
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                                  ١٣٩٠ بهمن٩٩شماره  دوره پنجم 

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

  در اين شماره

  

  

  ٥                        صبحران اقتصاد جهان سرمايه داری

  ٧                       صزبان مادری؛ حق بشر، کودک، زن

  ٩                                   صسيل  و نيروی مخرب آن

  ١٣              صبه مناسبت گراميداشت سالگرد دوم بهمن

  ١٤                     صخلقين مبارز قيزیشعر  عارف صفا

  

  گسترش بحران 

  و بی کفايتی زمامداران در مديريت آن
دامنه تنش ها و در گيری . حوادث درون حاکميت امان نمی دهد

ها ميان گروه بندی های تمام اصول گرا، ديگر حد و مرزی نمی 
مامداران در مديريت هر اندازه بی کفايتی و ناتوانی ز. شناسد

بحران فراگير اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آشکارتر می شود، 
مديريت با بحران به وسيله حل و فصل کشمکش ها برای تجديد 
تقسيم قدرت و رانت و سرپوش گذاشتن بر تضاد و منافع حاکمان 

هنوز . با مردم و مصالح کشور در دستور کار قرار می گيرد
حصر غير قانونی و غير (سران فتنه برای مسئله باصطالح 
راه حلی نيافته اند که فتنه سران از راه ) انسانی رهبران جنبش

به نظر می رسد همه ساز و کارهای وحدت گرايانه . رسيده است
 به بعد، بمنظور يکدست کردن 84ای که اصول گرايان از سال 

حاکميت و قبضه کامل آن، حذف اصالح طلبان و سرکوب هر 
در . ردمی، سرهم بندی کرده بودند، از کار افتاده استحرکت م

اين ميان از همه قابل توجه تر و در عين حال عبرت آموزتر، 
او که زمانی، چنين وانمود می شد که . موقعيت ولی فقيه است

فصل الخطاب همه امور است، اکنون نقش و توانايی و بصيرت و 
جايی که اعلم تا  .عدالتش در ساختار حاکميت محل نزاع است

 را 92الهدی امام جمعه مشهد به صراحت موضوع فتنه سال 
او گفته است که . شخص خامنه ای و رژيم واليت فقيه دانسته است

. در فتنه احتمالی آينده امام زمان مقابل خامنه ای علم خواهد شد
وی همچنين اظهار داشته است که در فتنه جديد ساختار شکنی می 

  . ی بگويد بر عکس آن عمل خواهند کردکنند و هرچه رهبر
  ٢                                                            ادامه در ص

  بمناسبت سالروز انقالب بهمن
  در تاريخ صد ساله اخير، مردم ايران بارها

  اين.  عليه استبداد حاکم به مبارزه خاسته اند
  ه مبارزات اغلب شکل قهر آميز بخود گرفت

  دومين1357انقالب بهمن ماه .  است
   انقالب بزرگی بعد از انقالب مشروطه

  انقالب بهمن.  بود که در کشور رخ داد
   نه تنها انقالبی ملی، بلکه يک انقالب

  اقشار و طبقات وسيع.  اجتماعی نيز بود
   مردم  عليه طبقه ای انقالب کردند، که 

تکشان، اقشار با بی رحمی تمام، اکثريت مردم، بخصوص زحم
آزادی های . متوسط و روشنفکران را زير فشار قرار ميداد
پيروزی انقالب . دمکراتيک را پايمال و استبداد را حاکم کرده بود

اراده و اتحاد مردم طبقه حاکم را از . بهمن، پيروزی بزرگ مردم بود
اريکه قدرت پائين کشيد و آزادی های دمکراتيک و عدالت اجتماعی 

اما نيروهايی که رهبری انقالب را در . تور روز قرار دادرا در دس
دست گرفتند، بدليل تنگ نظری طبقاتی و با سوء استفاده از پراکندگی 
سازمان ها واحزاب سياسی مترقی و همچنين نبود تشکل های صنفی 
و مدنی که در نتيجه سالها حاکميت مستبد و سرکوبگر در کشور 

استقرارآزاديهای دمکراتيک و شرکت تحميل شده بود، فضا را برای 
مردم در سرنوشت کشور و آرمانهای انقالب محدود و به مرور 

در نتيجه حکومت قرون وسطايی که می رفت با اراده مردم . بستند
و تاريخ  در . برای هميشه ريشه کن شود، به شکل ديگر ظهور کرد

الب و اين بارنيروهايی که با انق. کشور ما يک بار ديگرتکرار شد
اهداف آن مخالف بودند، بنام دين و مذهب رهبری و سکان انقالب را 

رفته رفته انقالب را از اهداف واقعی اش تهی و . در دست گرفتند
بدين ترتيب ثمره انقالب را . آماج های اجتماعی آن را را کنار گذاشتند

  .به نابودی کشاندند
 ٣ادامه در ص                                                      

  گرامی باد روز جهانی زبان مادری
  
  

  . فوريه مصادف است با روز جهانی زبان مادری21
   پس از سالها مجاهدت و مبارزات جامعه بشری

   بخصوص اقليت های ملی و قومی  کشورهای چن
  د مليتی، سرانجام سازمان آموزشی، علمی و 
  ال  فرهنگی سازمان ملل متحد، يونسکو، در س

  روزجهانی " بيست ويکم فوريه را بعنوان 1999
با به رسميت شناختن اين روز به يکی از . زبان مادری، برسميت شناخت

 ،حاد ترين مشکالت جامعه بشری که از دير باز با آن مواجه بوده است
اين موفقيت سرآغازی برای سازماندهی جهانی مبارزه . پاسخ مثبت داده شد

 حفظ زبان هائی که با خطر .مادری ارزيابی گرديد، برای تحقق زبان 
نابودی و فراموشی رو به رو هستند و دفاع از حق زبان هائی که متکلمان 
بدان ها در کشورهای گوناگون در اقليت بوده و با سرکوب زبان مسلط 

  .درگيراند،از هدف های اصلی روز جهانی زبان مادری است
 فوريه را به عنوان روز ٢١و،که بر اساس گزارش سازمان جهانی يونسک

 هزار زبانی که مردم جهان ۶زبان مادری نامگذاری کرده است،نيمی از 
           ٤ادامه در ص           استبدان سخن می گويند در حال نابودی

 



  
  
  
  

  ...گسترش بحران
پس از نزديک به هشت سال  که رهبر رژيم از ترس مردم 
تمام قد به دفاع از احمدی نژاد پرداخت و با تنفيذ کودتای 

 حتی رفسنجانی يار قديمی خود را از خود 88انتخاباتی سال 
واسته به جايی کشانده شده که ديگر مشکل امروز نا خ. راند

ولی فقيه . بتوان راه خروج آبرومندانه ای برايش جستجو کرد
تصميم گيری در بازی های جوراجور باخت ـ . درمانده است

پس از يکشنبه ای که . باخت برايش سخت و سخت تر می شود
در جريان استيضاح وزير کار، رئيس جمهور رژيم و رئيس 

 همديگر روی آب انداختند، دوهفته برای رهبر مجلس آن پته
وقت الزم بود تا ضمن تقبيح تندروی های الريجانی، رفتار 
احمدی نژاد در مجلس را خالف شرع، قانون و اخالق و 

در اين فاصله رئيس قوه . تضييع حقوق مردم ارزيابی کند
 بهمن در تقابل آشکار با آنچه 22مجريه در جريان راه پيمايی 

 پيش از آن نسبت به انجامش هشدار داده بود و حتی رهبری
سرپيچی کنندگان را خائن خطاب کرده بود، در راستای بی 

برای سپاه خط و . اعتبار کردن ولی فقيه، هرچه خواست، کرد
پيشنهاد . نشان کشيد و نسبت به مهندسی انتخابات تذکر داد

ه و در جهت اجرای پروژ. مذاکره مستقالنه به آمريکا داد
و هواداران . پوتين ـ مدودف فعاليت انتخاباتی خود را کليد زد

او و مصباح يزدی در قم با پرتاب مهر و لنگه کفش مانع 
  . بهمن شدند22سخنرانی الريجانی در مراسم 

هر چند تا برگزاری انتخابات رياست جمهوری چند ماهی باقی 
اما در فضايی کامال خصمانه صف بندی های . مانده است

  .ونی، کم کم به شکل نهايی خود نزديک تر می شونددر
خامنه ای، بيت رهبری و باند نظامی ـ امنيتی ويژه خوار هم 

يافتن . چنان مدعی ترين نيروی غصب قوه مجريه است
شخصيت مناسب برای اين پست کماکان سئوالی است که 

کسی که تکرار احمدی نژاد نباشد، . منتظر پاسخ است
در انتخابش امکان در .  را گردن بگذاردگماشتگی ولی فقيه

نظر گرفتن خواست و منفعت دار و دسته های رقيب وجود 
داشته باشد و قادر به کنترل پس لرزه های پس از انتخابات 

  .باشد
 احمدی نژاد و دولتيان، طرفداران دولت در مجلس و جبهه 

 مبنی بر حفظ 84پايداری هم چنان بر عهد خود در سوم تيرماه 
 پای می فشرند و پيشبرد و 1404رت به هر قيمت تا سال قد

تحقق آن از طريق باصطالح خالص کردن نيروهای انقالب، 
اصول گرايان . حذف ولی فقيه و هم دستانش پی می گيرند

معتدل با محور رفسنجانی، موتلفه ای ها، روحانيت مبارز که 
نگران حاشيه ای تر شدن موقعيت سياسی و اقتصادی خود 

تند، راه نجات را پذيرش بدون قيد و شرط واليت خامنه هس
ای، جلب آرای اقشار متوسط با پا در ميانی برخی از اصالح 
طلبان، تشکيل دولت وحدت ملی، خوراندن جام زهر مذاکره و 
آشتی با آمريکا به خامنه ای و حذف نا اهالن انقالب و کاسبين 

يی حاصل از با همه اين اوصاف نتايج نها. فتنه می دانند
، پيشاپيش با تمايالت و طرح و 92برگزاری انتخابات سال 

  .نقشه هر گروه برای کسب قدرت قابل پيش بينی نيست
اگر نخواسته باشيم آرايش اين چنينی جريانهای درون حکومتی 
برای انتخابات، کالف سر درگم حوادث ابهام نقشه ها و راه 

دها و اوج بی های گريز حتی در چهارچوب حفظ منافع بان
سابقه افشاگری ها و سطح نازل و بعضا غير اخالقی درگيری 
های داخلی را حمل بر صحنه سازی مصنوعی در عرصه 
سياسی بمنظور شانه خالی کردن اصول گرايان از زير بار 

بغرنجی . مسئوليت به ورشکستگی کشاندن کشور، نمائيم
ی است اوضاع و احتماالت بالقوه بروز مسائل مختلف به حد

که در ماه های پيش رو بعيد است که سير حوادث مسير يگانه 
  .و همواری داشته باشد

از جمله می توان مسائلی چند را بر شمرد که در پيوند با 
يکديگر، ممکن است به بروز حاالت متنوع و حتی غير 

  .مترقبه ای در اوضاع و احوال سياسی جاری بيانجامد
کميت بدرجه ای رسيده است  اختالف و تضاد در درون حا-1

که هر دسته و گروه تنها با حذف طرف های ديگر خود را 
  .تعريف می کند

 وحدت حاکميت نشينان فقط  در سرکوب جنبش مردم و در -2
مقابله با سازمانها و شخصيت هايی است که به اين جنبش 

برای مثال در . نزديک و يا به قسمی آنرا نمايندگی می کنند
و احوال کنونی که روزانه در برابر هم حادثه همين اوضاع 

آفرينی می کنند، اما روزنامه نگاران دستگير و زندانی می 
شوند، فرزندان آقايان موسوی و کروبی احضار و بازجويی 

مانع گردهمايی اصالح طلبان شده اند و با هجوم به . می شوند
در و . کنگره حزب اراده ملت، انجام آنرا نا تمام می گذارند

شهرستان ها به تهديد و ارعاب فعاالن سياسی پرداخته، آنان را 
بنا . از شرکت در فعاليت سياسی و سازمانی بر حذر می دارند

بر اين اگر قرار باشد آنطور که تا کنون از اظهارات 
سردمداران هم بر می آيد، مانع حضور اصالح طلبان در 

انتخابات و ايجاد فعاليت های انتخاباتی بشوند، گرم کردن تنور 
توهم انتخابات رقابتی و آزاد، موکول به پذيرش و راه انداختن 
دو قطبی های انتخاباتی مثال ميان احمدی نژادی ها و گروه 
بندی رفسنجانی يا دولتيان با الريجانی يا قالی باف و يا ميان 

در نتيجه ميزانی از . جبهه پايداری و بيت رهبری  می باشد
رچوب تالش برای حفظ حاکميت در دست همزيستی در چها

اينکه دوقطبی های انتخاباتی با . اصول گرايان احتياج است
 چقدر قابل کنترل باشند، جای 88توجه به تجربه انتخابات سال 

  .بحث دارد
 برای شورش گرسنگان که اين روزها ارگانهای اطالعاتی -3

 چاره و امنيتی رژيم احتمال بروز آنرا هشدار می دهند، بايد
ظاهرا انتخابات برای دستکاری در ذهنيت . ای انديشده شود

اما دامنه خرابی ها، . مردم فرصت مناسبی خواهد بود
ورشکستگی سياسی و اقتصادی، بيکاری، تورم و دهها مسئله 
اجتماعی ديگر، بحدی رسيده است که تامين مشروعيت 
انتخابات در دايره منافع صرفا گروه های درون حکومتی 

  .قريبا نا ممکن خواهد بودت
 حل معضالت در سياست خارجی، برنامه هسته ای، تحريم -4

ها و چگونگی نقش و موقعيت جمهوری اسالمی در تحوالت 
منطقه بدون احراز مشروعيت مردمی که معموال با انتخابات و 
. ميزان حضور واقعی مردم سنجيده می شود، شدنی نيست

ياستهای رژيم با توجه به شدت و گستردگی نا رضايتی از س
تجارب اخير خيزش های مردمی در کشورهای عربی و شمال 
آفريقا، امکان مصالحه و سازش بر سرمنافع ملی به قيمت باقی 
ماندن در قدرت بهر صورت را برای گردانندگان رژيم 

پر واضح است که کشورهای . محدودتر کرده است
، ترجيح ميدهند امپرياليستی بجای سازش با حاکمان بی ريشه

در چنين شرايطی زمامداران . که خود راسا وارد صحنه شوند
حاکميت حتی اگر بخواهند به مصالح و سرنوشت کشور 

  .بيانديشند، نسبت به آينده خود نمی توانند بی تفاوت باشند

٢

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                  ١٣٩٠ بهمن ٩٩شمارهدوره پنجم



 
  
  
  
  

  ...بمناسبت سالروز
  

همانطور که رضا خان قزاق با وعده و وعيد روی امواج 
ر شد و ديکتاتوری فردی را در کشور مستولی و انقالب سوا

روحانيون نيز همان شيوه رضا خان را . مردم را سرکوب کرد
اجازه ندادند صاحبان . نسبت به انقالب بهمن تکرار کردند

انقالب، سرنوشت کشور را در دست گيرند و راه ترقی ـ 
بدين ترتيب انقالب ماهيت . پيشرفت و رفاه را پيش گيرند

ود را از دست داد و نام انقالب مورد سوء استفاده مردمی خ
طبقه حاکمی قرار گرفته است که با نام دين و واليت فقيه به 
هر جنايتی عليه مردم دست می زند و ثروت و امکانات کشور 

اين حاکميت که هيچ مناسبتی با . را به نابودی کشانده است
رساله سالگرد انقالب و آماج های انقالب ندارد، عوام فريبانه ه

امسال نيز مانند سالهای گذشته . انقالب را جشن ميگيرد
  .سالروز انقالب بر گذار کرد

انقالبات طبقاتی، طبقه کهنه  و ضد مردمی را کنار 
با فروپاشی حاکمان مستبد و ديکتاتور، آزادی های . می گذارند

و اقدامات مؤثری برای . دمکراتيک را بر قرار می کنند
انقالب بهمن نيز با اين . اه مردم انجام می دهندبهروزی و رف

مردم بويژه طبقات و اقشار . اهداف آرزوها بوقوع پيوست
زحمتکش جامعه که بزرگترين جانفشانی ها و از خودگذشتگی 
ها برای به پيروزی رساندن انقالب از خود نشان داده بودند، 

بود، انتظار داشتند آنچه که رژيم گذشته از آنها دريغ کرده 
اما رهبران انقالب . توسط رژيم انقالبی به آنها بر گردانده شود

بهمن، پس از مدت کوتاهی که با خواست مردم همصدايی می 
کردند،اين اهداف را کنار گذاشتند راهی را در پيش گرفتند که 

  . مستبدين پيشين پيموده بودند
سی وچهارمين سالگرد انقالب بهمن امسال در 

می شود که فضای سياسی کشور به شدت شرايطی برگزار 
تحت تاثير بحران همه جانبه اقتصادی ـ سياسی و اجتماعی 

حاکميت برای جلو گيری از اعتراضات مردم، تنها .  است
چاره را استفاده از قدرت سرکوب نيروهای امنيتی و نظامی 
می داند، همين امر باعث شده تا حاکميت پايگاه اجتماعی خود 

همين . ذشته بيشتر از دست داده و منزوی تر شودرا نسبت به گ
انزوا، ترس و هراس بيشتری نسبت به حضور مردم در 

اين واهمه و دل نگرانی را . خيابان برايش بوجود آورده است
رهبر .  می توان در سخنان اخير خامنه ای بوضوح ديد

جمهوری اسالمی که برای حفظ موقعيت و نظامی که بر آن 
نون  موفق شده است تا با شدت تمام مخالفين و حاکم است تا ک

اخيرا برای آنکه کنترل اوضاع . منتقدين خود را سرکوب کند
از دستش خارج نشود، انتقاد کارگزاران رژيم را نسبت به 

با اين عمل آخرين روزنه . عملکرد هم مساوی با خيانت دانست
ها را بست  و بدنبال آن دستور يورش به گروه کثيری از 

با اين همه شرايط چنان بحرانی است . وزنامه نگاران را دادر
و اوضاع در هم ريخته است که کارگزاران رژيم هيچ اهميتی 
به تهديدات رهبری ندادند   شاخ و شانه کشيدن رهبران درجه 
يک حاکميت نسبت به هم نه تنها فروکش نکرد، بلکه تشديد شد 

ل بی سابقه ای به شکلی که رئيس دولت و رئيس مجلس به شک
در آينده نيز شاهد آن . به تهديد و تحقير هم مبادرت کردند

خواهيم بود که بيشتر نسبت به گذشته، گروهبندی های 
بويژه که انتخابات رياست . حکومتی  به جان هم خواهند افتاد

جمهوری درپيش است و هر گروهبندی خيز برداشته  تا پست 
  . يردرياست جمهوری را در اختيار خود بگ

اما آيا حوادث همانطور که حاکمان جمهوری 
آيا دولتمردان حاکم . اسالمی آرزو دارند پيش خواهد رفت

موفق خواهند شد همانطور که اهداف انقالب را به ضد خود 
تبديل کردند، مردم و خواستهای برحق آنها را سرکوب و مردم 

حوادث . را برای هميشه از صحنه سياسی کشور محو کنند
سی جهان و مخصوصا منطقه خاورميانه سمت وسوی سيا

تحوالت خاورميانه در يکی دوسال . ديگری را نشان ميدهد
اخير به سمت برکناری ديکتاتورها و بر قراری دمکراسی 

به نظر نمی رسد که سران جمهوری اسالمی . پيش می رود
بتوانند برای هميشه بر خالف جريان خروشان آب حرکت 

، مردمی سخت کوش و ضد استبداد بوده مردم ايران. کنند
جنبش های اجتماعی و تحرکات انقالبی مردم کشور . وهستند

ما هميشه الگويی برای خلقهای ديگر ممالک، بخصوص 
  .کشورهای منطقه بوده است

سی وچهار سال از انقالب بزرگ مردم ايران می 
حاکميت به هر حيله و تدبيری متوسل شد تا مردم را به . گذرد
نه هاشان برگرداند، تا آسوده خاطر اهداف خود را پيش خا
مردم با اعتراضات گسترده خود در . اما نشده است. ببرد

يک آن هم ... کارخانجات، مزارع، دانشگاهها، خيابان ها و
بر عکس . اجازه نداده اند تا حاکميت خواب خوشی داشته باشد

شان پناه اين کارگزاران رژيم است که از ترس مردم به کاخ ها
  . می برند و از مردم هرچه بيشتر فاصله می گيرند
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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 

ملی مردم آذربايجان را  مبارزه های گذشته  از ناکامی و پيروزیگرفتن
  .جهت داده، فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه می دهد

پيشه وری



  
  
  

  ....گرامی باد روز
به گفته متخصصان يونسکو با نابودی هر زبان بخشی از 

در ايران نيز زبان های . گنجينه فرهنگ بشری نابود می شود
  .چنين سرنوشتی را تجربه می کنند» تاتی«کوچکی چون 
ی زبان مادری در ايران اما نه به زبان های حساسيت سياس

کوچکی چون تاتی که به زبان های بزرگی چون ترکی،کردی 
  با سرکوب حکومت مرکزی به .بر می گردد.. و بلوچی و

سود زبان فارسی از سوئی و گرايش های جدائی خواهانه در 
شرايط غامضی بوجود آورده  ،برخی مناطق از ديگر سو

. اسخ مناسبی برای آن داده نشده استکه تا بحال پ. است
) 1325-1324(حکومت خود مختار فرقه دمکرات آذربايجان 

توانست راه حل مناسب و عملی برای مشکل زبان مادری 
در . ارائه دهد، که باسرکوب امپرياليسم و ارتجاع مواجه شد

  .نتيجه تداوم پيدا نکرد
،که  دوران پهلوی اولدرايدئولوژی رسمی حکومت ايران  

احياء «بر بستر  مدارس مدرن در سراسر کشور تاسيس شدند،
و ناسيوناليزمی نزديک » عظمت گذشته شاهنشاهی کهن ايرانی

به شوونيزم شکل گرفته بود و هم از اين روی زبان فارسی نه 
فقط به عنوان زبان رسمی و اداری،که به عنوان تنها زبان 

تعيين و ...  ومجاز نهادهای آموزشی،رسانه ها و انتشارات
ديگر زبان های موجود در ايران از حق آموزش و انتشار و 

    .در نتيجه از حق رشد و ارتقاء محروم شدند
پهلوی دوم نيز سياست رضا شاه را در مورد سرکوب زبان 

در نظام آموزشی ايران کودکان  .های غير فارسی پی گرفت
تن فارسی زبان در نخستين سال های مدرسه خواندن و نوش

زبان مادری خود را می آموزند و کودکان غير فارسی زبان 
با يکی از بزرگ ترين تبعيض ها و نابرابری های زندگی خود 
رو به رو شده و بايد زبانی نو و تازه را فراگيرند و هم از اين 
روی در همان نخستين سال های مدرسه افت و عقب ماندگی 

های  مرکز پژوهشبه گزارش  .تحصيلی بر آنان آوار می شود
 ميليون دانش آموزانی ۵اکثريت  مجلس جمهوری اسالمی،

کودکانی هستند که زبان » اند  سال اخير مردود شده۶که در «
بر اساس آمار رسمی . فارسی زبان مادری آن ها نيست

 بر فارسی زبانان نسبتمجموعه غيرفارسی زبان های ايرانی 
 کشور از حقوق محروم کردن اکثريت مردم يک .شی دارندپي

فرهنگی خود،محروم کردن زبان های غير فارسی از حقوق 
 مساوی با زبان رسمی به بهانه حفظ يکپارچگی و وحدت ملی،

که  ناچار با نابرابری شهروندان و تبعيض بين آنان همراه 
می تواند واکنش های افراطی و منفی را در هر دو سو  است،

ن شهروندان يک کشور تبعيض زبانی و فرهنگی بي .برانگيزد
وحدت ملی را کاهش داده و اعتراض بدان از حوزه زبان و 
فرهنگ به حوزه سياست عبور و در فضائی مناسب به انفجار 

گرايش های تجزيه  .بحران های سياسی بزرگ کمک می کند
طلبانه ای را که گه گاه و به شکل های گوناگون در تاريخ 

ز می توان در برخی از ايران رخ نموده و رخ می نمايند ني
ابعاد آن بر مبنای اعتراض به تبعيض زبانی بررسی کرد هر 

..  و ، اقتصادی چند در اين عرصه عوامل تاريخی، سياسی 
   .نقش دارندنيز 

 نه تنها ،حق داردی  ملتجامعه بشری بر اين باور است که هر
به زبان خودش حرف بزند، بلکه اين حق را هم دارد که آن 

سط ديگران به رسميت شناخته شود و در رسانه ها و زبان تو
به خصوص برای زبان . دشونظام آموزشی از آن استفاده 

در با اين همه . هايی که اقليت ها با آن صحبت می کنند
بسياری از کشورهای دنيا اين زبانها نه در رسانه ها و نه در 

نظام آموزشی و نه در فعاليت های اداری به رسميت شناخته 
  . نمی شوند

ايران يکی از همان کشورهايی است که مصداق خوبی برای 
در ايران از ديرباز زبان فارسی، زبان رسمی . اين مثال است

 در سطح توليد علمی و فرهنگی و  و.ما محسوب می شود
 زبان فارسی در سطح نظام آموزشی و  رسانه ایهمچنين 

ايران زبان های همه می دانند که در در حاليکه . کاربرد  دارد
ديگری هم وجود دارد که توسط گروه های وسيعی از مردم 
صحبت می شود و خيلی از افراد اين کشور زبان اول شان 

  .زبان فارسی نيست
به جز در روابط غيررسمی، ی غير فارسی   اينکه زبان ها

اجتماعی و خانوادگی کاربردی ندارند، موضوع يک مشکل 
مثال در نظام آموزشی، . ستماکشوراجتماعی برای بزرگ 

عدم کاربرد يک زبان مادری يک نوع تحميل و محروميت 
ی است که با زبان اصلی و رسمی کشور آشنايی انبرای کودک

بسياری  .دن با زبان مادری آشنايی کامل داردر حاليکه. دنندار
از مشکالت آموزشی که در ايران به وجود می آيد ناشی از 

 تحصيلی کودکان با زبان مادری اين است که شروع مراحل
شان نيست و با يک زبانی است که با آن در عمل بيگانه هستند 

جالب . بر قرار کنند آن ارتباط فرهنگی الزم را نمی توانند باو 
خيلی از طی ساليان دراز در ايران و در است گفته شود که 

 و هنوز هم در بين خيلی از  دنيا  تصور می شدکشورهای
ن که عده ای از آنان حتی از ميان اقليت های قومی روشنفکرا

 که به رسميت شناختن بر خاسته اند، اين تصور وجود دارد،
زبان های مادری راه را برای تضعيف وحدت ملی باز می 

رسميت شناختن به  که با باور وجود داشته و دارداين و . کند
 .مانداز رشد علمی و فرهنگی الزم باز می اين زبان ها جامعه 

 که هيچ ثابت کرده،اما تجربه هايی که االن در دنيا وجود دارد 
تناقضی بين به رسميت شناختن زبان های مادری و وحدت و 

مثال در يک  .وجود نداردو پيشرفت و ترقی يگانگی ملی 
 زبان توسط نظام آموزشی به رسميت ٢٢کشوری مثل هند 

باقی مانده شناخته می شود ولی هند همچنان يک کشور واحد 
 واز زمره کشورهايی است که به لحاظ پيشرفت علمی .است

به عنوان يک . در سطح فوق العاده ای در جهان قرار دارد
بعد از . را نمونه آورد کشور اسپانيا ديگر  می توان تجربه 

سقوط فرانکو در اواخر دهه هفتاد، زبان های محلی هم در 
از آن ه شدند و بنابر اين کنار زبان  اسپانيايی به رسميت شناخت

بچه هايی که زبان مادری شان  زبان اسپانيايی نيست، پس 
مجبور نيستند که شروع نظام آموزشی خودشان را با زبان 

 به تدريج زبان اسپانيايی اما همين کودکان. اسپانيايی آغاز کنند
 بخش خود مختار و 17  کشور اسپانيا از .را هم ياد می گيرند

اين مسئله بر خالف تصور . شکيل شده است  استان  ت50
برخی ها، يکپارچگی و وحدت اسپانيا را بهم نزد و پيشرفت و 

  . ترقی اين کشور را مانع نشد
نه فقط از مهم ترين مسائل فرهنگی، » زبان مادری« مساله 

 حق . استکه از حساس ترين معضالت سياسی ايران بوده 
 زبانه از شاخصه های  همه زبان ها در يک کشور چندیبرابر

اصلی دموکراسی و برابری همه شهروندان در برابر قانون 
 در تمام جنبش های اجتماعی از انقالب مشروطه گرفته .است

غير فارسی " زبان مادری" توجه به 1357تا انقالب بهمن 
زبان ها از اهم خواست های مردم و نيروهای دمکراتيک به 

   قانون اساسی ١۵اصل ربه همين خاطر د. حساب آمده است
  ٥                                                     ادامه در ص 
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  ....گرامی باد روز
   که بر آمدی از يکی از اهداف انقالب بود،جمهوری اسالمی 

بند . شناخته شده استحقوق زبان های غير فارسی  به رسميت 
ا می پذيرد و اول اين اصل چند زبانه بودن مردم ايران ر

استفاده از زبان های قومی و محلی در مطبوعات و و رسانه 
های گروهی و تدريس ادبيات آن ها در مدارس، در کنار زبان 

اين اصل گرچه به نظر ما با . فارسی را به رسميت می شناسد
اما در همين حد نيز مثل بسياری از . کاستی هايی روبرو است

  . يده گرفته شداصول مردمی قانون اساسی نا د
محروم بودن ايرانيان غيرفارسی زبان از حق آموزش و 

حذف زبان های غيرفارسی از  انتشار آثار به زبان مادری،
رسانه ها و اسناد و مکاتبات اداری مناطقی که اکثريت يا 
 تمامی ساکنان آن ها به زبانی جز فارسی سخن می گويند،

 دوران پهلوی  بهای است کهسياست سرکوب سازمان يافته 
جمهوری اسالمی در تداوم اين سنت بر می گردد و اول و دوم 
 داليل آن به جمهوری بودن و يا .ايفا کرده استنقشی مهم 

به ساختار دمکراتيک و غير . شاهنشاهی بودن نيست
در کشورهای چند . دمکراتيک بودن حاکميت بر می گردد

و زبانه ای که از نعمت ساختار سياسی غيرمتمرکز 
شهروندان و زبان های گوناگون هستند، دمکراتيک برخوردار 
از جمله حق آموزش و انتشار آثار به  آن ها از حقوق برابر،

  چند همين مسئله ثابت کرده است که زبان مادری، بهره مندند، 
  
  
  

  
  
  
  
  

زبانه بودن يک کشور نه منشا اختالف و سرکوب يا تجزيه و 
ای غنا، ارتقاء و تبادل خالق جدائی طلبی که بستری است  بر

 آموزش به زبان به همين دليل.  و پيشرفت علم و دانشفرهنگی
که به ناچار بايد با آموزش زبان رسمی کشور همراه  مادری،
 در کشوری چند زبانه چون ايران چندان آسان نيست شود،
بهره  برنامه ريزی علمی،  به امکانات آموزشی و مالی،زيرا

ای موفق مشابه در کشورهای ديگر جهان و گيری از تجربه ه
   .بيش از همه به تحول ساختار سياسی نيازمند است

تجربه های موفق آموزش به زبان مادری در کشورهای چند 
زبانه جهان نشان می دهند که تحقق اين طرح در ساختاری که 
در آن همه قدرت ها در دولت مرکزی متمرکز است عملی 

بدل شدن   آموزش به زبان مادری،نبوده و رفرم هائی چون
نوشتن  رسانه های تک زبانی به رسانه های چند زبانه،

 هر منطقه و زبان رسمی جمکاتبات و اسناد اداری به زبان راي
جز با گذار از نظام های متمرکز به سوی اشکالی از .. و

اين تجربه  .غير ممکن استخودمختاری و نظام های فدراتيو 
ه آموزش و انتشار آثار به زبان مادری و ها نشان می دهند ک

ديگر رفرم هائی که حق برابر زبان ها و شهروندان يک 
کشور را تضمين می کنند با دموکراسی و تقسيم و توزيع 
قدرت سياسی پيوندی تنگاتنگ دارند و تجربه های تاريخی نيز 
نشان می دهند که تحميل زبان واحد بر همه مليت ها و اقوام 

ند زبانه بخشی از سياست های حکومت های يک کشور چ
  .استبدادی است

 
 

 
  بحران اقتصاد جهان سرمايه داری
   از کجا و چگونه شروع شد؟

بيش از چهار سال از بحران فراگير اقتصادی کشورهای 
رهبران کشورهای غربی با انواع . پيشرفته صنعتی می گذرد

کال گوناگون تدابير مالی و ايجاد جنگ های فرا منطقه ای واش
برای انتقال بحران های خود به کشورهای ضعيف تر،  و دهها 
تدبير ديگر در پی برون رفت از اين بحران و يا حد اقل کاهش 

اما از آن جايی که اين بحران زائيده و نتيجه عمل . آن هستند
مانند درد بی درمانی سيستم غرب را . نظام سرمايه داری است

 منطقی در چارچوب نظام سرمايه به چالش کشيده و راه حل
گروهی از اقتصاددانان غربی بر عقيده . داری پيدا نکرده است

اقتصاد "اند که تنها راه برون رفت از بحران اقتصاد جهانی، 
اما اين راه حل با واکنش های بسيار . است" برنامه ريزی شده 
اين . روبرو شده است" اقتصاد بازار آزاد"جدی  طرفداران 

ن يگانه راه نجات بحران اقتصادی را، کم کردن خدمات آقايا
اجتماعی، پائين آوردن دستمزدها، باال بدرن سن بازنشستگی و 
.  افزايش ماليات بر درآمد زحمتکشان واقشار متوسط می بينند

اين تصميم که بالفاصله اجرايی شد با  واکنش شديد اقشار و 
رژه . رديد درصد در مقابل يک در صد گ99طبقات با نام 

اعتراضی ميليونها نفر در سراسر کشورهای سرمايه داری  
. پرده از چهره ضد مردمی جهان غرب سرمايه داری برداشت

معترضين مورد ضرب و شتم پليس قرار گرفتند، عده ای نيز 
عليرغم تمام تمهيدات نتوانسته اند . دستگير و زندانی شدند

  . اشان برگرداننداعتراضات را سرکوب و مردم را به خانه ه

با نگاهی به چگونگی شکل گيری بحران اقتصادی غرب و 
ريشه يابی آن براحتی می توان ادعای اقتصادانان غربی را که 

چرا که تا به حال . اين بحران را دوره ای می بينند، رد کرد
برای جلوگيری از تشديد بحران ها راه حل منطقی پيدا نکرده 

رياضت اقتصادی به مردم، چاپ آنها عالوه برتحميل . اند
. هزاران ميليارد پول بدون پشتبانی را تنها درمان درد ديده اند

هر دوی اين عمل اگر توانسته آرامش موقتی و نسبی به کشور 
در آينده  نزديک تاثير . های ورشکسته سرمايه داری بياورد

  . بسيار مخربی بر جای خواهد گذاشت که قابل پيش بينی نيست
پرده از ) لهمان برادرز(گی بانک برادران لهمان ورشکست

اين بانک . بحران ساختاری کشورهای امپرياليستی برداشت
بزرگ که يکی از موسسات بزرگ مالی آمريکا بود و در 

در سال .حوزه خدمات مالی و بانکی فعاليت گسترده داشت
ورشکستگی بانک لهمان که .  اعالم ورشکستگی کرد2008

گی بسياری از موسسات خدماتی و مالی بدنبالش ورشکست
مشابه را بدنبال داشت ضربه بزرگی به اقتصاد بزرگترين 
کشور سرمايه داری جهان وارد کرد و نشان داد که نظام 
سرمايه داری  چقدر در مقابل بحران هايی که خود آفريننده آن 

اين بحران به سرعت به ديگر . است آسيب پذير می باشد
از جمله يونان و در پی . داری سرايت کردکشورهای سرمايه 

  .کل اروپا را فرا گرفت
    نگاهی به شکل گيری هافينگتون پست اخيرا پايگاه اينترنتی 

  ٦                                                         ادامه در ص 
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  ...بحران اقتصاد جهان
  

 اين بحران و تداوم آن به صورت گاه شمار که نشان
از . ازمهمترين تحوالت بحران اقتصادی دارد انتشار داده است

، 2000در اوايل دهۀ 2008تابستان و پاييز جمله آمده اس
اياالت متحدۀ آمريکا به شدت با بحران اعتبار مالی روبرو شد 

وام گيرندگان آمريکايی با . و در واقع بانکها آغازگر آن بودند
 خود روبرو می شدند که فرمولهايی برای بازپرداخت بدهيهای

. به نظر آنها عجيب می نمود و متناسب با زمان تغيير می کرد
در سالهای اول دريافت، سود وام کم بود و وام گيرندگان 

با باال رفتن . مسکن می توانستند بدهی خود را پرداخت کنند
نرخ سود وام، بسياری از وام گيرندگان آمريکايی ديگر قادر 

ای خود نبودند و بسياری از آنها مجبور به پرداخت بدهی ه
شدند دارايی ها از جمله مسکن خود را واگذار کنند که يکی از 

اين مسئله . تبعات اين مسئله کاهش قيمت مسکن در آمريکا بود
به سرعت در کنار ساير مشکالت اقتصادی، رتبۀ اقتصادی 
 آمريکا را تحت تأثير قرار داد و متعاقبًا بر بازارهای بورس

  .جهان نيز تأثير منفی نهاد
زمانی که وام گيرندگان نتوانستند بدهی های خود را به داليل 

پرداخت کنند، کل ) از جمله باال بودن نرخ سود آن(مختلف
  .سيستم اقتصادی دچار مشکل شد

متعاقبًا بسياری از بانکهای آمريکايی اعم از گلدمن ساش، جی 
 با بحران عظيم پی مورگان، مريل لينچ و لهمان برادرز

 با 2008 سپتامبر 15اقتصادی روبرو شدند که در نهايت در 
. ورشکستگی لهمان ضربۀ بزرگی بر اقتصاد آمريکا وارد شد

واشنگتن می توانست با کمک به لهمان، از سقوط اين بانک 
مهم جلوگيری کند، اما ترجيح داد که اين حادثه به مدل و 

ا اين حال متعاقب درخواست ب. الگويی برای سايرين تبديل شود
 رييس بانک مرکزی -بانک مرکزی آمريکا طرح پلسون

 ميليارد دالری دولت برای نجات 700 طرح کمک -آمريکا
 اکتبر 6در . بانکها و بازارهای مالی در کنگره تصويب شد

 بازار بورس پاريس و داو جونز شاهد سقوط بزرگ 2008
دولت فرانسه . ف شدمعرو" دوشنبه سياه"تاريخی بودند که به

 ميليارد 10،5برای کاهش تبعات منفی بحران اقتصادی، مبلغ 
ايسلند .  بانک بزرگ خصوصی کشور ترزيق کرد10يورو به 

و بانکهای آن که به تازگی دولتی شده بودند، ُبعد ديگری از 
بحران اقتصادی بود که البته اين کشور توانست به شکل 

 در بحران نجات معجزه آسايی خودرا از غرق شدن
  2009-2008زمستان .دهد

با تسری بحران اقتصادی به کشورهای اروپايی، بسياری از 
شرکتهای مهم تالش کردند تا بازارهای امن تری را برای 
سرمايه گذاری بيابند و از اين رو استفاده از مواد اوليه از 
جمله نفت و مواد غذايی رو به افزايش نهاد و قيمت ها باال 

متعاقبا به داليل ذکر شده بحران مالی به بحران اقتصادی . رفت
مصرف به دليل قيمت باالی اقالم در کشورهای . تبديل شد

بخش اتومبيل سازی از مهمترين صنايعی . توسعه يافته کم شد
بود که در جريان بحران اقتصادی به شدت آسيب ديد؛ به گونه 

ت کريسلر، در ای که جنرال موتورز دقيقًا سه ماه بعد از شرک
اين بحران به .  در آستانۀ ورشکستگی قرار گرفت2009ژوئن 

به طوری که سارکوزی، رييس جمهور . اروپا نيز سرايت کرد
 ميليارد يورويی به رنو و 7،8وقت فرانسه از اعطای اعتبار 

  .پژو خبر دارد
در . آرام آرام تعداد کشورهای بيمار رو به افزايش می رفت

  ، ژاپن، سوئد، هنگ کنگ، سنگاپور، ايتاليا،  ايرلند2008سال 
  

  
  
  
  

فرانسه، آلمان، اياالت متحدۀ آمريکا، انگلستان و اسپانيا وارد 
سير صعودی بيکاری نيز به وضعيت موجود . بحران شدند
   از 2008در فرانسه، نرخ بيکاری در سپتامبر . اضافه شد

. ت افزايش ياف2009در دسامبر % 10عبور و به % 7،9مرز 
% 10 به 2008در سال % 5نرخ بيکاری در آمريکا نيز از 

  . رسيد2009در پايان سال 
اما وضعيت يونان در ميان کشورهای بحران زده به مراتب 

 رقم کمتر از 2008آمار بيکاری يونان که در سال . بدتر بود
رسيده % 24 به باالی 2012را نشان می داد، در ژوئيه % 8

  .است
 2000يونان بين سالهای .ن دولتها آغاز شد بحرا2010از سال 

 درصدی در ميان کشورهای ناحيۀ 4،2 با رشد 2007تا 
يورو، بهترين شاگرد اروپا بود و توانست از ورود خود به 
پول واحد اروپايی بهره برداری زيادی کند و برای توسعۀ 
دامنۀ آن وام های زيادی از بازارهای بزرگ بين المللی 

نک آمريکايی گلدمن شاس از جمله مهمترين با. دريافت کرد
وام دهندگان به آتن بود که بعدها زمينۀ کسر بودجۀ اين کشور 

  .را فراهم آورد
که نقش ) توريسم و صنعت دريايی(دو صنعت مهم يونان

اصلی و مهمی را در اقتصاد کشور ايفا می کرد، در آغاز 
 2009بحران به شدت آسيب ديدند، به طوری که در سال 

. کاهش يافت% 15درآمدهای ناشی از اين صنعت به ميزان 
بدهی باالی دولت به بحران موجود اضافه شد و ميزان آن به 

وضعيت . توليد ناخالص داخلی افزايش يافت% 100بيش از 
 اعالم شد، يونان 2010يونان تا بدانجا پيش رفت که در بهار 

  .در حال احتضار است
 های مالی و نجات يونان در همين زمان بود که طرح کمک

  :وارد فاز جدی تری شد
  )2010اه مه م(يورو ميليارد 110 

  )2012مارس ( يورو ميليارد130
فوريه ( ميليارد يورو از بدهی های يونان107حذف و بخشش 

تمهيدات در نظر گرفته شده توانست اندکی از ايجاد 2012
ن راه فاجعه در يونان جلوگيری کند، با اين حال يونان همچنا

درازی را تا خروج از بحران در پيش دارد و هنوز همۀ 
متعاقب . برنامه های درنظر گرفته شده به اجرا درنيامده است

% 25اجرای برنامه های رياضتی در اين کشور دستمزدها تا 
 يورو 586 تقليل يافته و حداقل دستمزد مجددا به 2011درسال 
   . کاهش يافته است2012در سال 
  :رهايی که تاکنون از وامها بهره منده شده اندساير کشو

  )201نوامبر ( ميليارد يورو85: ايرلند
  ) 2011ماه مه ( ميليارد يورو78: پرتغال(

  )1120ژوئن ( ميليارد يورو100: اسپانيا
 تشديد نگرانی ها سبب شد برای جلوگيری از ورشکستگی  

  از2012 سپتامبر 6دولتها، راهکارهای جديدی در تاريخ 
از آنجايی که . سوی بانک مرکزی اروپا در نظر گرفته شود

سرمايه گذاران و وام دهندگان با نرخ های بااليی اقدام به 
اعطای وام به کشورها می کردند، بانک مرکزی اروپا تصميم 

 طرح جديد نجات اروپا رأی مثبت  دارد بدهی های دولتهای 
علی اندکی داده و بدين ترتيب بازارهای جهانی در مقطع ف

   .آرامش دارد
دولت آمريکا نيز قصد دارد برای احيای اقتصاد کشور حجم 
نقدينگی را در بازار به منظور افزايش رشد اقتصادی و 

 اشتغال افزايش دهد
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  زبان مادری؛ حق بشر، کودک، زن
 فيسه محمدپورن

فعالين حقوق زنان و حقوق کودکان به اتفاق اعتقاد دارند در هم 
اين . تنيدگی عميقی بين حقوق زن و حقوق کودک وجود دارد

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

رند، در تبعيض و خشونت عليه پايمال شدن حقوق کودکان موث
در اين يادداشت مختصر، قصد دارم . زنان هم ديده می شوند

مسئله زبان مليت يا قوميتی که کودک در آن به دنيا آمده و در 
آن بستر اجتماعی رشد می کند، و اصطالحا سرزمين مادری 
 .و زبان مادری از آن ياد ميشود، به طور مختصر بررسی کنم

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

 .بيشتری برخوردار است

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

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

 .را درمحدوده حقوق کودک و حقوق زن ديد

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

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

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 

ردن او و از خارج می شنود و پس از آن نگاه مادر و لمس ک
لمس شدن او توسط مادر اولين راه های شناخت با دنيای خارج 

بستر فرهنگی و محيط جغرافيايی که کودک در . از رحم است
آن نمو ميکند، تبديل به بخشی جدايی ناپذير از شخصيت 

از آنجا که در اکثر جوامع بشری و بخصوص . کودک می شود
امی اين تجربيات در ايران مادر از کودک مراقبت می کند، تم

در واقع . محيطی از طريق مادر به کودک منتقل می شود
کودک در آغوش مادر عالوه بر يادگيری زبان مادری تمامی 

دو . مفاهيم فرهنگی، اجتماعی و محيطی را نيز کسب می کند
مسئله که در زبان شناسی با موضوع اين مقاله قابل بررسی 

فهوم تفکر و زبان است يکی معنا شناسی زبان و ديگری م
بر اساس علم معنا شناسی زبان واژه ها عالوه بر معنای . است

يک يا چند معنای ) denotative meaning (لغوی يا قاموسی
معنای قاموسی . دارند) connotative meaning (ضمنی

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

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

مايعی است شفاف : اکسيژن در فرهنگ معين بدين شرح است
. بی طعم و بی بو مرکب از دو عنصر اکسيژن و هيدروژن

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

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

  
  
  
  
  
  

تواند تداعی گر چشمه زالل دامنه سبالن باشد، که هر روز 
ای يک گيلک يا مازنی تداعی صبح از آن آب می نوشد و بر

  گر رخت های خيس روی بند است که خيلی دير خشک می 
حتی واژه ها در مذاهب هم . شوند و هميشه بوی نا می دهند

مذاهب هم بار معانی خاص را . معنای ضمنی متفاوتی دارند
به واژه ها تحميل می کنند مثال در يک دين يا مذهب خاص 

 نجاست است در حالی که يکی از معانی ضمنی واژه سگ،
معانی مانند بدخلقی، وفاداری و وظيفه شناسی هم جزء معانی 

مسئله دوم در مورد . ضمنی ديگر اين واژه محسوب ميشود
فالسفه انسان را حيوان ناطق می دانند اين . زبان و تفکر است

به معنا نيست که انسان حيوانی سخنگوست بلکه به معنای دارا 
بان شناسان نيز همگی معتقد اند که زبان ز. بودن تفکر است

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

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

غرض از طرح .ذهنمان گذشته است را به خاطر می آوريم
معنای لغوی و ضمنی به طور عام و مسئله زبان مادری به 
طور خاص و ارتباط آن با حقوق زنان و کودکان اين است که 
کودک در بستر فرهنگی که در آن نمو ميکند عالوه بر زبان، 

 البته که معانی ضمنی واژه ها و مفاهيم زبانی را می آموزد و
اين . اولين پل ارتباطی او با اين معانی ضمنی مادر است

مفاهيم در الاليی ها، ناز و نوازش ها و حتی تنبه های مادرانه 
زمانی که زبان مادری و زبان . به کودک منتقل می شود

تضاد و دوگانگی در بستر رشد . رسمی يک کشور يکی باشد
ست که زبان مادری اما مشکل زمانی ا. 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 
دانشمندان بيش از هفتاد درصد دانش محيطی و طبيعی را که 
يک انسان در طول عمر خود قابليت فراگيری آن را دارد، 

 وضعيت اجتماعی و عمال فرا گرفته است و درک عميقی از
کودکانی که زبان مادريشان زبانی غير از . فرهنگی خود دارد

زبان رسمی يک کشور است، در هنگام رفتن به مدرسه حس 
در واقع با . ميکنند که وارد يک دنيای ديگری شده اند

حتی به عنوان ( ممنوعيت آموزش به زبان مادری در مدارس 
ری که در آن به دنيا کودک به طور کامل از بست) 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

دنيای جديد اضطراب کودک به خاطر جدا شدن از خانوده و 
در واقع اتفاقی که برای . آغوش مادر را دو چندان می کند
اجرت کرده اند می افتد، با کودکانی که به کشوری ديگر مه

کامل تاسف، در ايران و کشورهايی از اين دست برای 
کودکانی که شهروند آن کشور به حساب می آيند، اتفاق می 

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

ه زبان فارسی در مهدکودک تر اين است که صحبت کردن ب
های سراسر کشور يک قانون نانوشته است و با توجه به تغيير 
زندگی سبک زندگی به شهرنشينی و افزايش زنان شاغل 
مادران مجبورند کودکان را حتی زودتر از سن هفت سالگی 

  در واقع اين استرس ناشی از دوگانگی . وارد دنيای جديد کنند
                   ٨                                 ادامه در ص                       
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  ...زبان مادری؛ حق
  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 

اری اجتماعی و يک تبعيض باالتر به صورت يک ناهنج
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 

يا محسوب ميشوند، به اندازه زبان های زبان های غنی دن
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
زبان مادری و قوميت ها به رسميت شناخته نمی شود و در 

يجه آموزش سيستماتيک و علمی هم وجود ندارد، اغلب زبان نت
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 
اييد کنند که در رويارويی با اين مادران غير فارس زبان ت

 .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
ه کودکان منتقل می مولفه های فرهنگی را بی کم و کاست ب

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 

اينگونه زنان حس می کنند در تربيت فرزندان خود . شود
و به واسطه زبانی که به کودکان خود کارايی کافی نداشته اند 

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

ن سال ها قبل به مدرسه و دسته دوم زنانی هستند که خودشا 
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 
. قرار است چند سال بعد وارد آن شود تربيت و آماده کنند

 دست به يک از خود بيگانه سازی خود مادران در اين شرايط
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 
. شفاف را مخدوش می کند و هم باعث سوء تفاهم می شود

 .قع کارکردی بيفايده و گاها مضر دارديعنی در وا

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 

اين مادران هم با مشکل ديگری مواجه می شوند و آن . دارد
  بود منابع علمی و سيستماتيک آموزش زبان مادری نقص و کم

  

  

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 

 زبان و همانوط رکه می دانيم اعتبار يک. 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، 

ز زبان های قوميت های که اين مساله در مورد هيچيک ا
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 
هستيم، در حالی است که در بسياری از کشورهای جهان زبان 

را به رسميت می شناسند و حق خواندن و نوشتن به قوميت ها 
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 
و به استحاله کشاندن آنها باعث ايجاد نفرت در جامعه می 

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

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ملل ساکن تاريخ گذشته و حال
ايران همچنين پيدايش جريانهای 
مترقی در جهان طلب ميکند که 
حاکميتها، دمکراسی سياسی را 
نهادينه کنند و زمينه مشارکت 
همه ملل را در حيات سياسی 

از همين . کشورشان فراهم آورند
روست که امروز تشکيل دولت 
فدرال در ايران به يک مسئله 

  . مبرم روز کبدل شده است
رپايه فرقه دمکرات از کا

 آذربايجان
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  سيل  و نيروی مخرب آن

  .ت از طبعيت زيبای ميهنمان وظيفه مقدس ملی استحفاظ
  پروفسور بهروز شکوری

   آدم سرشت از خاک داردنیب

  اگر خاکی نباشد آدمی نيست
امروز با قطعيت ميتوان اذعان نمود که تنها با بهره برداری 
صحيح از منابع طبيعی تجديد شونده قادر به حفظ و نگهداری 

حفظ و نگهداری آب، . دهوا، خاک کشورمان خواهيم بو. آب
خاک، جنگلها و مراتع برای بقا و تداوم حيات جانداران 

جنگلها ريه زمين، مادر چشمه ها ورودخانه . ضروری است
جنگلها شاهکار خلقت و طبعيت و يکی از گرانبها . ها است

در پنجاه سال . ترين و زيباترين منابع کشورمان می باشد
يت آنتروپوژن انسانها گذشته طبعيت زيبای جهان با فعال

در . طراوت اوليه خود را از دست داده و نيمه جان می باشد
چنين شرايطی حيات و زندگی جانداران درگرو حفاظت از 

در اين ميان حفاظت از جنگلهای زندگی زا . منابع طبيعی است
و مراتع دايه بی مزد و قيمت انسانها از اهميت حياتی برای 

ضت سبز جهان شعار جالبی برای نه. بشريت برخوردار است
قرن بيست و يکم قرن «قرن بيست و يکم به بشريت هديه کرده 

  . »سبز است يا نيست
در عصری که زندگی می کنيم مسائلی مانند گرم شدن تدريجی 
هوای کره زمين براثر افزايش مقدار گازکاربونيک، تخريب 
اليه اوزون، فرسايش عظيم و فالکتبار خاکهای مزروعی، 
بيابان زائی بطور جدی عرض اندام می کند و کشور مان هم 

بشر در يک شرايط تاريخی . از باليای طبيعی مصون نماينده
متوجه شد که لزوم بقا وتنوع حياتی ناشی از آن است که 
اهميت اين منابع را نبايد در ايجاد زندگی مرفه بشمار آورد 

. مستقيم می باشدبلکه در واقع بقا وتنوع حياتی با آن در رابطه 
آب، خاک، گياه در واقع عواملی هستند که سيستم اکولوژيکی 
جهان را ايجاد می نمايند و اينها عواملی هستند که ديگری را 

منابع طبيعی . نميتواند عوض نمايد بلکه مکمل همديگر هستند
تجديد شونده زير بنای توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی را 

 پنجاه سال گذشته جنگلهای کشور مان در. پايه گذاری نمود
 بخصوص نابودی جنگلهای مورد استعمار بی امان واقع گرديد

، ٦از مجموع . اياالت شمالی کشور سير صعودی داشته است
 ٦،٧ درصد مراتع، ٥٥ ميليون هکتار مساحت کشور ١٦٥

 درصد اراضی کويری و بيابانی ٢١درصد را جنگلها و 
 درصد از عرصه 83،6 بالغ براين مجموعه. تشکيل می دهد

سطح جنگلهای کشور چيزی در حدود . کشور را می پوشاند
که با توجه به ) ١٣٧٠تا سال ( ميليون هکتار بود 12،4

. هکتار تشکيل ميداد/. 35جمعيت کشور سهم هر ايرانی 
هکتار تقليل /.2نابودی بی رويه جنگلها امروز اين رقم را به 

 از  هزار هکتار٣١٠ر سال طبق اطالعات موجود ه. داده
امروز حفظ و حراست از . جنگلهای کشور نابود ميشود

جنگلهای کشورمان نه تنها به لحاظ اکولوژيکی و تأثيری که  
بلکه به دليل . بر محيط زيست دارند به همه ما مربوط می شود

تإثيرات مهمی که در بنيانهای اقتصادی و اجتماعی بر جای 
  . قی ميشودمی گذارد مسئله ملی تل

يکی از وظابف مهم جنگلها بخصوص جنگلهای کوهستانی 
جنگلها از تشکل سيالبها جلوگيری . تنظيم گردش آب می باشد

کرده عامل مهمی در جلوگيری از فرسايش خاک بشمار می 
 با تخريب جنگلهای کشورمان تشکل سيل و سيالبها را .روند

فراهم نموديم و امروز شاهد  تخريب شهرها و دهات کشور 
  . می باشيم

 هزار ١٢ سال گذشته ٥٣بر طبق اطالعات موجود در طول 
و اين در حالی است که بر خالف .  قربانی سيل شدندايرانی

 برنامه ١٢٠٠ادعای سازمان مديريت بحران مبنی بر انجام 
. ؟ همچنان سيل جان شهروندان را تهديد می کند!قعابله سيالب

 سال ٥3آمار رسمی حاکی از آن است که در کشور در طول 
مورد سيل ١٨٥ چهار هزار و ١٣٨3 تا ١٣٢٠يعنی از سال 

تخريب   هزار واحد مسکونی٢٤٥رخ داده که در نتيجه 
 از سال آمار موجود همچنان نشانگر آن است که. گرديده است

 ميليارد تومان ٩١٦ سال سيل ٢٥ در مدت ١٣٧٥تا ١٣٥٠
يعنی .  نفر را گرفته است١٨٨٢خسارت به بار آورده و  جان 

 سال جان خود را از دست داده ٢٥ نفر در اين ٧٥ساالنه 
 سيل به ٢٧ ماه گذشته ٦در آذربايجان شرقی در مدت . است

» دره دير«وقوع پيوسته که تنها در يک مورد در رودخانه 
 ساله سيل بوده 25شهرستان جلفا، دبی سيالب بيش از دبی 

بر اساس بررسی های صورت گرفته آذربايجان شرقی . است
بيرجند در خراسان . سومين استان سيل خيز کشور است

بر . جنوبی هم سومين شهر سيل خيز کشور محسوب می شود
 منطقه پر خطر ٢٥٠طبق اطالعات کارشناسان آبخيز داری 

استان گلستان . سيل و زلزله در استان گلستان موجود بی باشد
در چند . هميشه با پديده سيل و رانش زمين درگير بوده است

سال گذشته آنقدر سيل در گلستان خسارت بر جای گذاشته است 
که حاال ديگر نماينده های مجلس و برخی از متخصصان 

 ناپذيرری به معتقدند که روند فعلی می تواند آسيب های جبران
بار آورده و با بودجه هائی که در نظر گرفته ميشود نميتوان 

سيل امسال خسارت زيادی هم . جلوی اين خسارت را گرفت
به بخش کشاورزی و بطور کلی به اقتصاد شهرستان ورامين 

بر طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی ورامين، . وارد کرد
 ميليارد و ٨ن خسارت ناشی از سيل امسال به اين شهرستا

براثر اين حادثه بطور کلی .  ميليون ريال معين گرديد٨٩٠
سيل عمارات، بندهای .  کيلومتر راه از بين رفته٧بيش از 

انخرافی، کانالها و قنات ها را نيز از بين برد، که ميلياردها 
  . ريال خسارت وارد نمود

در بين سيل خيز ترين رودخانه های استان لرستان رودخانه 
شکان سيل خيزترين رودخانه استان، پل ختر هم سيل ک

بر طبق . خيزترين شهرستان لرستان محسوب می شود
 ١٦ سال گذشته رودخانه کشکان ٥٠اطالعات موجود در 

  . سيالب باالی هزار متر مکعب در ثانيه را بخود ديده است
  ١٠                                                 ادامه در ص 
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  ..سيل  و نيروی
  شهرستان پلدختر به علت قرار گيری در خروجی استان

لرستان و مجاورت با رودخانه کشکان از نظر سيل خيز بودن 
  . آسيب پذيرترين شهرستان لرستان است

در چند ماه گذشته سيل و سيالب به استان زيبای مازنداران 
چالوس، نو شهر و . خسارت جبران ناپذيری وارد کرده است

راه ها، . ساير شهرستان متحمل ويرانيهای زيادی بودند
شاليزارها، مزارع، خانه های مسکونی، مدارس و غيره 

در گذشته نه چندان دور . متحمل خسارت جبران ناپديری شدند
سيل و سيالب به اين وسعت نبود و خطرات ناشی ازآنها هم به 
ی اين درجه، برای درک تشکل سيل، عواملی که در تشکل ها

رل مخصوصی دارند نظر دقت خوانندگان غريز را به متن 
  . زير جلب می نمايم

  سيل و نيروی عظيم مخرب آن 
شروع قرن بيست و يکم با بروز سيل های مخرب و 

در دو سال گذشته بروز . عظيم در تاريخ ماندگار خواهد بود
سيل های عظيم در چين، فيليپين، جمهوری فدراتيو روسيه، 

ه، ايتاليا، هندوستان، اياالت متحده آمريکا، آلمان، ترکي
جمهوری های قفقاز، افغانستان و ساير کشورها . پاکستان

خرابی های بی شماری به وجود آورده، خسارات زيادی به 
سيل هزاران نفر را کشته و . اقتصاد ملی کشورها وارد آورد

حادثه ی سيل جزو . ميليون ها انسان را بی خانمان نمود
ای اکزوژن بوده، بر اثر شسته شدن و يا لغزش به فرآينده

مقدار زيادی توده های خاکی و سنگی همراه با آب از شيب ها 
که به سرعت زياد و در اندک مدت به سوی دره ها و همواری 

توده . ها و رودخانه ها در حرکت می باشند به وجود می آيد
ا های خاکی و سنگی مخلوط با آب به سرعت زياد از شيب ه

به سوی همواری های مناطق کوهستانی در حرکت بوده و 
تمام موانع موجود را در سر راه خود شسته خسارات سنگينی 

توده های سنگی و . به طبيعت و اقتصاد ملی وارد می نمايد
خاکی سنگين در همواری ها رسوب کرده تپه های کوچک، بر 

می آمدگی ها مصب و ساير فورمهای مورفولوژيکی را ايجاد 
همين خواص سيل ها آن را از ساير فر آيندهای اکزوژن . نمايد

از جمله لغزش، تخريب شدن کوه ها و غيره که با سرعت 
در . کمتر حرکت می نمايند از نظر کيفی متمايز می نمايد

 درصد ۵٠تا ١۵هنگام بروز سيل در ترکيب آبهای جاری از 
اک و و حتی بيش از آن هم سنگپاره ها جسم های محکم، خ

 مترمکعب ٢/٢ -۵/٢غيره موجود می باشد که وزن حجم آنها 
سيل ها که مخلوطی از آب و سنگ و گل و الی بوده . می باشد

 متر در ثانيه بيش از آن هم در حرکت می ٧ -۵و با سرعت 
در مدت کوتاه از ده دقيقه تا چند ساعت قادرند تمام . باشند

ه بندها، خانه ها، موانعی را که در مسير موجود است از جمل
بسترهای زندگی انسان و احشام را در آن واحد ويران کرده با 
خود به مناطق پست و دره ها و رودخانه ها ببرند و خسارات 

  . عظيمی را به بار آورند
سيل در اکثر موارد ظالمانه، انسانها و احشام را با خود 

ادر در يک جريان کوتاه مدت سيل ق. برده و از بين می برند
است صدها هزار تن بعضأ ميليونها تن خاک و سنگ و بقايای 
خانه ها و آبادی ها و سيترهای زندگی را که صدها سال 
انسانها با زحمات خود بنا نمودند با خود برده به دره ها و 

سيل بندها، پل ها، راه ها، استاسيونهای . رودخانه ها بريزد
ات و منابع آبی الکتريکی کوهستانی، زمين های مزروعی ده

. را ويران کرده در بعضی موارد شهرها را هم ويران می کند

 در نئوآرلئان آمريکا و سيل ٢٠٠١سيل خانمان بر انداز سال 
   در جمهوری ياکوت روسيه ١٣٨٠مخرب در تابستان سال 

  
  

تمام خانه های . را به تمام معنی ويران نمود» لنسک«شهر 
  و شهر را به خرابه زار  طبقه را ويران ۴، ٣، ٢مسکونی 

هزاران خانواده را بی خانمان کرده و ده ها نفر . تبديل نموده
در اين حادثه ی فالکتبار . کشته و زخمی به جای گذاشت

هزاران رأس حيوانات اهلی و غير اهلی هم از بين رفتند و 
عين همين وضع در استان خراسان . يک تراژدی ايجاد گرديد
 خطر سيل ناشی از آن است که به طور .و گلستان هم روی داد

ناگهانی و در مدت خيلی کم به وجود آمده امکان جلوگيری از 
چنين وضعی در نتيجه فعاليت متقابل و پيچيده . آن را نمی دهد

عوامل مختلف امکانپذير می گردد که به تشکل جريانهای 
اينها عبارتند از عوامل آب و هوايی، . سريع منجر می شود

ژيکی، هيدروژئولوژيکی، ژئولوژيکی و هيدرولو
ژئومورفولوژيکی، خاکی، گياهی، سيل و سيالبها با در نظر 
گرفتن طبيعت فيزيکی آنها برای تمام مناطق کوهستانی جهان 

در . خاص بوده و در تمام نقاط قاره جهان در جريان می باشند
فرانسه، اطريش، (اروپا بيش از همه منطقه کوهستانی آلپ 

سيل ). ، جمهوری های چک و اسلواک، سوئيس و غيرهايتاليا
و سيالبها همچنين در مناطق کوهستانی سلسله جبال کارپات، 
شبه جزيره ی کريمه واوکرائين غربی هم رواج دارد و زيانها 

  . و خسارات شديدی به بار می آورد
در مناطق آسيايی مناطق کوهستانی جمهوری اسالمی 

نستان، جمهوری های آسيای ايران، جمهوری ترکيه، افغا
ميانه، منطقه بايکال و شمال روسيه، بخصوص مناطق 
کوهستانی چين، جمهوری قزاقستان بيش از ساير نقاط مورد 
تهاجم سيل می باشد و ساالنه خسارات سنگين به راه ها، پل 

در . ها، آباديها، احشام وارد می کند و تلفات جانی هم دارد
ل در منطقه ی کوهستانی آمريکای شمالی و جنوبی سي

سيل و . کارديلير و آند بيش از ساير نقاط عرض اندام می نمايد
سيالبها در آفريقا به خصوص در ليبی، در استراليا، در جزاير 

و غيره هم ساالنه ) سيالن، جزاير اندونزی(اقيانوس هند 
. خسارات زيادی به اقتصاد ملی اين کشورها وارد می نمايد

 در ١٣٨١ر اواخر بهار و اوايل تابستان سيل جاری شده د
از اوايل قرن . فيليپين فالکتبار بود و با تلفات جانی همراه بود

XIX صنعتی کشور و – در رابطه با پيشرفتهای اقتصادی 
استفاده ی فشرده از مناطق کوهستانی و فعاليت آنتروپوژن 
انسانها از جمله قطع درختان جنگلی به منظورهای سوختی و 

فاده در ساختمانکاری، تبديل زمين های آزاد شده به کشت و است
زارها، شخم و کشت و کار در امتداد شيب و استفاده ی فشرده 

فقدان نظام چرا، چرای خارج از . از مراتع، چرای بيش از حد
فصل باعث فرسايش شديد گرديده و با گذشت زمان انسانها 

ها شدند که شاهد حادثه ی فالکتبار طبيعی و سيل و سيالب
  . تخريب شديد محيط زيست را به بار آورد

در مناطق کوهستانی سيل و سيالبها در سر راه خود 
اماکن، سدها، راه ها و پلها، کشتزارها را تخريب نموده تلفات 

لذا اهالی در مناطق سيل خيز به . جانی به جای می گذاشت
تهای تحقيقا. چاره جويی و مبارزه با اين فالکت می پرداختند

دراز مدت نشان داد که حادثه ی سيل بر اثر تخريب جنگل ها 
و مراتع، به طور کلی پوشش گياهی به وجود می آيد و شرايط 

تخريب . فيزيکی منطقه هم عامل تسريع آن به شمار می رود
شدن پوشش گياهی در مراتع و جنگل های کوهستانی باعث 

 تشکل سيل را ايجاد رواناب در هنگام بارانهای قرين گرديده
   درصد ۶٠توده ی سنگی، خاکی که تا . تسريع می نمايد
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  ..سيل  و نيروی
  رواناب را تشکيل می دهد با سرعت عظيم و انرژی بزرگی

از شيب به سوی همواريها جاری گرديده، دهات، اماکن 
تزارها، گله های احشامی و حتی انسانها را در عمومی، کش

  . معرض خطر و نابودی قرار دهد
جنگل ها به خصوص جنگل های کوهستانی دارای 
. اهميت کليماتولوژيکی بوده تنظيم کننده گردش آب می باشند

جنگل ها از تشکل سيلها جلوگيری کرده، عامل مؤثری در 
ست گفته شود کافی ا. مهار فرسايش خاک به شمار می روند

 ميليون مترمکعب هوا را تصفيه می ١٨که يک هکتار جنگل 
. کند و در حدود دو هزار مترمکعب آب تميز تجهيز می نمايد

جنگل ها با کنترل جريان آبها، رواناب مانع بروز سيالب و در 
امروز در جهان بشريت مترقی . نتيجه فرسايش خاک می شوند

 انداز زيبا بلکه تضمين کننده جنگل ها را نه فقط به عنوان چشم
بقای منابع آبی و خاکی به خصوص بزرگ ترين منبع توليد 

جنگلها و مراتع کشور پوشش . اکسيژن به حساب می آورد
گياهی ايجاد می نمايند که خود در فراهم نمودن شرايط مطبوع 
زيست محيطی و تنظيم وضع اکولوژيکی بين موجودات زنده، 

  . ر پی داردآب و خاک و گياه را د
در ) سازمان جنگل و مرتع(بر طبق اطالعات موجود 

نيم قرن گذشته جنگل های ايران به خصوص جنگل های شمال 
کشور که از مرغوبيت خاصی بر خور دارند و از نظر 

از . فلوريستی بسيار غنی هستند سير صعودی داشته است
 درصد آن را ۵۵ کيلومتر مربع مساحت کشور ١۶۵۶مجموع 

 درصد را راضی کويری ٢١ درصد را جنگلها و ۶/٧ع، مرات
 ١٣٧٠سطح جنگلهای کشور تا سال . و بيابانی تشکيل می دهد

 ميليون هکتار بود که با توجه به ۴/١٢چيزی در حدود 
 هکتار بوده ٣۵/٠جمعيت روز افزون کشور سهم هر نفر 

نابودی بی رويه و فزاينده جنگلها به خصوص جنگل . است
 هکتار تقليل داده که در ٢/٠نی اين رقم را به های کوهستا

  .  سهم سرانه کشورهای ديگر می باشد١۵حدود 
بر طبق اطالعات موجود هر سال در کشور در حدود 

.  هزار هکتار جنگل برای مقاصد مختلف نابود می شود٣٠٠
بايد اظهار نمود که امروز محافظت از جنگلهای کشور نه تنها 

تأثير عميقی که بر محيط زيست دارند و به لحاظ اکولوژيکی و 
سدی در مقابل سيل های خانمان بر انداز می باشند به همه ی 
ساکنين کشور مربوط می باشد بلکه به دليل تأثيرات مهمی که 
در بنيادهای اقتصادی و اجتماعی بر جای می گذارد مسئله ای 

در رابطه با نابودی پوشش گياهی در . ملی بايد تلقی گردد
ان نهضت سبز جهان شعار جالبی برای قرن بيست و يکم جه

قرن بيست و يکم قرن سبز است يا  «-به بشريت هديه کرده 
اين شعار اهميت جنگل و پوشش گياهی را به . »!نيست

مقايسه سطح جنگل های کشورمان با . وضوح نشان می دهد
به طوری که گفته شد سهم . بعضی از کشورها جالب می باشد

 هکتار می باشد که در مقايسه ٢/٠ کشور از جنگل سرانه در
 هکتار است ناچيز ديده می ٨/٠با سرانه جهانی جنگل که 

، ٧٢مقايسه با بعضی از کشورهای جهان مانند فنالند که . شود
 درصد خاک آنها زير پوشش ۴۵، کانادا ٨٣، شيلی ۵۶سوئد 

جنگل است نشانگر فقر و کمبود شديد جنگل در کشورمان می 
 کشور دارای پوشش گياهی و جنگلی ۵۶امروز در بين . اشدب

از نظر موقعيت . ايران در جای چهل و پنجم می باشد
قرار گرفته و ) خشک(جغرافيايی کشور ما در منطقه ی اريد 

در دو . تأمين آب کشورامروز، به مشکل اساسی تبديل گرديده
  ر سال گذشته کشور با کمبود آب آشاميدنی رويه رو بود و د

  
  
  
  

با نابودی پوشش . بعضی نقاط آن آب جيره بندی گرديده بود
  گياهی در مناطق کوهستانی و ارتفاعات کشور فرسايش شدت 

می گيرد در نتيجه نزوالت آسمانی به خصوص بارانهای قرين 
باعث بروز روانات و سيل می گردند که در نتيجه رسوبات، 

نگينی وارد می گل والی وارد مخازن آبی گرديده خسارات س
به پی آمدهای سيل . برای درک کامل نتايج فالکتبار سيل. نمايد

در شهرک تاريخی و زيبای ماسوله شاهد بيشترين تلفات 
به دنبال . انسانی ناشی از سيل در گيالن پس از ده ها سال بود

بارش رگبارهای پراکنده در ارتفاعات ماسوله، طغيان 
ها نفر از هموطنان مان را در رودخانه و هجوم ناگهانی آب ده 
بر اساس آخرين اطالعات با . حاشيه ی رودخانه غافلگير کرد

 نفر از قربانيان سيل در ۴٩جستجو و تالش امداد گران از بين 
 نفر از آنها شناسايی شده و به دليل وسعت ٢٩ماسوله، اجساد 
 ۵۴همچنين .  نفر نيز مفقوداالثر شده اند٢٠رسوب گذاری 

 دستگاه از ٢۴درو خسارت ديده که تنها الشه ی دستگاه خو
 واحد مسکونی، ١٠در نتيجه ی سيل . آنها کشف گرديده است

 ٣0 دهنه پل، تخريب شدن سر دهنه انهار کشاورزی حدود ۶
کيلومتر در طول رودخانه، تخريب تأسيسات و تجهزات 
شهری از قبيل مخابرات، برق، تأسيسات آبرسانی ديگر 

 ٣ واحد مسکونی، ٢٠ن سيل در رضوانشهر اي. خسارت ديدند
 دهنه پل، دو واحد پرورش ماهيان سرد ۶ مدرسه و ١مسجد، 

خسارات . آبی را ويران کرده، صد رأس دام را از بين برده
 رأس دام، ۵٠وارده به شهرستان طالش عبارت از اتالف 

 کميته کاهش ۴از خبرنامه ی . ( دهنه پل بوده است٣تخريب 
بر طبق اطالعات موجود ). طبيعی استان گيالناثرات باليای 

 ١٩١ در جمهوری اسالمی ايران ١٣۴٢ -١٣۴۶در سالهای 
حادثه سيل به وجود آمده همراه با خرابی ها و نابودی انسانها 

 – ١٣۶٢بر طبق اطالعات موجود در سالهای . و احشام بود
 حادثه ی سيل ١٠٠٧ سال در کشور ۴ يعنی در مدت ١٣۶۶

ده که خرابی ها و قربانی های بی شماری از خود به وجود آم
به طوری که ارقام نشان می دهد در مناطق . به جای گذاشته

کوهستانی بر اثز فرسايش در جنگلها و مراتع آب بارانها از 
طرف خاک بلعيده نمی شود و به رواناب تبديل گرديده سيل را 

 و توده ايجاد می نمايد که زيانهای شديد مالی و جانی به جای
تخريب منابع طبيعی، . ی خاکی شسته شده و از بين می رود

نابودی پوشش گياهی در کشور باعث گرديده که ساليانه يک تا 
از طرف . دو ميليون هکتار از مراتع کشور تخريب گردد

 ميليون هکتار ١٨ سال گذشته از ٣٠ديگر جنگلهای کشور در 
 -١٠ر نتيجه ساالنه د.  ميليون هکتار تقليل يافته است۴/١٢به 
 ميليارد مترمکعب از نزوالت آسمانی از صد ميليون ١۵

هکتار حوضه ی آبخيز کشور به هدر می رود و اين حجم زياد 
 ميلی ٢ -۵عالوه بر ايجاد خسارات مالی و جانی از بين رفتن 

 ميليارد متر مکعب ٣متر از خاکهای سطحی آبخيزها و ايجاد 
  . استرسوب در مخازن و سدها شده 

تخريب مراتع بر اثر چرای بيش از اندازه و غير 
. فصلی به خصوص در مناطق مرطوب کشور شديد می باشد

بر اثر (در اين مراتع بر اثر سفت شدن خاک هنگام بارندگی 
از قدرت نفوذ ) لگدکوب شدن خاک از طرف واحدهای دامی

آب به زمين کاسته می شود که منجر به ازدياد جريانات 
مرتع و . ی گردد و در نتيجه سيالب جاری می شودسطحی م

جنگل به مثابه اسفنجی آبهای هرز را در خود جذب نموده و 
  علت تخريب مراتع را بايد در تعداد . خاک رسوب می دهد

  ١٢ادامه در ص                                                     
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  ..سيل  و نيروی
  اين افزايش در. گوسفند و غيره ديدفزاينده ی گله های گاو و 

. اکثر کشورهای جهان پيوسته از حد ظرفيت مراتع بيشتر می باشد
تخريب زمين به علت چرای بيش از حد خسارات اقتصادی سنگينی 

جريان . را به شکل کاهش بازدهی دامها به جوامع تحميل می کند
سانها در فزاينده ی سيل در نقاط کوهستانی با فعاليت انتروپوژن ان

قطع جنگلهای با پوشش گياهی انبوه در . رابطه ی مستقيم می باشد
تمام نقاط جهان، تخريب شدن مراتع سرسبز و پر گياه به خصوص 
از اواخر قرن هيجدهم قدرت محافظت از خاک را به شدت تقليل داده 
باعث بروز سيل گرديده و فرسايش عظيم را در مناطق کوهستانی 

ز با گذشت دو قرن در مناطق کوهستانی که دارای امرو. ايجاد نمود
وضع پيچيده ی فيزيکی می باشند فرسايش به شدت عرض اندام 
. نموده و ضربه ی مهلکی به طبيعت و وضع اکولوژيکی وارد آورده

ثبات و توازن اکولوژی مناطق کوهستانی جهان را از بين برده باعث 
 گرفتن توسعه ی فزاينده با در نظر. نابودی اکوسيستم ها گرديده است

جنگلها و مراتع در نيمه ی دوم قرن نوزدهم در فرسايش خاک در 
فرانسه و ساير کشورهای اروپايی به خصوص در اطريش و سوئيس 
به همت مهندسين فرانسوی سورليا و دمونته قانون محدوديت برش 

 مراتع کوهستانی تنظيم گرديد در ضمن در جنگل ها و چرا در 
 مهندسی و فيتومليئوراتيو به منظور مبارزه با سيل –لمی تمهيدات ع

و محافظت از خاکها به صورت قانونی تصديق گرديده برای تطبيق 
در روسيه مبارزه با سيل در نيمه . به مقامات مربوطه ارسال گرديد

در اين دوره راههای شوسه . دوم قرن هيجدهم شروع گرديده
 قفقاز و توسعه ی استراتژيک به منظور حفاظت از منطقه

برای اولين بار در سال . امپراطوری روسيه جامه ی عمل پوشيد
 ميالدی مهندس استاکوفسکی هنگام شناختن شوسه 1866

استراتژيک مشهور به شوسه ی نظامی گرجستان سقوط بهمن از کوه 
و علل آن را تحقيق نمود و از همين تاريخ به بعد » کازبک«مشهور 

دسين روسيه و قفقازی علل بروز سيل های مسئله های مختلف مهن
  . خانمان بر انداز را تحقيق نموده و راه های مبارزه با آن را نشان داد

مسئله مبارزه با سيل در دوره ی حاکميت شوروی به طور 
جدی بررسی گرديده و با تشکيل کميسيون معتبر سيل آکادمی علوم 

نجساله ده ها  در يک دوره ی پ. تحقق يافت١٩۴٧شوروی در سال 
کنفرانس و گردهمايی های علمی به منظور مبارزه با سيل تشکيل 
گرديده و در نتيجه تمهيدات جامعی به مقامات اجرايی کشور تقديم 

  . گرديد که تا به حال هم مورد استفاده قرار می گيرد
در رابطه با مبارزه با سيل در جمهوريهای سابق شوروی 

علل . گرديده به کار مشغول شدندهم کميسيونهای زيادی تشکيل 
تشکيل سيل و راه های مبارزه با آن از طرف متخصصين رشته های 

 – هيدرولوژيست ها –مختلف از جمله متخصصين ژئومورفولوژی 
 – متخصصين اصالح خاک – زمين شناسان –اقليم شناسان 

 جنگلبانان و غيره مورد تحقيق قرار گرفته که طبيعی –خاکشناسان 
زيرا سيل يک پروسه ی پيچيده ی کومپلکس .  می رسدبه نظر

البته در مراحل اوليه تحقيق اين پروسه ی طبيعی . طبيعی می باشد
محققين مهتقد بودند که سيل يک حادثه ی به تمام مهنی ژئولوژيکی و 
يا هيدرولوژيکی است که تصور صحيح نبود و امروز سيل را بايد 

اخت و در مجموع مورد محصول کمپلکس پروسه های طبيعی شن
بدين معنی که اين حادثه ی فالکتبار به طور تيمی . تحقيق قرار داد

از طرف متخصصين هيدرولوژی، هيدرومتئولوژی، ) جمعی(
ژئولوژی و ژئومورفولوژی بررسی گرديده، عوامل مؤثر و تعيين 

فقط در اين شرايط می توان . کننده در تشکيل سيل شناسايی گردد
 را درک نموده راه های مبارزه با آن را به طور دقيق علل بروز سيل

در اين تحقيق تنها حادثه ی سيل در . معين نموده و آينده نگری کرد
  حوزه ی معينی نبايد بررسی گرديده 

  
  
  
  
  

  
  
  

در پروسه ی تحقيق همچنين بايد عوامل . و مورد تحليل قرار گيرد
ر منطقه در ژئولوژيکی و ژئومورفولوژيکی که تا بروز سيل د

ارزيابی سطحی و ساده عوامل . فعاليت بودند بايد بررسی گردند
يعنی کمی مثأل مقدار باران در حين بروز سيل و غيره قادر نيستند 

در بعضی موارد در يک . مکانيزم تشکل سيل را مشخص نمايند
حوزه ی معين بارانهای قرين غير فشرده سيل بزرگی را ايجاد نمی 

ارت از اين است که خاک قبأل در مدت مديدی به علتش عب. نمايند
قدر کافی آب خورده و امکان گذر آب به طبقات پايين را از بين برده 

ولی در مواردی که خاک . و اين خود باعث بروز سيل گرديده است
قبأل کامأل خيس نشده حتی بارانهای قرين فشرده هم قادر نيستند باعث 

 روند حرکت سيل عوامل زيادی در تشکل و. بروز سيل شديد شوند
سيالبها محيطی است پيچيده با فازهای مختلف و بين . تأثير می گذارد

در شرايط حرکت با . فاز محلول و غير محلول موقعيت متوسط دارد
. موازنت و عادی آب اساسأ با قوانين حرکت محلول اداره می شود

رد بستر ولی وقتی که سيالبها و آبهای گل آلود و مخلوط سيل وا
و (رودخانه می شود قوانين حرکت محلول با قوانين حرکت فاز سفت 

برای همين هم نظريه . عوض می شود) يا توده ی چسبنده پالستيک
به تمام معنی منطق به موزه هيدرولوژيک در حرکت سيل قابل قبول 

بايد اظهار نمود که درک صحيح قانونمندی تشکل و . نمی باشد
 نظر گرفتن ترکيب و شرايط حرکت آنها قادر حرکت سيالبها با در

  .خواهد بود طرح های مهندسی برای مهار آنها به وجود آورد
بدين ترتيب برای درک کامل قانونمندی حرکت سيلها الزم 
است که از علوم هيدروليک و مکانيک توده های خاکی، شيمی 

در مناطق مختلف با وضع . کلوئيدی خاک و ساير استفاده گردد
يکی و جغرافيايی متفاوت درک صحيح قانونمندی پيدايش و فيز

در تشکل و . حرکت سيلها از اهميت بزرگی بر خوردار می باشد
حرکت سيلها روابط پيچيده و متقابل عوامل مختلف بايد در نظر 

برای رسيدن به اين هدف در تحقيق سيل ها از . گرفته شود
ری و اکيپی بايد  صحرايی، طبيعی، البراتوا–متودولوژی تحقيق 

در اکثر کشورها تا به حال هم به منظور درک پيدايش . استفاده گردد
سيل روش تحقيقی کيفی و انعکاس وضع موجود در چارچوب منطقه 
ای متداول می باشد و بر اساس همين تحقيقات هم نتيجه گيری 

ساختار تمهيدات و طرح ها برای مهار آنها پيشنهاد می گردد . گرديده
مهيدات برای مهار سيل و پيشنهادات پروژه های مربوط به ولی ت

در . ساختمان موانع ضد سيل از نظر کمی هنوز نتوانسته حاکم گردد
واقع تحقيق پيدايش سيل و قانونمندی حرکت آن از نظر کميت 
مستلزم انجام کاوشهای پيچيده و دراز مدت می باشد و همين مسئله 

د پيشفرض پيدايش سيل و عوامل هم باعث گرديده که در اکثر موار
مؤثر در حرکت آن و در نتيجه تنظيم تمهيدات ضد سيل با دشواری 
ها مواجه گردد و روشهای موجود در ساختمان موانع و عمليات ضد 

در حل مشکل سيل کاوشهای با . سيل از ثمره کافی بهره مند نگردد
ار و تنظيم دقيق روش طرح ريزی ساخت) ديناميک(خصوصيات پويا 

موانع ضد سيل و همچنين پيشفرض پيدايش آن از اهميت مهمی بر 
بايد اظهار نمود که تجربه ی محققين خارجی در . خوردار می باشد

کشورهای سيل خيز در مورد عوامل پيدايش سيل و تنظيم پروژه 
های مهار آن نشانگر آن است که در دهه های آخر قرن بيستم در حل 

جام گرفته که تا اندازه ای هم موفق بوده اين مشکل اقدامات جدی ان
در سالهای آخر رژيم پهلوی اقداماتی برای احيای جنگلهای . است

بعد از . گيالن و مازنداران انجام گرفت که تا اندازه ای کارساز بود
انقالب بهمن و جنگ تحميلی عراق کشور در اقتدار حفاظت از 

در اين دوره تخريب جنگلها و اقدامات برپائی آنها نبود بر عکس 
تخريب . جنگلها سرعت صعودی داشت که تا به امروز هم ادامه دارد

جنگلها بخصوص در گيالن و مازنداران، آذربايجان شرقی، 
جنگلهای کوهستانی زاگروس خطرات غير قابل جبرانی برای اين 

وقت آن رسيده که مردم کشورمان، دو . مناطق زيبا خواهد داشت
منابع طبيعی، دانشگاه ها وارد عمل شوند تا بلکه لتمردان، نهادهای 

اين يک . بتوان باقيمانده اين ثروت ملی را از تجاوز انسانها نجات داد
  . وظيفه مقدس ملی است

                                                                           
   شکوری  پروفسور دکتر بهروز                              
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  به مناسبت گراميداشت سالگرد دوم بهمن

سالروز اعالم جمهوری خود مختار کردستان ايران
دوم بهمن ماه هرسال يادآور سالگرد تاسيس جمهوری 

ما اين .  می باشد1324خودمختار کردستان ايران در سال 
مناسبت مهم تاريخی را به همه آزاديخواهان ايرانی بخصوص 

ن کرد و احزاب و سازمانهای سياسی کردستان به هموطنا
اعالم جمهوری خود مختار در کردستان . تبريک می گوييم

در تاريخ ) هم زمان با دولت خود مختار آذربايجان(ايران 
معاصر سياسی کردها از اهميت خطير و مهمی بر خوردار 

چراکه در جريان آن مبارزات مردم کرد راه ملی و عزم . بود
ا در جهت دستيابی به آزادی ملی و همچنين تامين راسخ خود ر

حقوق انسانی و دمکراتيک برای مردم کردستان و جامعه 
  .ايران به نمايش گذاشتند

چرا که جمهوريت در زمانی اعالم موجوديت کرد که جامعه 
ايران و بخصوص منطقه کردستان  در احاطه ای از مشکالت 

اجتماعی و تبعيض ناشی از سياستهای سرکوبگرانه سياسی و 
رضا شاه در چارچوب . آميز رژيم رضا شاهی قرار گرفته بود

اجرای سياست دولت ـ ملت واحد بر اساس فرهنگ و زبان 
واحد يگانه، برای تمامی ايرانی ها، طی اعالم سه فرمان و 

 1314 تا 1308دستور العمل جداگانه ای در فاصله سالهای 
لم و حرف زدن به زبان خواندن و نوشتن به زبان کردی ـ تک

کردی و همچنين پوشيدن لباس ملی و محلی را قدغن و ممنوع 
و همچنين با در پيش گرفتن سياست سرکوب و . اعالم کرد

ارعاب هزاران نفر از اهالی کردستان را يا کشت و يا به حبس 
. و زندان محکوم نمود و يا به مناطق مرکزی ايران تبعيد کرد

به . ـ کرمان ـ اصفهان و قزوينبخصوص به شهرهای يزد 
همين دليل اعالم جمهوری در مهاباد را می توان عکس العمل 
طبيعی مردمی دانست که در چارچوب نظام حقوقی ـ سياسی 
رژيم پهلوی از ابتدايی ترين حقوق مدنی و انسانی خود محروم 

بعد از ورود نيروهای نظامی شوروی و انگليس به . شده بودند
د و خروج رضا شاه از کشور، زمينه نسبتا آزاد و ايران و تبعي

مساعدی برای فعاليتهای سياسی و تشکيالتی در جامعه ايران 
در کردستان نيز روشنفکرانی که دارای عاليق و . به وجود آمد

گرايشات مترقی و ملی بودند، فعاليت سياسی و تشکيالتی خود 
جامعه را با هدف دمکراتيزه کردن محيط سياسی و اجتماعی 

 حزب کومله 1321کردستان و ايران آغاز نمودند و در سال 
) وطن(ژيانه و کوردستان را تاسيس نمودند و نشريه نيشتمان 
  .که ارگان مرکزی آن حزب بود را در تبريز منتشر کردند

بعدها در جريان تداوم پروسه فعاليتهای سياسی و تشکيالتی در 
جود آمده بود کردستان و ضرورت های تازه ای که به و

روشنفکران و فعالين سياسی کرد حزب دمکرات کردستان 
ايران راتاسيس نمودند و قاضی محمد را به رهبری آن بر 

تشکيل حزب دمکرات کردستان ايران جايگزين مدرن . گزيدند
و معاصری بود که عنصر رهبری تشکيالتی و سازمانی 
جنبش را جايگزين رهبری سنتی فردی عشيرتی نمود و 
مبارزات مردم کرد را از نظر سازماندهی و ايدئولوژيکی ـ 

از جمله مهمترين اهداف و . سياسی وارد مرحله نوينی کرد
اقداماتی که حزب دمکرات کردستان ايران و جمهوری 

  :کردستان در دستور کار خود قرار داده بود عبارت بودند از
  خودمختاری کردستان در چارچوب تماميت ارضی ايران-1
 انتخاب کارمندان دولتی با استفاده از اهالی محلی و بومی -2

  کردستان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   کاربست زبان کردی برای مقاصد اداری و آموزشی-3
   انتخاب شورای اداری استان يا انجمن ايالتی-4
 تدوين قانونی واحد برای تنظيم وضعيت کشاورزان و -5

  اعيان و مالکان زمين
يس چاپخانه برای نشر و چاپ کتاب و روزنامه و  تاس-6

  مجالت مختلف
   تاسيس تئاتر به زبان کردی-7
 تاسيس سازمان جوانان و زنان و تالش برای سواد آموزی -8

  و ريشه کن کردن بی سوادی در ميان اقشار مختلف
عليرغم اين تالش ها و موفقيت هايی که جنبش ملی مردم ... 

ان نائل شدند، نتوانست از نظر زمانی آذربايجان و کردستان بد
چرا . حالت کامال تثبيت شده و بازگشت ناپذيری به خود بگيرد

که از نظر درجه رشد و تکامل تاريخی ـ اقتصادی ـ اجتماعی 
و سياسی جامعه ايران و جنبش عام دمکراتيک و سراسری و 
هم چنين تناسب نيروهای ارتجاعی و مترقی در آن حدی نبود 

ه را برای گذار جامعه ايران به مرحله مترقی تر و که زمين
  .دمکراتيکی فراهم کرده باشد
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  صفاعارف 
  خلقين مبارز قيزی 

 مرضيه احمدی اسکوئی نين عزيز خاطره سينه 
  ظلمتده گونش

  .ساکت ائديب، ساخاليير
  .گئجه ياريا قدر

  ائله بيلکه يورولدو 
  .آفتوماتالر، توفنگلر
  ئولوم سکوتو چکدو
  قاياالرا، اغالرا،

  .ياماجالرا، باغالرا
  مرضيه نين گوزلری 
  .دوالشير سنگرلری

  .نان کيمگورسون ياراال
  .ئولن کيمدير، قاالن کيم
  او، فدائی دوستالرين

   سنگر يوخاليير،–سنگر 
  . بير اونالری سايير-بير

  بيردن او ساغ جناحدان 
  بير سيزيلتی ائشيتدی،
  .سس گلن سمته گئتدی
  بير سال داشين يانيندا
  .گوردو اوزانيب فرمان

  باشيندان سوزولرک 
  .سينه سينه آخير قان

  شينی، او، فرمانين با
  .آلدی ديزلری اوسته

  .فرمان آچدی گوزلرين
  او بو سوزلری دئدی
  سون آندا سون نفسده

  سوئنلر ظلمتده گونشه بنظر،«
  ،»سئونلر دنيزده آتشه بنظر

   سنه عزاب وئرديم باغيشال منی،-: مرضيه
  !من نئجه باسديريم تورپاغا سنی؟

  بونا نئجه قييسين منيم اللريم؟ 
  !ايگيد اسگريممنيم ايلک سئوگيليم، 

  هارا آپاريرسان محبتيمی؟
 !  منيم ايلک سئوگيمی لياقتيمی

  گل، سنه سون دفعه نغمه اوخويوم،
  سنه سوزلريمدن چلنگ توخويوم

  سن سونوب گئديرسن منسه يانيرام،
  .سنسن طالعينه آلووالنيرام

  من سنين سئوگينی قوی بيلسين عالم،
  .قلبيمده نغمه تک گزديرجيم

  دی اونون ناله سين،فرمان ائشيتمير

  .نسگيللی سوزلرين، يانغيلی سسين
  ابدی گوزلرين يومموشدو فرمان،
  .اونوچون هيچليگه دونموشدو جهان

  هامی حيرت ايچينده
  ..مرضيه يه باخيردی
  هامينين گوزلريندن 

  .گوز ياشالری آخيردی
  هيچ کس دانيشماييردی

   غملی-سوسوردو غملی
  بوردا کيمه گرکدير

  للی؟نصيت، يا تس
  مرضيه قضبلی، ياناغيندا ياش -

  . ياواش-گئتدی داخماسينا او ياواش
  هله گوزلرينی آچماميش سحر،
  .دوستالری فرمانی دفن ائله ديلر

    ***                     
  آناسين آنيردی مرضيه هر گون،

  .قلبيندن چيخميردی آنا اولفتی
  دوغما آناسييال گوروشمک ايچون 

  .خلوتی بير آخشام شهره گلدی 
  خيانتين الی يانسين،
  .خيانتين ديلی يانسين
  خيانتين فيتنه سيله 
  .بابکيم ده گئچدی اله

  .سورگون اولدو قربت ائله
  .پارچاالندی، شاققاالندی
  اونون آخان آل قانيندان 
  .سينه لرده اود قاالندی
  خيانتين الی يانسين،
  .خيانتين ديلی يانسين
  خيانتين فيتنه سيله 

  گئچدی اله،سرداريمدا 
  باشيميزی اوجا ائتدی
  .مردلييله، شهرتييله
  مشهد باقر تانييردی

  مرضيه نی اوشاقليقدان،
  آتاسييال دوز چورک ده

  .کسميش ايدی او بير زمان
   گئتميش ائولرينه،-گليب

  او دوستلوقدان صداقتدن 
  . دونه-دم وورموشدو دونه

  مرضيه ده بويوموشدو
  .گوزلرينين قاباغيندا

  ر گزن زمان ساواکچيال
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  مرضيه نين سوراغيندا،
  مشهد باقر اونوداراق 

  .او کسديگی دوز چوره گی
  پليسلره «دوشونموشدو  

  »گرک ديسين بير کومگی
  شاه پرستليک ايدعالی،

  .هيدیشاه سا اونون اهللا 
  .ير اوزونده پناهييدی

  شاه اولماسا« : او دئيردی
  ئولکه يانار،

  شاه اهللا هين کولگه سيدير،
  .»اونون دا ئوز قدرتی وار
  مشهد باقر ايشيتميشدی
  .مرضيه نين شهرتينی

  اونو گورجک گيزلتمدی 
  .غزبينی، نفرتينی

  ايلک باخيشدا اينانمادی
  .گوزلرينه

  . دونه-فکرلشدی دونه
  يب پليسلره تئز ياناش

  مرضيه نی  نشان ويردی
   اسه – دوداغی اسه –ديل 

  .دايانمايين توتون دئدی
  مرضيه نی گويده گزن 
  ساواکچيالر سئوينديلر،

  دوشوب اونون آرخاسينجا 
  .کولگه کيمی سوروندولر

  بونو دويدو مرضيه ده 
  .فقط ئوزون ايتيرمه دی
  اوره گينده نفرت ايله

  .دئدی» گلين «-دئدی» گلين« 
  گورن هانسی« او دوشوندو 

  ؟»آلچاق منی ويريب اله
  او چوريليب آرخاسينا 

   گوله،–باخدی بيردن گوله 
  بو گولوشدن ساواکچيالر

  .باشالرينی ايتيرديلر
  ائله بو وقت پليسلرده 
  .ئوزلرينی يتيرديلر

  مرضيه نين الی بوشدور،
  .گوتورمه يب سالحينی

  بوردا دويدو ئوز صحفينی 
  .گناهينی

  ونو دويدو ساواکچيالر، ب
  .فکر آلدی مرضيه نی

  »بئله وقتده قاچماق اوالر؟«
  ائله بيلکی ساواکچيالر 

  گيديرديلر قوشون اوسته 
  آدامالردا کوچه بويو 

  . دسته–آخيشيردی دسته 
  تاپانچاالر توشالناندا 

  مرضيه نين سينه سينه،
   کويوده –جعماتين سس 

  . بيرينه–قاريشميشدی بير 
            ***     

  بو خبر تئز ياييلدی
   اوبا، هر يانا،–اوبا 

  دئديلر مرضيه نی 
  .آگارديالر زندانا

  اونون کورکلرينه 
  نئچه قامچی ووردوالر،

  اونون قيز قولالرينی 
  . دونه بوردوالر–ئونه 

   گوندوز دويدولر،–گئجه 
  .دانيش، دانيش دئديلر

  او سوسماغی باجاردی
  او سوسدوقجا دشمندن 

  . آلدی، باچ آلدیقيساس
  بوتون سؤالالرا او،

  .سکوتال ويردی جواب
  سارسيتمادی روحونو 
  .او مشقت، او عذاب
  دشمن اعتراف ايتدی
  اونون جسارتينی،
  .اونون متانتينی
  آمالينا، عشقينه

  .سونسوز محبتينی
    ***           

  زندانی» قصر قاجار« 
  اطراف قارانليق، ظلمت،
  سما آيسيز، بولودسوز،

  .لدوزالر يانير فقطاو
  اودور ارشه چکيليب
  .مرضيه نين يوخوسو
  نه ئولوم، نه عذابدان 

 .يوخدور اونون قورخوسو
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  او آزادليق جارچيسی،
  .زندان اونا دار گلير

  دشمن الينه کيچمک 
  .ا يامان آر گليراون

  مسلکينه خيانت 
  .اوندان اوزاقدير، اوزاق

  شعر خاطره يازير
  .خيالالرا داالراق

   ***          
  ايسته يين نه دير؟: مستنتيق سوروشدو

  سويله آرزون نه دير؟ ديله يين نه دير؟
  مرضيه 

  ايسته ييم آزادليق، بيرده کی وطن،
  .بو ايکی کلمه دن دوغولموشام من

  .کلمه دن يوغرولموشام منبو ايکی 
  .اونالرا گنشيم، آييم دئميشم

  .اونالری قلبيمه دويونله ميشم
  باشقا بير ايشيم يوخ، بير صنعتيم يوخ،
  .باشقا بير فکريم يوخ، بير نيتيم يوخ

  منيم جنتيم ده، جهنميم ده، 
  منيم سئوينجيم ده، منيم غميم ده،
  .دوغما وطنيمدير، دوغما ائليمدير

  . داغلی آنا ديليمديربير ده قلبی
  ديويرمک ايسته رم بو دورانی من،

  .ديشمک ايسته رم بو ايرانی من
  سويوق داخماالرين چيراغی اولالم،

  .ظلمت گئجه لريم ماياغی اولالم
  قانلی دويوشلرده، ووروشماالردا،
  .ايگيد دوستالريمين بايراغی اولالم

  فحله قارداشيمين الينده چکيج،
  .راغی اولالمکندلی قارداشيمين او

  .يئتيم اوشاقالرين آناسی اولالم
  .کورپه باالرين اليالسی اولالم
  .تکی آرزوالريم يرينه يتسين

  .هر آرزوم گول آچيب وطنده بيتسين
  دئيين باغيشالسين قوی آنام منی،

  .ئولونجه ياشادار بو اينام منی
  اينامال تاپميشام من حقيقتی 
  .آختاريب تاپميشام بو سعادتی

رزوالريم بويوکدن بويوکمنيم آ

 
:  بانکی ماحساب 

Iranli Mohacirlar Camiyyati
Azerbaijan Republic

1Yasamal : Branch, Kapital Bank
X2IIAZ: SWIFT

33180018403302338103 : Accont *USD*
36089289: Accont.Corr

USA, New York./A.Citibank N
33CITIUS: SWIFT
33180019783302338103: Accont * EUR*

11347403: Accont. Corr
London./A.Citibank N

 L2CITIGB: SWIFT

 اميرعلی الهرودی: باش رداکتور
  قزئت تحريريه هئيتی طرفيندن نشر اولونور

  قزئتين آرتيريب، ياييمی آزاددير
az mk –adf @  mail info -E 
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  .منيم آرزوالريم چيينيمده بير يوک
  بو يوکو چيينيمدم آتمالييام م،

  .بير گون ئوز آرزوما چاتمالييام من
  مستنتيق حيرتله باخدی اونا،

  .بو اودالر يوردونون ايگيد قيزينا
  .قمستنتي

  زندانالرا دوشمک قيزا ياراشماز،
  .نتموس وار، ايسمت وار، گل دوشون بير آز

  .مرضيه
  بلی، مقدسدير قادين ايسمتی،

  .بيرده وار ائل دردی، وطن قيرتی
  بونو باشا دوشمک چتيندير مگر؟ 

  .بونو باشا دوشور ينی يتمه لر
  آزادليق يوخدورسا قيرت ده يوخدور،

  .وخدوروطنسيز ناموس دا، قيرت ده ي
  بئله بير دورانی نيله يرم من،

  .يادالرين الينده بير قولدور وطن
  هيچ زمان لکه لی ياشاماديم من،
  .باکيره بير قيزام بيلمک ايسته سن
  آزادليقال گولر وطن، عمر، گون،

  .اونالرسيز هرنه وار هيچدير منيمچون
 آردی وار


