان متدولوژی تئوری مسئله ملی که تا زمان حاضر اهميت 

لنين . ا. و. است، منعکس گرديده استخود را حفظ کرده 
همچون ديگر فعاليتهای تئوريک خود به شکل انتقادی آثار 
مارکسيستی ما قبل خود در اين زمينه را مطالعه و به 
طرحهای تئوريک همفکران خود نايل آمد و به شکل 
سيستماتيک موقعيت آن را بر اساس تجربه عمومی تاريخی 

 در پلميکهای شديد –ری مبارزات انقالبی و جنبش کارگ
عقيدتی با سوسيال شووينيستها و بر خورد نيهيليستی به مسئله 

  .  رشد داد–ملی 
از آثار نويسندگان مارکسيست آغاز قرن، لنين،  نوشته های 

. لوکزامبورگ و آ. رنرا، ر. باوئر، ک. کائوستکی؛ او. ک
ريه لنين به وجود دو نظ. ا. و. پانکوکا را مورد توجه قرار داد

تئوری : در مسئله ملی توجه ويژه ای مبذول داشت
 –رنرا، و تئوری تاريخی . باوئر و ک. روانشناختی او
برخورد مقايسه ای با اين تزها را ما . کائوتسکی. اقتصادی ک

و منابع برای رساله » چکيده تزها در رابطه با مسئله ملی«در 
در مورد «لنين در اثر . می بينم)  ١٩١٤آغاز(»  مسئله ملی«

بار ديگر به آنها اشاره » حق ملل در تعيين سرنوشت خويش
 –آيا حق با کائوتسکی است با آن تئوری تاريخی «: می کند

  .»اقتصادی و يا باوئر، تئوری که اساسأ روانشناختی است؟
رنرا را . لنين بشدت تئوری روانشناختی او باونر و ک. ا. و

 باوئر سئوال می -؟ ملت چيست«: مورد انتقاد قرار می دهد
 آيا ملت همانا گروهی از مردم هستند که به دليل اشتراک –کند 

منشأ از ديگران متمايز هستند؟ اما منشأ ايتاليايی ها از 
منشأ فرانسويهای . هستند...اتروسها، روميان، کلتها، ژرمنها و 

. هستند...  از هلنديها، روميان، انگليسها و ژرمنها و –معاصر 
  . » کلتها و اسالويانها هستند-ای معاصر از ژرمنهاآلمانيه

چون از . همچنين نمی توان ملت را با اشتراک زبان تعيين کرد
يک طرف چند ملت می توانند زبان مشترک داشته باشند 

، از طرف ديگر )ايرالنديها و انگليسها، سربها و کرواتها(
  ف مردمانی متعلق به يک ملت می توانند به چند زبان مختل

  
  
  

  
  
  
  
  

و نهايتأ ملت تنها با کاراکتر ) ايرلنديها، يهوديها(صحبت کنند 
  بائور و تعريف خود از . او. شعور ملی مفهوم پيدا نمی کند

ملت، اساس ويژگيهای ملی را قرار می دهد، که مفهوم آن 
  مجموع کيفيات فيزيکی و روانی است که يک ملت را از 

گيهای ملی يعنی اينکه تفاوت ويژ. ديگران جدا می سازد
انسانها با توجه به تعلق ملی آنها، متفاوت فکر می کنند، 
متفاوت حس می کنند و در مقابل يک پديده واحد بطور متفاوت 

خصوصيات  ملی چيزی ابدی و . عکس العمل نشان می دهند
خصوصيات ملی در جريان رشد ملت . غير قابل تعيير نيست

در جريان رشد تاريخی خود ملت . مشخص، شکل می گيرد
 مجموعه –ملت «: شکل می گيرد و محصول آن است

انسانهايی هستند که دارای خصوصيات و سرنوشت مشترک 
  . »هستند

. اين توضيحات البته باعث انکار ويژگی ديگر ملت ها نزد او
: او برروی اشتراک زبان نيز تاکيد می کند. باوئر نمی گردد

خود را همچون يک همبود نمی توان تصور کرد، که ملت «
فرهنگی حفظ کند، بدون اشتراک زبانی يعنی اين مهمترين 

رنرا در رابطه با زبان همچون . ک. »وسيله ارتباط بشريت
ملت «: بهترين نشانه ملت نيز از همين ديدگاه دفاع می کرد

اتحاد افرادی است که مثل هم فکر می کنند و مثل هم صحبت 
ی گروههای معاصر مردم است و اين همبود فرهنگ. می کنند

باونر . رنرا، او. در تفاوت با ک. »ارتباطی با سرزمين ندارد
تا اين حد قاطعانه برروی ويژگی برون مرزی همبود های ملی 

» اشتراک سرزمين«ما حتی در آثار او به . تاکيد نمی کرد
  . همچون يکی از شرايط موجوديت خود ملت بر می خوريم

. بدأ هيچگونه تغييری در ماهيت نظريه ملت اواما تمامی اينها ا
مهمترين عوامل از نظر او، قبل از هر . باونر نمی دهد

 -خود مختاری ملی«او . چيزخصوصيات و فرهنگ است
طبق نظرات . را تنها راه حل مسئله ملی می پنداشت» فرهنگی

باونر، وظيفه اوليه طبقه کارگر پس از گذار به حاکميت . او
خصوصيات «يعنی آموزش . است» واقعی ملیتربيت «رشد 

اشتباه «: لنين در مورد او نوشت. ا. و. ملی واقعی به هر کس
تروتميز، بدون .  ناسيوناليسم تخيلی بود–ريشه ای باونر 

پرودون کاپيتاليزم را . استثمار و بدون درگيريهای ناسيوناليزم
  . » راشسته و روفته، تئوريزه و بزک کرد، و باونر ناسيوناليزم

کائوتسکی از چه .  اقتصادی ک–اما محتوای تئوری تاريخی 
 يعنی تا زمان گرايش او به ١٩٠٩قرار است؟ تا سال 

مليت دوران «اپورتونيسم، کائوتسکی آثار زيادی از جمله 
مبارزه مليتها و حقوق دولتی در «، »پايان لهستان؟«، »ما

ر درباره مسئله ملی د«، »بحران در اطريش«، »اطريش
اين آثار . را به تحرير در آورد» مليت و بين المللی«، »روسيه

چون تمامی . برای سوسيال دمکراتهای روسيه شناخته شده بود
لنين چنان . آنها در آن هنگام به زبان روسی ترجمه گرديده بود

که معمول او بود، آثار کائوتسکی را به اصل آن، يعنی به 
  . زبان آلمانی مراجعه می کرد

کائوتسکی در تالش برای تشريح مفهوم ملت در بيشتر . ک
مهمترين «. آثار خود از اشاره به اشتراک زبان شروع می کند

اين شرط مقدماتی هرگونه همکاری . عالمت ملت زبان است
  همزمان او . »اجتماعی و نتيجتا شرط اوليه خود جامعه است
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  اشتراک زبان تنها عالمت مشخص ملت«تاکيد می کند که 
. »بلکه در کنار اين عالمت ديگری نيز وجود دارد. نيست

کائوتسکی در تالش برای تعيين ملت به . شرط ديگری که ک
  . است» سرزمين مشترک«همانا . آن اشاره می کند

 ملت برای همراه با سرزمين که ملت در آن ساکن است،«
اولين بار به معنای واقعی کلمه زمينه محکمی زيرپای خود 

از اين لحظه تمامی مناسبات آن هرچه بيشتر . حس می کند
  . »ملت قوام می يابد. استحکام می يابد

  . لنين را به خود جلب کرد. ا. اين موقعيت کائوتسکی، نظر و
ديها يهو«: می نويسد» موقعيت بوند در حزب«لنين در مقاله 

چون بدون . موقعيت خود همچون ملت را از دست دادند
 اين را - سرزمين مشخص چنين موقعيتی غير قابل تصوراست 

يکی از نابغه ترين تئوريسين های مارکسيست، کارل 
و مدتی قبل همين نويسنده در مسئله مليتها . کائوتسکی می گويد

دو در اطريش در تالش برای ارائه جواب علمی مقهوم ملت، 
  . »زبان و سرزمين: شرط اساسی اين مفهوم را بيان می کند

.  اقتصادی ک–لنين در مورد تئوری تاريخی . ا. زمانيکه و
او قبل از هرچيز ديدگاههای . کائوتسکی صحبت می کرد

کائوتسکی در رابطه با پيدايش ملت و دولت ملی را در نظر 
ان داشت، نه نظرات او در مورد زبان و سرزمين به عنو

کائوتسکی در تالش برای حل اين مسائل . ک.  عالئم ملت را
از ديدگاههای مارکس و انگلس حرکت می کند، که چنانکه 
روشن است، پيدايش ملت و دولتهای ملی را به پيدايش و رشد 

  .کاپيتاليزم مربوط می دانند
بورژوازی هرچه بيشتر پراکندگی ابزار «: آنها نوشتند که

بورژوازی مردم . معيت را از بين می بردتوليد، مالکيت و ج
و ابزار توليد را متمرکز ساخت و مالکيت را در دستان عده 

نتيجه ضروری اين وضعيت تمرکز سياسی . ای قليل قرار داد
مناطق مستقل با منافع، قانون، دولت و قوانين گمرکی . بود

گوناگون در يک ملت، در يک دولت، با يک قانون گذاری با 
  . »ع ملی طبقاتی، در يک مرز گمرکی تمرکز يافتنديک مناف

کائوتسکی . ملت معاصر يا ملت دوران ما چنانکه بارها ک
تکرار می کرد محصول توليد کاال و تجارت سرمايه داری 

ويژگی دولتهای شرقی و دولتهای قرون وسطی عدم . است
  . ارتباط مستحکم ما بين اجزا تشکيل دهنده آنها بود

در قرون وسطی دولت مجموعه «: می نويسدکائوتسکی . ک
بود که خود گردان بودند و ... ای از مناطق و اراضی بسياری 

در مناسبات اقتصادی . امور داخلی خود را اداره می کردند
مستقل بودند و بوسيله رشته باريکی به دولت وابسته بودند در 
هرکدام از اين اراضی و مناطق در ميان هر کدام از اين 

اما هيچ . ير و طايفه های کوچک تنها يک زبان مسلط بودعشا
ضرورتی وجود نداشت که تمامی عشايری که تشکيل دهنده 

  .»دولت بودند از همان زبان مسلط استفاده کنند
رشد کاپيتاليسم به طور اجتناب ناپذير بسوی تشکيل بازار واحد 
داخلی، ارتباط مستحکم اقتصادی مابين مناطق و تمرکز آنها 

و اين به نوبه خود مستلزم . در يک اقتصاد واحد گام برداشت
وحدت سياسی و زبان واحداست که بهترين وسيله ارتباط 

در نتيجه گرايش به سوی . يعنی ايجاد دولت متمرکز. است
  . تشکيل دولت ملی اجتناب ناپذيراست

کاپيتال احتياج به بازار بزرگ «: کائوتسکی می نويسد. ک
   کامأل بدون موانع و دستيابی آزاد به بازار داخلی، ارتباطات

  

  
  
  
  
  

جهانی دارد، و دولت آن هرچه نيرومندتر باشد راحتر به آن 
و دولت نيرومند، آن دولت ملی است، که در آن . دست می يابد

  تمامی زمينه های اختالف که ناشی از دشمنی ملی است بر 
برای در دولتهای ملی همچنين موانع . طرف گرديده باشد

اختالف زبان به اندازه پستهای . ارتباطات داخلی کمتر است
در نتيجه به نفع بورژوازی . گمرکی مانع به وجود می آورد

است که از يک طرف تمامی بخشهای ملتهای گوناگون را در 
يک دولت پيوند دهد و از طرف ديگر تمامی ملتها را مجبور 

عنی زبان مسلط را ي. سازد که از زبان ملت مسلط استفاده کنند
  .»به ديگر ملتها تحميل کند

در آن مواردی که در ترکيب دولت متمرکز تشکيل شده مناطق 
بزرگ بازبانی ديگر و مليتی ديگر وجود دارد، تالش برای 
تحميل زبان ملت مسلط باعث آن می گردد که در دولت 

روحيه دشمنی نه با هر . روحيه  ضد دولتی شکل گيرد«
و تالش . ا آن دولتی، که در آن زندگی می کننددولتی، بلکه ب

برای جدايی از آن و تشکيل دولت ملی مستقل خود هم در ملت 
ستمگر و هم در ملت تحت ستم شکل کشش به طرف ايجاد 

  .دولت ملی شکل می گيرد
دولت ملی بيشترين تناسب را با نيازهای رشد کاپيتاليسم دارد و 

اما هر «:  می نويسدکائوتسکی. نرم دولت بورژوازی است
و او در مقابل اين، . »دولتی در اين شکل مطلوب قرار ندارد

اروپای غربی را نمونه می آورد که رشد آنها به تشکيل 
دولتهای ملی انجاميد و اروپای شرقی که بحکم عقب افتادگی 

 –مثال اتريش (اقتصادی کشورهای چند مليتی شکل گرفت 
يد می کند که رشد کاپيتاليسم اما او تاک). مجارستان و روسيه

در اين کشورها در مرحله مشخص موجب بيداری ملتهای 
  . تحت ستم و شکل گيری مبارزه ملی و جنبش ملی گرديد

کائوتسکی نسبت به . الزم است تاکيد شود که ديدگاههای ک
در آثار اوليه . تمامی مسائلی که بررسی شد بدون تغيير نماند

 تقاوتهای کيفی ما بين قوم از يک او» مليت دوران ما«مثال 
طرف و ملت از طرف ديگر را بررسی کرده و تاکيد می کند 

توجه اصلی او . که آخری فقط با رشد کاپيتاليسم شکل می گيرد
به انگيزه اقتصادی است که شرايط را برای پيدايش ملت و 

او زبان را شرط اصلی . تشکيل دولت ملی فراهم ساخت
ند که در بر گيرنده مناطقی است که قبال اقتصاد مشترک می دا

در آخرين آثار او . از لحاظ مناسبات اقتصادی مستقل بودند
. زبان و سرزمين بتدريج به عالئم اصلی ملت تبديل می شوند

او آنها را خارج از پيوند با شرايط اقتصادی پيدايش ملت، 
  . بررسی می کند

که تا آخر رعايت به بيان ديگر از برخورد ديالکتيکی به ملت، 
کائوتسکی قدم به قدم به طرف ديدگاه التفاطی و . نگرديد ک

. در اين چارچوب مواضع ک. ظاهرأ منطقی کشانده می شود
کائوتسکی از لحاظ متدولوژی به مواضع او باونر نزديک می 

  . گردد
کائوتسکی در رابطه به اصل مسئله ملی . تکامل ديدگاههای ک

در آثار اوليه او از حق تعيين . نيز در همين چارچوب است
اما همزمان تاکيد می کند که . سرنوشت ملتها حمايت می کند

رشد اقتصادی در زمان حاضر به سوی برداشتن مرزبندی 
های ملی و برقراری روابط تنگاتنگ بين ملتها پيش می رود و 

 دمکراسی راه چاره نه در -به همين دليل از نقطه نظر سوسيال
  ر دمکراتيزه کردن دولت و اعطای خود مختاری جدايی بلکه د
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  .وسيع به مناطق ملی است
کائوتسکی در هيچ جايی . در خاتمه بايد ياد آوری کرد که ک

او اساسأ . ويژگيهای دقيق جنبشهای ملی را به دست نمی دهد
ات اساسی يعنی تالش در جهت تشکيل دولت به بيان گرايش

کائوتسکی به . هرچند در برخی آثار ک. ملی محدود می شود
اما او در . ويژگيهای دمکراتيک جنبشهای ملی اشاره می کند

هيچکدام از آثار خود ارتباط عميق اين جنبشها را با انقالب 
کائوتسکی در آثار . ک.  دمکراتيک تشريح نمی کند–بورژوا 

در جريان تشريح گذار از فئوداليسم به کاپيتاليسم در هيچ خود 
جا از انقالب بورژوازی صحبت نمی کند؛ در هيچ جا اين 

او .  دمکراتيک نمی خواند–عصر را عصر انقالبات بورژوا 
 دمکراتيک قرار –جنبش ملی را در ارتباط با انقالب بورژوا 

ها را کائوتسکی نمی توانست ماهيت اين پروسه . ک. نداد
و به همين دليل نتوانست تئوری مارکسيستی مسئله . تشريح کند

  . لنين ارائه داد. ا. اين تئوری را فقط و. ملی را ارائه دهد
لنين ديدگاههای کائوتسکی در مورد بنيان اقتصادی شکل . ا. و

گيری ملت و تالش برای تشکيل دولت ملی و تئوری او در 
شترين تناسب را با مورد دولت ملی همچون شکلی که بي

و . مناسبات سرمايه داری دارد مورد بررسی  جدی قرار داد
ديدگاههای کائوتسکی بطور اساسی با . اين تصادفی نبود

ديدگاههای لنين که مستقالنه در نتيجه بررسيهای خود به آن 
بر « در اثر ١٨٩٨هنوز در سال . تطابق داشت. رسيده بود

لنين از مسئله اصلی، .  ا.و» ويژگيهای رمانتيسم اقتصادی
يعنی بنيان اقتصادی شکل گيری همبودهای ملی، شروع می 

  . کند
کاپيتاليسم که جامعه قرون وسطايی، مناسبات «: او می نويسد

را در هم ريخت آيا در جای آنها چيزی .... تعاونی، کارگاهی و
قرار نخواهد داد؟ آيا اقتصاد کااليی همان مناسبات بين توليد 

مناسباتی که بازار تعيين می کند؟ آنتاگونيسم، . ن نيستکنندگا
نوسانات، و ويژگيهای متضاد اين مناسبات موجب انکار وجود 

و ما می دانيم که همانا تشديد تضادها هرچه . آن نمی شود
بيشتر نيروی اين مناسبات را بروز خواهد داد و تمامی اجزا و 

 برای اتحاد می طبقات جداگانه اين جامعه را مجبور به تالش
البته اتحاد نه در معنای محدود آن يعنی در چارچوب يک . کند

گروه و يک اشتراک بلکه اتحاد تمامی نمايندگان طبقه مشخص 
  .»در کل ملت و حتی در دولتهای مختلف

کائوتسکی . لنين محدوديتهای تئوريک ک. ا. همزمان با اين و
ه در حل عملی در رابطه با مسئله ملی و عدم پيگيری قاطعان

به ١٩١٤در مقاالت لنين در دوران قبل از . آن را می ديد
کائوتسکی در انتقاد از . ک» احتياط فوق العاده«و » احتياط«

تئوری ايده آليستی و برنامه اپورتونيستی باوئر و رنرا، و 
اشاره »  ملی-خود مختاری فرهنگی «خزيدن او بسوی موضع 

به طرف اپورتونيسم و کائوتسکی . زمانيکه ک. می گردد
سوسيال شووينيزم گرايش پيدا کرد و از متحد به دشمن تبديل 

به خصوص . شد، مورد انتقادات بيرحمانه لنين قرار گرفت
اينکه او خيانت خود به انترناسيوناليزم پرولتری را زير جمله 

  . پردازيهای مارکسيستی پنهان می کرد
 همين دليل بسيار بسيار خوش ظاهر و به«: لنين نوشت. ا. و

 -خطرناک برای پرولتاريا، فرمولبنديهای دروغين سوسيال
  در حرف او طرفدار حق تعيين . شووينيستی کائوتسکی است

  

  
  
  
  
  
  

اما در عمل افکار سوسيال  ـ ... سرنوشت ملت است 
  او وظايف دقيق . شووينيستی در برنامه او تسلط دارد

 سازد و حتی سوسياليستهای ملت ستمگر را مشخص نمی
می . مستقيمأ  پرنسيب های دمکراتيک را قلب ماهيت می کند

برای هر ملتی به معنای » استقالل دولتی«گويد که در خواست 
برنامه ملی سوسيال ... است» زياده از حد«درخواست 

  . »دمکراسی کائوتسکی رفرميستی است نه انقالبی
: می گويدلنين در اثر حق ملت در تعيين سرنوشت خويش . ا.و
مارکس را عادت بر اين بود که برای آزمايش و سنجش «

درجه آگاهی و اعتقاد آشنايان سوسياليست خويش به اصطالح 
مارکس پس از آشنايی . »دندانهای آنها را می شمرد«خود او 

شرحی برای انگلس می ١٨٧0 ژوئيه  ٥در تاريخ " لوپاتين"با 
ی نظر بسيار نويسد و در باره اين سوسياليست جوان روس

..... «: تحسين آميزی ابراز می دارد، و ضمنا اضافه می کند
در اين زمينه کامأل " لوپاتين. "نقطه ضعف او لهستان است

مثال چارتيست . همانگونه صحبت می کند که يک انگليسی
. انگليسی پيرو مکتب قديم درباره ايرلند صحبت می کند

تمگر است روش مارکس از سوسياليستی که متعلق به ملت س
او را نسبت بملت ستمکش می پرسد و فورأ نقض مشترک 

را ) انگليس و روس( سوسياليستهای ملتهای حکمفرمای 
آشکار می سازد که عبارت است از عدم درک وظايف 
سوسياليستی آنها نسبت به ملتهای تحت ستم و نيز نشخوار 

  .»گرفته شده است» عظمت طلب«خرافاتی که از بورژوازی 
» مسئله ملی و خودمختاری«لوگزامبورک . لنين، اثر ر.  ا.و

را بخاطر عدم درک حق ملت در تعيين سرنوشت خويش 
 دمکراتيک عليه –همچون سالح مبارزه در انقالب بورژوا 
  .عظمت طلبی بشدت مورد انتقاد قرار داد

در روسيه مبارزه عليه ناسيوناليزم که لنين آن را نقطه مقابل 
زم پرولتری قرار می داد، در دو جبهه جريان انترناسيونالي

ضربه اصلی لنين متوجه شووينيسم عظمت طلب بود، . داشت
 سلطنت –ناسيونال : که سه جريان در آن را مشخص می کرد

لنين همچنين .  دمکرات– ليبرال و ناسيونال –طلب، ناسيونال 
جدايی طلبی ناسيوناليستی درون جنبش کارگری را مورد انتقاد 

او از تمام رفقای حزبی می خواست که در . ار می دادقر
  . رابطه با مسئله ملی بطور جدی کار کنند

 به شائوميان ١٩١٣ اوت ٢٤لنين در نامه خود به تاريخ . ا. و
بدون درنگ تمامی مطالب مربوط به مسئله ملی «: می نويسد

حال که خود شما (در قفقاز را جمع آوری و برای من بفرستيد 
، و مقاالت و کتاب )نه نمی توانيد چيزی بنويسيدمتاسفا

.... آمار مليتها در قفقاز... ، گزارش نمايندگان و "کوستروف"
در ايران، ترکيه و روسيه در يک کلمه هرچه هست و هرچه 

فراموش نکنيد، بگرديد رفقای قفقازی را . می توانيد بفرسنيد
  .»نيدکه می توانند در مورد مسئله ملی بنويسند، پيدا ک

از نامه های والديمير ايليج لنين پيداست که در آن دوران 
مسئله تحليل تئوريک و طرح مسئله ملی در برنامه حزب و 
نفوذ ناسيوناليزم در جنبش کارگری، دارای اهميت ويژه ای 

يکی از مسائل مهم در اين رابطه جلب تحليلگران و . بوده است
  . مبلغين حزبی به بررسی اين مسئله بود

استالين بود . و. اولين کسی که به فراخوان لنين پاسخ داد، ای
  که با استناد به مقاالت لنين و قطعنامه ها در رابطه با مسئله 
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  ، در پايان  )از جمله در کنفرانس پاريس و اجالس کراکف(ملی 
» مسئله ملی و سوسيال دمکراسی«تحت عنوان مقاله مفصلی ١٩١٢

» مسئله ملی و مارکسيسم«بعد ها اين مقاله تحت نام . را انتشار داد
  تجديد چاپ شد

لولی و مقاله . ن. به دنبال اثر استالين مقاله بلشويک اوکرائينی او
  . ستوچکی انتشار يافت. ای. بلشويک التيش پ

 با دقت کادرهای بلشويک را با لنين مسئوالنه و. ا . همگام با اين و 
راهنمايی و انتقاد در جهت تئوريزه کردن مسئله ملی پرورش می 

و بدين طريق لنين روح جمع گرايی را نه فقط در امور . داد
در .سازمانی، بلکه در فعاليتهای  تئوريک بلشويکها وارد می ساخت

لنين به . ا. اين رابطه بسيار جالب توجه است، نامه بشدت انتقادی و 
  :شائوميان.ک . س 

نه، مطلقأ با شما موافق نيستم و شما را به سوسياليزم پادشاهی «
حق تعيين سرنوشت استثنايی است از ... پروس متهم  می کنم و
اين استثناء  بدون قيد وشرط در مقابل . سانتراليزم عمومی ما

و کوچکترين امتناع . ناسيوناليسم عظمت طلب روس، ضروری است
  .»)همچون روزالوگزامبورک(ين استثنا همان اپورتونيسم است از ا
لنين در سخنرانی های خود رفيقانه اشتباهات و عدم دقت . ا. و

در مقاله استالين برخی . همکاران خود را اصطالح می کرد
اين . اشتباهات در فرمولبندی که اهميت اصولی داشت موجود بود

د حق تعيين سرنوشت ملت قبل از هرچيز مربوط فرمولبندی در مور
  : او می نويسد. بود

حق تعيين سرنوشت يعنی اينکه ملت حق دارد سرنوشت خود را «
هيچکس حق ندارد با استفاده از زور در زندگی ملت . تعيين کند

دخالت کند، مدارس و مؤسسات آن را تخريب کند، آداب و سنن آن 
يعنی اينکه حق تعيين سرنوشت . را نقض و زبان او را محدود کند

ملت . ملت می تواند به ميل خود ساختار حيات خود را سازمان دهد
ملت . حق دارد زندگی خود را بر اساس خود مختاری سازمان دهد

ملت حق دارد . حق دارد با ملل ديگر بر اساس فدراليسم زندگی کند
ملت حاکم  بر سرنوشت خويش است و تمامی ملتها . کامأل جدا شود
  .»ستندبرابر حقوق ه

در اين فرمولبندی که لنين بر روی آن تاکيد می کند، حق تعيين 
لنين در مقاله . سرنوشت يعنی حق تشکيل دولت جداگانه وجود ندارد

که مقاله استالين را نيز به چاپ » روشنگری«ديگری که در مجله 
نادرست «: رسانده بود، يک بار ديگر به اين مسئله اشاره می کند

 حق تعيين سرنوشت را چيزی غير از حق تشکيل خواهد بود، اگر
  .»دولت جداگانه بدانيم

» در باره حق ملل در تعيين سرنوشت خويش«لنين در اثر . ا. و 
خود «مخصوصا نا دقيق بودن تفسير حق تعيين سرنوشت را همچون 

در «: را تاکيد می کند و می نويسد» فدراسيون«و حق » مختاری
يست که چرا از نقطه نظر سوسيال ضمن درک اين نکته دشوار ن

را نمی توان نه به مفهوم » حق تعيين سرنوشت«دمکراتيک 
گرچه اگر مسئله (فدراسيون تعبير کرد و نه به معنای خود مختاری 

را بطور مجرد و انتزاعی در نظر بگيريم، هر دوی اينها با مفهوم 
حق فدراسيون بطور کلی بی ). تطابق دارد» حق تعيين سرنوشت«

. چونکه فدراسيون يک قرار داد دو جانبه است. معنی است
مارکسيست ها هرگز نمی توانند دفاع از فدراليسم بطور کلی را در 

و اما در . برنامه خود قيد کنند و در اين مورد هيچ جای بحثی نيست
مورد خود مختاری بايد متذکر شد، آنچه را که مارکسيستها روی آن 

  ختاری نيست، بلکه خود خود مختاریخود م» حق«می کنند دفاع 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

همچون اصل عمومی و جامع دولت دمکراتيک است که از لحاظ 
ملی رنگارنگ بوده و اختالف شرايط جغرافيايی و غيره در آن شديد 

نيز درست » حق خود مختاری ملتها«به همين دليل اذعان به . است
  .یچيزی است بی معن» حق فدراسيون ملتها«مانند 

لنين در طراحی تئوريک برنامه بلشويکها در مسئله ملی، . ا. و
. هميشه از جنبش ملی حرکت را آغاز می کرد،  نه ملت و عالئم آن

از «: لنين در مورد حق ملل در تعيين سرنوشت خويش می نويسد
حق ملل چه چيزی را بايد فهميد؟ آيا بايد جواب را در تعيين کردنهای 

حقوق استخراج می » مفهوم عمومی« از حقوقی جستجو کرد که
 –گردد؟ يا اينکه جواب را بايد در مطالعه و بررسی تاريخی 

  »اقتصادی جنبشهای ملی جستجو کرد؟
برخورد . لنين با تمام مسائلی که در مقابل حزب قرار داشتند. ا. و

ديالکتيکی داشت که همانا تامين کننده يافتن راه حل های صحيح 
يچيده ای همچون  ملت را نيز با منطق ديالکتيکی او پديده پ. است

  . مورد بررسی قرار می داد
مسئله در مورد ملت، قبل از هرچيز در چارچوب جنبش ملی مورد 

يعنی اين جنبش بعنوان يک نيروی مشخص . توجه لنين بود
اجتماعی، که نمی شد  بدون در نظر گرفتن آن خط مشی سياسی 

ه کارگر ضروری بود که ماهيت برای طبق. حزب را تعيين کرد
داليل بروز آن و ويژگيهای آنرا بفهمد و . جنبش ملی را درک کند

همچنين گرايش عينی و جايگاه آنرا ميان ديگر جنبشهای اجتماعی را 
  .درک کند
آغاز ديگر » مارکسيم و مسئله ملی«استالين در اثر . و . البته ای

ز مطالعه و بررسی تاريخی استالين نه ا. گونه ای به مسئله ملی دارد
ـ اقتصادی جنبش ملی، نه از شناخت ماهيت و داليل آن، بلکه از 
تعيين کردن، قبل از هر چيز تعيين کردن ملت همچون ملت از طريق 

  . بر شمردن عالئم آن، شروع می کند
لنين در بررسيهای خود، از جمله در مورد مسئله ملی هميشه . ا. و

تمامی روح مارکسيسيم، تمامی سيستم «: داز اين مبنا حرکت می کر
) آن، طالب آن است که هرگونه وضعيتی بايد فقط از لحاظ آ 

و  فقط در ارتباط با ) فقط در ارتباط با ديگر پديدها) تاريخی؛  ب 
  .»تجربه مشخص تاريخی مورد بررسی قرار گيرد

 نه از تعيين کردن به طرف مطالعه پروسه های واقعی، بلکه از پديده
 اين –مشخص به طرف کشف ماهيت آن، به طرف نتيجه مشخص 

  . راه بررسی را لنين نشان می دهد
مسئله در مورد حق تعيين . ستم ملی يکی از اشکال ستم سياسی است

سرنوشت، چنانکه لنين بارها به آن اشاره نموده، در کل و تماما 
. جنبش ملی يک جنبش سياسی است. مربوط به عرصه سياسی است

اين بدان معناست که اشتراک مردم که ملت نام دارد قبل از هر و 
چيز به عنوان يک نيروی مشخص سياسی وارد حيات اجتماعی می 

  . گردد
بنابراين اگر بخواهيم به مفهوم حق ملل در تعيين سرنوشت خويش «

پی ببريم و در عين حال خود را با تعريفهای حقوقی سرگرم نسازيم 
بلکه شرايط تاريخی ـ ". وضع نکنيم"نتزاعی و تعريفهای مجرد و ا

اقتصادی جنبش های ملی را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم، نا 
گزيربه اين نتيجه ميرسيم که حق ملتها در تعيين سرنوشت، يعنی حق 
آنها در جدا شدن از مجموعه ملتهای غير خودی و تشکيل دولت 

  ). خويشلنين حق ملل در تعيين سرنوشت . ا. و. (»مستقل
لنين در مورد مسئله ملی در آثار ديگر او . ا. تمامی اين ديدگاهای و

که پس از پيروزی انقالب سوسياليستی در روسيه نگاشته شد، بشکل 
اما چون اين مبحث خارج از محدوده اين . همه جانبه ای رشد يافت

  .   نوشتار است به همين بسنده می شود
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  ابیصانتحاکميت انتخابی  يا 
 درصد مردم که پيشتر از طريق نظر ٨۶بطور آشکار با رای 

سنجی صدا و سيما موافقت خود را با طرح علنی سئوال از 
کاری که تا پيش . رئيس جمهور اعالم کرده بودند، مقابله کند

از اين معموال بطور محرمانه، با واسطه و يا مستقيم و کتبی 
  .انجام می داده است
ف اصلی سئوال کنندگان، در واقع علنی کردن گفته می شود هد

طرح عدم کفايت رهبر و افشای بيشتر نقش بالواسطه او در 
  . شکل گيری نا بسامانی های جاری بوده است

خامنه ای در حضور بسيجی ها و فرماندهان سپاه به تلويح 
نگرانی خود را از افزايش روز افزون آگاهی مردم و 

آنان نسبت به آنچه در کشور می نارضايتی ها و اعتراض های 
او نسبت به تاثيری که درگيريهای مجلس و . گذرد، اعالم کرد

رئيس جمهور می توانست بر سير حوادث داشته باشد، هشدار 
و با صدور حکم حکومتی بر مواضع پيشين خود مبنی بر . داد

  .تنگ کردن عرصه حتی بر خودی ها پای فشرد
واکنش به پز استقالل نمايانه اما تاخير چند روزه ايشان در 

مجلس نشينان حتی برخی از نمايندگان مخالف طرح سئوال را 
علت تعلل و سنگين و سبک کردن خامنه ای . شگفت زده کرد

آيا مالحظات ديگری بغير از . خود سئوال بر انگيز شده است
مالحظات مرسوم، برخی را در رويارويی با خامنه ای جری 

  .ه ترديد در تصميم گيری واداشته استتر کرده و رهبر را ب
اصول گرايان جديد و گروهبندی های نظامی ـ امنيتی به 
زعامت خامنه ای و بيت رهبری کشور را به آستانه فروپاشی 

تمامی ساز و کارهايی که وظيفه باز توليد و حفظ . رسانده اند
قدرت در دستان ولی فقيه و گماشتگانش را دارند، از اعتبار 

خامنه ای حتی در سرای حاکميت جای گذشته را .  استافتاده
جستجوی معصوميت برای ولی فقيه، تعريف های من . ندارد

درآوردی مصباح يزدی و علی سعيدی نماينده ولی فقيه در 
سپاه از مشروعيت با منشاء الهی و مقبوليت مردمی نظام و 
عناوين و القابی که از تريبون های نماز جمعه و رسانه های 
حکومتی نثار رهبر می شود، همه و همه در خدمت بازسازی 
اعتباری است که گويا وجود داشته و حاال از دست رفته و يا 

اينکه در چنين اوضاع و .در معرض تهديد قرار گرفته است
احوالی، با توجه به بحران فراگير اقتصادی و تحريم ها، پی 

ش سياسی و  در تغيير آراي88آمدهای کودتای انتخاباتی سال 
ظهور پديده احمدی نژاد و دولت انحرافی، رژيم بتواند کشور 
را براحتی اداره و يا انتخاباتی را سرهم بندی کند، برای خود 

بدين لحاظ همه قرارگاه .نزديکان به رهبر هم جای ترديد دارد
خامنه ای اعم از بيت رهبری، باندهای نظامی ـ امنيتی و 

، به تکاپو افتاده، در صدد مصباح يزدی و دارو دسته اش
بر هم زدن باز هم بيشتر نسبت . اصالح ساختار بر آمده اند

ميان ساختار حقيقی و ساختار حقوقی را در دستور کار خود 
متمرکز کردن ساختار حقيقی موجود از طريق . قرار داده اند

حذف ارگانهای انتخاباتی، لغو چمهوريت نظام و ايجاد 
زياده بر اين ها بحث هايی . رفته اندحکومت اسالمی را پی گ

که از سال گذشته پيرامون تغيير ساختار رياستی بر پارلمانی 
تالش برای تغيير قانون انتخابات، تدوين .جريان دارد

معيارهايی برای انتخاب رئيس جمهور بگونه ای که رئيس 
جمهور آينده نتواند با استناد به رای مردم به ضديت با ولی 

دهای انتصابی کشيده شود، همگی در راستای نجات فقيه و نها
  .رژيم واليت فقيه و ترميم ساختار ترک خورده آن است

  

  
  
  
  

که . اردوگاهی هم شکل گرفته که با اين قرارگاه مناقشه می کند
در آن هر دسته برای تصوير روشن تر نا بسامانی ها، بی 

ام به بصيرتی رهبر در اتخاذ سياستها و انتخاب مجريان، مد
 و آغاز جمهوری ۶٨به بعد از سال . گذشته بر می گردند

اگر دهه اول بعد از انقالب و تدوين قانون اساسی از سوی (دوم
سالی که قانون اساسی جديد ). خبرگان را جمهوری اول بناميم

قانونی که به گفته بعضی اعضای شورای . تصويب شد
پيش بازنگری قانون اساسی، رهبر و رئيس جمهورش از 

  .معلوم شده بود
.  بر می گردند٧۶ رفسنجانی و هوادارانش به سالهای قبل از 

به اشاره می . گويا همه چيز سرجای خودش قرار داشته است
گويند سر و سامان اوضاع به اين علت بوده است که رهبر به 
خاطر رفسنجانی در تحوالت بعد از انقالب، چندان قادر به 

  . استاعمال واليت مطلقه نبوده
زمان روی  (٨۴اصالح طلبان نزديک به حاکميت از سالهای 

از تجربه ای که از آن .صحبت می کنند) کار آمدن احمدی نژاد
دوران اندوخته اند می گويند و اينکه چطور عليرغم حضور 
ميليونی مردم در صحنه مقابله با ولی فقيه تنها به چانه زنی با 

عيت فعلی را ايجاد راه خروج از وض. باال بسنده کردند
شرايطی ميدانند که آرام آرام با تغيير ساختار حقيقی و بستن 
دست و بال رهبری و سپاهيان بحران ساز، جبران فرصت 

دراين بازار آشفته احمدی نژاد و . های از دست رفته را بکنند
دولتيان نيز مدعی شده اند که از اصل، اصول گرا نبوده اند و 

دار واليت و نيابت عام امام زمان بوده اين اصول گرايان طرف
اند که از ترس مردم به آنان پيوسته  و در ادامه مانع اجرای 
برنامه هايی شده اند که قرار بوده فقر و فساد را ريشه کن کند 

  ...و 
آنچه از گوشه و کنار شنيده می شود حاکی از گستردگی دامنه 

 و جابجايی می گويند ديگر با تغيير ساختار. مخالفت هاست
کارگزاران و بازنگری نحوه مديريت دستگاههای دولتی و يا 
باز گشت به سياستهای راهبردی مدون کنار گذاشته شده و يا 
تدوين سياستهای تازه، در چهارچوب تناسب قوای موجود در 

مگر آنکه حاشيه رانده . حاکميت کاری از پيش برده نخواهد شد
هر چند . به قدرت برگردندشدگان حاکميت و نخبگان کارگزار 

که از ترس کودتای طائب ها و نقدی ها ممکن است بر سر 
اما توزيع مجدد . حفظ خامنه ای به شکلی توافق داشته باشند

قدرت ميان خودی های مغضوب حتی در سطح محدود و 
کنترل شده، راه برون رفت از معضالت کنونی اعالم شده 

ورای فقهی و شورای ايجاد دولت وحدت ملی، تشکيل ش. است
رهبری و ايجاد تشکيالت فرا قوه ای گونگون و مقطعی بخشی 
از راهکارهايی است که برای جايگزينی ساختار ناتوان و 

  .شکننده کنونی پيشنهاد شده است
اگر چه يک اجماع نا گفته و نا نوشته بر سر مرزهای نهايی 

و تغيير و يا اصالح وجود دارد و هيچکدام از اردوگاهها 
قرارگاههای رقيب بر حفظ  مشترک منافع آن نيروهای 
اجتماعی که انقالب و خواستهای مردمی را سرکوب کرده  و 

اما در همين چهارچوب هم اختالفات . می کنند، اختالفی ندارند
  .به نقطه حساسی رسيده است

از اين منظر اگر برگزاری انتخابات رياست جمهوری سال 
 جابجايی و باز گشت هر چند  نتواند به فرصتی برای92

محدود نخبگان کنار گذاشته شده از حاکميت، بدل شود، صرف 
نظر از اينکه اصوال اين تمهيدات راهگشا باشند يا خير، بايد 

  .آشفتگی بيش از آنچه که هست را  به انتظار نشست
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   ايلدونومو٦٧آذر حرکاتينين ٢١
حرکاتينين دوامی کيمی  ايل بوندان اول مشروطه ٦٧آذربايجان خلقی 

آذر آدی ايله تاريخده ٢١بو حرکات . ينی بير حرکاتا باشچيليق ايتدی
 جی عصرده باش ويرن -٢٠آذر حرکاتی ٢١. سبط اولدو

انقالبالردان اونونال فرقلنيردی که، او تکجه سياسی حرکات دئيل، 
آذر حرکاتی آذربايجاندا ملی ٢١. عينی زماندا اجتماعی حرکات ايدی

اجتماعی و سياسی . تورپاق اصالحاتی آپاردی. ت ياراتدیحکوم
آذربايجان ديلی ايلک دفه رسمی دولت ديلی . دييشيکليکلر آپاردی

. مشروطه انقالبی استبداد قورلوشونو لغو ايتدی. اعالن ايديلدی
عموم . مطلق حاکميت لغو ايديلدی. دمکراتيک تاسيساتالر ياراتدی

آذر حرکاتينين ٢١. يل ايديلدیخلق سچکيسی ايله ملی مجلس تشک
اساس خصوصيتلريندن بيری آذربايجانين ملی حقوقونون ئوزونه 

آذربايجان ايران داخلينده مختاريت . قايتاريلماسی ايله سجيه لرنيردی
آذر ٢١. ئوز داخلی ايشلرينی اداره ايتمه يه نائل اولدو. الده ايتدی
ری حياتا  جی عصرين ايستکلرينه اويغون مدعاال-٢٠حرکاتی 
بونونالدا . آذربايجاندا خودمختار حکومت ياراندی. گيچيرتدی

آذر حرکاتينين ديگر ٢١. آذربايجان خلقی ئوز مقدراتينی اله آلدی
عالمتدار خصوصيتلريندن بيری ده اوندان عبارتدير که، ايکينجی 
دنيا محاربه سيندن سونرا شرق دنياسيندا ايلک دفه اوالراق ملتلرين 

 ١٠٠. ينی تعيين ايتمه سی پرينسيپينی حياتا کيچيرتدیئوز مقدرات
بو . ايللرله قدغان ايديلميش آذربايجان ديلی رسمی دولت ديلی اولدو

انقالبی دييشيکليک ايرانين مرتجع قوه لرينين اونالرين آرخاسيندا 
تهران و اونون . دوران امپرياليست دولتلرين خوشونا گلمه دی

انگيلتره بوتون قوه لرينی سفربر ايتديلر و آرخاسيندا دوران آمريکا و 
آذربايجان خلقينين الده . آذربايجانا قارشی خاچ يوروشو تشکيل ايتديلر

ايتديگی ناليتلری آرادان قالديرديالر، پايالنميش تورپاقالری ينيدن 
آذربايجان ئوز حقينی الده ايتديگی . ظلمکار اربابالرا قايتارديالر
آمريکا . رلرينه معروض قالدیايچون گورونمز جزا تدبي

ژنرالالرينين باشچيليق ايتديگی شاه اوردوسو زنجانی اشغال ايتدی و 
تبريز، اردبيل، معرغا و . اونالرال آزاديخواه انسانالری قتله يتيردی

يوزلرله عائله ايرانين بد آبوهوا رايونالرينا . اورمويه اشغال ايديلدی
 ٦٧او تاريخدن . ره چيوريلدیآذربايجان حربی الق. سورگون ايديلدی
 نسله کيچرک آذربايجان -آذر ايده ياسی نسلدن٢١ايل کيچسه ده  

تصادفی دئيل که، شاها قارشی باشالنميش . خلقينين يادداشيندا ياشايير
ميليونالرال تبريز اهاليسی کوچه . بويوک انقالب تبريزدن باشالدی

ايراندا انقالبين لره چيخدی شاهليق اصول اداره سينه سون قويدو و 
تبريز حرکاتيندان سونرا قوم . غلبه سی ايچون باشالنغيج اولدو

شهرينده گئنيش خلق حرکاتی گئنيشلندی و بو حرکات آرديجيل 
. اوالراق ديگر ايالتلره سيرايت ايتدی و نهايت شاه ئولکه دن قاچدی

آزاد و دمکراتيک دولتين يارانماسی ايچون . انقالب غلبه چالدی
انقالبين ايلک مرحله سينده سياسی . امکان ياراندیگئنيش 

الکن انقالبين . اصالحاتالرال ياناشی اقتصادی اصالحاتالر آپاريلدی
. رهبرليگی خلقين منافعينين عليه هينه سياست يريتمه يه باشالدی

حاکميت دين قانونالری . اصالحاتالر ايلک مرحله ده دايانديريلدی
بو گونکی ايرانين سياسی حاکميتی ئولکه . یايله اداره ايدلمه يه يونلد

ئولکه اورتا عصر . نی معاصر طلباتا اويغون اداره ايتمک ايسته مير
آزاد دوشونجه لی شخصلر تعضيقه . قانونالری ايله اداره اولونور

سياسی و اجتماعی تشکيالتالر فعاليت حقوقوندان . معروض قالير
ين حياتا کيچيريلمه سينه خلقين ايستک و آرزوالرين. محروم ايديلير

الکن آزادليق اوغروندا مبارزه آپاران . قارشی سياست يريديلير
ارتجاعايا قارشی مبارزه آپارير و بو مبارزه نين . انسانالر بيرلشير

  . مختلف فورماالريندا استفاده ايديرلر
شبهه يوخدور که، دفه لرله مرتجع قوه لره قارشی مبارزه آپاران 

ا قالخاجاق استبدادا سون قوياجاق، ايران آزاد و خلق ينيدن آياغ

  .دمکراتيک ئولکه يه چيوريلجک

*******************************************  
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  قارداشيمين شکلی

  حکايه
 ده هالک اولموش – ٢٢  جی ايل آذر آيينين -١٩٤٦ تئز -آنام تئز

.  خيسين آغالياردی-ينقارداشيمين شکلی ئونونده دايانيب، خيس
او، دئيردی کی، قارداشيمی همين گون سحر تئزدن بير نئچه 
توفنگلی کوچه يه خيخاريب، آتامال آنامين، قونشوالرين گوزلری 

ه له ميشلر من آنامين گوز ياشالرينا مانع اولماق . ئونونده گو
ايچون اونون بوينونو قوجاقاليار، اوزوندن، گوزوندن ئوپر، 

 ايسته –ايستر . بئش ياشلی اوشاق کيمی آتيليب دوشرديمقاباغيندا 
مز آنامين کونلو آچيالر، بوينومو قوجاقالياراق قارداشيمين شکلی 

  . ئونوندن اوزاقالشاردی
  . من تکجه آنامی يوخ، يئری گلنده آتامی دا ايلنديريرديم

بوتون کند آدامالری . بير گون قونشوموزون اوغلونون تويو ايدی
بيز ده قوناقالرين .  کيچيکلی اورايا توپالشميشديالر–بويوکلو 

من . اونالر دئيب، گولور، چاليب، اويناييرديالر. آراسيندا ايديک
 تئز باخير، نظريمی –کيشيلر مجلسينده اوتورموش آتاما تئز 

. چونکی او، چوخ فکرلی قايغيلی گورونوردو. اوندان چگميرديم
او، مجلسين يوخاری .  تئز چيرت چوبوغونو توستولديردی-تئز

 –باشيندا اوتورموش بگه باخير، قاباغينداکی چايدان قورتوم 
  . قورتوم ايچيردی

ائوه  چاتان کيمی  آتام بير باشا گئديب، قارداشيمين شکلی ئونونده 
او، قارداشيمال دانيشيرميش کيمی دوداق آلتی نه سه . داياندی

من آتامين . ئچدیآنام آغالياراق ايچری اوتاغا ک.... پيچيلدادی
کدرلنديگينی دوياراق آرخادان اونون بوينونو قاجاقالييب، توکلو 

  او، دريندن کوکس ئوتوره رک .  دونه ئوپدوم–اوزوندن دونه 
قيزيم دئدی قارداشين ساغ اولسايدی بيز ده اونا بئله  -

او، . او ناکام گئتدی، شهيد اولدو. توی ايدرديک
 سينه سينين بئله تيتره دانيشديقجا ائله کوکس ئوتوردوکی

  . ديگينی حيس ايتديم
 ياشيم وار، من ١٦فکر ائله مه آتا، من داها بويوموشم،  -

  سنين هم ده اوغلون، هم ده قيزينام 
 . دئديم- -

 –آتام بوينومو قوجاقالياراق آلنيمدان، ساچالريمدان دونه 
دوداقالری تيتره دی، گوزلری ياشاردی، سونرا . دونه ئوپدو
من بيرينجی دفه ايديکی . کورتو ووروب آغالدیبيردن هون

  .آتامين بئله آغالديغينی گوروردوم
توی مجلسيندن اوجاالن . آنامال بيرليکده حيطه چيخديق

قارداشيم جانلی . موسيقی سسی بير داها قوالقالريمدا سسلندی
سانکی او، منه . کيمی گليب گوزلريمين ئونونده جانالندی

  :  سانکی او منه آستادان دئيردی.ساری باخيب، گولومسيردی
 داريخما باجيم، هر شئی ياخشی اوالجاق، بيزيم آزادليغيميز -

. گله جک، ينه کونوللر آچيالجاق، اوره کلر گوله جک
دومانلی تبريزه گونش قوناجاق، منيم تويومو گورمه سکده 

. آغاالما باجيم، آغالما. اينشه اهللا، سنين تويونو گوره جه يک
ريما سوزولن گوز ياشالرينی سيليب، آنامين يانينا من ياناقال

  .     گئتديم
   آذر٢١ 

 عارف صفا 



  
  
  
  
  

  نگاهی به زندگی سياسی سيد جعفر پيشه وری
يد س يا مير جعفر جوادزاده خلخالی 

 و نگار و مبارز سياستمدار، روزنامه وری جعفرپيشه
حکومت ملی  او نخست وزير. بود  انقالبیکمونيست
 کميسر او. بود فرقه دموکرات آذربايجان و مؤسس آذربايجان

پيشه وری از بنيانگذاران و . بود جمهوری گيالن امور خارجه
حزب  ، از مؤسسينباکو در حزب عدالت عضو کميتٔه مرکزی

 مسئول تشکيال در نخستين کنگره آن و دبير کمونيست ايران
  . بوداين حزب در تهران

" سيدلر زيوه سی" شمسی در روستای 1272او در سال 
در سن ده سالگی به همراه خانواده اش که در . خلخال متولد شد

درگيری با خان  ده تمام امکانات خود را از دست داده بودند و 
در آن زمان باکو . امنيتشان به خطر افتاده بود، به قفقاز رفت

ران جويای کار را جلب به عنوان يک مرکز جديد صنعتی هزا
 در باکو پيشه وری ضمن تحصيل، شغل .خود می کرد

تا کمک خرجی . مستخدمی همان مدرسه را نيز به عهده گرفت
و " اتحاد ايرانيان"سپس در مدارس . برای خانواده باشد

شغل معلمی پيشه کرد و به زبان ترکی و فارسی " بلديه"
  .تدريس می نمود

 را با مقاله نويسی در نشريه آچيق او، فعاليت مطبوعاتی خود
سوز ارگان حزب مساوات آغاز کرد و سپس با روزنامه 

آذربايجان، جزء الينفک ايران، ارگان حزب دموکرات ايران "
 و 1296در پی حوادث اسفند . شعبه باکو همکاری کرد

افزايش فعاليت های سوسياليستی بين کارگران باکو به حزب 
تی چون حريت، ارگان حزب عدالت عدالت پيوست و در نشريا

. و ديگر نشريات چپ باکو به فعاليت روزنامه نگاری پرداخت
 در کنفرانس عمومی حزب عدالت به ١٢٩٨او در اواسط سال 

در اواخر ارديبهشت  .عضويت کميته مرکزی آن در آمد
 به همراه ديگر اعضای حزب عدالت وارد گيالن شد و 1299

در اوايل تيرماه . ا شروع کردفعاليت سياسی گسترده ای ر
همان سال حزب عدالت کنگره  تشکيل داد و نام خود را به 

پيشه وری به عضويت . تغيير داد" حزب کمونيست ايران"
 وزير امور در عين حال بعنوان. کميته مرکزی آن انتخاب شد

های  او در کنگره خلق .برگزيده شد جمهوری گيالن خارجه
به عنوان نماينده ايران تشکيل شده بود در باکو که خاور 

 .ايران را ترک کرد ،نهضت جنگل با شکست.  حضور داشت
پس از آرام شدن . را منتشر نمود" زارع"در باکو روزنامه 

نسبی اوضاع  به ايران برگشت و به هيئت تحريريه روز نامه 
و در نوشتن . حقيقت، ارگان اتحاديه عمومی کارگران پيوست

ين نشريات سياسی زمان مقاالت اين نشريه چپ که از مهمتر
با توقيف اين نشريه در . خود بود نقشی پر اهميت ايفا کرد

 پيشه وری که تحت فشار پی گرد  حکومت قرار 1301تيرماه 
پس از مدتی  در پی تشکيل . گرفته بود، به باکو باز گشت

ن کنگره حزب کمونيست ايران، برای سازماندهی مجدد دومي
وی در اين زمان . فعاالن صنفی و سياسی به ايران برگشت

پس از . دبير کميته مرکزی و مسئول تشکيالت تهران بود
برای .  وارد تهران شد1306چندی اقامت در بابل  در سال 

را به عهده گرفت و " فروردين"امرار معاش مديريت کتابخانه 
در . دتی هم در مدرسه شوروی ها در تهران درس می دادم

 به همراه گروهی از اعضای حزب کمونيست 1309سال 
  قبول فرقه « دادگاه اورا به جرم 1318در اواخر  . دستگير شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پس از طی . به ده سال زندان محکوم کرد» اشتراکی و تبليغ آن
 به کاشان تبعيد 1319ا در سال  سال محکوميت او ر10کردن 
  .بدنبال سقوط رضا شاه  از تبعيد بازگشت. کردند

پس از سقوط رضا شاه و فضای نسبتا دمکراتيکی که ايجاد 
عده ای  از زندانيان سياسی چپ که به تازگی آزاد . شده بود

شده بودند و گروهی از  روشنفکران مترقی در صدد تشکيل 
پيشه وری از اعضای موسس اين . حزب توده ايران بر آمدند
 بود و در تدوين مرامنامه آن 1320حزب در نشست مهرماه 

اما بعدها به دليل پاره ای  اختالفات که با تنی چند . نقش داشت
از رهبری حزب، از دوران زندان داشت، از تشکيالت اين 

. و فعاليت خود را در روزنامه نويسی ادامه داد. حزب جدا شد
نخستين . را بگيرد» آژير"ا مجوز روزنامه او موفق شد ت

اين روزنامه با آن .  منتشر کرد1322شماره آن را در خرداد 
که وابستگی حزبی نداشت، اما همان خط ومشی را تبليغ می 

   .کرد
 عضويت 1323  روزنامه آژير از تاريخ هفتم ارديبهشت 

در اين جبهه جرايد ضد . را پذيرفت» جبهه آزادی«
و . ضد ديکتاتوری و آزاديخواه گرد هم آمده بودنداستعماری، 

. اين گام بزرگی بود برای تشکيل جبهه احزاب ملی و مترقی
ابتکار چنين جبهه ای توسط حزب توده ايران صورت گرفته 

 در تهران تشکيل شد و 1322در مرداد » جبهه آزادی«. بود
  :در اين اجالس قطعنامه ای به شرح زير به تصويب رسيد

ارزه با هر نوع انحراف از اصول قانون اساسی و ـ مب
  .حکومت ملی که از هر شخص يا هر مقامی ناشی گردد
  .ـ  قطع ايادی عمال استبداد و ارتجاع از دستگاه اجتماعی

ـ مجاهده در بر انداختن اصول تشکيالت دوره ديکتاتوری و به 
  .دست آوردن مشروطه حقيقی

ت عناصر آزاديخواه ـ مجاهده در تمرکز قوای ملی و وحد
  .برای تقويت جبهه آزادی

عزت پور : اين قطعنامه با امضای اشخاص زير تصويب شد
تجدد «، محمد طباطبايی »آژير«، پيشه وری »آزادگان«

، »خورشيد ايران«، بازارگاد »داد«، عميدی نوری »ايران
  ، احمد ملکی »رهبر«، ايرج اسکندری »دماوند«فتاحی 

  ١١ادامه در ص

١٠ 
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  ،»فرمان«، شاهنده »صدای ايران«، صادق سرمد »ارهست«

و محيط » نجات ايران«، فروزش »مردم«دکتر رادمنش 
  .»مجله محيط«طباطبايی 

سيد جعفر پيشه وری ضمن روزنامه نگاری به فعاليت گسترده 
اجتماعی هم ادامه می داد از جمله در انتخابات دوره چهاردهم 

انتخابات .  کانديد شد از تبريز1322مجلس شورای ملی سال 
مجلس چهاردهم شورای ملی در زمان نخست وزيری سهيلی 

سيد جعفر پيشه وری  با اکثريت آرا . برگزار گرديد
از تبريز افراد . منتخب اول مردم تبريز شد) رای13777(

 رای، ثقه االسالمی 13560ديگری مانند رحيم زاده خويی با 
ايپيکچيان با  رای، 12190 رای،  صادقی با 11299با 

 رای، گنجه ای با 10522 رای، مهندس پناهی با 10555
 رای به ترتيب برای مجلس 9661  و سرتيپ زاده با 10092

اين اولين انتخابات آزادی بود که در . شورای ملی انتخاب شدند
اعتبار نامه پيشه وری عليرغم .  تبريز برگزار می گرديد

ايندگان محافظه کار به حمايت دکتر مصدق از او با مخالفت نم
پيشه وری . رهبری سيد ضيا الدين طباطبايی مواجه و رد شد
نقل شده که او . از اين اتفاق تکان دهنده هراسی به دل راه نداد

من به اين سادگی دست «:پس از رد اعتبارنامه اش گفته است
بردار نيستم و خيلی زود حساب اين مرتجعين مارک دار را 

  . »خواهم رسيد
 انجام پيشه وری به تبريز رفت و با تنی چند از ديگر سر

را " فرقه دمکرات آذربايجان"فعاالن سياسی آذربايجانی 
تاسيس کرد و با انتشاربيانيه دوازده شهريور اهداف آن را به 

اختيارات گسترده تر محلی از لحاظ  . اطالع عموم رساند
رسی، اداری، تدريس زبان ترکی در مدارس در کنار زبان فا

اصالحات اراضی و اقتصادی از جمله مهمترين خواسته هايی 
  .بود  که از اهداف تشکيل اين سازمان سياسی اعالم شده بود

 با تشکيل مجلس ملی، حکومت خود 1324 آذر 21در تاريخ 
  مجلس ملی .مختار آذربايجان رسما فعاليت خود را آغاز کرد

شکيل حکومت ملی ، ت1324 آذر 21در نخستين  اقدام خود در 
  .  را به نخست وزيری پيشه وری اعالم کرد

در همان روز پيشه وری در پاسخ به ياوه گويان که عليه 
: اهداف خلق آذربايجان تبليغات منفی راه انداخته بودند، نوشت

دانيم؟ آيا سران ايالت  چرا سيد ضياء الدين را خائن ايران می"
  "ر مردمان ميهن پرستی هستند؟يو عشا

ايران بايد يک دولت مستقل ملی به تمام معنا «: می نويسد
داشته باشد و سعی بکند طايفه بازی و ايل بازی را از بين 

تمام افراد ملت را در زير يک بيرق و يک قانون تمرکز . ببرد
مردان . هر کسی بر خالف اين رفتار بکند خائن است. بدهد

کنند و هيچ  یميهن پرست هرگز به تضعيف کشور خود اقدام نم
شوند بر خالف قوانين کشور خود رفتار  وقت راضی نمی

نموده و هم ميهنان خود را آزار بدهند و مرکزيت کشور خود 
مردان شرافتمند از باالی سر کشور خود با . را متزلزل سازند

ها بر عليه  در خطرناک ترين موقع. زنند بيگانگان رابطه نمی
ی احقاق حقوق مشروع يا خيزند و برا دولت مرکزی بر نمی

ادعاهای نامشروع خود از راه دزدی و غارتگری و شورش و 
ارتجاع بين المللی از وحدت ايران خوشش . کنند بلوا اقدام نمی

های کوچک به  کند در پيکر ايران دولت آيد و سعی می نمی
  .»وجود بياورد

بعدها زمانی که در تهران با دولت مرکزی در حال مذاکره و 
قرار داد و مقاوله نامه بودند، اهداف و عملکرد دولت بستن 

  ايم و  ما هميشه گفته: خود مختار آذربايجان چنين بيان کرد
  

  
  
  
  

طور جدی به ايران و   ما به.گوييم اکنون نيز صريحًا می
ای به آن  اگر از طرفی خدشه. تماميت ارضی آن عالقمند ايم

های  ز ساکنان ايالتتر ا تر و فداکارانه وارد شود شايد جّدی
اقدام خواهيم ] خدشه[ برای جلوگيری از آن –ديگر ايران 

با اين حال هرگز حاضر نيستيم از دفاع از مّلت، زبان و . کرد
که کشورمان يعنی  مان به شرط آن آداب و رسوم و خصوصيت

جا چيزی که  اين. نظر کنيم  صرف-دار نکند ايران را خدشه
های ايران باشد وجود  ميت خلقمغاير با قانون و حّق حاک

برعکس اگر ما خود را با دست خودمان اداره کنيم، چه . ندارد
. تری دهد بسا اين امر بتواند به تکامل و تعالی ايران رشد بيش

نهضت ملی ما ديگر از چارچوب مّلی خارج شده و مقام 
اکنون . است پيشاهنگی جنبش دموکراتيک ايران را احراز کرده

مردم ايران شروع به درک اين موضوع و معنای ديگر عموم 
گفتگوهای آغاز شده در تهران موجب . اند حقيقی آن کرده

شته که دشمنان ما به ذروشن شدن ابهامات و سوءتفاهماتی گ
اين گفتگوها حسن . اند های گوناگون ايجاد کرده طرق و بهانه

تفاهمی اساسی ميان خلق آذربايجان و ايرانيان بيرون از 
رغم  اين حسن تفاهمات علی. است بايجان به وجود آوردهآذر

های مذبوحانٔه مرتجعين داخلی و خارجی، روز به روز  تالش
   .دهد يابد و نتايج مثبتی می عمق می

فرقه دمکرات آذربايجان به رهبری پيشه وری در عمر کوتاه 
خود خدمات بزرگی به لحاظ اقتصادی ـ  سياسی ـ فرهنگی و 

نقش بی بديل پيشه وری در سازماندهی . م داداجتماعی  انجا
برای پيشرفت و ترقی همه جانبه  آذربايجان، در حيات کوتاه 

اقداماتی که در . دولت خود مختار جای هيچ ترديدی نيست
آذربايجان رخ ميداد برای مرکز نشينان و حاميان خارجی اش 

پيدا آنها می دانستند اين روند اگر ادامه . غير قابل پذيرش بود
کند الگوی مناسبی برای ديگر ساکنان کشور خواهد بود و به 

به همين خاطر با تمام قوا و . خيزش سراسری تبديل خواهد شد
 21بهره گرفتن از نيروهای خارجی و ارتجاع جهانی نهضت 

بيش از سی هزار نفر توسط .آذر را به خاک وخون کشيدند
 وطن و يا در مهاجمان کشته و دهها هزار نفر مجبور به ترک

سيد جعفر پيشه وری . ديگر نقاط کشور خود را پنهان کردند
وی در زمانی که در آذربايجان . نيز مجبور به ترک ايران شد

مشغول آموزش نظامی افرادی که در . شوروی پناه برده بود
آنجا  پناهنده شده بودند، بود که متاسفانه پس از برگشت از 

 بر اثر حادثه 1326ير سال  ت20يکی همان اردوگاهها  در 
  .رانندگی جان باخت
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فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های 
منطقه ای و جهانی را مد نظر داشته، 
با بيش از نيم قرن تجربه فعاليت 
سياسی و با درس عبرت گرفتن از 

 مبارزه تههای گذش ناکامی و پيروزی
ملی مردم آذربايجان را جهت داده، 
فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه 

  .می دهد
پيشه وری



  
  
  
  

  مبارزه در راه آزاديهای دمکراتيک
يا آمده و بايد انسان آزاد بدن. آزاد زيستن خصلت طبيعی انسان است

اين اصل . آزادانه زندگی کند و خودش سرنوشتش را تعيين نمايد
در کشور ما . اساسی زندگی انسانها در کشور ما رعايت نمی شود

هر نيرويی بقدرت رسيده است، پس از مدتی درامور اداره مملکت 
انقالب مشروطه . شيوه استبدادی و ديکتاتوری بخود گرفته است

اما . ت داد و يک حکومت دمکراتيک برقرار نموداستبداد را شکس
طولی نکشيد که اين دمکراسی محتوی واقعی خود را از دست داد و 

انقالب بهمن (دومين انقالب در ايران . ديکتاتوری جای آنرا گرفت
اين بار استبداد با قبای . باز هم ديکتاتوری را شکست داد) ١٣۵٧

در حالی که مردم .  کردمذهب ظهور نمود و آزادی ها را پايمال
و در راه . خاورميانه بيدار شده اند و مستبدين را کنار زده اند

ايرانی که سابقه . استقرار حاکميت های دمکراتيک حرکت می کنند
مبارزات آزاديخواهانه آن به دهها سال می رسد، همچنان زير چکمه 

ی احزاب سياسی و حتی سازمانهای اجتماع.های استبداد بسر ميبرد
اتحاديه های کارگری که برای دفاع از حقوق . حق فعاليت آزاد ندارند

اينکه چرا . صنفی کارگران تشکيل ميشوند، اجازه فعاليت ندارند
و . حکومتگران نميخواهند مردم آزادانه عقايد خود را بيان نمايند

برای دفاع از منافع طبقاتی و گروهی، در سازمانهای سياسی و 
ند، موضوعی است که، چرايی آن را بايد در اجتماعی متشکل شو

قاموس و منش حکومتگرانی ديد، که می خواهند حکم حکومتی در 
وقتی کسی حق . سراسر کشور و در تمام امور مردم اجرا شود

ندارد، اشتباهات حاکمان را به آنها گوشزد و عملکرد آنها را مورد 
شن آنها روبرو اگر چنين کرد با واکنش شديد و خ. انتقاد قرار دهد

می شود، خود بيانگر آن است که حاکميت ظرفيت  و تحمل مشارکت 
مردم در امور کشوری را ندارد و لذا از راه سرکوب مخالفان و 

اين فضا به نوعی قبل از . منتقدان خود به حيات خود ادامه ميدهد
در .  و مردم بر عليه آن به ميدان آمدند. انقالب بهمن نيز وجود داشت

 مردم صد شصت هزار کشته و صد هزار زخمی ۵٧الب بهمن انق
اما . دادند تا استبداد پايان يابد تا حاکميت مردمی جای آن را بگيرد

زيراحکومتی که زير پرچم مذهب بقدرت رسيد، عليرغم . چنين نشد
با . تمام وعده هايی که داد، ديری نپائيد که راه پيشينيان را برگزيند

از . د را تئوريزه نمايد و به آن خصلت مذهبی داداين تفاوت که استبدا
آن پس حکومت جمهوری اسالمی تمام امور کشور را با قوانين 

زندگی شخصی شهروندان را زير نظر .  قرون وسطايی اداره ميکند
حتی پوشيدن لباس نيز بايد مطابق ميل آقايان و بر گرفته از . دارد

 طرح مدل های مذهبی برای و اخيرا با. افکار عقب مانده آنها باشد
  .خانم ها و آقايان گام های ارتجاعی تری نيز بر داشته اند

طبيعی است مردم مبارز و آزاديخواه ايران نميتوانند برای هميشه 
و سالها است برای رهائی از اين . وضع موجود را تحمل کنند

اين مبارزه با شرايط موجود، اشکال . وضعيت مبارزه ميکنند
يکی از اشکال مبارزه عليه استبداد و ديکتاتوری، . داردگوناگونی 

بروز خيابانی و بيان خواسته ها از طريق تجمعات و سر دادن 
آنچه مسلم است، نارضائی از سياست حکومت شکل . شعارمی باشد

مردم از عملکرد حاکميت . همه جانبه و گسترده ای بخود گرفته است
 نميتوانند اين نارضايتی را به اما بداليل عينی. بشدت ناراضی هستند

زيرا تجربه نشان داده است که . شکل اعتراضات خيابانی بيان نمايند
نيروهای سرکوبگر رژيم آماده اند تا هر نوع حرکت گروهی و 
. تجمعات مردم را به خشن ترين شيوه مورد سرکوب قرار دهند

چونکه قدرت سازمانگری مردم و طبعا احزاب و سازمان های 
ی مخالف هنوز به مرحله ای نرسيده اند که بتوانند از اين شيوه سياس

در نتيجه تا مهيا شدن شرايط . مبارزه به نحو مطلوبی استفاده کنند
مناسب، اشکال ديگر از مبارزه با استبداد حکومتی در دستور کار 

هيچ حاکميتی قادر نيست برای هميشه در مقابل . مردم قرار دارد
حکومت جمهوری . دم تا به آخر بايستدخواست های بر حق مر

  .اسالمی ايران نيز از اين قاعده، استثناء نيست
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  درگيری اعراب و اسرائيل باز هم شدت يافت
ا که شصت سال قبل به کمک ابر اسرائيل بعنوان دولتی نوپ

مسبب جنگ و . قدرت آمريکا در خاک فلسطين تشکيل گرديد
بعد از تشکيل دولت اسرائيل . ستيز در خاورميانه عربی شد

است که بارها جنگ در اين منطقه شعله ور شده و دامنه آن تا 
دولت اسرائيل با بدست آوردن کوچک ترين .کنون ادامه دارد
لسطين نشين را زير موشک و بمباران هوائی بهانه ای مناطق ف

طی اين سالها در گيری هزاران زن و مرد و . قرار ميدهد
در باره اين . کودک  فلسطينی جان خود را از دست داده اند

تجاوزات و کشت و کشتار آمريکا و هم پيمانان او در غرب 
بدين ترتيب پشت سر اسرائيل . اروپا سکوت اختيارمی کنند

سکوت غرب در برابر تجاوزات . قرار می گيرندتجاوزگر 
اسرائيل، بدان معنا است که اين کشور صهيونيستی مشت آهنين 

چند روز پيش بار ديگر هواپيماهای . آنان در خاورميانه است
اسرائيل بر فراز نوار غزه به پرواز در آمدند و با ريختن بمب 
له های خوشه ای عده زيادی از ساکنين اين منطقه از جم

مردم . کودکان را کشته و ويرانی های زيادی به جای گذاشتند
کشورهای عربی بخصوص فلسطينی ها چرا نبايد در آرامش 

دولت اسرائيل با پيش گرفتن سياست توسعه طلبانه . زندگی کنند
. و تجاوزکارانه آرامش را از مردم منطقه گرفته است

از هيچ » موعود«صهيونيسم جهانی برای رسيدن به سرزمين 
و گرنه در اين منطقه قرن ها . تجاوزی کوتاهی نمی کند

و چنين . يهوديان در کنار اعراب زندگی صلح آميزی داشتند
قوم بنی اسرائيل بيش از دو . فجايعی  به وقوع نمی پيوست

از آن پس  . هزار قبل در اين منطقه حکومت می کرد
فتند و حکومتهای زيادی در منطقه بوجود آمدند و از ميان ر

امپرياليسم آمريکا بعد از جنگ . اثری از آثار آنها باقی نماند
جهانی دوم برای پيش برد اهداف خود حکومت صهيونيستی را 
در فلسطين سرکار آورد و اکنون بعنوان مشتی محکم از آن 

بدين ترتيب حضور نظامی . برعليه اعراب استفاده ميکند
که اسرائيل همان ندارد زيرا » ضرورتی«آمريکا در منطقه 

  .وظايف را انجام ميدهد
سالهاست اين .  خاورميانه ثروت زير زمينی بسيار غنی دارد

منابع زير زمينی از جانب آمريکا و متحدين غربی آن مورد 
به همين خاطراسرائيل بعنوان . بهره برداری قرار ميگيرد

شمشير داموکلس برای حفظ منافع آنان باالی سر اعراب 
استعمارگران منافع طبيعی اين منطقه را غارت . آويزان است

ميکنند، چرخ اقتصاد خود را به چرخش در می آورند و ثروت 
اين سياست استعماری با تمام . بيکران خود را افزايش ميدهند

تغيير و تحوالتی که در منطقه رخ داده است، همچنان ادامه 
. ديده استدر اساس  حفظ اين منافع به اسرائيل واگذار گر. دارد

و اسرائيل برای حفظ اين منافع از هيچ جنايتی خوداری نمی 
بخصوص که در شرايط فعلی جهان سرمايه داری به . کند

. سرکردگی آمريکا  با بحران اقتصادی ويرانگری روبرو است
. و برای برون رفت از اين بحران، دست به هر جنايتی ميزنند

 نشانده آنان اسرائيل  اما نه آمريکاييان و متحدانش و نه دست
تشنج آفرينی . قادر نيستند جلوی اين بحران فراگير را بگيرند

اسرائيل در منطقه، بحران سياسی برای غرب نيز به همراه 
و افکار عمومی جهان را بيشتر متوجه سياست . خواهد داشت

و به جنبش های اجتماعی . های ضد مردمی غرب خواهد کرد
 .     ونيستی بيشتر دامن ميزندضد امپرياليستی و ضد صهي

************************************



  
  
  
  
  

  

  دمکراسی در اروپا اشکال گوناگونی دارد
سرمايه داری برای تحکيم پايه .  اروپا مهد دمکراسی در جهان است

انتخابات در اروپا يکی از . ندميزه مانورهای قدرت خود دست ب
اشکال دمکراسی است که حکومت قدرتمندان از آن به نفع خود 

انتخابات رياست جمهوری در فرانسه نشان داد که . استفاده ميکنند
مردم بدون اعمال . دمکراسی در اين کشور پايه های محکمی دارد

ل انتخابات رياست دور او. نفوذ به نامزدهای دلخواه خود رای ميدهند
جمهوری در فرانسه هيچ يک از نامزدها نتوانستند رای باالی پنجاه 

بنابراين انتخابات به دوره دوم کشانده . يک در صد را بدست بياورند
فرانسوا اوالند نامزد حزب سوسياليست در دور دوم با اخذ رای . شد

پنجاه و دو درصد بر رقيب خود سارکوزی رئيس جمهوری وقت 
در تظاهرات عمومی هواداران هر يک از دو نامزد با . روز شدپي

خبر شکست سارکوزی . شور وشوق از نامزد خود دفاع ميکردند
و بسياری از زنان شرکت کننده . هواداران او را پريشان خاطر نمود

در گردهمايی پس از شکست سارکوزی با چشم گريان مقام او را 
 در عين حال اين واقعيت را نشان انتخابات در فرانسه. گرامی داشتند

داد که سرنوشت مردم فرانسه با سيستم سرمايه داری هنوز هم گره 
بنابراين بيکاری، گرانی، بحران اقتصادی، نظام . خورده است

در اين . قرار نمی دهد» تهديد«سرمايه داری را در فرانسه مورد 
 پای انتخابات از امکانات دولتی و مالی برای کشاندن مردم به

مردم واقعأ با خواست خود در انتخابات . صندوقهای رای استفاده نشد
انتخاباتی . شرکت کردند و رئيس جمهور خود را انتخاب نمودند

. ديگر نيز چهار ماه پيش در شرق اروپا  در روسيه  برگزار گرديد
رسانه های . در اين انتخابات پنج نفر  نامزد رياست جمهوری بودند

اه های تبليغاتی شبانه روز به تبليغ يکی از اين پنج گروهی و دستگ
چهار نامزد ديگر از امکانات رسانه های . نامزدها مشغول بودند

گروهی بويژه راديو و تلوزيون نمی توانستند به اندازه کافی  استفاده 
والديمير پوتين نخست وزير وقت شب و روز در تلويزيون . کنند

که در . ردم وعده های تو خالی ميدادهای روسيه  ظاهر ميشد و به م
صورت انتخاب شدن به رياست جمهوری، وضع شهروندان بهبود 

بدين ترتيب او از امکانات وسيع حکومتی استفاده نمود . خواهد يافت
و با اخذ شصت و سه درصد رای برای سومين بار تکيه به کرسی 

. ميگذاردچهار ماه از انتخابات والديمير پوتين . رياست جمهوری زد
در اين مدت بارها اوپوزيسيون به خيابانها آمدند و عليه تقلب در 

هفتم ماه مه پوتين رسمأ به عنوان رياست . انتخابات شعار دادند
در روز برگزاری مراسم سوگند، باز هم . جمهوری شروع بکار کرد

  . هزاران نفر به خيابانها آمدند و تقلب در انتخابات را محکوم نمودند
های فرانسه و روسيه يکی در غرب و دومی در شرق اروپا کشور
در غرب . در هر دو کشور نظام سرمايه داری برقرار است. واقع اند

در .  اروپا دمکراسی سرمايه داری بشکل واقعی تثبيت شده است
اين نيز امری . روسيه دمکراسی شکل کاريکاتور بخود گرفته است

 اسالوها بطور اعم، ديرتر زيرا روسيه بطور اخص،. تصادفی نيست
روسيه . از غرب اروپا با فرهنگ سرمايه داری آشنائی پيدا کرده اند

و اکنون نيز اين . را چهار صد سال حکومت فردی اداره کرده است
ليکن قدرت . انتخابات در اين کشور برگزار ميگردد. سنت ادامه دارد

 جمهوری در انتخابات اخير رياست. دردستان يک فرد متمرکز است
در دور اول انتخابات پوتين رهبر . ابتدا پنج نامزد شرکت داشتند

حزب حاکم با بدست آوردن بيش از شصت و سه درصد آرا، به 
مخالفان پوتين نتيجه انتخابات را .  رياست جمهوری برگزيده شد

اين سومين بار است که پوتين در انتخابات . ناشی از تقلب دانستند
 در روسيه کودتای نظامی ١٣٩١.  ميکردرياست جمهوری شرکت

رخ داد بوريس يلتسين يکی از رهبران حزب کمونيست شوروی در 
راس اين کودتا قرار گرفت و خود را رئيس جمهوری روسيه اعالم 

  اتحاد شوروی توسط وی متالشی شد و به پانزده کشور جداگانه . نمود

  
  
  
  
  
  
  
  
  

م در دوم انتخابات رياست يلتسين هم در دور اول و ه. تقسيم گرديد
  ولی پيری و بيماری به . جمهوری با تقلب مقام خود را حفظ نمود

اوامکان نداد تا آخر در پست رياست جمهوری باقی بماند مسؤليت را 
در اواخر قرن بيستم به والديمير پوتين نخست وزير وقت محول 

. او نيز هشت سال متوالی مقام رياست جمهوری حفظ کرد. نمود
وتين نيز برای حفظ قدرت در دستان خود، رياست جمهوری را به پ

او چهار . يکی از دستياران خود يعنی دميتری مدودوف واگذار نمود
سال در راس حکومت قرار گرفت و بعد از چهار سال مقام رياست 

هم در سالهای انتخابات . جمهوری را به والديمير پوتين باز پس داد
نتخابات بعدی رای واقعی مردم در نظر پوتين و هم در سالهای ا

پوتين بار سوم مقام رياست جمهوری را از آن خود . گرفته نشد
اين نشان ميدهد که دمکراسی در اروپا اشکال گوناگونی .  ساخت
ما ديديم که در فرانسه هم  در دور اول و هم در دور دوم دو . دارد

نامزد . درقيب در حدود سه ويا چهار درصد اختالف رای داشتن
سوسياليست ها که برای اولين بار بود در انتخابات شرکت ميکرد، 
سارکوزی، رئيس جمهور پيشين را با چهار درصد آرای بيشتر 

در روسيه پنج نفر از رقبای پوتين با بدست آوردن هفده . شکست داد
. »شکست خوردند«درصد، نه درصد، هفت درصد و پنج درصد 

ه دمکراسی در روسيه شکل واقعی بخود خود اين رقم نشان ميدهد ک
و دستگاه حاکمه با سؤ  استفاده از دمکراسی راه . نگرفته است

همانطور که والدمير پوتين توانست با . ادامه ميدهد» پدران خود را«
استفاده از تقلب و امکانات دولتی هشت سال رياست جمهوری را 

خود ديمتری حفظ و برای ادامه حفظ قدرت اين پست را به معاون 
مدودف واگذار و اين بار برای يک دوره شش ساله برای بار سوم 
رئيس جمهور شود، ميتوان پيش بينی کرد که برای بار چهارم نيز 

بدين ترتيب سرهنگ .  مقام رياست جمهوری را بدست خواهد گرفت
ب  بيش از دو دهه فرمانروائی بزرگترين کشور جهان . گ. دوم ک

  . خواهد داشترا در اختيار خود 
به نظام ارباب . جامعه سرمايه داری در غرب اروپا به قدرت  رسيد

. دهقان و کارگر از آزادی سياسی برخوردار شدند. رعيتی پايان داد
بيش از چهار . بازار بشکل آزاد در دست سرمايه داران قرار گرفت

صد سال است که سرمايه داری در غرب اروپا ريشه دوانده و 
اين . ايه هم ثروت و هم قدرت را در دست گرفته اندصاحبان سرم

قدرت سياسی است که پايه های اقتصادی سرمايه داری را استحکام 
ولی نظام سرمايه داری در قرن نوزدهم به روسيه راه . می بخشد

در اوائل قرن بيست انقالب ضد سرمايه داری پيروز شد و اين . يافت
در اواخر قرن . ود ادامه دادنظام تا آخر قرن بيست به موجوديت خ

بيست اين نظام اجتماعی نيز از طريق کودتای نظامی سرنگون 
. گرديد و سرمايه داری قرن نوزدهم در اين کشور مستولی گرديد

را بشکل » نوبنياد«غير قانونی ميخواهد جامعه » نوزاد«حاال اين 
و ثروت باد آورده گروه کوچکی از . دمکراسی در غرب اداره کند

ولی نظام . بقات حاکمه را تحت حمايت سياسی خود قرار دهدط
سرمايه داری گرچه در آن  آزاديهای دمکراتيک برقرار گرديده است 

سرمايه داری مرحله از صورت بندی اجتماعی . رو به زوال است
است که در آغاز پيدايش خود جنبه مترقی داشت ولی در سالهای 

است که حرکت به جلو را مانع پايانی خود و به زنجيری مبدل شده 
روسيه يکی از حلقه های پوسيده اين زنجير است که مردم آن . ميشود

صرفنظر از عقايد گونا گون سياسی، اين واقعيت را درک و برای 
اين مبارزه در . سرنگونی نظام ضد ملی حاکم مبارزه ميکنند

           .انتخابات دوما و رياست جمهوری خود را بشکل آشکارا نشان داد
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  ناله طبعيت 

  فرسايش خاک حادثه فالکت بار برای جامعه بشری
مقاله تحقيقی و تحليلی پر ارزش زير که توسط محقق شناخته شده 

به رشته تحرير در آمده " دکتر پروفسور بهروز شکوری"جهانی، 
برای انتشار در اختيار روز نامه آذربايجان ارگان کميته . است

با تشکر فراوان . ه دمکرات آذربايجان قرار گرفته استمرکزی فرق
از ايشان، اين مطلب را در دو شماره متوالی در اختيار خوانندگان، 

  . مخصوصا محققان و کارشناسان محيط زيست قرار ميدهيم
  :بخش نخست

محافظت از محيط زيست يکی از مسائل اساسی برای جامعه بشری 
ونی هم جزء مسائل کليدی جهان در قرن بيستم بوده و در عصر کن

آلودگی محيط زيست در مرحله کنونی برای پيشرفت . می باشد
جامعه بشری مشکلی است که باعث نگرانی فزاينده شده و يکی از 
علل اساسی آن تنوع مواد مخرب آلوده کننده، پروسه های اکزوژن، 
اعمال فزاينده آنتروپوژن، توسعه صنايع سنگين، متالوژی، 

می، اتمی، اثرات گلخانه ای، تضيف و نابودی پرده اوزونی، پتروشي
فرسايش خاک ها، نابودی جنگل ها، مراتع و زمين های مزروعی 

پيامدهای ناگوار زيست محيطی، در نتيجه تمرکز صنايع . می باشد
عظيم آلوده کننده، نقش راديو اکتيويته، آلودگی نيتراتی و غيره مشکل 

 آورده که در صورت ادامه آن منابع عظيمی برای بشريت به وجود
  . طبيعی و آينده بشريت به مخاطره خواهد افتاد

آلودگی محيط زيست، تخريب منابع طبيعی، بيوسفر و اکوسيستم ها 
امروزه تشويق به کار خالقه .  می باشددر جهان و در کشورمان حاد

گروهی در امر شناسانی عوامل تخريب طبيعت، پيامدهای آلودگی 
زيست و همچنين وسعت و گسترش فعاليت ها، در اين زمينه محيط 

بايد از اوليت خاصی برخوردار بوده و در صدر فعاليت مقامات 
مربوطه دولتی، دانشگاهی، محققين و دست اندر کاران در مقياس 

  . جهانی قرار گيرد
طبيعت شوخی نمی پذيرد، طبيعت هميشه جدی است، هميشه با «

اشتباهات و کژروی ها از انسان .  استانظباط است و هميشه حق
اين جمالت ارزنده را دوباره رفتار انسانها با طبيعت، شاعر » هاست

آلمانی گوته ايراد نموده است، تخريب محيط زيست و منابع طبيعی 
ما در طول تاريخ و زندگی . نتايج اعمال آنتروپوژن انسان هاست

در . آن پرداختيمخود در حريم طبيعت دست دراز کرديم، به تخريب
غافل ازاين بودم . نکرديم که تيشه به ريشه خود زديمحالی که درک 

که در طبيعت قانون قصاص به مراتب شديدتر از جنايت بوده و اگر 
يک ضربه به پيکر طبيعت وارد نمائيم چند ضربه از آن خواهيم 
خورد، امروز ما در سيمای مناطق کوهستانی در شيب های 

اعمال و رفتار نادرست خودمان، رفتار نابخردانه با کشورمان نتايج 
هر روز و يا هر ساعتی که می گذرد . طبيعت را مشاهده می کنيم

فرصت جبران آنچه که در اثر رابطه مخرب خود با طبيعت از دست 
احيای جنگل های انبوه و زندگی . می دهيم، هر لحظه کمتر می شود

وب، منابع نشاط انگيز زا، مراتع پرعلف و معطر زمين های مرغ
نگرانی امروز ما از تخريب . آبی، چشمه های زيبا ممکن نمی باشد

فزآينده طبيعی و بحران محيط زيست کامأل جدی است و درک 
مسئوليت همگانی برای مقابله با آن در اين موقعيت از اهميت حياتی 

ما موظفيم از هر اقدامی که موجب بر هم خوردن . بر خوردار است
ل طبيعی و زيست محيطی و کاهش مواد آلی خاک، به طور کلی تعاد

  . فرسايش عرصه توليدات کشاورزی  گردد، شديدأ جلوگيری نمائيم
در مقاله ای که در پيش روی شما خوانندگان عزيز می باشد طبيعت 
و اهميت اکوسيستم های آن برای زندگی انسان ها، جنگل های 

املی که در مسائل کلی زندگی زا، مراتع با طروات و از عو
در اين . اکولوژيکی تاثير می گذارند، مورد بررسی می باشد

مجموعه از حوادث فالکت بار طبيعی، فرسايش خانمان بر انداز، قلع 
 و قمع جنگل های زيبا، نابودی چمن زار های پرگل و بلبل، متالشی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل تراژديک ، تجمع مواد پرتوزا، عوام)اکوسيستم ها(شدن بوم ها 
موثر در دفورماسيون منابع طبيعی و غيره سخن در ميان آماده که 
ابنای بشر در طی دوران تاريخ اين ناماليمات را به وجود آورده و 
امروز در مقابل خود اين مناظر تراژديک را می بينند و طبيعی است 

  . که برای بقای خود تالش می کنند
در مورد تخريب " لد تونی بیآرنو"يکی از مورخين نامدار انگليس 

ما چه حقی داريم که «: منابع طبيعی به وسيله انسان می گويد
 هزار سال از طبيعت بيرون ٥مختصر توليداتی را که بشر، طی 

نگهبانی از . »کشيده در راه هائی مانند گشودن فضا صرف نمائيم
همين درياها و خشکی ها و منابع بی کران طبيعت به خير و صالح 

  . ان و انسانيت استانس
نسل های پيشين بشر در دوران های گذشته با داشتن ثروت اندک و 
زندگی ساده، از طبيعت و مواهب آن فقط به قدر نياز واقعی خود 
بهره مند می شدند و اين باعث گرديده بود که منابع تجديد پذير در 

  .حالت مساعدی قرار گيرد و يک توازن در طبيعت ايجاد گردد
ای پرگل و سرسبز، رودخانه های با آب زالل، چشمه دشت ه

با گذشت زمان و . سارهای روان برای انسان لذت به همراه داشت
پيشرفت نيروهای مولده انسان، در برخورد با طبيعت و محيط زيست 
که حيات و بقای وی بدان شديدأ وابسته است، سيمای تهاجمی به خود 

شی و برنامه ريزی برای گرفت و به جای جامع نگری، مال اندي
بهره وری اصولی و دير پا از محيط پيرامونش به بهره گيری آنی و 

مراتع و جنگل های سرسبز . نفع جوئی فوری و گذرا همت گماشت
آماج تهاجم بی رويه گرديد و به دنبال آن گونه های زيبا و نادر 

در اين بين، خاک که حلقه . گياهی و جانوری به نابودی کشيده شد
اساسی چرخش مواد در کره زمين به شما می رود، دچار فرسايش 
گرديده خواص اساسی و زندگی زای خود، حاصل خيزی را از دست 
داد و ساالنه ميليون ها تن از قشر حاصل خيز آن شسته شده به 

چهره بشاش رودخانه ها و منابع . رودخانه ها و دره ها ريخته شد
هرگز اميد محبت و بشاشيت در آبی، محزون و غمگين شد که گوئی 

  . آن نيست در حالت سکوت از انسان ها کمک می طلبد
قرن بيستم به زندگی پرماجرای خود خاتمه داده در صفحات تاريخ 

اين قرنی بود که برای بشريت ترقی و توسعه آورد و . جابه جا شد
کافی است . بيش از قرون گذشته به محيط زيست ضربه وارد نمود

را بررسی ) محدود( بزرگ جهانی و صدها جنگ لوکال که دو جنگ
نمائيم، در آن صورت پی آمدهای وحشتناک آنها را برای طبيعت و 

بر اثر عمليات و فعاليت تخريب انسان ها در يک . بشريت خواهم ديد
دوره زمانی فرسايش عظيم خاک ها، طبيعت زيبای کشورمان را 

يست و يکم بيش از هر زير ضربه گرفت و امروز در آستانه قرن ب
مسئله ای، مسائل مربوط به محافظت از محيط زيست و اکولوژی در 
کشورهائی که در مناطق کوهستانی واقع شده اند و در معرض 

  . با آن روبرو می باشند. فرسايش نابود کننده هستند
چهار کشور ما ايران نيز که دارای وضع طبيعی به خصوص بوده و 

نی است و از گزند فرسايش خاک مصون  اراضی آنکوهستاپنجم
. نمانده، تقريبأ تمام انواع فرسايش در آن جلب توجه می نمايد

فرسايش خاک های زراعی به کوير از جمله فزاينده هائی هستند که 
نه تنها منابع خاک و آب منطقه بلکه تمدن کشاورزی و فرهنگ 

ايش يک فرس. کشور را به صورت مستقيم مورد تهديد قرار می دهند
پديده طبيعی است، ولی عوامل آنتروپوژن که نتيجه فعاليت غير 
اصولی انسان در توليد می باشد به عنوان کاتاليزاتور در تسريع آن 

  .دخالت دارد
يکی از علل تعيين کننده فرسايش و سرعت آن، تخريب پوشش 

  ٣در اينجا به جا است تذکر داده شود که . گياهی در شيب ها می باشد
  ١٥امه در صاد
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 عنصر مهم و اساسی منابع طبيعی تجديد شونده يعنی خاک، آب و
پوشش گياهی دارای روابط متقابل بوده و در صورت تخريب و 
انهدام پوشش گياهی زمين، خاک به خصوص قشر حاصل خيز آن از 
بين می رود و ذخاير آب شديدأ محدود می گردد و در نتيجه تغييرات 

  . کی روی می دهدبنيادی اکولوژي
مقدار و شدت : عواملی که در پيدايش فرسايش موثرند، عبارتند از

بارندگی، رواناب، باد، خاک، شيب و پوشش گياهی، البته وجود يا 
عدم تمهيدات خفاظتی و عوامل ديگر هم رل اساسی را در توسعه و 

در بين اين عوامل يک عامل . شدت فرسايش خاک بازی می کند
عدم خفاظت .  موجود است و آن پوشش گياهی استتعيين کننده

  .پوشش گياهی، فرسايش قابل توجهی را ايجاد می کند
کشور ما ايران يکی از قديم ترين کشورهائی است که دارای يک 
. کشاورزی سنتی و تمدن کشاورزی مخصوص به خود می باشد

سيستم آبياری، وجود کهريزهای پر آب در نقاط مختلف کشور 
  . رهنگ آبياری قديم می باشدنشانگر ف

شدت فرسايش و وسعت آن در زمان و مکان های مختلف يکسان 
نبوده و با شرايط طبيعی، توپوگرافی، خصوصيات ژنتيکی خاک ها، 

وجود شيب زياد در مناطق . نحوه استفاده از زمين مربوط می باشد
کوهستانی، شدت باران های موسمی، فقدان سيستم حفاظتی 

 هيدروتکنيکی و آگروتکنيکی، نابودی جنگل ها، به بيولوژيکی،
خصوص جنگل های کوهستانی باعث فرسايش خاک ها در يک 

در مناطق کوهستانی، هم . قسمت عظيمی از کشور می گردد
فرسايش ژئولوژيکی و هم آبی و در همواری های مرکز و جنوب، 
فرسايش شديد بادی موجود است، در نتيجه فرسايش در سطح زمين 

ريدگی ايجاد شده و چاک چاک می شود، خاک های قدرت حاصل ب
خيزی خود را از دست می دهند و باعث رسوب گذاری در رودخانه 
ها و مخازن آبی شده و از گنجايش آنها به ميزان قابل توجهی کاسته 
می شود و زيان های زيادی را که ناشی از جريان سيل می باشد، 

ايش ضربه های مهلکی به منابع بدين ترتيب فرس. توليد می کنند
خاکی، آبی، گياهی و اقليمی که عوامل مهم ترکيبی بيوسفر می باشند 

تلفات خاک بر اثر فرسايش به خصوص در مناطق . وارد می سازد
کوهستانی به مراتب بيشتر از سرعت تشکيل خاک می باشد و کمتر 
 نقاطی را به خصوص در مناطق کوهستانی و شيب سراغ داريم که
خصوصيات اساسی حاصل خيزی آن در چهار چوب زمان، وضع 
اوليه خود را حفظ کرده باشد و سرعت فرسايش را با سرعت تشکيل 

  . خاک برابر نگهدارد
فرسايش در مناطق کوهستانی مرتفع زوال کيفی و کمی مراتع را 

از بين . ايجاد کرده ميزان بازدهی آنها را به شدت پائين می آورد
ياهی در همچون مناطق حساس به اتالف خاک اين رفتن پوشش گ

در . مراتع ايجاد رواناب و در نتيجه توليد سيل منجر می گردد
جلوگيری از جريان سيل، کنترل رواناب جنگلها رل اساسی را بازی 

اما حفظ و حراست مناطق جنگلی به خصوص جنگل های . می کنند
ل ها مورد اگر جنگ. کوهستانی برای کشور اهميت اساسی دارد

غضب و بی مهری انسان ها قرار نگرفته و پوشش خود را نگه 
داشته باشند، احتمال فرسايش آنها خيلی کم است، ولی وقتی که جنگل 

اقدامات حفاظتی . ها را برای مقاصد کشت و زرع از بين می برند
خاک ها حاصل خيزی . برای جلوگيری از فرسايش به عمل نمی آيد

دهند و قشر باالی آنها شسته شده و به دره ها و خود را از دست می 
  . منابع و مخازن آبی ريخته می شود

در شيب های کوهستانی، فرسايش و در نتيجه تلفات خاک با بارندگی 
اين رابطه در درجه اول به دليل توان قطرات . رابطه مستقيم دارد

باران در ضربه زدن و از بين بردن استروکتور خاک، جدا نمودن 
رات آن در مرحله تصادم با زمين که پوشش گياهی خود را از ذ

دست داده و همچنين بر اثر به وجود آمدن رواناب خود نمائی می 
نابودی جنگل ها و تبديل آنها به زمين های مزروعی بدون . کند

اقدامات حفاظتی نتايج فالکت باری را برای کشور به بار آورده 
  . است

  
  
  
  
  
  

ی تخمينی مساحت جنگل های کشور در حدود طبق آخرين آمارها
 درصد آنها جنگلهای مخروبه ٨٨ ميليون هکتار می باشد که ١٢

 درصد از مساحت کشور را تشکيل ٧جنگل های کشورمان . هستند
در بين جنگل های ايران جنگل های منطقه مازندران و به . می دهند

خود در طور کلی طوالش از نوع جنگل های ممتاز بوده و در نوع 
نابودی جنگل های ذی قيمت کشور در . نظير می باشنددنيا کم   

گذشته، استثمار بی رويه و غير علمی اين ثروت عظيم ملی از طرف 
سوداگران مبل در دهه های آخر عصر ما و به کار گرفتن درختان 
پرقيمت و صنعتی به منظورهای سوختی، پيامدهای فالکت باری 

دارد و در ضمن ضربه بسيار مهلکی هم به برای بقای اين جنگل ها 
امروزه در اکثر کشورهای جهان حفاظت . محيط زيست می زند

جنگل ها در برنامه های دولتی و بنيادهای حفاظت محيط زيست 
بشريت . قرار دارد و اقدامات جدی برای حراست آنها انجام می گيرد
که تضمين متمدن جنگل ها را نه فقط به عنوان چشم انداز زيبا، بل

کننده بقای منابع آبی و خاکی به خصوص بزرگ ترين منبع توليد 
. اکسيژن به حساب می آورند و در حفظ و حراست آنها می کوشند

 ميليون ١٨جالب است گوشزد گردد که يک هکتار جنگل قادر است 
بجا است که جنگل ها را ريه طبيعت . متر مکعب هوا را تصيفه نمايد

  . به حساب آوريم
مروز نمونه فالکت بار قطع جنگل های ممتاز الهيجان و استفاده از ا

 درجه شيب دارند در چای کاری را مشاهده ٤٠ – ٤5زمين هايی که 
اين منظره جان خراش را نه تنها در منطقه الهيجان، بلکه . می کنيم

. دراستان های مازندران و گيالن هم می بينيم و احساس درد می کنيم
گل های ذی قيمت و به طور کلی جنگل های نابودی اين جن

کوهستانی، حتی اگر برای مقاصد کشاورزی هم باشد، نمی تواند 
در مملکت زمين . قابل قبول باشد و بايد شديدأ از آن جلوگيری شود

های قابل کشت فراوانی داريم که بايد در درجه اول ترتيب استفاده 
ه اکثر نوع های درختان در اينجا بايد گوشزد نمود ک. آنها داده شود

جنگلی در گيالن و مازندران مانند درخت انجيلی و غيره امروزه در 
کتاب های قرمز جا داده شده اند، آنها را نخواهد داشت و اين گناه 

  . کبير را برای گذشتگان خود نخواهد بخشيد
بنظر ما امروز وقت آن رسيده است که در مقياس کشور ارزيابی 

فرسايش انجام گيرد، عوامل ايجاد فرسايش، خطرات کلی و با مقياس 
ناشی از پيدايش آن و چهارچوب توسعه جنگل ها شناسائی و نقشه 

عواملی که در سيستم فرسايش خاک موثرند در درجه . برداری گردد
اول فرسايش پذيری خاک شيب زمين و پوشش گياهی بايد دقيقأ 

 فرسايش، استراتژی الزم است مکانيزم و فرآيندهای. شناسائی گردد
در اين صورت جلوگيری از اين . و نحوه مبارزه با آن مشخص گردد

بديهی است که اين امر . حادثه و حشتناک طبيعی ممکن نخواهد بود
در کشورهای پيشرفته . محتاج به سرمايه گذاری زيادی می باشد

در اين . جهان هزينه مبارزه با فرسايش را دولت ها متحمل می شوند
ک برنامه های عمرانی همراه با تطبيق عمليات حفاظتی در ممال

در مبارزه با عوامل فرساينده، . مقابله با نوع فرسايش انجام می گيرد
روش ها هيدروتکنيکی، آگروتکنيکی و ايجاد پوشش گياهی به کار 

ارزيابی خطرات فرسايش اساس برنامه ريزی در . گرفته می شود
  . هد و در مقياس ملی بايد انجام پذيردعمليات خفاظتی را تشکيل می د

بررسی . اين امر مستلزم شناسائی تمامی فرآيند فرسايش می باشد
وضع طبيعی ايران و خاک های آن نشانگر آن است که فرومه شدن 
خاک ها در منطقه کوهستانی که قسمت اعظم کشور را تشکيل می 

 خاک های .دهد در يک شرايط متفاوت از همواری ها انجام می گيرد
دامنه کوه ها، در شرايط مختلف بيواقليمی اوروگرافی و 

مقدار رسوبات آتمسفر، حرارت، . ژئومورفولوژی فورمه می شوند
وضع . تشعشات و انرژی خورشيدی نيز در همه جا يکسان نيست

ليتولوژيکی، ترکيب سنگ های مادر هم در نقاط مختلف کشور از 
ه عمل آمدن خاک ها، فورمه در اين شرايط ب. يک سنخ نمی باشد

  شدن حاصل خيزی آنها، ميزان و درجه فرسايش آنها مختلف بوده که 
  ١٦ادامه در ص                                                            
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  بديهی. نتيجه يک تنوع خاکی در سيستم کوهستانی ايجاد می نمايد
کی خاک ها مختلف بوده و است در چنين شرايط، پتانسيل بيولوژي

خصوصيات اين . استفاده آنها نيز تابع يک رهنمود کلی نخواهد بود
منطقه و فرق آن با همواری ها در اين است که در شيب ها و دامنه 
کوه ها و کوهستانی حرارت نسبتأ کمتر و رطوبت زيادتر بوده، 

 از باالنس انرژی و رادياسيون زيادتر، مدت وژتاسيون گياهان کمتر
وجود شيب زياد در مناطق کوهستانی، . همواری ها و جلگه ها است

باران های موسمی، فقدان سيستم حراست بيولوژيکی، هيدروتکنيکی 
و آگروتکنيکی باعث بروز فرسايش شديد خاک ها می گردد که 

بر اثر فرسايش قشر بيولوژيکی . عواقب بسيار وخيمی را در بردارد
صل خيزی بوده و در ترکيب مواد آلی خاک ها که دارای خواص حا

خود عناصر غذائی را در بردارد شسته و در امتداد شيب سرازير 
می گردد و نهايتأ به دره ها و رودخانه ها و مخازن آبی ريخته می 

در نتيجه خاک ها حاصل خيزی خود را از دست می دهند و . شود
 بلندی ها فرسايش خاک  در. قابليت توليد محصول را نخواهند داشت

باعث از بين رفتن قشر باالی خاک ها گرديده در نتيجه سنگ های 
مادر که در ترکيب شان مواد و عناصر شيميائی و بعضأ راديواکتيو 
موجود است به سطح نزديک می شوند که بر اثر تاثيرات جوی 
شيميائی، فيزيکی، بيولوژيکی از بين رفته و در محيط اطراف 

نتيجه پروسه دنوداسيون عناصر شيميائی به در . پراکنده می شوند
چرخش بزرگ ژئولوژيکی و چرخش کوچک بيولوژيکی کشيده می 

در مناطق کوهستانی ايران، جهت شيب در فورمه شدن خاک . شوند
شيب هائی که . ها، به وجود آمدن فرسايش تاثيری بزرگی می گذارد

 ا کم در جهت شمالی و يا غربی واقع شده اند حرارت خورشيدی ر
. دارند تا اندازه ای در سايه هستند و با انبوه گياهان پوشيده شدند

در اينجا . برعکس اين وضع را در شيب های جنوبی می بينيم
در اين شيب ها . رطوبت کمتر، پوشش گياهی ضعيف تر می باشد

در شيب هائی که جهت شمالی . شدت فرسايش خاک هم بيشتر است
ع با سيستم ريشه عميق خود از اعماق يا غربی دارند گياهان متنو

خاک مواد و عناصر شيميائی و غذائی را مانند سيليسيم، سديم، 
پتاس، گوگرد و ميکروالمان ها فلور، استرونسيوم، کبالت، موليبدان 
و غيره جذب کرده و در قشر باالی خاک متمرکز می نمايند و بدين 

در . د می آورندترتيب يک ذخيره مثمر غذائی برای گياهان به وجو
شيب های جنوبی جذب عناصر غذائی به اين درجه نمی باشد و 

  . نتيجتأ خاک ها از حاصل خيزی کمتر برخورد دارند
  ادامه دارد
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 جاني آذرباريب کبال سال انقنيبه مناسبت آغاز شصت و هشتم
 جانيآذربا      
 ميگاري روحوم نمي         قلبووامي ورتي جانيآذربا

 مياري وطن دی           شانلري سنه قورباندميجان

  ووروشاککله،يرلي بزي سوزله، بري بزي برسسله،ي بزيب

 شاکي تونگال تک، آلري بندا،ي باشارن،يدوشمنلر

  ووروشاککله،يرلي بزي سوزله، بري بزي برسسله،ي بزيب

  شاکي تونگال تک، آلري بندا،ي باشارن،يدوشمنلر

 کيري حاضهي اولمه زي            بولونداي وطن آزاد

 کيي ی سربازني    بابکري گوسته رخي تاریشانل

 نيانيحيم ال غی          شانلني جعفرلرري میشانل

 کيي نسلزي بنيرال   اونکي ی آرزوسی کصاباح

 کيي دسته سدي موجاهن،ي ممدخي شن،يستارخان

 کيي ی دسته سيی فدازي بني نی ورشهي پاولمز

 کيي دسته سدي موجاهن،ي ممدخي شن،يستارخان

   کيي ی دسته سيی فدازي بني نی ورشهي پاولمز

 یل رهي اوردوير ال اود- ی لرهي اجانيآذربا

 ی لرهي زنجان، اورمو ا– ی لرهي تهران از،يتبر

 ی لرهي ای حاممولونداي نيقيآزادل

 ی لرهي اولونداي وطن گورمک آزاد

  له ووروشاککي لري بزي سوزله، بري بزي برسسله،ي بزيب

 شاکي تونگال تک آلري بندهي گوزلرنيدوشمنلر

  له ووروشاککي لري بزي سوزله، بري بزي برسسله،ي بزيب

 شاکي تونگال تک آلري بندهي گوزلرنيمنلردوش

 ٢٠١٢آذر ٢١

 صابرنادر
 


