
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                                ١٣٩٢ تير ١٠٤   شماره  دوره پنجم 

  حقوق اقوام 
   و انتخابات دوره  يازدهم رياست جمهوری

موضوع حقوق اقوام و رفع تبعيض های قومی، تقريبا در 
است جمهوری سالهای اخير از سوی تعدادی تمامی انتخابات ري

از کانديداها مطرح و وعده و قولهايی در جهت اجرای آن داده 
پس از انتخابات وعده های داده شده يا بطور کلی .  می شود

) مانند دوران رياست جمهوری احمدی نژاد. (فراموش می شود
مانند دوران رياست .( و يا با موانع جدی روبرو می شود

  ). ی محمد خاتمیجمهور
شايد بيشترين اميدها و انتظارات برای رفع تبعيضهای قومی، 

محمد خاتمی برای ی  همزمان با نامزد٧٦در دوم خرداد سال 
محمد خاتمی  با شعارهايی مانند  .شکل گرفترياست جمهوری 

ايران برای همه "، "حقوق شهروندی"، "گرايی قانون"
 بود، پس از پيروزی در وارد عرصه انتخابات شده" ايرانيان

انتخابات و در دست گرفتن قدرت اجرايی کشور، مسئله حقوق 
به خواند و رسيدگی به اين مسئله را " امنيتی"ای  اقوام را مسئله

  . يک بررسی همه جانبه موکول کرد
 روشنفکران و به ويژه با تمام اوصاف، با فضای ايجاد شده 

ليتهای فرهنگی خود را تا  فعا،دانشجويان اقوام مختلف توانستند
حدودی افزايش داده و مطالبات خود را با احساس خطر کمتری 

، از نظر فعاالن قومی شرايط بوجود آمدهاگرچه  .مطرح نمايند
شد، ولی در مقايسه با سياستهای  بسيار ناچيز و ناکافی تلقی می

کننده زبان و فرهنگ اقوام در دوران رياست جمهوری  محدود
نژاد، از جمله تعطيلی بيشتر مطبوعات  یمحمود احمد

دانشجويی غير فارسی زبان و دشوارتر شدن انتشار کتاب به 
  .ی بوداين زبانها؛ دوران پربار

    ٣ادامه درص                                               

  جمهوری آموزش و پرورش
 از حرف تا عمل  اسالمی 

 ر چندی پيش حميد رضا حاج بابايی د
 مراسم بزرگداشت روز ملی پژوهش
 های  آه در سالن حجاب مرآز آفرينش
  فرهنگی و هنری آانون پرورش 

 فكری آودآان و نوجوانان برگزار 
 شد، به تشريح سياست های 

 : آموزشی رژيم پرداخت و گفت
آموزش و پرورش مغز استخوان توسعه پايدار در آشور  "

ترين  ش به عنوان آليدیاگر در آشور به آموزش و پرور .است
ها به اين آشور باز  وزارتخانه و نهاد توجه شود تمام خوشبختی

گردد؛  و اگر آموزش و پرورش وجود نداشته نباشد توسعه  می
وزير آموزش و پرورش جمهورى . »پايدار شكل نخواهد گرفت

از يک مصوبه شورای عالی آموزش و همچنين اسالمى ايران 
که بر اساس آن سيستم آموزشى ايران به پرورش ايران خبر داد 

قبل از انقالب (شکلى که پيش از نيمه  دوم دهه  هفتاد ميالدى 
 .، برمى گردداداره می شد) ١٣٥٧

از سال ششم (، دوره راهنمايى تحصيلى به گفته حاج بابايی
وسال پيش دانشگاهى حذف مى شوند و ) تحصيلى تا هشتم

  . ساله تقسيم مى گردد۶وره  تحصيالت ابتدايى ومتوسطه به دو د
وزير آموزش و پرورش ايران گفته است همين گزارش بنا بر 

 توجه به مناطق محروم و چند زبانه برای ايجاد عدالت آموزشی“
  . می باشدديگر از مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش يکی 

  
   ٢ ادامه در ض                                              

 

  در اين شماره

 ٨ص                            بحران مصر و آينده نا معلوم

  ٩ص                            ساله شد٩٥لسون ماندال ن
  ١٠ص                       روزهای سخت درياچه اروميه

  ١١   ص                                 از ميان رويدادهای کشور

  ١٤    ص                      آلودگی نيتراتی خاکهای مزروعی

  ١٨                                  صدر آذربايجان چه می گذرد؟

   ١٩ص                                                شعر تاريبل اميد

                                            

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

  به ياد و خاطره بهزاد بهزادی

  بهزاد بهزادی فرزند ميرزاپاشای 

  بهزادی که بخاطر خدمات ارزنده ای

   که در طول زندگی برای همشريها و

  د از  شهر آستارا انجام داده بو

  شخصيت های مورد احترام و وثوق

  اين راد مرد .  کليه اهالی آستارا بود

با مديريت قوی خود و با جلب همکاری بازرگانان و روشنفکران 

 شمسی در آستانه انقالب مشروطيت مدرسه ١٢٨٧آستارا در سال 

ای به سبک جديد پايه گذاری کردند، که بنام دبستان حکيم نظامی 

  ..ناميده شد

 ٤ ادامه درص                                            

 



 
  
  

  ....آموزش و پرورش
  

و  آموزان در سراسر آشور دو زبانه بوده درصد دانش٧٠ :وی افزود
پس از ورود به آالس اول و گذراندن يك سال تحصيلی هنوز زبان 

ن چگونه آموزا مادری آنها به فارسی تبديل نشده است؛ اين گونه دانش
. آنند رقابت آنند آموزانی آه در تهران تحصيل می توانند با دانش می

آموزی آه در آالس اول با اين افت تحصيلی مواجه شود تا آخر  دانش
   .تواند موفق باشد نيز نمی

آقای وزير در حالی نا رضايتی خود را از نظام آموزشی کشور 
شی کشور و از آن اعالم می کند و به بعضی از مشکالت نظام آموز

جمله مسئله زبان مادری اشاره می کتد که خود مديريت اين 
وزارتخانه مهم و سرنوشت ساز را به عهده دارد و در طول عمر 
وزارت ايشان هيچ تحولی در نظام آموزش و پرورش کشور ديده 

آتش سوزی در مدرسه دخترانه شين آباد پيرانشهر که از . نشده است
نفر و مرگ چند تن آز انها ٢٩باعث سوختن نفر ددانش آموز ٣٧

پرده از ناهنجاری های نظام آموزشی  کشور کنار زد و دست . گرديد
اين فاجعه  در . سردمداران و ادعاهای انان را برای جهانيان رو کرد

و گوشه ای از کمبودها . پرونده  دولت دهم احمدی نژاد به ثبت رسيد
ايتی دولتی است که مدعی دفاع که نشان از بی کفو بی توجهی ها را 

با اين حال . از محرومين جامعه و علم و دانش است را نمايان ساخت
دولت  و از آن جمله وزير مربوطه  با گناه کار دانستن ديگران هيچ 

با اين همه شعارهای داده .  مسئوليتی در اين باره  به عهده نگرفتند
 از آن جمله وعده  شده از سوی مسئولين رژيم نظام آموزشی کشور،

توجه به مناطق محروم، از جمله به دگرگونی در نظام آموزشی 
مناطق دوزبانه که از خواست ديرين خلق های ساکن کشور است، 

زيرا  تا تحول جدی در  عرصه های سياسی، . شعاری بيش نيست
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور رخ ندهد،  نمی توان اميدوار 

  .ی در اين عرصه برداشته شودبود که گام  موثر
با نگاهی به کوهی از مشکالت نظام آموزشی کشور که در نتيجه بی 

حل آن تنها با همت . توجهی رژيم جمهوری اسالمی بوجود آمده است
 طبق نتايج آمار . يک دولت کارآمد و اشتراک همه مردم ممکن است

ميليون و ٩ در حال حاضر 90سرشماری نفوس و مسکن سال 
. اند سواد معرفی کرده هزار نفر افراد باالی شش سال خود را بی٧١٩

تا ١٠طبق همين سرشماری بيشترين آمار بی سوادی در گروه سنی 
سال در مناطق محروم از جمله در استان سيستان و بلوچستان ٤٩

 معاون آموزشی نهضت زاده آقای مهدی مضافا. گزارش شده است
 ) خرداد ماه۵(روز يکشنبه  قانون روزنامه  در گفتگو باسواد آموزی

 هزار نفر ميزان ۶٠٠در اين آمار اعالم شده است که «گفته 
 درصد از اين ١۵ تا ١٠اند که ممکن است  سوادشان را اظهار نکرده

 ». هزار نفر هم بی سواد باشند۶٠٠
 جايگاه ايران در زمينه ،آموزشی سازمان نهضت سوادآموزیمعاون 

ندانسته و اظهار » خيلی رضايت بخش«تعداد افراد باسواد در دنيا را 
 کشور رتبه ١٣٠براساس آمار يونسکو ايران در بين «: کرده است

هم «به گفته وی » ١٧ کشور منطقه، رتبه ٢۴ را دارد و در بين ٨٧
رکمنستان، آذربايجان و تاجيکستان اکنون در کشورهايی همچون ت

درصدی سال ٤٠وی از کسری بودجه . »تآمار بی سوادی صفر اس
منابع فعلی سازمان نهضت : اين سازمان گفت و ادامه داد٩٠

پاسخگوی ريشه کنی بيسوادی نيست و بايد دستگاهها بتوانند 
  . همکاری الزم را با اين سازمان داشته باشد

سعه و تجهيز مدارس کشور افشا کرده رئيس سازمان نوسازی، تو
درصد مدارس کشور در وضعيت نا مطلوب و ٦٠است که بيش از 

درصد از  ٣٠هم اکنون حدود : او گفته است. خطرناکی قرار دارد
درصد مدارس نيز ٣٠کشور نيازمند تخريب و بازسازی و مدارس 

ای بر:  اضافه می کند حبيب اهللا بوربور .نيازمند مقاوم سازی هستند
هزار کالس درس در قالب ١٥٠حذف مدارس دو نوبته در کشور به 

تعداد ساختمان های مدارس کشور . هزار مدرسه  نياز داريم٢٦
هزار مدرسه ٢٨هزار دستگاه است  که در حال حاضر ٩٥حدود 

مخروبه و همين تعداد مدرسه غير مقاوم  در کشور موجود است  و 

دانش آموز در زير سقف نزديک به هشت ميليون و پانصد هزار 
   .های نا مطمئن درس می خوانند

بر اساس مصوبه مجلس چهار سال قبل  سازمان نوسازی موظف  
شده بود تا ساالنه  هفت هزار مدرسه را تخريب و نوسازی  و همين 

اما جمع بندی آمارهايی که مقامات مسئول . تعداد را مقاوم سازی کند
الت در طول اين مدت حدود چهار داده اند، در خوش بينانه ترين ح

رئيس نوسازی مدارس . هزار مدرسه تخريب و نوسازی شده است
دليل اين کار را بر خاسته از ضعف مديريت و برنامه ريزی و نيز 
ناهماهنگی بين دستگاه های مختلف قانونگذاری، اجرايی و نظارتی 

 اما. به اين ترتيب بودجه تخصيصی حيف و ميل می شود. می داند
معضل مدارس خطر آفرين و کمبود فضای آموزشی ادامه پيدا می 

مدارس کشور نه تنها در برابر حوادثی مانند زلزله تاب مقاومت . کند
بعنوان  .ندارد بلکه در برابر باد وباران وبرف نيز آسيب پذيرند

فقط : نمونه در جريان زلزله اخير آذربايجان روزنامه آفتاب نوشت
 .ين منطقه مقاوم بودنددرصد از مدارس ا٢٨

وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری  عليرضا سليمی در گفت
 در بازديد و سرکشی از برخی ...: اظهار داشت» توانا«فارس 

شود که وسايل گرمايشی استاندارد در  روستاها با کمال تأسف ديده می
همچنين در مدارس برخی از : وی افزود.مدارس آنها وجود ندارد

های کشور، وسايل آموزشی و کمک آموزشی، ميز، نيمکت و روستا
تخته با کيفيت قابل قبولی وجود ندارد و فضاهای آموزشی دلگير و 

سليمی با بيان اينکه گاهی اوقات .تر مخروبه است به عبارت صحيح
با گذشت : در تهران نيز با چنين مشکالتی مواجه هستيم، گفت

توانيم به خود افتخار کنيم در  سال از انقالب اسالمی چگونه می٣٠
حالی که هنوز تعداد زيادی مدرسه استيجاری در تهران که مرکز 

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس .کشور است، وجود دارد
ها وضعيت تا حدودی بهتر است ولی در  در مراکز استان: بيان داشت

شهرهای کوچک و روستاها مشکالت فراوانی در اين راستا وجود 
   .رددا

با اين همه مشکالتی که فضای آموزشی کشور دچار آن است، جالب 
اعتبار سازمان نوسازی ١٣٩٢است گفته شود که در بودجه سال 

اين کاهش با توجه به . در صد کاهش پيدا کرده است ٤٧ . ٩مدارس 
تورم موجود به معنی توقف کامل نوسازی مدارس مخروبه و غير 

وبه ميزان کاهش بودجه سازمان های بر اساس اين مص.  مقاوم است
.  در صد در نظر گرفته شده است٥٥آموزش و پروش استان ها 

 در صد و ٣٣اعتبار سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس 
در ٤١اعتبار کمک به سرويس اياب و ذهاب دانش آموزان روستايی 

طق دانش آموزان منا... صد و اعتبار يارانه دفترچه، تغذيه رايگان و 
  . درصد٢١محروم 

با اين اوصاف  ادعای آقای وزير و مصوبه شورای عالی آموزش و 
پرورش  در جهت عدالت آموزشی،  توجه بيشتر به مناطق محروم  

درصد  دانش آموزان دوزبانه  چگونه اجرايی ٧٠و حل مشکل 
آمار و ارقامی که خود مقامات مسئول . خواهد شد، کسی نمی داند

  . ان از سير قهقرايی سيستم آموزشی کشور استارائه ميدهند نش
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فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های منطقه ای و 
داشته، با بيش از نيم قرن جهانی را مد نظر 

تجربه فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از 
ملی مردم  مبارزه های گذشته ناکامی و پيروزی

آذربايجان را جهت داده، فعاليت خود را در 
  .مقياسی جديد ادامه می دهد

 پيشه وری
 



  
  
  
  

  ...حقوق اقوام
نيز مسائل تبعيض ١٣٨٨در آستانه انتخابات رياست جمهوری سال 

قومی و زبانی يک بار ديگر از سوی موسوی، کروبی و اعلمی به 
آنان در برنامه های . عنوان يکی از مشکالت کشور مطرح شد

لزوم حمايت از زبانها و فرهنگهای تحت تبعيض انتخاباتی خود بر 
قانون اساسی را ١٩و ١٥در کشور سخن گفتند و وعده دادند تا اصل 

  .به مرحله اجرا در آورند
در آستانه انتخابات دور يازدهم نيز مسئله اقوام و رفع تبعيض از آنها 

هاشمی رفسنجانی کانديدای رد . يک بار ديگر به ميان کشيده شد
ده از نقشه دشمن برای جدا کردن آذربايجان و بلوچستان صالحيت ش

از پيکره ايران خبر داد و توجه به مسائل قومی را از اهم برنامه 
رفسنجانی سند و . های خود برای خنثی کردن توطئه دشمن دانست
  . مدرکی دال بر نقشه دشمن در اين مورد ارائه نداد
شتر برای ترساندن گروهی از تحليل گران سخنان رفسنجانی را بي

رقيب ازشرايط نابسامان کشور بخصوص نا رضايتی اقوام ساکن 
ايران از سياست های دولت احمدی نژاد و رهبری خامنه ای ارزيابی 

اما هدف رفسنجانی از بيان مسئله هرچه باشد از اهميت .  کردند
موضوع که بی توجهی به خواست اقوام غير فارس ساکن کشور، می 

  . ای در پی داشته باشد را، کم نمی کندتواند فاجعه
يکی دبير شورای مصلحت نظام و محسن رضايی در همين ارتباط 

از نامزدهای يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری نيز طی 
من فرهنگ و "سخنانی در مسجد جامع مراغه، تاکيد کرد که 

های قومی را قبول دارم و فرهنگ ايران زمين يك وحدت در  زبان
 را در قانون اساسی اجرايی ١٥ و ١٩من اصول . ال تكثر استح
های گوناگون در دانشگاهها تدريس و  آنم و الزم است زبان می

    ".آموزش داده شود
دکتر محمد رضا عارف يکی ديگر از نامزدهای مطرح انتخابات 

: گفته بود. رياست جمهوری که بعدا به نفع حسن روحانی کنار کشيد
های ايرانی را به طور کامل  حقوق اقوام و اقليتدر دولت خود "

رعايت خواهم کرد و به همين خاطر در دولت خود معاونت اقوام را 
    ".ايجاد خواهم نمود

دکتر حسن روحانی يکی ديگر از کانديداهای رياست جمهوری در 
) در خصوص اقوام، اديان و مذاهب(نهم خرداد طی بيانيه ای با نام 

   :ن بيان کردنظر خود را  چني
   باسالم واحترام"

کشورعزيزما ايران بوستانی عطرآگين از اقليم ها،زبان ها، اديان و 
اکنون که انتخابات سرنوشت ساز رياست . گوناگون است مذاهب

فرصت تاريخی را فراهم کرده  جمهوری دوره يازدهم اين
 است؛اينجانب متعهد و مصمم هستم درصورت کسب

ده رار دولت تدبير واميد با اجرای بندهای رای اعتماد شما واستق
گانه زيربخشی از فصل حقوق ملت را که از مهمترين اهداف 

بوده وهست از شعار به عمل  نظام مقدس جمهوری اسالمی
 درآورم تاشاهد ايرانی آزاد وآباد با مشارکت

   : ايرانيان باشيم
قوانين الزم برای اجرای کامل قانون اساسی بويژه  تدوين:١
دردولت تدبير واميد به منظور ....و٢٢و١٩و١٥و١٢و٣ صولا

   رفع تبعيض
مشارکت عمومی فارغ از زبان ومذهب درمديريت های : ٢

شايسته ساالری درهمه سطوح  کالن کشور واجرای اصل
اداری به گونه ای که تمامی شهروندان وهمميهنان در -سياسی

ری شرايط يکسان امکان مشارکت وتصدی در کليه سطوح ادا
   . عضويت کابينه داشته باشند را تا
انتصاب نيروهای شايسته محلی در پست های مديريتی :٣

  مناطق مختلف کشوروحمايت تقويت و تفويض اختيار و 
ای به آنان در قالب سياستهای  امور اجرايی محلی و منطقه واگذاری

   عمومی دولت
  

  
  
  
  
  
کردی؛آذری؛عربی (تدريس زبان مادری ايرانيان :٤
بطور رسمی درسطوح مدارس ودانشگاهها دراجرای ....)و

   .قانون اساسی١٥کامل اصل 
تقويت فرهنگ وادبيات اقوام ايرانی وپيشگيری از زوال :٥

   . ونگهداشت اين ميراث کهن ايرانی آنان بمنظور حفظ
رعايت حقوق پيروان ساير اديان و مذاهب و عدم دخالت در :٦

ومذهبی  مين آزادی در عقايد دينیمذهبی آنان با تا امور دينی و
دينی مذهبی آنان در ...آداب وفرايض  وايجاد امکان اجرای

   .شرايط يکسان
انجام مطالعات علمی وتدوين برنامه های بلند مدت وکوتاه  :٧

اقتصادی واجتماعی ،عمرانی ،زير بنايی  مدت در بخشهای
استانهای درگير  در مناطق محروم ومرزی بويژه.....و

گ تحميلی با اختصاص بودجه های جهشی بمنظور درجن
   ماندگی ها عقب جبران

   رفع تبعيضات ناروا درهمه ابعاد واشکال آن:٨
تغيير نگاه امنيتی نسبت به اقوام وفرهنگ های ايرانی و : ٩

 امنيتی به نظام مديريت علمی-روشهای سياسی تبديل ساختار و
کر وسرشار مادی بهينه از منابع ب وکارآمد ،به منظور استفاد

   .وانسانی اين مناطق
واگذاری مسئووليت برنامه ريزی و هماهنگی های الزم :١٠

رئيس جمهور برای تحقق بندهای نه گانه  به يکی از معاونين
  فوق

   دکتر حسن روحانی   خدمتگزار شما 
   کانديدای دوره يازدهم رياست جمهوری

  "نهم خرداد ماه هزاروسيصدو نود ودو هجری شمسی
ما به آن خاطرتوجه بيشتری روی نظرات حسن روحانی کرده ايم، 
چونکه در ميان نامزدهای اين دوره از رياست جمهوری مدون ترين 
برنامه  در مورد حقوق اقوام و مذاهب ساکن کشور را  ارائه داده 

اتفاقا . است و منتخب دوره يازدهم رياست جمهوری نيز شده است
انند آذربايجان، کردستان و بلوچستان از اقبال ساکنان مناطق قومی م

حسن روحانی و رای قاطعی که به او داده اند، نشان ميدهد که مردم 
به وعده های او اعتماد کرده اند و اميد دارند که اين وعده ها اجرايی 

به همين خاطر پيگيری وعده های انتخاباتی حسن روحانی از . شود
لی، روشنفکری، دانشجويی وظايف گروهها وسازمانهای سياسی،  م

به نظر می . سراسر کشور بويژه ساکنان مناطق قومی است...  و 
رسد که برخی از سردمداران رژيم نيز به اين حقيقت پی برده اند که 
. چاره ای جز تمکين به خواستهای خلقهای ساکن کشور نيست

مبارزات بی وقفه دهه های اخير خلق های ساکن ايران از آن جمله 
 آذربايجان برای رسيدن به حقوق ملی و خاصه حوادث سالهای خلق

اخير در پيرامون ايران و تحوالت منطقه به اين نيروها نشان داده 
است که ديگر نمی توان مانند گذشته حقوق بر حق خلق های ساکن 

بی جهت نيست که . کشور را ناديده گرفت و براحتی حکومت کرد
  رفع تبعيض قومی را در الويت اکثريت  نامزدهای رياست جمهوری

برنامه های خود قرار داده بودند و قول داده بودند در صورت 
البته به آن .  پيروزی، تبعيض قومی و دينی را از ميان بر ميدارند

معنای خوش بينانه اش نيست که اين افراد در صورت پيروزی به 
چه  رئيس تمام قول هايی که داده اند جامه عمل می پوشند و يا چنان

جمهور منتخبی بخواهد واقعا وعده هايش را به اجرا در آورد، 
چونکه عليرغم تمام تحوالت گفته . براحتی برايش امکان پذير باشد

شده هنوز نيروها و گروههای قدرتمند و تاثير گذاری در حاکميت 
هستند که با تحقق خواسته های  خلق های ساکن ايران ولو در 

اين که اين نيروها تا چه .   به شدت مخالفندچارچوب قانون اساسی
حد بتوانند بر خالف جريان آب شنا کنند و در مقابل مبارزات مردم 
وخواسته های آنان بايستند، امری است که به اتحاد عمل گروهها 

                       . وسازمانهای سياسی بستگی دارد

٣ 

  کرات آذربايجانمناشر افکارفرقه د         ١٣٩٢ تير١٠٤  شمارهدوره پنجم



 
 
  
  

  ...به ياد و
 معارف آستارا ميرزا پاشا بود که معلمين علوم اولين رئيس افتخاری

را از باکو و لنکران استخدام کرده به آستارا آورد همچنين وسايل 
درسی، ورزش، موسيقی از باکو وارد کردند و سپس مدرسه دخترانه 
ای نيز تأسيس نمودند و چند مدرسه هم در اطراف آستارا داير 

ی به مديريت ميرزا برای کودکان بی سرپرست پرورشگاه. کردند
پاشا دائر شد که عالوه به سواد به آنها فقه تعليم ميدادند از بين معلمين 
و شاگردان گروه تئاترال تشکيل دادند و در شهر قرائت خانه و 

دسته موزيک آموزش داده شد که در مراسم . کتابخانه هم بکار افتاد
ای فوتبال تيم ه. و روزهای تعطيل در بلوار شهر موزيک مينواختند

بودجه اين همه خدمات فرهنگی را مردم از راه خودياری . تشکيل شد
بعد از تقويب قانون بلديه ها ميرزا پاشا بعنوان . تأمين می کردند

 به مدريت ١٣٠٨ميرزا پاشا در سال . شهردار آستارا انتخاب شد
اولين بيمارستان . عاملی شيروخورشيد آستارا منصوب می گردد

در . مان ساخته ميشود و او رياست آن را بعهده ميگيردشهر در اين ز
اواسط حکومت رضا خان از خدمات دولتی محروم می گردد و کمی 

 اين حکم لغو و بسمت بخشدار و شهردار آستارا ١٣٢٠بعد از سال 
 زندگی را بدرود می ١٣٢٢او در سال . بخدمات خود ادامه ميدهد

رام فراوان بمنزله پدر گويد ولی ياد و خاطره او هميشه با احت
بهزاد در دوم . فرهنگی و معنوی شهر آستارا بر سر زبانها است

خانواده ای .  در اين خانواده چشم به جهان گوشد١٣٠٦ديماه 
.  پسر که بهزاد فرزند هشتم خانواده بود٧ دختر و ٩کثيراالوالد با 

بهزاد در خانواده ای که خدمت به ميهن و هم شهريان و همنوعان 
ساس زندگی آن را تشکيل ميداد پا به عرصه وجود گذاشته و در ا

  . يک محيط سرشار از محبت تربيت شد
بهزاد بهزادی دوران دبيرستان را با رتبه اول در دبيرستان حکيم 
نظامی آستارا به پايان رسانيد و در ادامه با احراز رتبه ممتاز از 

نهايت در خرداد دانشسرای مقدماتی تهران فارغ التحصيل شد و در 
 در رشته حقوق قضائی از دانشگاه تهران فارغ التحصيل ١٣٢٤
وی در مدارس آستارا، تبريز، سمنان، نو شهر و تهران به . گرديد

آموزگاری پرداخته و آنگاه کارمند و عضو هيئات مديره شرکت بيمه 
ملی و عضو موسس و عضو هيئات مديره شرکت بيمه تهران مدير 

 نيز بعنوان وکيل ١٣٤٦عمومی ايران شده و ازسال عامل انبارهای 
  . پايه يک دادگستری مشغول به کار شد

پس از خروج رضا شاه در شرايطی که نيروهای انگليس و شوروی 
کشور را در اشغال داشتند شرايط نسبتأ آزادی درکشور بوجود آمد و 

 در اين شرايط حزب توده ايران به همت. امکان تشکيل احزاب را داد
کمونيست ها و مبارزين که از زندانهای رضا شاهی آزاد شده بودند 

در اندک مدت حزب . تشکيل و مرامنامه و نظامنامه نوينی ارائه نمود
. توده به يکی از قدرتمند ترين احزاب ايران و خاور ميانه تبديل شد

بهزاد بهزادی در آستارا به عضوت سازمان جوانان توده در آمد و به 
پس از تشکيل فرقه دمکرات آذربايجان بهزاد . شغول گرديدفعاليت م

در کادر سازمان جوانان فرقه به فعاليت مشغول گرديد و بعنوان 
از اين . عضو اولين گنگره سازمان جوانان در تبريز شرکت کرد

تاريخ زندگی سياسی بهزاد بهزادی در فرقه دمکرات آذربايجان  و 
 عمرش به نهضت آزادی ايران حزب توده ايران عجين شد و تا آخر

و در اين راه به دفعات از طرف . و آذربايجان صادقه خدمت کرد
ولی  مصمم تر از قبل . مقامات دولتی باز داشت و زندانی می گردد

  . به فعاليت خود ادامه ميدهد
 سال گذشته بهزاد بهزادی فعاليت بسيار ارزنده ای در زندگی 65در

ه و آثار بسيار ارزنده ای از خود اجتماعی و سياسی کشور داشت
برای ارزيابی اين آثار ارزنده به نوشته  های . بجای گذاشته است

  . خود بهزادی مراجعه می نمائيم که در زير آورده ميشود
 در دوره حکومت دکتر مصدق سه روزنامه بزبان آذربايجانی -١

 آن که صاحب امتياز و مدير» بشريت«روزنامه . آغاز به انتشار کرد
.  به فعاليت آغاز کرد٩/٤/١٣٣٠سيد حسين قرشيان بود، در تاريخ 

/ ١٤از . که صاحب امتياز آن باقر ديانت بود» بشيرآينده«روزنامه 
 انتشار ١٣٣٠از آذر ماه » آذربايجان« و روزنامه ١٣٣٠شهريور 

  . يافتند که سر دبيری دو روزنامه اخير بعهده اينجانب بود

  
  
  
  
  

 به ١٣٣٥اهر آموزگار بوده بعد از حوادث خونين باقر ديانت در 
. تهران مهاجرت کرده در بازار در يک مغازه خياطی کار می کرد

ايشان روشنفکر زحمتکشی بود که به ادبيات آذربايجان عالقه خاص 
. امور مالی، چاپ و پخش روزنامه را شخصأ اداره می کرد. داشت

يت تحريريه تهيه می بوسيله هئ» بشير آينده«مطالب روزنامه در 
  . گرديد

 انتشار اين مطبوعات که هر يک هفته ای يک شماره انتشار ميداد -٢
. و حتی در دوره حکومت دکتر مصدق با موانع جدی مواجه بود

دفعات از طرف وزارت » روزنامه بشير آينده» «بشريت«روزنامه 
دکتر سنجابی از رهبران جبهه ملی و . فرهنگ آن دوره توقيف شد

چون «زير فرهنگ طی نامه هايی به اداره شهربانی دستور داد که و
دستور : لذا از چاپ و انتشار آنها جلوگيری کنيد! »ترکی ممنوع است

اوأل انتشار روزنامه بزبان ترکی . وزير فرهنگ جای تأمل دارد
چون ترکی ممنوع «ممنوع است يا نه هماطوريکه وزير نوشته 

 هر چه باشد بموجب کدام قانون مصوبه ثانيأ پاسخ سؤال باال! »است
  ترکی و يا انتشار روزنامه بزبان ترکی ممنوع است؟ 

بويژه بايد تأکيد کرد که در آن زمان شاه و نوکرانش آذربايجان را 
منطقه ای تلقی  می کردند که گويا با لشکرکشی آنرا فتح کرده اند و 

غالم (قبال ها مستقيمأ استبداد مضاعفی را بوسيله منصورها، دکتر ا
. اداره می کردند... و ) جالد آذربايجان(و شاه بختی ) خانه زاد شاه

. در همين دوره از پخش روزنامه های ترکی جلوگيری می کردند
به دفتر روزنامه فروشها يورش برده ) سپهبد آينده(سرگرد مبصر 

  .نسخه های موجود را توقيف کردند و پرونده سازی شروع شد
از اين تضعيقات نتوانست جلوی انتشار اين روزنامه ها  اما هيچ يک 

با استفاده از امتياز ساير روزنامه ها و با نام » بشير آينده«. را بگيرد
بانتشار خود » هنوز توقيف است«و با قيد اينکه » بشير آينده«و آرم 

آذربايجانی هايی که با روزنامه همکاری می کردند نسخ . ادامه داد
 ٢٠٠ – ٣٠٠ در ديگر چاپخانه خارج می ساختند و چاپ شده را از

نسخه باقی می گذاشتند و محر معلی خان و مامورين شهربانی آنها را 
فداکاری و تالش اين رادمردان در خور تحسين . با خود می بردند

  . بود
در اين دوره روزنامه ارمنی زبان به مديريت آرزومانيان در تبريز 

. بان آذربايجانی در آن منتشر می شدمنتشر می شد که مقاالتی بز
 بدست تروريست های داشناک به قتل ١٣٣١آرزومانيان در سال 

  . رسيد
 انتشار مطبوعات بزبان آذربايجانی مظهر عالقه طبيعی و اراده -٣

تزلزل ناپذير آذربايجانيها به زبان مادری شان بود و نشان داد که 
تار و سوزاندن کتابهايش زبان ملتی را نمی توان با توپ و تانک، کش

آذربايجان با قشون کشی به آذربايجان » فاتحان«شاه و . از بين برد
عليرغم اينکه حکومت ملی باستناد قرارداد با دولت مرکزی شهرهای 
آذربايجان را بالدفاع اعالم نمود بفرمان شاه و قوام السلطنه و 

ايعی رهبری مستشاران نظامی و ژاندارمری آمريکايی آنچنان فج
من شرم ...«: مرتکب شدند که هانری واالس از رجال آمريکا نوشت

دارم از اينکه بگويم نيروهای پليس ايران عمليات خود عليه مردم 
به رهبری . ايران زير فرمان سرتيب شوارتسکوف آمريکايی بوده اند

جمع کثيری اعدام شده اند ... اين شخص و آلن سفير آمريکا در ايران 
  . انواده را به زور و قهر به زندان و بازداشتگاه فرستادندو هزاران خ

 نفر با حکم دادگاههای نظامی ٢٥٠٠: به اين ارقام توجه بفرمائيد
 نفر به حبس های طوالنی ٨٠٠٠. صحرائی محکوم به اعدام شدند

 نفر را ٣٦٠٠٠، )صفر قهرمانی يکی از آنها بود(محکوم گرديدند 
و ) با اتهام اينکه مهاجر بودند (به کشتارگاه خرم آباد لرستان

 ٧٠کارمندان دولت را به به شهرهای دور دست ايران تبعيد نمودند، 
هزار نفر به مهاجرت به کشورهای همسايه مجبور شدند، هزاران 

 ٢٠٠٠٠بيش از . نفر به تهران و ساير شهرهای ايران پناه بردند
مه فرمايشی هزار نفر مردان و زنان آذربايجانی را حتی بدون محاک

اين ارقام کميت جنايت را نشان می دهد کيفيت رفتار ... ترور کردند
  غير انسانی و جنايات ارتکابی ارتش شاهنشاهی، ژاندارمری شورا 

  ٥  ادامه درص                                                    
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  ...به ياد و
  .نشدنی استتسکوف و خانهای خائن و ايادی آن فاجعه فراموش 

به منظور تجسم وضع اسفبار آذربايجان در اين ايام بدون هر نوع 
تفسيری اعترافات رحيم زهتابی فرد از روزنامه نگران مداح 

  :شاهنشاه و نماينده مجلس را عينأ می آوريم
آذربايجان در يک قحطی بيسابقه و در يک بحران اقتصادی و در ...«

ئکه اين استان بزرگ قبرستان گواي. يک بيکاری مدهش بسر می برد
  ».عظيمی است که همه با حال تأثر برای ادای فاتحه آمده باشند

رنگها زرد، پاها سست افکار منقلب، همه در بهت عظيمی 
نه ورود استاندار نه آمدن ارتش نه تشريف فرمائی ... گرفتارند

اعليحضرت شاه، نه اعزام بازرس از مرکز و نه نمايندگان 
 حتی نه تجار آذربايجان، هيچکدام به داد آذربايجانی آذربايجان و

  . مفلوک نرسيدند
وضع فعلی تبريز به يک شهر در محاصره دشمن شبيه است که ... 

مردم آن از خواربار و پول و امنيت در مضيقه بوده و هر آن منتظر 
زيرا شهر بواسطه وجود حکومت . جريانات غير منتظره باشند

  .  آگاهی منظره غريبی به خود گرفتهنظامی و کثرت مأمورين
اگر می خواهيد وضعيت امروز آذربايجان را پيش خود مجسم ... 

 چهار سال پيش در جرايد و –نمائيد بهتر است مطالبی که در سه 
نشريات تبليغاتی متفقين و يا در سينماهای سيار از خشونت ورزی 

ان شکست مأمورين گشتاپو با مردان نجيب و اصيل فرانسه و لهست
خورده خوانده و يا ديده ايد دوباره در ذهن خودتان خطور و يقين 
بدانيد که آذربايجان فعلی بمراتب وضعش بدتر از فرانسه اسير آنروز 

  .»می باشد
سوزاندن کتابهای ترکی به انگيزه دشمنی با فرهنگ و زبان 
آذربايجان و امحای موجوديت آن ابعاد گسترده تری داشت و لکه 

  . ی در کارنامه سياه شاهنشاهی باقی خواهد ماندننگين
استيالگران غارتگری و جنايتکار تصور می کردند که آذربايجان را 
به گورستان خاموشی تبديل کرده اند ولی تشکيل ميتينگ کم سابقه 

 هزار نفری در باغ شمال تبريز و انتشار مطبوعات بزبان ٢٠
راه ملی کردن صنايع نفت آذربايجانی، مبارزات مردم آذربايجان در 

و » جالدان«و » غالمان خانزاد«ضربه گيج کننده ای به ... ايران و
  . در رأس آنها شاه خائن وارد ساخت

از اين ديدگاه انتشار مطبوعات بزبان آذربايجانی دارای نقش و 
  .اهميت تاريخی در خود ستايش و قابل بررسی است

 دوره اوجگيری مبارزات  انتشار مطبوعات بزبان آذربايجانی در-٤
ملی و ضد استعماری ملی کردن صنعت نفت، در بسيج قشرهای 
. مختلف آذربايجان برای شرکت در اين مبارزه نقش مهمی داشت

البته تأثير زعامت آيت اهللا ميالنی و آيت اهللا انگجی را در تعميق و 
گسترش اين مبارزات بين بازاريها و توده های مردم نبايد فراموش 

  . دکر
لبه تيز حمالت مطبوعات ترکی آذربايجانی متوجه سياست های 
استعماری و تجاوزگرانه آمريکا و انگليس و دربار و دست نشاندگان 

  . آنها بود
 حدر بررسی شرايط دوره مورد بحث مسائل مربوط به محروميت -٥

و تحمل ستم های طاقت فرسا و بيداری و مبارزات دهقانان بايد 
در اين مختصر اشاره . ری مورد مطالعه قرار گيردبطور گسترده ت

  . ای گذرا به آنها خواهيم کرد
خانهای بزرگ، مالکين آذربايجان هر يک برای خود حکومت 

 پارچه ده، امير ٣٦٠در زنجان ذوالفقاريها مالک . جابرانه ای داشتند
...  پارچه ده و٥٠ پارچه، مقدم ٩٠ پارچه، امير اشجع ٢٠٠افشار 
باتمانقليج در مجلس اعالم کرد که به اندازه وسعت کشور . داشتند

  ...سويس در کشور صاحب زمين است و
هر يک از خوانين و مالکان بزرگ در قلمرو خود دارای مباشرين و 
شکنجه گران و گروه مسلح غارتگر خاصی بودند و ژاندارمها 

  ...بازوی مسلح و قانونی آنها بودند
  ظ تقسيم اراضی بين دهقانان و انجامحکومت ملی آذربايجان از لحا

اصالحات عادالنه در روابط بين زارع و مالک تدابير مهم اتخاذ 
  برای نخستين بار در ايران تقسيم اراضی خالصه بفرمان. نمود

  

  
  
  
  

در مرحله اول اراضی خالصه بر اساس . حکومت ملی انجام گرفت
رعت بی سابقه تدابير عملی و اجرايی متخذه به شکل دمکراتيک با س

در هر ده پنج نفر از معتمدين محل از طرف . ای انجام گرفت
  دهقانان انتخاب گرديدند که سهم هر يک از دهقانانرا با توجه به تعداد 
عائله برای هر سال با معيارها و واحد اندازه گيری محلی تعيين می 
  . کردند و يک نفر از طرف اداره کشاورزی با آنها همکاری می کرد

ما طناب را بدست «: بهترين توصيف را سيد جعفر پيشه وری کرده
طناب ! (»دهقانان داديم و گفتيم که زمين ها را بين خود تقسيم کنيد

بمعنی ريسمان است و در عين حال واحد مساحتی در بعضی از 
  ). دهات می باشد

ساکنين بدون نسق دهات و يا کارگران زراعتی و نيز دهقانانی که 
 به شهرها مهاجرت کرده بودند در صورت باز گذشت بده برای کار

ضوابط تقسيم . و اشتغال به کشاورزی از اراضی سهم می بردند
اراضی ديم و آبی و غيره بوسيله هيئت معتمدين و دهقانان در هر ده 

  . تعيين می گرديد
عالوه بر اراضی خالصه دهات متعلق به مالکين عمده ای که از 

ده و بر عليه حکومت ملی مسلحانه توطئه می آذربايجان فرار کر
و حکومت ملی قول . کردند نيز مصادره و مشمول تقسيم اراضی شد

داد که در آينده با تراضی با مالکين دهات اراضی آنها از طرف 
بانک کشاورزی دولتی بتدريج خريداری و بين دهقانان محل مجانأ 

تاريخ ايران بی نظير نخستين کنگره دهقانان که در . تقسيم خواهد شد
 تشکيل يافت و در پياده کردن طرح تقسيم ١٣٢٥بود در فروردين 

  . اراضی و اصالح روابط مالک و زارع تأثير قطعی داشت
در مورد اصالحات در روابط بين مالک و زارع نيز در هر ده 
شورای ده با مذاکره و توافق با مالکين مربوطه راه حل مرضی 

البته کليه بدعت های . ا بررسی و انجام دادندالطرفين و عادالنه ر
  ...ظالمانه از قبيل بيگاری و غيره لغو شد

جزئيات  اين تدابير بحث جالبی است که در جای ديگر بايد به آن 
مسئله تقسيم اراضی خالصه با مخالفت شديد قوام السلطنه . پرداخت

 در مذاکرات فيمابين) نماينده اشراف و مالک بزرگ الهيجان(
حکومت ملی و دولت مرکزی قرار گرفت و باالخره در اثر پافشاری 
حکومت ملی، قوام السلطنه قبول کرد که تقسيم اراضی خالصه و 
اصالحات اراضی را در سراسر ايران انجام دهد و طبق معمول خود 

بويژه مقايسه اين تدابير حکومت . اين وعده نيز دورغ از آب در آمد
ه آمريکا در جريان انقالب سفيد شاهانه، ملی با آنچه که بفرمود

در يک کالم . بعنوان تقسيم اراضی مطرح گرديد بسيار جالب است
تقسيم اراضی و اصالحات بين زارع و مالک در دوران حکومت 
ملی با حمايت هايی که حکومت ملی از جهت تأمين تنخواه گردان و 

 افزايش با تضمين بدهی آنها می کرد موجبات دلگرمی دهقانان و
  . توليدات کشاورزی را فراهم آورد

و اما پس از يورش تجاوزکارانه و خصمانه ارتش شاهنشاهی و 
 انتقام خونينی از ١٣٢٥ژاندارمها و خوانين و مالکان بزرگ در آذر 

مالکين غارتگر برای وصول مابه التفاوت بهره های . دهقانان گرفتند
دهقانان مقرر شده بود و بر سنوات قبل و باز پس گرفتن آنچه که بنفع 

. قرار مجدد بدعتهای غير قانونی ظالمانه، ستمگرانه وارد عمل شدند
شکنجه وحشيانه دهقانان بطور بی سابقه ای شيوه يافت و ژاندارمها 

گروه کثيری از دهقانان به شهرها . داروندار دهقانان را غارت کردند
 ١٣٢٧ -٢٨سال مهاجرت کردند و برخی به کوهها پناه بردند، در 

  . قحطی در دهات آذربايجان بيداد می کرد
ويليام داگالس قاضی عاليرتبه آمريکا که ظاهرأ برای تجسس درباره 
بقايای کشتی نوح به ايران و آذربايجان مسافرت کرده بود و 
مطبوعات روز او را جاسوس ويژه آمريکا معرفی می کردند چنين 

  : می نويسد
  در حاليکه دهقانان از گرسنگی تلف می .. .مالکين آذربايجان... «
  و... شدند گندمهای آنانرا به گرانترين قيمت در بازارها می فروختند  

يک هزار تن گندمی که حکومت مرکزی جهت تخفيف گرسنگی 
مأمورين محلی . بيچارگان به تبريز فرستاده بود بدست مردم نرسيد

                                     ...  را به جيب زدنددولت گندمها را در بازار سياه فروخته و پولش
  ٦ ادامه درص                                                         
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  ...به ياد و
 دهقانان عمأل از گرسنگی و بی ١٣٢٧بطوريکه در زمستان سال 

 يکی از در... غذايی به خوردن علف و ريشه گياهان مجبور گرديدند
قصبات اطراف خوی که من توقف نمودم از سيصد نفر اهالی قصبه 

  . پنجاه نفر از گرسنگی مرده بودند
در دهات خانه هايی که همه افراد آنها دسته جمعی تلف شده بودند کم 

  . نبود و در حاليکه انبار مالکين پر از گندم بود
ه در خيابانهای بدبختی و فالکت در آذربايجان بحدی رسيده بود ک.... 

تبريز آدمها و  سگها برای حفظ حيات خود سر تکه نانی باهم 
  » ....درگيری پيدا می کردند

عالوه بر خوانين و مالکين و ژاندارمها آفت اصل چهار آمريکايی هم 
بدهات سرايت کرد که با اعتراض و مقاومت شديد دهقانان آذربايجان 

  . استقبال شد
 حکومت مصدق بموجب مصوبه ای مقرر قابل دکر است که در دوره

حاصل کشاورزی به زارع اختصاص يابد و بقيه % ١٥گرديد که 
  . بين مالک و زارع تقسيم شود

ولی عده ای از مالکين . مصوبه ای که بايد گفت در روی کاغذ ماند
طبق نوشته . احساس خطر کردند و بفروش امالک خود پرداختند

ن با عوامفريبی خاص اراضی را مطبوعات ترک زبان يکی از مالکي
به دهقانان فروخت و پول حاصله را در زمينه بسيارـ بفروش در 

ولی دهقانان . تهران بکار انداخت و سود سرشاری تحصيل نمود
زحمتکش باميد مالکيت قطعه زمينی گاو و بذر و داروندار خود را 

 و يا فروختند و بهای ملک را پرداختند و بدون سرمايه تنخواه گردان
نزول با نرخ باالی پول گرفتار فشار و سختی شده از هستی ساقط 

روزنامه های ترکی با افشای شرايط طاقت فرسای حاکم در . گرديدند
دهات آذربايجان و دفاع از حقوق و خواسته های دهقانان زبان گويای 

  . دهقانان زحمتکش و ستمديده آذربايجان بودند
پايان جنگ جهانی دوم و يکه تازی در  امپرياليسم آمريکا پس از -٦

اختيار داشتن بمب اتمی برای توسعه نفوذ خود در کشورهای جهان 
نفوذ روزافزون نظامی و اقتصادی . سوم بتالش گسترده ای دست زد

از جمله آمريکائيها برای ايجاد . آمريکائيها در ايران همه آشکار است
باسهای کهنه دست بحران اقتصادی در داخل کشور به وارد کردن ل

دوم سربازان خود به بازار ايران در حجم بزرگی اقدام کرد و چند 
اين لباسهای بنجل آمريکايی به . نفر سودجو دالل اين خيانت بودند

قيمت ارزانی عرضه می شد، طبقات و قشرهای کم در آمد که 
مصرف کننده عمده محصوالت داخلی بودند به خريدن بنجل های 

 که از تبريز به اروميه می ١٣٣١در سال . شدندآمريکايی جلب 
جمعيت . توقف کرد) شاهپور(رفتم مينی بوس در ميدان شهر سلماس 

تقريبأ همه لباس کهنه آمريکايی به . انبوهی در ميدان پرسه می زدند
تن داشتند و ميدان به اردوگاه اسيران سربازان آمريکايی شباهت 

ل های آمريکايی باعث رکود پرکردن بازارهای کشور با بنج. داشت
. کارخانجات نساجی شد و بحران در صنعت نساجی کشور بروز کرد

در تبريز کارخانه پشمينه و کلکته چی ماهها بود که قادر به پرداخت 
مزد کارگران نبودند و کارخانه کلکته چی در آستانه ورشکستگی و 

  . تعطيل قرار داشت
روزنامه . ارزه می کردندکارگران بر عليه صاحبان کارخانجات مب

پس از بررسی موضوع، ريشه اين بحران را فاش » «آذربايجان«
ساخت و کارگران و صاحبان کارخانجات را دعوت کرد که متفقأ 
دولت را وادارند که از ورود بنجل آمريکايی جلوگيری کند، دولت با 
تأمين سرمايه تنخواه گردان به باز توليدی کارخانجات کمک کند، از 
تعطيل آنها جلوگيری شود و کارفرمايان متعهد گردند که پس از 

  !رونق توليد در باالبردن دستمزد کارگران اقدام کنند
  . اين دعوت پذيرفته شد و از تعطيلی کارخانجات جلوگيری گرديد

کارگران آذربايجانی که از سياست کارگری و حمايت از صنايع 
  ودند که برای نخستين بار داخلی حکومت ملی اطالع داشتند، شاهد ب
 در تبريز تشکيل شد ١٣٢٥در کشور کنگره کارگران در اوايل سال 

  و قانون کار و قانون بيمه های اجتماعی به تصويب مجلس ملی و 
  
  

  
  
  
  

حکومت ملی رسيد هوشيارانه در اين مرحله از مبارزه با کارفرمايان 
  . همکاری نمودند

وق کارگران تضييع می شد و معذالک در برخی از کارخانجات حق
مطبوعات ترک . کارگران برای کسب حقوق خود مبارزه می کردند

زبان اين دوره خواسته های آنها را در صفحات خود منعکس می 
  . و مدافع حقوق حقه آنها بودند. کردند

 تأسيس دانشگاه در آذربايجان از شاهکاری های فرهنگ و -٧
شگاه تبريز از اولين مصوبات مديريتی حکومت ملی بود تأسيس دان

زمين . مجلس ملی، فرمان حکومت ملی و وزارت فرهنگ بود
وسيعی را جهت احداث ساختمان و تأسيسات دانشگاه اختصاص دادند 

ولی حکومت ملی تصميم داشت که در . و کار ساختمانی آغاز گرديد
لذا ساختمان .  کالسهای دانشگاه شروع بکار کند١٣٢٥اول مهر 
ی مقدماتی تبريز را تخليه کردند و به دانشگاه دادند، دانشسرا

کادرهای آموزش را از بين دبيران، پزشکان و شخصيتهای علمی 
فقط يکنفر دکتر رياضيات از باکو استخدام (تبريز استخدام کردند 

و مواد درسی را آماده نمودند به نحوی که کالسهای دانشگاه ) نمودند
  .  داير شد١٣٢٥در اول مهر ماه 

کارمندان . در دانشگاه تسهيالت جالبی برای دانشجويان فراهم آوردند
و معلمين که در مسابقه ورودی قبول شده بودند بدون تشريفات 
اضافی به تبريز منتقل می شدند و در ادارات مربوطه کارهای سبک 

دانشجويان شهرستانی از مزايای شبانه . تری به آنها ارجاع می شد
اده می کردند و دانشجويان تبريزی هم در روزی مجانی استف

صورتيکه در مضيقه مالی بودند از مزايای شبانه روزی بهره مند 
تا .  بعد از ظهر داير بود٨ لی ١٢کالسها از ساعت . می شدند

دانشگاه محيط . دانشجويان کارمند بتوانند در کالسهای شرکت کنند
شکيل دادند و در دموکراتيکی بود که دانشجويان اتحاديه خود را ت

  . امور شبانه روزی و کتابخانه با دانشگاه همکاری می کردند
تأسيس دانشگاه آذربايجان برای اولين بار انحصار دانشگاه تهران را 

  . شکست
در آمد % ٢٥اهميت دانشگاه از نظر حکومت ملی موافقت شد که 

گمرکات آذربايجان برای توسعه و تکميل تجهيزات دانشگاه 
  .يابداختصاص 

شاه . بعد از يورش ارتش شاهنشاهی دانشگاه آذربايجان تعطيل گرديد
ولی در اثر . و دولت او مخالفت جدی برای بازگشايی آن کردند

اصرار اهالی تبريز، بخصوص در موقع استقبال از شاه در باسمينج 
موافقت او را با بازگشايی دانشگاه تبريز جلب نمودند و در سال 

از » بنام نامی اعلخضرت همايون شاهنشاهی«ريز  دانشگاه تب١٣٢٧
ولی تکميل تجهزات و کادرهای . طرف چاکران او افتتاح گرديد

  . آموزش آن مورد توجه قرار نگرفت
دانشجويان روشنفکر و مبارز دانشگاه تبريز با وحدت و يکپارچگی 
و بطور پيگير مبارزه شديدی را برای تکميل کادر آموزشی و 

روزنامه های منتشره به زبان ترکی . اه آغاز کردندتأسيسات دانشگ
آذربايجانی با تمام امکانات از مبارزات دانشجويان دانشگاه تبريز 

  . پشتيبانی می کردند
بنظر می رسد که دانشجويان فعلی دانشگاه تبريز اين مبارزات 
تاريخی دانشجويان آنزمان را بررسی و تدوين نموده و به مبارزات 

خستگی ناپذير و متحد جوانان روشنفکر و برومندی که سرسختانه و 
در راه تکميل کادر آموزش و تجهيزات دانشگاه تبريز کوشيده اند، 

  . ارج بگذارند
 از اهم خدمات مطبوعاتی ترکی آذربايجانی انتشار آنها بزبان -٨

در زمان . آذربايجانی و رونق زبان ادبی ترکی آذربايجانی بوده است
ترين حمالت از طرف دشمنان اين بود که چرا حکومت ملی بيش

  نسبت به رسميت زبان آذربايجانی و تدريس آن در مقاطع مختلف 
 و قتل ١٣٢٥تحصيلی پافشاری می کند؟ شاه با يورش خونين در آذر 

عام و ممنوع کردن تحصيل و انتشار مطبوعات بزبان آذربايجانی و 
جانی را جشن می سوزاندن کتب و نشريات ترکی مرگ زبان آذرباي

گرفتند و آنرا يکی از دستاوردهای فتوحات خود را در آذربايجان 
  ٧  ادامه درص                                   . قلمداد می کردند
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  ...به ياد و
انتشار مطبوعات بزبان آذربايجانی  بدست عده ای از فرزندان از 

د که بدهان شاه و جان گذشته و فداکار آذربايجانی مشت محکمی بو
زبان آذربايجانی . ياوه گويان نواخته شد و خوابشان را آشفته کرد

فرزندان مبارز با جانفشانی . موجوديت و حقانيت خود را آشکار کرد
  . و استقبال هر گونه خطراتی وظيفه ملی خود را ادا کردند

و » بشير آينده «١٣٣٢مرداد /٢٨بعد از کودتای آمريکايی 
ولی روزنامه . يف شدند و اجازه چاپ نيافتندتوق» بشريت«
بار ديگر ارتجاع و استبداد . مخفيانه انتشار می يافت» آذربايجان«

. خوشحال بود که مطبوعات ترکی را از صحنه خارج کرده است
 حادثه ديگری اتفاق افتاد و آن انتشار ١٣٣٢ولی در اواخر سال 

حله حساس و تاريک ی شهريار بود که در اين مر»حيدر بابا«اشعار 
و سر آغاز جنبش جديدی در رونق زبان و . چون مشعلی درخشيد

  . ادبيات ترکی آذربايجانی گرديد
هنوز زير چاپ بود که ما يک نسخه از آن را » حيدربابا«اما کتاب 

بدست آورديم و آنچنان تحت تأثير احساس آن قرار گرفتم که با 
 مقاله مفصلی در چهار مواجه به مجموع آشعار شهريار در ديوانش

بويژه حساس بودن شرايطی . درج کرديم» آذربايجان«يا پنج شماره 
اين مقاالت جمع بندی . که آن کتاب چاپ شد اهميت تاريخی دارد

در . می تواند تلقی گردد» حيدربابا«احساسات آذربايجانيها درباره 
ريز از تهران به تب) سهند(اين زمان محمدعلی فرزانه و قره چورلو 

آمدند و با بهزاد بهزادی مالقاتی داشتند و اظهار نمودند که ما آمده ايم 
پيش از پخش کتاب . بشما بمناسبت اين سلسله مقاالت تبريک بگوئيم

که بدست همه » آذربايجان«اين مقاالت روزنامه » حيدربابا«
دوستداران زبان آذربايجانی حتی در دورترين نقاط ايران می رسيد 

سبی برای استقبال مشتاقان فراهم ساخت، و سپس نظيره زمينه منا
نويسی باين اشعار آغاز گرديد و موج جديدی در رونق ادبيات 

بايد خاطرنشان ساخت که اغلب نظيره . آذربايجانی ايجاد کرد
  .بودند» آذربايجان«نويسان، نويسندگان و خوانندگان روزنامه 

لی و دفاع از حقوق نقش مطبوعات بزبان آذربايجانی در بيداری م
عالوه بر . ملی و فرهنگی آذربايجان در خور رسيدگی ويژه ايست

مقاالت متعددی که در اين مطبوعات در زمينه حقوق ملی آذربايجان 
تأمين حقوق ملی و فرهنگی آذربايجان «: درج گرديد بر شعار اصلی

تاکيد » با حفظ تماميت ارضی ايران و دمکراسی برای سراسر ايران
اين » آذربايجان«و » بشيرآينده«در سرلوحه روزنامه . يدگرد

  : شعارها با خط درشت بچشم می خورد
فرياد کردن اين شعارها در مطبوعات ترکی آذربايجانی انعکاس 
فرياد دلير مردانی بود که قهرمانانه در راه آزادی و حقوق ملی و 

  . فرهنگی خلق خود بدست جالدان شاه جان باختند
 -٣٢ت بزبان ترکی آذربايجانی در سالهای طوفانی  مطبوعا-١٠

 در شرايط حساس مبارزات ملی و ضد استعماری ملت ايران ١٣٣٠
بر عليه امپرياليست های آمريکايی و انگليسی و استبداد شاهنشاهی، 
در شرايطی که استبداد و خفقان سياسی مضاعت بوسيله استيالگران 

در .  در تاريکی درخشيددر آذربايجان حاکم بود آذرخشی بود که
بسيج خلق آذربايجان برای پيشبرد مبارزات بر حقشان نقش مؤثری 
بازی کرد، بويژه انتشار مطالبات مردم آذربايجان بزبان آذربايجانی 
و انتشار روزنامه بزبان ترکی آذربايجان پس از يورش ارتش 

 نه فقط اهميت تاريخی و سياسی خاصی ١٣٢٥شاهنشاهی در آذر 
 بلکه از جهت اشاعه زبان ادبی آذربايجانی و جلب نويسندگان داشت،

و شاعران و عالقمندان به زبان ادبيات آذربايجانی اقدام موفقت 
مطبوعات ترکی آذربايجان در اين دوره مکتبی گرديد . آميزی بود

برای پرورش استعدادهای درخشان شيفتگان زبان آذربايجانی که در 
واکی شاهنشاهی در شرايط فشار پليسی، سالهای استبداد درباری سا
معلم و مبلغ زبان ترکی آذربايجان بودند . هر چند در محدوده کوچک

  و پس از انقالب اسالمی مروجين و مربيان پيشگام اشاعه زبان 
آذربايجانی گرديدند و گروهی از آنها هنوز در سن کهولت مشتاقانه 

  . در اين زمين فعاليت می کنند
تأليفات و ترجمه های جالبی از خود به ياد گار گذاشت بهزاد بهزادی 

  :بعضی از آنها بقرار ذيل بود
  

  
  
  
  
  )کالفين( سيمای معنوی ملت ما -١
ميرزه ابراهيم ( درباره نهضت دمکراتيک ملی آذربايجان جنوبی – ٢

  )اوف
   گفتگو درباره بيمه عمر،-٣
   دو نمايش نامه از ميرزه ابراهيم اوف،-٤
   آذربايجانی به فارسی،–ات  فرهنگ لغ-٥
   فرهنگ آذربايجانی به فارسی،-٦
  ) دريه جلد( آذربايجان ديلينی ايضاحلی لغتی -٧
   درباره نگارش زبان آذربايجان-٨
  : ترجمه فارسی کتاب ده ده م قورقوت-٩

بدين ترتيب بهزاد بهزادی خود را بعنوان زبانشناس با سابقه 
آقای دکتر علی اکبری . م نمودتجسسات پنجاه ساله به اجتماع تقدي

. ترابی يکی نخبگان برجسته فرهنگی در اين مورد چنين می نويسد
در مفهوم علمی نامی است به کليه )cultura(ميدانيم که فرهنگ 

ارزشهای مادی و معنوی و به تمام ساخته های فخر و بازوی انسان 
ی اگر در زمينه علوم وادبيات و در قلمروها. ها اطالق ميشود

گوناگون حيات انسانها در فرهنگ به ميراث اجتماعی اراده می کنيم، 
بالفاصله می توانيم و بايد اضافه کنيم که زبان نيز به عنوان نهادی 

 اگر نگوئيم مهمترين وسيله انتقال –اجتماعی، از عناصر مهم 
  . فرهنگها است

 برای اگر دامنه مطالعه در زبان و ادبيات گسترده و غنی اين ديار را
  . آسانی بررسی، به نيم قرن اخير محدود کنيم

باژرف نگری واقع بينی می توانيم دست کم از سر حادثه در سه 
 شعر مطبوعات ،فرهنگ نويسی که در همين نيم قرن اخير –قلمرو 

موج هايی در ادبيات و مطبوعات و زبان به وجود آورده اند نام 
  .ببريم
  )از سوی شهريار(» حيدربابا سالم« سروده شدن -١
   انتشار مجله وارليق، از سوی دکتر جواد هيئت-٢
از سوی ( بر گرداندن و نگارش آذربايجان ديلينی ايضاحلی لغتی -٣

بايد گفته شود که اشاره به اثر پر ارزش استادان ) بهزاد بهزادی
براين معنی نيست که کارهای خالق آثر و اشعارهنرآفرينان، 

ن خستگی نشاس ديگری که با صرف عمر نويسندگان، فرهنگ نويسا
و جوانی خود به خدمات ارجدار کمر بسته يا توفيق يافته اند کم بها 

به خدمات ارزنده اين راد مرد و ابرمرد بزرگ فرهنگ . داده شود
 سالروز تولد 75مادر ميهن بطور شايسته ارج گذاشته شده بطوريکه 

هنرحشنی برپا استاد از طرف انجمن ادبی صابر در فرهنگسرای 
 اجتماعی و فرهنگی –کرد که در آن شخصيت های بر جسته سياسی 
نکوداشت هفتاد و . (کشور شرکت کرده  و از استاد تقدير نمودند

  ). پنجاگی استاد بهزاد بهزادی
 کنگره بزرگداشت استاد بهزاد بهزادی برگزار شد که ١٣٨٠در سال 

 آن شرکت شخصيت های برجسته اجتماعی و فرهنگی کشور در
بهزاد بهزادی در سالهای آخر زندگش به مرض سرطان . کردند

 در آمريکا بدرود حيات گفت ١٩٨٦دچار شد و باالخره در سال 
بهزاد بهزادی در صفحات طالئی تاريخ فرهنگ ملت ما به زندگی 

  . ابدی خود ادامه می دهد
همسر استاد بهزادی سرکار خانم حشمت حافظی شاعره شناخته شده 

يکی از مديران مجله آذری که از طرف استاد  بهزاد بهزادی و 
. تأسيس شده و چندين سال به تاريخ و تمدن آذربايجان خدمت کرد

بمناسبت هفتادمين سالروز تولد استاد بهزاد بهزادی شعری سروده که 
  . در زير آورده ميشود

  شهرکی بود کوچک وزيبا                   آرميده ميان جنگلها
  نهاده به روی بالش کوه                پای گسترده جانب درياسر 

  مامنی گرم و پر زلطف وصفاود در دل اين شهر            خانه ای ب
  خاندانی بزرگ و پر اوالد                  زيورش مار و پدر پاشا
  مادری نرم و مهربان و صبور           خلقی آراسته به زيورها

  مغرور               شير مردی يگانه و يکتاپدری پر صالبت و 
  زاده شد در چنين محيطی گرم            کودکی بس عزيز و بس زيبا
  از سپدی تنش چو نقره خام              گيسوان رنگ با شکوه طال
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  بحران مصر و آينده نا معلوم 
 با کودتای بدون خونريزی افسران جوان ارتش 1952مصر در سال 

در سال .  ملک فاروق پادشاه کشور، صاحب جمهوری شدعليه
 با اوج گيری جنبش توده ای حکومت سی ساله حسنی مبارک 2011

با تدوين قانون اساسی جديدی دوران نوينی در مصر . پايان يافت
پس از مجبور شدن حسنی مبارک به استعفا شورای عالی . آغاز شد

سين طنطاوی قدرت نظامی ارتش به رهبری فرمانده ارتش محمد ح
 انتخابات رياست 2012در هفدهم ژوئن . را در دست گرفت

محمد مرسی از حزب اخوان المسلمين . جمهوری مصر برگزار شد
 در جريان 2013در سوم ژوالی . به رياست جمهوری بر گزيده شد

علی . اعتراضات گروهی مردم به وسيله ارتش دستگير و برکنار شد
ن اساسی به عنوان رئيس جمهوری دولت منصور رئيس دادگاه قانو

منصور نيز حازم بيالوی را . انتقالی حاکميت را در دست گرفت 
  .بعنوان نخست وزير دولت موقت انتخاب کرد

مصر به لحاظ سياسی و فرهنگی يکی از تاثيرگذار ترين کشورها در 
جهان عرب و خاورميانه می باشد و از زمره کهن ترين تمدن های 

تاريخ تمدن مصر به چهار هزار سال قبل . اب می آيدبشری به حس
اهرام سه گانه يکی از برجسته ترين آثار . از ميالد بر می گردد

ساالنه هزاران توريست برای ديدن . تاريخی جهان محسوب می شود
در اسطوره های سامی . سرزمين فراعنه به اين کشور سفر می کنند

  .ين سرزمين بر آمده انديوسف و موسی پيامبرانی هستند که از ا
.  قبل از ميالد به دست ايرانيان سقوط کرد524مصر در سال 

 پيش از ميالد توانست بر 525کمبوجيه پسر کوروش در سال 
فرعون پستامتيخ سوم بيست وششمين فرعون مصر راشکست دهد و 

مصر به . آن کشور را به يکی از ساتراپی های هخامنشی تبديل کند
  .ی از شاهنشاهی ايران محسوب می شدمدت ده سال بخش

و تا .  قبل از ميالد اسکندر اين کشور را  تصرف  نمود332در سال 
سال بعد بطلميوسيان که از جانشينان اسکندر بودند در آن حکمفرما 

 پيش از ميالد روميان با غلبه بر کلئوپاترا آخرين 30در سال . بودند
 641در سال . نمودندملکه بطلميوسی مصر را ضميمه قلمرو روم 

ميالدی در زمان خالفت عمر، عرب های مسلمان اين کشور را 
مصرهمواره از سرزمين های مهم برای حاکمان . تسخيرکردند

 ميالدی اين 1517تا تسلط دولت عثمانی در سال . اسالمی بوده است
  .کشور در دست خلفهای اموی، عباسی و فاطمی اداره می شد

  . به مصر لشکر کشيد ناپلئون 1798در سال 
 ميالدی محمد علی پاشا از طرف دولت عثمانی حاکم 1805 در سال 
  .آنجا شد

پس از جنگ . برای مدت ها مصر تحت حمايت بريتانيای کبير بود
در جنگ . جهانی اول بر اثر فشار مردم، مصر به استقالل رسيد

 با اينکه مصر اعالم بی 1943 تا 1941جهانی دوم طی سالهای 
ی کرده بود اما سرزمين های غربی آن در حاشيه دريای طرف

  .مديترانه از صحنه نبرد سنگين نيروهای آلمان و انگليس بود
در سال .  به عضويت سازمان ملل متحد در آمد1945مصر در سال 

 جمال عبدالناصر با طرح انگليس و فرانسه برای کنترل بين 1956
ه فرانسه، انگليس و اسرائيل در نتيج. المللی کانال سوئز مخالفت کرد

به مصر حمله نظامی کردند که با مخالفت شديد اتحاد جماهير 
  .شوروی مفوق به تصرف کانال سوئز نشدند

 جنگی بين مصر و ديگر کشورهای 1973 و 1967در سالهای 
  .عربی با اسرائيل رخ داد

 طی انقالبی حسنی مبارک رئيس جمهور اين کشور 2011در سال 
 2013درسال .   محمد مرسی با انتخابات جايگزين اوشدبر کنار و

ارتش به بهانه اعتراضات مردم عليه مرسی کودتا و عدلی منصور 
رياست دادگاه قانون اساسی را بعنوان رئيس جمهور موقت منصوب 

  .کرد
با توجه به بررسی رويدادهای تاريخی مصر،  اين کشور همواره 

ميت خاصی بوده و هنوز هم برای قدرت های بزرگ جهان  حايز اه
  به همين خاطر  قدرت های بزرگ . از اهميت آن کاسته نشده است

  

  
  
  
  
  
  

جهانی از هخامنشی تا آمريکا تالش کرده اند تا اين کشور را زير 
  . سيطره  خود در آورند

با کودتای افسران جوان و روی کار آمدن جمال عبدالناصر مصر  
اين مرحله را می توان  نقطه . رفتدر مسير پيشرفت و ترقی قرار گ

چهار سال پس .. عطفی در تاريخ  معاصر اين کشور به حساب آورد
کودتايی را رهبری کرد که   با اسرائيل، عبدالناصر 1948از جنگ 

پس از .  ملک فاروق را سرنگون نمود1952 جوالی 23در 
سرنگونی نظام پادشاهی و استقرار جمهوريت به رهبری جمال 

صر، مشکالت فراوان سياسی ـ اقتصادی و اجتماعی به ارث عبدانا
رسيده از دولت گذشته وجود داشت  که می بايست حل شود، عالوه 
بر آنها مشکل اشغال کانال سوئز توسط دولت بريتانيا نيز وجود 

ناصر که در عرصه جهانی از حمايت اتحاد جماهير شوروی . داشت
د کشورهای امپرياليستی سود می برد، در ضمن تالش کرد تا تضا

امپرياليسم تازه نفس آمريکا می .برای حل اين موضوع هم استفاده کند
کوشيد از شرايط پيش آمده پس از جنگ جهانی دوم  جای انگليسی 

به اين دليل ابتدا از تمايالت استقالل طلبانه . ها را در منطقه  بگيرد
  .ناصر حمايت کرد

ريکا برای پيوستن به پيمان بغداد اما بعدها ناصر در مقابل فشار آم
در عوض به تحکيم . که هدفش محاصره اتحاد شوروی بود نرفت

روابط مصر با اتحاد جماهير شوروی همت گذاشت و از جنبش های 
همچنين ناصر به . ضد استعماری کشورهای عربی حمايت کرد

کنفرانس باندونگ اندونزی پيوست و سعی کرد اتحاد کشورهای تازه 
اين کنفرانس سعی داشت به کشورهای . ل يافته را ايجاد کنداستقال

جنبش . تحت استعمار کمک کند تا استقالل خود را بدست آورند
کشورهای عدم تعهد از دل اين کنفرانس بيرون آمد که تا کنون به 

  .حيات خود ادامه ميدهد
 کمک به انقالب های جهان عرب و جهان اسالم و با عبدالناصر 
  از مراکش و تونس1956در آغاز سال مثال  .شتافت جهان سوم

همچنين از انقالب الجزاير عليه . برای رسيدن به استقالل کمک نمود
و اينها چيزهايی بود که موجب . استعمار فرانسه پشتيبانی کرد

از همين رو فرانسه بر خود . عصبانيت فرانسه از عبدالناصر شد
 افزايش عبدالناصر، در حمله الزم ديد برای جلوگيری از نفوذ رو به

    . به انگليس و اسرائيل بپيوندد1956به مصر در سال 
 بر انگليسی ها و فرانسوی 1956پيروزی ای که عبدالناصر در سال 

ها و اسرائيلی ها کسب کرد موجب شد که او به بارزترين رهبر 
از سواحل اقيانوس . جهان عرب از زمان قرون وسطی تبديل شود

، مردم عرب با شور و شوقی بی نظير نام او را ليج فارستا خاطلس 
اين پيروزی همچنين ضربه ای خردکننده به نفوذ . فرياد می زدند

، 1956پس از سال . نيرويهای سنتی استعمارگر  در جهان عرب زد
 آسيا و شبه جزيره عربستان، همگی در خط یآفريقا و جنوب شرق

 شکل دوره استعمار قديم به دی خواهی ملی قرار گرفتند و بديناآز
    .پايان رسيد

 اثری مهم در 1956که در خالل جنگ ( حمايت شوروی از مصر 
 عرب دروازه جهانتا بعد از جنگ، باعث شد ) پيروزی مصر داشت
شوروی توانست .  به روی شوروی گشوده شودو کشورهای آفريقايی

فريقا از طريق مصر، دوستی های گسترده ای در جهان عرب و در آ
 به اندازه   رهبر وقت اتحاد شورویايجاد کند و خروشچف

  . پيدا کرده بودعبدالناصر در اين دو منطقه محبوبيت 
 به سراغ سياست اقتصادی 1958جمال عبدالناصر در اوايل سال 

پيش از اين هم دست به . حمايتی و ابالغ شده از طرف دولت رفت
 زمين ها را بين ده وزکار اجرای سياست اصالحات کشاورزی 

به ملی کردن های گسترده و به تقسيم .  کشاورزان تقسيم نموده بود
اينها موجب شد حمايت گسترده . زمين بين کشاورزان اقدام کرد

اما در . کشاورزان حاشيه نشين و طبقه متوسط شهری را کسب کند
 سرمايه داران و تجار سر مخالفت با او را بر داشتند و عين حال، 

با مرگ جمال . سرنگونی او از هر تالشی دريغ نکردندبرای 
 و روی کار آمدن انور سادات گرايش به 1970عبدالناصر در سال 

٨ 

 کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                ١٣٩٢ تير ١٠٤ شمارهدوره پنجم



  
  
  

  ...بحران مصر و
يک بار ديگر استعمارگران در شکل و شمايل ديگر . دستاوردهای دوران ناصر يکی پس از ديگری از مردم گرفته شد. راست در مصر آغاز شد

  .ا در مصرگسترش دادند و مردم به حاشيه رانده شدندنفوذ خود ر
سرانجام حسنی .  ميالدی جوانان مصر با تجمع در ميادين شهرهای مختلف عليه ديکتاتوری سی ساله حسنی مبارک به پاخاستند2011در سال 

مرسی وعده  .عنوان رئيس جمهور انتخاب شد ب2012محمد مرسی از حزب اخوان المسلمين در انتخابات هفدهم زوئن  .مبارک مجبور به استعفا شد
به .بلکه بدتر نيز شد.وضعيت  معيشتی مردم نه تنها بهبود نيافت. اما انتظار مردم بر آورده نشد. داده بود به خواسته های مردم جامعه عمل بپوشد

  . الفات سياسی دامن زداين موضوع نيز به اخت. لحاظ سياسی مرسی تالش کرد تا قوانين اسالمی را در مصر اجرايی کند
طبق گزارش بانک جهانی مردم مصر از قطع برق، کمبود آب . بانک جهانی طی گزارشی وضعيت اقتصادی مصر را نگران کننده می داند

ی و ايجاد صنعت گردشگری به عنوان منبع درآمد خارج. آشاميدنی و بنزين و نيز از افزايش نرخ بيکاری و افزايش هزينه های زندگی در رنج هستند
ميزان ذخاير . اين در حالی است که اين کشور مجبور است به واردات کاالهای اساسی همچون گندم و سوخت ادامه می دهد. اشتغال سقوط کرده است

ارش ادامه اين گز.  ميليارد دالری رسيده است15 ميليارد دالر بر آورد می شد اکنون به آستانه بحران، 36ارزی مصر که پيش از وقايع سياسی 
هم اکنون بحث بر سر اعطای وام چهار ميليارد و هشتصد ميليون دالری به . مصر در انتظارکمک صندوق بين المللی پول بسر می برد: ميدهد که

 کشور اما بی اعتمادی کنونی که بر قدرت سياسی مصر سايه انداخته است، مانع تصميم گيری سريع برای اعطای وام به اين. مصر در جريان است
 ميليارد و هشتصد ميليون دالر افزايش 38 تا کنون 2012همچنين گزارش ها حاکی است که ميزان بدهی های خارجی مصر  از آخر سال . می شود

 درصد 13.2نرخ بيکاری در مصر اکنون .  درصد کاسته شده است65 نيز از ميزان ذخاير ارزی اين کشور حدود 2010يافته و از اواخر سال 
موسسه اعتبار .  نه درصد بوده است2010 دوازده وپاين سال 2011اين در حالی است که اين نرخ در پايان سال .  فعال عنوان می شودجمعيت

  . که ميزان باالی خطر برای سرمايه گذاری است نشان داده است)C3( سی 3اعتبار مالی اين کشور را " اندپورز"سنجی استاندارد 
 دولت مرسی و حضور اعتراضات مردمی، ارتش که به دنبال کنارگيری حسنی مبارک ظاهرا عرصه سياسی را به با توجه به  نا کار آمدی

به نظر نمی آيد که . محمد مرسی را از رياست جمهوری خلع و قانون اساسی را بی اعتبار خواند. وارد ميدان شد. سياستمداران واگذار کرده بود
با دخالت ارتش  جريان دوقطبی شدن که در دوسال اخير به تدريج شکل گرفته بود، شکل . شکلی را حل کندحرکت اخير ارتش و کنار زدن مرسی م 

ارتش ممکن است بتواند طرفداران مرسی را سرکوب و اقتدار خود را مانند . اين مسئله برای آينده مصر و بسيار خطرناک می باشد. علنی گرفت
و به خواسته های مردم که خواهان دمکراسی و سرو سامان دادن به اقتصاد . معلومی برای مصر رقم می زنداما آينده تاريک و نا. گذشته اعمال کند

در نتيجه هزينه وضعيت . بی ثباتی سياسی بی ثباتی بيشتر اقتصادی را در پی خواهد داشت. بحرانی کشورشان بودند،  لطمه شديدی وارد می کند
  . کنونی را مردم خواهند پرداخت

 
 

   ساله شد٩٥لسون ماندال ن
  

نلسون ماندال، رهبر سابق آفريقای جنوبی و رهبر معنوی مبارزات 
، سمبل جرم سياسی، نماد استواری و ضد آپارتايد و نژاد پرستی

   ماندال نخستين رئيس جمهور افريقای جنوبی.ساله شد٩٥مقاومت 
) ١٢٩٧تير ٢٦(١٩٢٧ژانويه ١٨ در پس از سقوط رژيم آپارتايد پس

پدر . در روستای تومبو در حومه کيپ تاون آفريقای جنوبی متولد شد
 .سالگی وارد مدرسه شد٧در . وی عضو شورای سلطنتی تومبو بود

سالگی به دانشکده وسلی واقع در فورت بيو فرت راه يافت ١٩در 
ولی در پايان سال اول با شرکت در شورای نمايندگی دانشجويان و 

او مدتی را .ل و تبعيض اخراج شد در اعتراض به وضعيت تحصي
در يک معدن تحت مديريت شرکتی انگليسی مشغول به کار شد تا 
آنکه توانست از طريق مکاتبه ای مدرک ليسانس خود را در رشته 

پس از پيروزی حزب . حقوق از دانشگاه ژوهانسبورگ دريافت کند 
ات در انتخاب) به معنی جدايی نژادی( ملی گرای طرفدار آپارتايد

 . ماندالی جوان مبارزات خود را عليه اين سيستم علنی کرد١٩٤٨
ماندال که در آغازطرفدار مبارزه عمومی و غير خشونت آميز بود  

تن ديگر دستگير و ١٥٠ به همراه ١٩٥٠سالين بار در لبرای او
از . متهم به خيانت شدند که البته پس از چندی همگی تبرئه شدند 

بقه جديدی از فعاالن سياه پوست با روی کار آمدن ط١٩٥٢
که خواستار اخذ تدابيری عليه حزب ملی گرای ) افريکانيست ها (

حاکم شدند، سران حزب حامی آپارتايد به رهبری آلبرت لوتولی و 
اوليور تامبو رهبری خود را در خطر ديدند و بر آن شدند تا با 

. ب کنند اعطای آزادی هايی برای افريکانيست ها حمايت آنها را جل
اما اين آزادی ها تنها در حد داشتن يک حق رای برای جمعيتی 

اين بی عدالتی ها پايه های قدرت را در . هزار نفری باقی ماند ١٠٠
رهبری شاخه ١٩٦١حزب حاکم تضعيف کرد و باعث شد ماندال در 

يا نيزه ملت را بدست گيرد و " \ام کا"\نظامی را تحت عنوان 
 . نظام فاسد را سازماندهی کردمبارزات چريکی عليه 

سال ٢٧دوباره دستگير و به زندان روانه شد وی ١٩٦٢ماندال در  
  سال آن در يک سلول در جزيره روب١٨در زندان به سر برد که 

  
  
  
  
  

وی اين عنوان را تا سال . رئيس جمهور آفريقای جنوبی برگزيده شد 
م ماديبا می مردم افريقا او را عموما با نا. بر عهده داشت ١٩٩٩

شناسند که لقبی افتخاری است که پس از مبارزات سياسی وی بر 
عليه سيستم آپارتايد حاکم به وی اعطا شد رژيمی که بر پايه جدايی 
نژادی بنا شده بود و اساسا حقوق سياه پوستان را در هيچيک از 

مردم افريقای جنوبی . زمينه های اجتماعی به رسميت نمی شناختند 
پدر بزرگ صدا  به معنی" مخولو"پاس خدمات ماندال او را  به  نيز

از جمله آثار وی می توان به کتاب خاطرات وی تحت . می زنند
    . عنوان راه دشوار آزادی و پندارها و گفتارها اشاره کرد

، روز هجدهم ژوييه را به عنوان ٢٠١٠از سال متحد سازمان ملل 
جهانيان اين روز را گرامی  .روز جهانی ماندال به ثبت رسانده است

های مختلف    روز تولد وی را با برنامهمردم آفريقای جنوبی. ميدارند
 در روزی که به نام ماندال نامگذاری  از آن جمله .گيرند جشن می

 خود را صرف کمک به از وقت شده است شصت و هفت دقيقه 
 ديگران  بطور ويژه صرف پرداختن به امر آموزش، تغذيه و امنيت

شصت و هفت دقيقه نماد شصت و هفت سال از . کنند کودکان می
قرار  آفريقای جنوبی در خدمت مردمعمر نلسون ماندال است که 

  .گرفته است
امسال تولد نلسون ماندال به دليل بيماری او با سالهای قبل تفاوت 

انسانی که هفت دهه از عمر خود را صرف خدمت به مردم . دارد
همين مسئله . م اکنون در بستر بيماری استکشورش کرده است، ه

باعث شده است تا شخصيت ماندال بيشتر واکاوی شود و جهانيان را 
 .بيشتر از قبل متوجه شخصيت تاثير گذار وی کند

  
  آوريل٢٧از زندان آزاد شد و در ١٩٩٠ماندال در فوريه . گذشت 
  نو در اولين انتخابات دموکراتيک افريقای جنوبی به عنوا١٩٩٤
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  روزهای سخت درياچه اروميه
 مهمترين عامل موثر در خشک شدن درياچه اروميه سوء مديريت است

 درياچه اروميه ، از فجايع بزرگ زيست محيطی خشک شدن
کشور است که به گفته کارشناسان در سالهای اخير شدت 

اين فاجعه زيست محيطی نگرانی همگان . بيشتری گرفته است
 اعتراض گسترده هواداران محيط زيست و را بر انگيخته و

اين . بويژه ساکنان شهرهای آذربايجان  را در پی داشته است
اعتراضات و هشدار باش ها نه تنها حاکمان کشور و مسئولين 
منطقه را به چاره جويی وانداشته است، بلکه بسياری از 
فعاالن سياسی و مدنی معترض به بی توجهی دولت به اين امر 

حياتی، توسط نيروهای امنيتی دستگير و مورد ضرب مهم و 
تعدادی از آنها نيز به اتهامات واهی به . وشتم قرار گرفته اند

منشاء فاجعه معلوم و . زندان های طويل المدت محکوم شده اند
اما از آنجا که حل مشکل درياچه . چاره آن هم مشخص است

ند، دنبال به منافع گروهی از همين مسئولين لطمه وارد می ک
کارشناس زيستگاه های آبی اداره کل محيط . آن نمی روند

زيست آذربايجان غربی در مصاحبه ای با خبرنگار 
گوشه ای از اين واقعيت ) ايسنا(خبرگزاری دانشجويان ايران 

 مهمترين عامل موثر : از جمله گفته است. را بازگو کرده است
نابع آبی در خشک شدن درياچه اروميه سوء مديريت در م

 .حوضه آبخيز است
شود  هميشه در ابتدا اين سوال مطرح می: می گويدسيدقريشی  

که چه راهکارهايی برای انتقال آب به درياچه ارائه شده است 
در صورتی که در شرايط فعلی حتی اگر آب درياچه به ميزان 
آبه  سابق بازگردد اگر فکری برای استفاده بيش از حد از حق

يت کشاورزی منطقه صورت نگيرد باز هم با درياچه و وضع
مشکل خشک شدن مواجه خواهيم شد بنابراين برای حل اين 

 .مساله بايد به دنبال اجرای راهکارهای مناسب باشيم
خارج کردن کشاورزی از حالت سنتی به : وی ادامه داد

مکانيزه تاثير بسيار زيادی در حل مشکل دارد ولی اين تمام 
مساله نيست و توجه به نوع محصوالت کشت شده هم موثر 
است، برای مثال در سالهای اخير با توجه به وجود خشکسالی 
های اخير، کشاورزی استان دچار هيچ مشکلی نشده است و 
حتی محصولی مانند چغندر قند که نسبت به ساير محصوالت 
نيازمند آب بيشتری است افزايش يافته است همه اين ها نمونه 
هايی از سوء مديريت در منابع آبی حوزه آبخيز درياچه 

 .باشند می
برنامه خشکسالی برای چهار سطح در نظر : وی تصريح کرد

های مصرف آب، گرفته شده که عبارت است از تعيين اولويت 
تعريف آستانه های سطوح خشکسالی و تعريف اقدامات مقابله 
با خشکسالی؛ در اين برنامه با توجه به هر سطح از خشکسالی 
اقدامات مقتضی در نظر گرفته شده مثال اگر خشکسالی سطح 
چهار اتفاق بيفتد حذف کامل زراعت به عنوان راه حل پيش 

ترين راه کار برای  ياتیدر شرايط فعلی عمل. بينی شده است
کم "کنترل مصرف اب کشاورزی در زمان خشکسالی، 

 .می باشد" کاهش سطح اراضی"و " آبياری
کارشناس اداره کل محيط زيست آذربايجان غربی در پاسخ به 
برخی از اخبار منتشر شده در رسانه ها، مبنی بر بارش 

رور با: ابرهای بارور شده در استان های همجوار، اذعان کرد
کردن ابرها و افزايش بارندگی در کاهش اثرات خشکسالی 

   بار به صورت 9موثر خواهد بود، اين اقدام تا به حال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آزمايشی صورت گرفته و مرکز ملی باروری هنوز نتايج آن 
 .را منتشر نکرده است

وی همچنين با بيان اينکه، بارندگی در سال آبی امسال نسبت 
: شابه سال گذشته افزايش داشته است، اظهار کردبه مدت م

متاسفانه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته شاهد کاهش 
ميزان آب ورودی به درياچه اروميه بوده ايم؛ حق آبه ساالنه 

 ميليارد متر مکعب است و اين بارش ها تاثير ٣٫١اين درياچه 
آب چندانی ايجاد نمی کند چرا که ميزان تبخير از ميزان 

 .ورودی به درياچه بيشتر است
  .١وی با بيان اينکه، تراز متوسط آب اين درياچه اروميه 

متر از سطح دريا و مساحت متوسط آن بالغ بر  ١٢٧٥
ولی هم اکنون تراز : کيلومتر مربع ثبت شده است، گفت٥٣٠٠

متر از سطح دريا و مساحت آن به  ١٢٧٠  .٨٤آن به کمتر از 
از سوی ديگر . ربع کاهش يافته است کيلومتر م٢٥٠٠حدود 

شوری آب درياچه اروميه نيز در حال حاضر به وضعيت فوق 
 گرم در ليتر رسيده است که ٤٠٠ تا ٣٥٠اشباع يعنی بيش از

گرم در ليتر می ٢٢٠تا ١٨٠در شرايط عادی اين رقم بين 
 .باشد

سيدقريشی در رابطه با پيشروی نمک و پيامدهای احتمالی آن 
ی يک اکوسيستم نابود می شود تاثيرات سوء آن بر وقت: افزود

روی زندگی انسان اجتناب ناپذير است؛ درياچه اروميه هم از 
اين قاعده مستثنی نيست و ادامه روند فعلی در مناطقی که 
فرسايش وجود دارد می تواند به حرکت در آمدن نمک ها 
منجر شود که اثرات مخربی بر محيط زيست و زندگی مردم 

 .منطقه خواهد داشتاين 
با : اين کارشناس مسئول زيستگاه های آبی خاطرنشان کرد

اجرای دقيق برنامه مديريت ريسک خشکسالی حوضه آبخيز 
 .درياچه اروميه می توان از خشک شدن آن جلوگيری کرد
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  از ميان رويدادهای کشور
 

  اعتراضات به برگزاری انتخابات شوراهای شهری
 24خابات شوراهای شهری و رياست جمهوری در  انت همزمانی

خرداد و حساسيت ويژه ای که انتخابات رياست جمهوری داشت، 
در . باعث گرديد که انتخابات شوراهای شهری در سايه قرار بگيرد

نتيجه مسئولين برگزاری انتخابات شوراهای شهری هر آنچه می 
ر نارضايتی از در نتيجه در اغلب استانهای کشو. خواهند انجام دهند

برگزاری انتخابات شوراهای شهری متوجه مسئولين استانی شده 
با وجودی که تقلب و تخلفات انتخاباتی در برخی استان ها و . است

شهرها باعث ابطال انتخابات شده است، اعتراضات همچنان ادامه 
  .دارد

 تن از نامزدهای معترض به نتيجه انتخابات چهارمين دوره 60 ــ 
ای شهر اروميه مقابل دفتر هيات نظارت بر انتخابات استان شوراه

معترضين . تجمع کردند)  تير17(آذربايجان غربی روز دوشنبه 
. خواستار رسيدگی قانونی و منصفانه به اعتراضات انتخاباتی شدند

کريم صادقی يکی از نامزدهای معترض خاطر نشان کرد که نزديک 
ترضند و تمام موارد تخلف را در  نفر به نتيجه انتخابات مع100به 

وی به اطالع زسانه . اختيار هيئت اجرايی و نظارت گذاشته اند
چنانچه به جواب دلخواه نرسيم شکايت خود را از طريق «رساند که 

هيئت عالی نظارت و مراجع ذيصالح و دستگاه قضايی پيگيری 
  .»خواهيم کرد

يتی و شکايت ــ انتخابات شوراهای شهری تبريز نيز به نا رضا
 تن از نامزدهای انتخابات 58. بسياری از نامزدهای اين شهر انجاميد

شورای شهر تبريز رسما به اهمال کاری هيئت های اجرايی و 
در . نظارت اعتراض و خواهان بازبينی صندوق های رای شدند

. حاليکه فرماندارتبريز مخالف باز شماری صندوق های رای بود
نه ها و برخی کانديداها نتايج انتخابات را اعتراضات گسترده رسا

در نهايت مقامات ارشد کشوری و استانی موافقت . زير سئوال برد
   .خود را با باز شماری تعدای از صندوق ها اعالم کردند

سرانجام رئيس هيات نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستاهای  
رصد از د٢٠ بيش از  آذربايجان شرقی با اشاره به بازشماری

در مرحله : صندوقهای رای انتخابات شورای شهر تبريز تاکيد کرد
بازشماری آرا که بدليل اعتراض تعدادی از کانديداهای انتخابات 
شورای شهر تبريز انجام گرفت،هيچ مغايرتی با نتايج اوليه مشاهده 

   .نشد
اين بازشماری نيز با ابهامات و اعتراضات جديد ديگری توام شد 

 کانيداهای معترض به علت ممانعت از حضور نمايندگان بطوريکه
 از اين روند ناراضی - علی رغم تاکيد قانونی–خود در بازشماری 

 روز ٧بودند و همچنين طوالنی شدن بيش از معمول بازشماری که 
. موجب شبهات ديگری نزد برخی معترضين شد! کاری زمان برد

ارند اعتراض خود را گفته شده است که کانديداهای معترض قصد د
  .از طريق نهاد ها و مراجع قضايی پيگيری کنند

  اعضای شورای شهر رشت هفت ميليارد تومان اختالس کردند
 رئيس کل دادگستری گيالن از برگزاری ،محمدجواد حشمتی

الوقوع دادگاه اعضای شورای شهر رشت خبر داد و اتهام آنها  قريب
در ) دوم تير(شنبه   روز يک آقای حشمتی،. را اختالس اعالم کرد

اعضای شورای رشت به دليل اختالس و «جمع خبرنگاران گفته که 
  ».ارتشاء دستگير شدند

وی ميزان اين اختالس را هفت ميليارد تومان اعالم کرده و افزوده 
 اما سه نفر ،اند در حال حاضر تعدادی از اعضای اين شورا آزاد شده

  .هنوز در بازداشت هستند
 دادگستری استان گيالن اضافه کرده که هشت نفر از رئيس کل

اعضای شورا، دو شهردار سابق و هفت نفر از کارمندان شهرداری 
  .رشت بازداشت شده بودند

وی مدت بازداشت بعضی از متهمان پرونده شهرداری رشت را بيش 
  .از پنج ماه اعالم کرده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انتخابات شوراهای شهر و حشمتی در ادامه به خريد و فروش آرا در
ای به دليل  عده«: روستا در استان گيالن اشاره کرده و افزوده است
ها برخورد قانونی  خريد و فروش آرا در گيالن دستگير شدند و با آن

  .»شود می
احضار مجدد استاد حسن دميرچی به دادسرای عمومی و انقالب 

  تبريز
ک بار ديگر به شعبه ـــ دوازدهم تير ماه، استاد حسن دميرچی ي

 دادسرای عمومی و انقالب تبريز احضار و اتهامات  چهارم بازرسی
استاد دميرچی بعنوان . مجددی توسط حسن هاشم زاده به ابالغ شد

استاد تار تا به حال دهها هنرجو را آموزش و تحويل جامعه موسيقی 
 در جريان اعتراضات 1385استاد دميرچی در سال . داده است

شهرهای آذربايجان به کاريکاتور موهنی که روزنامه دولتی مردمی 
ايران منتشر کرده بود دستگير و اتهام عليه نظام به يک سال حبس 

آقای تقی محمودی وکيل استاد دميرچی تالش . تعزيری محکوم شد
زياد به خرج داد تا اتهامات واهی نسبت به او را در مراجع ذيصالح 

فرجام خواهی به ديوان عالی کشور، حکم در اثر پيگيری و . لغو کند
با اين حال وی شش ماه در زندان . برائت استاد دميرچی صادر شد

که در آن دهها » آذربايجان«و همچنين آموزشگاه موسيقی . بسر برد
مربی به آموزش صدها هنرآموز مشغول بودند بدون هيچ دليل 

  .قانونی بسته ماند
مکاتبات مکرر اينجانب : " گويددر اين رابطه آقای نقی محمودی می

و استاد با اداره ی فرهنگ و ارشاد آذربايجان شرقی و اداره ی 
اماکن نيروی انتظامی و همچنين شکايتمان به ديوان عدالت اداری از 

در حالی که در حکم محکوميت . نيروی انتظامی، بی نتيجه ماند
 مجازا صادره که بعدا توسط ديوان عالی کشور نقض شد، هيچ گونه

بنابرين، احضار و . ت تکميلی عالوه بر حبس، مقرر نشده بود
بازپرسی اخير استاد حسن دميرچی،هيچ انطباقی حتی با قوانين و 

  ."مقررات مدون جمهوری اسالمی ندارد
   نفر از فعاالن مدنی اروميه36دستگيری 

 نفر از اهالی اروميه هنگام عزيمت به دامنه 36پنجشنبه ششم تير ماه 
ای سهند در پل ميانگذر شهيد کالنتری بازداشت و به اداره ه

پس از چند ساعت بازجويی به . اطالعات شهر اروميه برده شدند
استاد دانشگاه اروميه در رشته فيزيک اتمی » سميه عليدوستی«غير 

  »وحيد فايض پور«و ملکولی و عضو تيم فوتبال بانوان اين شهر، 
فعال » ميثم آزادی« فعال مدنی، »غالم قلی زاده«وبالک نويس، 

بقيه آزاد » مرتضی زرين«فعال مدنی، و » وحيد نصيبی«مدنی، 
  .شدند

گفته شده است که اين افراد برای شرکت در مراسمی که به مناسبت 
 در دامنه کوه   ژوئن روز جهانی مبارزه با شکنجه26گرامی داشت 

ماموران طبق اخبار واصله . سهند برگزار می شد، عازم بودند
امنيتی پاسگاه شهيد کالنتری به ضرب و شتم بازداشت شدگان 
مبادرت کردند، تعدادی از آنها زخمی و حال سميه عليدوستی 

  .گزارش شده است
در ادامه ماموران امنيتی پريا خليل زاده عضو تيم ملی فوتبال بانوان 
ايران، سئودا خليل زاده، معصومه پريوژ، زهرا زاد قاسم، حسين 

د قاسم، توحيد حسنی، سعيد لطفی، سعيد عبدی، نيما حسنی ، سينا زا
بابک ) سابوتای(حسنی ، عرفان مقدم ، سيما ساکنی، ميالد کوالنی 

 ١۶همراه  خواننده رپ ترکی آذربايجانی را به) بايک آرازلی(قانع 
ی اطالعات اورميه انتقال داده و پس چند ساعت  تن ديگر به اداره
  .آزاد کردندبازجويی آنان را 

 تير شش فعال مدنی بازداشت 14عصر روز چهارشنبه  سرانجام 
 ميليون ريالی 150شده در ادارٔه اطالعات اورميه به قيد ضمانت 

 اتهامات وارده به دستگير شدگان تبليغ عليه نظام و حمله . آزاد شدند
  ١٢درص                                                    ادامه 

١١

 کرات آذربايجاندمناشر افکارفرقه                ١٣٩٢تير ١٠٤ شمارهدوره پنجم



  
  
  
  

  ...از ميان
  .به ماموران دولتی اعالم شده است

يه يک دادگستری از وضعيت جاويد هوتن نقی محمودی وکيل پا
  :کيان گزارش می دهد

طی چند روز گذشته،   جاويد هوتن کيان،وکيل سکينه محمدی آشتيانی
از بند نگهداری اش ) وکيل سکينه محمدی آشتيانی(جاويد هوتن کيان
به اطاقی در زيرزمين زندان ) بند متادون(در زندان تبريز

 مامورين زندان،مورد ضرب و مذکورمنتقل، و توسط چند نفر از
همبندی جاويد هوتن کيان که اين اطالعات را . جرح واقع شده است

در اختيار اينجانب قرار داده ، اظهار داشت داشت که خود شاهد آثار 
  .شکنجه بر روی دست ها ، پاها و گردن جاويد بوده است

همچنين سه روز پس ازاعمال اين شکنجه ها، جاويد به دادسرای 
ومی و انقالب تبريز اعزام و توسط حسن هاشم زاده، به تشويش عم

اين اتهام به علت ارسال نامه از زندان .اذهان عمومی متهم شده است
تبريز توسط مشارليه به اينجانب و تشريح وضعيت نامساعدش در 
زندان تبريز و همچنين افشا گری وی در خصوص قتل دو زندانی 

ن زير هجده سال و اعالم اسامی ديگرتحت شکنجه و اعدام نوجوا
قضات تحت امر اداره ی اطالعات در دادگستری تبريز،منتسب شده 

گفتنی است جاويد هوتن کيان وکيل دادگستری در شهر تبريز .است
روز هجدهم مهرماه سال هشتاد و نه و درجريان مالقات با دو 

رزند خبرنگار آلمانی در دفتر وکالت اش، به همراه سجاد قادر زاده ف
سکينه محمدی آشتيانی بازداشت و پس از پخش اعترافات تلويزيونی، 
از سوی دادگاه انقالب، محاکمه و به شش سال حبس محکوم و 

با اين وصف، فرزند .همچنين پروانه ی وکالتش ابطال شده است
سکينه محمدی از اتهامات وارده تبرئه و دو خبرنگار آلمانی نيز با 

 و با پرداخت جزای نقدی از زندان آزاد شدند اعمال فشار دولت آلمان
ولی جاويد هوتن کيان، در طول مدت بازداشت مورد شديد ترين 
شکنجه های جسمی و روحی قرار داشته ولی به دالئل متعدد من 
جمله سکوت آقای محمد مصطفايی و معرفی خودش به عنوان تنها 

ر اعمال وکيل سکينه محمدی آشتيانی، از طرفی دست حاکميت را د
هر گونه شکنجه نسبت به جاويد باز گذاشته و از سوی ديگر اخبار 

از کليه نهادهای .وضعيت هولناکش را در حاشيه قرار داده است
حقوق بشری، تقاضای توجه به وضعيت اين زندانی سياسی گمنام در 

  .زندان تبريز دارم
  ميليونی ۴٠٠ آزادی موقت اسماعيل ميرزائی با وثيقه ی سنگين

روز  ٢٧ اسماعيل ميرزائی، فعال سياسی آذربايجان پس از تحمل 
ميليونی تا زمان تشکيل  ۴٠٠ بازداشت موقت با وثيقه ی سنگين

، ”توهين عليه نظام“اتهامات ايشان . دادگاه از زندان اورميه آزاد شد
اعالم شده ” همراهی با جريان فتنه“و ” ارتباط با گروه قوم گرا“

ارديبهشت در  ٢٩  ظهر روز يک شنبه،اسماعيل ميرزائی.است
منزل خود در شهر اورميه دستگير شده و مامورين امنيتی با هجوم 
به خانه ی ايشان ضمن جمع آوری کتب و دست نوشته های شخصی، 

جالبتر آنکه چند روز پس از . کامپيوتر وی را نيز ضبط نمودند
، باقی بازداشت نيز مامورين امنيتی با هجوم مجدد به منزل ی وی

  .کتابها و وسايل را هم با خود برده اند
طبق گزارشاتی که پيش از اين و از سوی نزديکان وی ارائه شده  

است در مدت بازداشت اسماعيل ميرزائی نيروهای امنيتی ايران با 
تهديد خانواده ی وی آنها را مجبور به سکوت کرده و با تماسهای 

ت پيگيری پرونده ی آقای تلفنی مداوم، تهديد کرده بودند درصور
ميرزائی مشکالتی را برای اعضای خانواده ی وی ايجاد خواهند 

  .کرد
در روزهای اوليه ی بازداشت، نيروهای جبهه ی اصالحات سعی  

می کردند که دستگيری آقای اسماعيل علی ميرزايی را به دليل 
اما بعد از آنکه پيگيريها مشخص کرد . حمايتش از آنها نشان دهند

ستگيری ايشان به دليل مسايل ملی آذربايجان و ارتباط با گروههای د
  .آذربايجانی بوده است، اخبار بازداشت را به کل بايکوت کردند

گفتنی است پيش از اين نيز يک مقام امنيتی در گفت و گو با ندای 
  اروميـــه ادعای عارف، نامزد انتخابات رياست جمهوری، را تکذيب 

  

  
  
  
  
  
  

اسماعيل ميرزائی به دليل توهين به نظام و طرح “فته بود کرده و گ
  مسائل قوميتی بازداشت شده و دستگيری اش هيچ گونه ارتباطی به 

فرد مذکور، يکی . آقای عارف يا فعاليت های انتخاباتی ايشان ندارد
  از افراطيون قومی استان ما و متولد نقده می باشد و در 

، از جمله توهين به نظام و مطرح به داليل فراوان ٩٢/٢/٢٨ تاريخ
کردن مسائل قوميتی و ضدامنيتی در صفحه فيس بوکش دستگير شده 

  ”.است
عارف مدعی شده بود يکی از ميزبانان وی در اروميه به اتهام  

ميزبانی از وی بازداشت شده و سه هفته بدون اطالع خانواده وی از 
  وضعيتش در بازداشت به سر می برد

  ز پزشکی قانونی در استان اردبيلتعطيلی شش مرک
بهزاد ولی زاده مدير کل پزشکی قانونی استان اردبيل از تعطيلی 
شش مرکز پزشکی قانونی در استان اردبيل به دليل کمبود نيروی 

در سال های اخير به دليل «: وی گفت. انسانی متخصص خبر داد
مشکالت در بخش اعتباری تعدادی از نيروهای متخصص را از 

ت داده ايم و در ماه های اخير در شهرهای کوثر، بيله سوار و دس
اصالندوز پزشک های نيمه وقت به دليل عدم دريافت حقوق خود، با 

 وی اضافه کرد که اين  .»پزشکی قانونی قطع همکاری کرده اند
سازمان تنها برای چهار ماه بودجه دارد و همين مسئله باعث بی 

  انگيزگی پزشکان شده است
  ار درباره افزايش ميزان جرايم در استان آذربايجان غربیهشد

پرويز عليزاده معاون اجتماعی و دادگستری آذربايجان غربی از 
. در اين استان خبر داد» جرايم نوپديد الکترونيکی«افزايش بی سابقه 

وقوع جرايم و آسيب ها در «وی به خبر گزاری فارس گفته است که 
د و پرونده های تشکيل شده در آذربايجان غربی در حال رش

گفته شده است که . » روز به روز افزايش می يابد دادگستری استان
 ميليون پرونده قضايی تشکيل می شود 11ساالنه در ايران بيش از 

. که اين نشان دهنده باال بودن ميزان جرم و جنايت در کشور است
 برخی مينگين سنی مجرمان در«اين مقام قضايی تاکيد کرده که 

  .»جرايم کاهش پيدا کرده است
   ميليارد متر مکعب کمبود آب دارد١۵درياچه اروميه 

مقامات حکومتی ايران هراز گاهی به فکر درياچه اروميه می افتند و 
اخيرا نيز آقای . بدون ارائه راه حلی از مشکالت آن سخن می گويند

يد سه احمد علی کيخا معاون محيط زيست گفته است که هر ساله با
هم اکنون . ميليارد متر مکعب آب برای درياچه اروميه تامين شود

  . ميليارد متر مکعب آب روبرو است15اين درياچه با کمبود 
مدير جهادکشاورزی شهرستان آذرشهر نيز در رابطه با مشکل   

دو : زيست محيطی درياچه اروميه در جمع خبرنگاران گفته است
ی زراعی و باغی اين شهرستان هکتار از زمين ها ٢٠٠ هزار و

اين . تحت تاثير شديد پسروی آب درياچه اورميه قرار گرفته است
اراضی در حاشيه درياچه اورميه واقع شده وکمبود آب کشاورزی و 
شوری بيش از حد آب چاه های کشاورزی موجب تخريب خاک 

  .حاصل خيز و خشک شدن باغات شده است
يگزين کردن محصوالت زراعی اقدامات مختلفی برای جا: وی گفت

و باغی مناسب و سازگار با وضعيت آب و هوايی محيط و شوری 
زمين ها انجام شده و کشت درختان پسته در اين مناطق نتيجه خوبی 

  .داده است
تاکنون : مدير جهادکشاورزی شهرستان آذرشهر اظهارکرد

هکتار از اراضی بخش گوگان در حاشيه درياچه اورميه  ٨٠ در
ان پسته کشت شده و اين کار به جهت سازگاری و عالقمندی درخت

  .باغداران و زارعان در حال توسعه است
برای آشنايی بيشتر کشاورزان با نحوه : طلوع حيات خاطرنشان کرد 

کاشت و نگهداری درختان پسته در مناطق زراعی شوره زار از 
طرف جهادکشاورزی يک دوره آموزشی برای باغداران و صاحبان 

  .مزارع زراعی حاشيه درياچه اورميه برگزار شده است
  ١٣درص ادامه                                                       
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  ...از ميان
  

وی با اشاره به کمبود آب کشاورزی در بخش گوگان و دهستان 
شيرامين بر جايگزين کردن محصوالت کم آبی و استفاده از شيوه 

  .جديد آبياری تاکيد کرد
طلوع حيات همچنين از انتخاب روستای قشالق بخش گوگان به  
وان پايلوت حفظ وضعيت موجود کشاورزی با استفاده از راه عن

  .کارهای جديد علمی در حاشيه درياچه اورميه خبر داد
هزار هکتار اراضی زراعی و  ٢٧ گفتنی است در شهرستان آذرشهر

هزار تن انواع  ١٣٠ باغات ديم و آبی وجود دارد که ساالنه حدود
ان در اين منطقه درصد سير است ٩٠ محصوالت کشاورزی از جمله

  .توليد می شود
  ای های ماهواره برخورد با متظاهران استفاده از گيرنده

رحيم جهان بخش، رويس امنيت عمومی فرماندهی انتظامی 
پليس با کسانی که متظاهر به استفاده از «: آذربايجان غربی گفت

  .»گيرنده های ماهواره ای هستند، بر خورد می کند
 گزاری فارس گفته که استان زنجان بايد از آقای آقاجانلو به خبر

شود و پليس در اين » پاک«ای  های ماهواره های شبکه وجود گيرنده
  .زمينه با نصابان ماهواره برخورد خواهد کرد

 ،»عفاف«و » حجاب«های اجرايی در بحث  وی با تقدير از دستگاه
 :تاکيد کرده و گفته است» لزوم دقت در اداره پارک بانوان«بر 

های اطراف اين پارک بر روی آن اشراف دارند که  اندک ساختمان«
  ».کاری پوشش داده شود بايد با درخت

پليس بر اماکن ارائه قليان و يا «: اين مقام پليس همچنين افزوده است
شود  ها ديده می های ظاهری و پوششی در آن هر مکانی که بداخالقی

  .»کند نظارت می
 سال است که پليس نظارت ٣٠ در جمهوری اسالمی بيش از

های اخير اين  در سال . مستمری بر فعاليت اجتماعی زنان دارد
  .ای پيدا کرده است سابقه ها افزايش بی نظارت
  هزار تن خاک حاصلخيز ايران به کشورهای همسايه٢٠فروش 

حدود بيست ١٣٩١خبر گزاری ايسنا گزارش داده است که در سال  
 مليون 10خيز کشور به ارزش بيش از هزار تن انواع خاک حاصل 

در گزارش ساالنه . دالر به کشورهای همسايه صادر شده است
در حالی که طبق قانون از دوسال . گمرک اين مسئله فاش شده است

قبل خروج خاک های زراعی و مرتعی از کشور ممنوع اعالم شده 
عليرغم ممنوعيت صادرات خاک «: ايسنا اضافه می کند. است

زی، کدام مرجع و يا نهادی به صدور منابع پايه کشور مجوز کشاور
داده و مهر تائيد زده است و چگونه از مبادی رسمی مانند گمرک 

  »شهيد رجايی بندر عباس خاک کشاورزی صادر شده است ؟
نفر بر اثر ضربه سالح سرد در ايران جان ٨٠٠حدود ٩١در سال 
  باختند

نفر ٧٩٩ت که در سال گذشته سازمان پزشکی قانونی اعالم کرده اس
طبق اين گزارش . در ايران بر اثر ضربات سالح سرد جان باخته اند

 55نفر و خوزستان با ٨٣نفر، خراسان رضوی با ١٢٠تهران با 
  . در رده های اول تا سوم قرار دارند قربانی

  هزار نفر مبتال به ايدز وجود دارد١٠٤در کشور حدود 
ته به صدا و سيمای جمهوری اسالمی باشگاه خبرنگاران جوان وابس

 هزار بيمار مبتال به بيماری ايدز 26حدود «گزارش کرده است که 
در کشور شناسايی شده اند که اين رقم يک چهارم از افراد مبتال به 

 و تعداد   اين اختالف بين تعدا بر آورده شده .اچ ای وی است
 به اچ  اد آلودهشناسايی شده ناشی از نگرش منفی مردم نسبت به افر

بر اساس اعالم وزارت بهداشت تعداد کسانی که در . ای وی می باشد
 از طريق روابط جنسی به ويروس عامل بيماری ايز 1391سال 

جالب توجه است که . آلوده شده اند، به يک سوم مبتاليان رسيده است
رژيم جمهوری اسالمی تا مدت ها از پذيرش اين بيماری در کشور 

  .ی زدسر باز م
  ميليون ليتر مشروب به ايران قاچاق می شود٨٠تا ٦٠ساالنه 

هزار نفر معتاد به ٢٠٠خبر گزاری مهر گزارش کرد که در ايران 
  ميليون ليتر نوشيدنی های الکلی به اين ٨٠تا ٦٠ساالنه . الکل هستند

  
  
  
  
  
  

دقيق ٣٠کشور قاچاق می شود و ميانگين زمان دسترسی به الکل 
سال ١٨گزاری می نويسد مصرف الکل در ايران به اين خبر . است

قيمت مشروب خارجی از هر قوطی دوهزار تومان تا . رسيده است
 و در حال حاظر قيمت مشروبات   متغير است هزار تومان١٢٠

اين . هزار تومان می باشد١٠خانگی از چهار هزار تومان تا 
نفر ١٠٢خبرگزاری اضفه می کند که در هفت ماه اول سال گذشته 

اين . به خاطر مسموميت ناشی از الکل جان خود را از دست داده اند
نفر در شهر ٥٠٠خبر گزاری اشاره ای نيز به مسموميت بيش از 

رفسنجان دارد که چندی پيش به خاطر نوشيدنی الکلی فاسد منجر به 
نفر از آنان شد و دهها نفر نيز دچار بيماری کليوی و ٤٠مرگ حدود 

  . شدندنارسايی بينايی
   تومان است۶٠٠هزينه زنده ماندن در تهران روزانه پنج هزار و 

گزارش کرده که هزينه زنده ماندن در شهر تهران  روزنامه اعتماد
  . تومان است۶٠٠روزانه پنج هزار و 

خود نوشته که )  خرداد٢٠(اين روزنامه در شماره روز دوشنبه 
 تنها از بابت حداقل هزينه ماهانه يک خانواده چهار نفره در تهران«

  ». هزار تومان است٧٠٠مواد غذايی ضروری 
 هزار تومان هزينه ماهانه، ٧٠٠در اين «به نوشته اين روزنامه 

بهای مسکن، حمل و نقل، آب، برق، گاز،  های باالی اجاره هزينه
بنزين، بهداشت و درمان، آموزش، پوشاک، لوازم منزل، تفريح و 

ها  هايی که خانواده انواع و اقسام هزينهها و خدمات متفرقه و  کاال
  ».روزانه با آن درگيرند، در نظر گرفته نشده است

با در نظر گرفتن ميزان ضروری هر ماده «اين گزارش افزوده 
غذايی مورد نياز برای زنده ماندن و با احتساب حداقل قيمت فعلی 

های متنوع  بار و نه قيمت مواد غذايی در بازارهای ميوه و تر
ها و ديگر مراکز خريد هر شهروند تهرانی بايد روزانه به  مغازه

  ». تومان هزينه کند۵۶٠٠طور متوسط 
با اين حساب يک خانواده چهار نفره «روزنامه اعتماد نوشته که 

بدون اينکه هيچ ماده غذايی تفننی مصرف کند و با حذف بسياری از 
ل مواد غذايی مواد خوراکی مصرفی روزانه، تنها برای اينکه حداق

را بر اساس گزارش سالمت در برنامه پنجم توسعه، در سبد غذايی 
 هزار و ٢٢خود برای زنده و سالمت ماندن داشته باشد، بايد روزانه 

 هزار تومان هزينه مواد غذايی ٧٠٠ تومان و ماهانه نزديک به ۴٠٠
  .»کند

  تجمع در اعتراض به تخريب باغ گياه شناسی نوشهر
م نوشهر با تجمع مقابل ايستگاه تحقيقات جنگل و گروهی از مرد

شناسی اين شهر اعتراض  مراتع نوشهر نسبت به تخريب باغ گياه
  .برگزار شده است) پنجم تير(اين تجمع روز چهارشنبه . کردند

تجمع مذکور در اعتراض صدور مجوز تخريب دو هکتار از اين  
  . برگزار شده بودباغ برای احداث جاده به منظور توسعه بندر نوشهر

 در مساحتی به وسعت ١٣٣٣در سال » شناسی نوشهر ه  گيا باغ«
های  های مختلف گياهی و درختچه  هکتار ايجاد شده که گونه٣٨٫۵

  .شود نادر از سرتاسر جهان در اين باغ نگهداری می
اين پارک «: الشکی نماينده نوشهر در مجلس گفته است قاسم احمدی

 ساله داشته و در صورت ۵٠که سابقه  هکتار است ٣٨٫۵حدود 
  ».رود احداث جاده از کنار اين پارک حدود دو هکتار از بين می

علي ايرانپور عضو کميسيو کشاورزی مجلس هم اظهار کرده که 
شناسی نوشهر را در جلسه کميسيون  پرونده تخريب باغ گياه

  . پيگيری خواهد کرد کشاورزي مطرح و
  های زير زمينی افزايش يافته است هتضييع حقوق زنان در کارگا

 مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسالمی ،الـله پورموسی رحمت
کار استان خراسان رضوی از افزايش تضييع حقوق زنان در 

  .های کوچک اين استان خبر داد کارگاه
گفته  خبرگزاری ايلنا به) چهارم تير(شنبه  آقای پورموسی روز سه

های کوچک مسئله سوء استفاده از کارگران زن به  در کارگاه«
  ».وضوح قابل مشاهده است

  ١٤درصادامه                                                            
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  ...از ميان
  

ن زن متاسفانه به دليل نابرابر بودن عرضه و تقاضا در بازار کار و نيز نبود بسترهای فرهنگی، شاهد اجحاف در حقوق کارگرا«وی افزوده 
  ».هستيم

ترين مشکل اين کارگران را ساعات طوالنی کار، دستمزد ناکافی و کار سخت و طاقت فرسا و در برخی مواقع پرداخت نشدن حق  پورموسی شايع
  .بيمه اعالم کرده است

ز آنجا که کارگران شاغل در اين ا« اضافه کرده ،تر است های زيرزمينی و فاقد مجوز وخيم اين فعال صنفی با بيان اينکه اين شرايط در کارگاه
  ».کنند گاه شکايتی عليه کارفرمايان خود مطرح نمی واحدها نياز شديد مالی دارند هيچ

  های خوزستان چهار برابر ظرفيت خود زندانی دارند زندان
استان خوزستان به دليل مشکالتی از جمله جنگ و بيکاری حمعيت کيفری «گفته که )  تير١١(شنبه   الفت روز سه آقای،خبرگزاری فارس به گزارش

  ».آن زياد و بيش از حد استاندارد يک جامعه عادی است
جام وظيفه خود را به نحو احسن بانان که وظيفه اصالح زندانيان را دارند توان ان زندان«وی افزوده به خاطر باال بودن جمعيت زندانيان در خوزستان 

  ».توانند رفتار زندانيان را اصالح کنند نداشته و نمی
 اما زمانی که زندان ،ها برای حضور در جامعه است سازی آن کردن مجرمان اصالح رفتار آنان و آماده هدف از زندانی«: الفت اظهار کرده است

  ».يابد ی نيز کاهش میچهار برابر ظرفيت خود زندانی دارد فرصت اصالح زندان
  . درصد است۴۵ تا ٣٠اکنون ميزان بازگشت به زندان در اين استان  رئيس کل دادگستری خوزستان اضافه کرده که هم

  .جرم بسياری از اين زندانيان مربوط به مواد مخدر است. های خود دارد هايی است که زندانيان بسياری در زندان ايران يکی از معدود کشور
  ابل استانداری کرمان در اعتراض به پروژه مسکن مهرتجمع مق

های مسکن مهر در کرمان، در اعتراض به نحوه ساخت و ساز و عدم تحويل به موقع واحدهای مسکونی مقابل  شماری از اعضای يکی از تعاونی
  .استانداری اين شهر تجمع کردند

های مسکن مهر   نفر از اعضای يکی از تعاونی۵٠٠ ،برگزار شده بود) نهم تير(شنبه  گزارش کرده در اين تجمع که روز يک »تسنيم« خبرگزاری
  .شرکت داشتند

های مسکن  رتمان ميليون تومان وام از تعاونی مسکن، برای آپا٢۵ ميليون تومان پول نقد و دريافت ١٨ با پرداخت ٨۵اعضای اين تعاونی در سال 
  . رها شده است   واحد باقی مانده نيمه کاره٣٨٠ واحد به اعضا واگذار شده و ١٢٠مهر ثبت نام کردند، اما تاکنون تنها 

براساس اين گزارش معترضان خواهان انحالل هيات مديره قديم و انتخاب هيات مديره جديد برای تعاونی مسکن خود و تداوم کار ساخت و ساز و 
  . منازل هستندتحويل
» مسکن مهر«های طرح  های ديگر ايران در اعتراض به تاخير در واگذاری خانه  در برخی شهر های ديگری از تجمع های اخير گزارش در ماه

  .منتشر شده است
  اند کنارک هشت ماه است حقوق نگرفته» کهير«کارگران سد 

اند، تالش  سد بزرگ کهير شهرستان کنارک که در مدت هشت ماه گذشته حقوقی از شرکت متصدی پيمانکاری اين پروژه دريافت نکردهکارگران 
  .کنند مشکالت خود را به مسئوالن امر برسانند می

  اند شهر به گدايی افتاده کارگران شهرداری نيک
  .اند  ماه است که حقوق نگرفته١٠ شهرداری اين شهر در استان سيستان و بلوچستان با انتشار يادداشتی اعالم کرده کارگران» شهر نيک«سايت 

زنند   کارگرانی که با شکم گرسنه شهر را جارو می،چه کسی پاسخگوی سفره خالی کارگران بيچاره شهرداری نيکشهر است«: اين سايت نوشته است
  ».اند و االن به گدايی رو آورده

خورد پول نان ندارد  ای که قسم جالله می مرد خانه. کی کارگران شهرداری اين شهر شرمنده خانواده و همسر خود باشندتا «اين سايت ادامه داده 
  ».چطور ناهار و شام و صبحانه در خور شان تهيه کند

   
  آلودگی نيتراتی خاکهای مزروعی
  حادثه آنتروپوژ زائيده قرن بيستم
  ت کشاورزیو پيامدهای فالکتبار تجمع آن در محصوال

  
آلودگی محيط زيست در مرحله کنونی پيشرفت جامعه . محافظت از محيط زيست يکی از مسائل اساسی برای جامعه بشری است

آلودگی محيط . بشری، مشکلی است که باعث نگرانی فزاينده شده و يکی از علل اساسی آن تنوع مواد مخرب آلوده کننده می باشد
  . وسفر، اکوسيستم ها در کشورهای جهان حاد می باشدزيست، تخريب منابع طبيعی، بي

امروز تشويق به کار خالقه گروهی در امر شناسايی پيامدهای آلودگی محيط زيست و همچنين وسعت و گسترش فعاليتها در اين زمينه 
يکی از . محيطی قرار گيردبايد از اولويت خاص برخوردار بوده و در صدر فعاليت مقامات مربوط دولتی، دانشگاهی، نهادهای زيست 

. عوامل پيشرفت کشاورزی، ازدياد محصوالت غذايی، تطبيق فزاينده کودهای شيميايی و سموم عليه بيماريها و آفات گياهی می باشد
استعمال بی رويه سموم و کودهای شيميايی بخصوص کودهايی با ترکيب و ترکيبات نيتراتی در دهه های آخر در کشورهای جهان 

جهان سوم، باعث آلودگی نيتراتی خاک و آب بطور کلی محيط زيست گرديده و خسارات زيادی را به انسانها و احشام، بخصوص 
. در بين عناصر شيميايی ازت از اهميت ويژه ای بر خوردار بوده و عنصر زندگی زا می باشد. بطور کلی به جانداران وارد می نمايد

تئين، اسيدهای آمينه، نوکلئين، کلروفيل، ليپيدها، الکولوئيدها، فسفاتها، آنزيمها و ويتامينها دارد ازت نقش تعيين کننده ای در تشکيل پرو
در بين منابع اساسی ازت برای تغذيه گياهان، آمونياک بعضی ترکيبات ازتی، اوره، . و در ترکيب مواد آلی سلولها هم شرکت می کند
ازت در ارگانيزم گياهی برای سنتز اسيدهای آمينه، پروتئين و ساير ترکيبات . ام برداسيدهای آمينه و ازت مولکولی هوا را می شود ن

الزم . نيتراتها و نيتريتها تنها قادر نيستند با گروههای کربنيل دار اسيدهای آلی وارد واکنش شوند. مواد آلی مورد استفاده قرار می گيرد
  ١٥درص             ادامه                                                                                                                                       
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  ....آلودگی نيتراتی
نيتريتها برای تشکيل اسيدهای امينه بذکر است که نيتراتها و 

. از آمونياک که خود با اسيدهای آلی ترکيباتی تشکيل می دهد
  . بعمل آمده و از اسيدهای آمينه هم، پروتئين سنتز می گردد

امروز معين گرديده که تبديل نيتراتها به آمونياک در درجه 
 در شرايطی که. اول در ساقه ها و برگهای گياهان به عمل آيد

گياهان بمقدار کافی هيدراتهای کربنی در ترکيب داشته باشند 
تحقيقات انجام شده در . نيتراتها در ريشه احياء می شوند

سالهای گذشته نشان داد که در فعاليت اين فرايند عوامل 
همچنين معين گرديده که در گياهان جوان . مختلفی دخيل هستند

بيش از ) Nitreduktaz(ميزان فعاليت آنزيم نيتروتردوکتاز 
بدين ترتيب آنزيم نيتروتردوکتاز را . گياهان مسن می باشد

  . يکی از عوامل احيای نيتراتها می شود بشمار آورد
پژوهشهای انجام شده در سالهای گذشته نشان داد که در پروسه 

نيتراتها در برگ، آنزيم ) سوخت و ساز(متابوليسم 
کت می نمايند و همين نيتروتردوکتاز بيش از ساير ارگانها شر

هم باعث گرديده بود که نظريه احيای نيتراتها در برگ ها 
کاوشهای بعدی نشان داد که تقليل ميان فرايند . بوجود آيد

تبديل، بر اثر کمبود عناصر معدنی کم نياز بوجود می آمد، 
همچنين معين گرديد که ازدياد اين فعاليت هنگامی بوقوع می 

برای . اصر معدنی کم نياز تأمين می گرددپيوندد که گياه از عن
مثال می توان گفت که مولبيدن فعاليت آنزيم نيتروتردو کتاز را 
تشديد می کند و کمبود اين عنصر باعث تقليل فرآيند تبديل می 

  . گردد
، واناديوم )Mn(در بين عناصر شيميايی بيش از همه منگنز 

)Va ( گوگرد)S( معين . ی نمايد روند اين فرايند را تقويت م
، باعث تجزيه کلروفيل )Zn(گرديده که کمبود عنصر روی 

استفاده . شده و اين عنصر در مبادله ازت شرکت می نمايد
کامل و پرثمر از مواد غذايی موجود در خاک در صورتی 
ممکن می باشد که فر آيند فتوسنتز فعال باشد و اين در 

در واقع . باشدشرايطی امکان پذير است که نور کافی موجود 
. نور يکی از عوامل اساسی فرايند فتوسنتز بشمار می رود

 ميالدی در ١٩٨٥ -١٩٧٠تحقيقات انجام شده در سالهای 
انيستيتوی اگرواکولوژی جمهوری آذربايجان نشان داد که نور 
. در درجه فعاليت آنزيم نيتروتردوکتاز نقش قابل توجهی دارد

 که در سال Cant Liffeاين يافته علمی در پژوهش های 
معين .  ميالدی انجام گرفت نيز مورد تائيد قرار گرفت١٩٧٢

گرديد که در رابطه با قدرت نور تغييراتی در درجه فعاليت 
البته فعاليت فرايند تبديل . آنزيم نيتروتردوکتاز به وجود می آيد

تجمع . را می توان با تأمين شرايط غذايی گياهان تنظيم کرد
کيبات نيتراتی، فعاليت اين فرايند را محدود می بيش از حد تر

. تجمع نيتراتها در گياه در رشد و نمو آن بی تاثير است. نمايد
در ارگانيزم گياهان آمونياک بطورآزاد خيلی کم می باشد و 
ازدياد مقدار آن بخصوص در شرايط فقدان يا کمبود 

  . هيدراتهای کربنی باعث مسموميت گياهان می گردد
 نيتراتی مزارع و کشتزارهای کشور بر اثر استفاده آلودگی

غير علمی و بی رويه از کودهای ازتی بخصوص نيتراتی 
فقدان سيستم علمی تغذيه گياهان کشاورزی، . بوجود می آيد

تمهيدات استفاده از کودها بر اساس تحقيقات علمی باعث سوء 
  . تغذيه گياهان می گردد

هان کشاورزی استان از عامل اصلی تجمع نيتراتها در گيا
جمله سيب زمينی، پيار، هندوانه و صيفی جات، کودهای ازتی 

  معين گرديده . بخصوص کودهای با ترکيبات نيتراتی می باشد

  
  
  
  
  

که تجمع نيترات در گياهان با ميزان کود مصرف شده در 
بطوريکه اگر ميزان کود ازتی را . ارتباط مستقيم می باشد
 کيلوگرم ١٢٠ کيلوگرم تا ٩٠ويج از مزارع سيب زمينی، ه

 بار و در ٥در هکتار برسانيم، مقدار نيتراتها در سيب زمينی 
 بار بيش از مقدار اوپتيمم آن می شود، در اينجا بايد ٦/١هويج 

تذکر داد که ازدياد مقدار نيتراتها در محصوالت کشاورزی 
 بلکه تنها بر اثر استفاده فشرده از کودهای ازتی تجمع نمی يابد

تطبيق کود ازتی در جمع کودهای فسفری و تپاس منجر به 
و هويج ) درصد١٥٠(ازدياد مقدار نيترات در خيار 

  . می گردد) درصد١٢٧(
استان های اردبيل، آذربايجان شرقی، مرکزی، فارس و غيره 
از مراکز بزرگ کشت سيب زمينی و کشت چغندر قند به 

. م در کشور می باشدمنظور توليد بذر و شکر دارای مقام مه
 درصد چغندر قند کشور ٨٠ -٧٥استان اردبيل تقريبأ 

فقدان سيستم دقيق . جمهوری اسالمی ايران را تأمين می نمايد
و علمی تغذيه گياهان کشاورزی بخصوص سيب زمينی، پياز 
و غيره منجر به استقالل بيش از حد کود ازتی بخصوص اوره 

راعی و هم مزارع دچار گرديده که در نتيجه هم محصوالت ز
انجام . آلودگی نيتراتی شده و پيآمدهای خطرناکی دارد

آزمايشات مختلف بمنظور کنترل اکولوژيکی سيب زمينی در 
دشت سراب و زرناس اردبيل نشان داد که مقدار نيتراتها در 

 -٢١٠، ١٠٠ -٢١٠ و ٢٥٠ -٥٥٠سيب زمينی به ترتيب 
 به مراتب بيش از حد  ميلی گرم در کيلوگرم بوده است که١٠٠

 مقدار زيادی ١٩٩٤ -١٩٩٣در سالهای . تعيين شده آن باشد
سيب زمينی توليدی در استان اردبيل از بازارهای خارج بر 

  . گردانده شده که خسارت مالی فراوانی ببار آورد
امروز خاکهای مزروعی دشت زرناس منطقه شام اسبی، 

عی دشت باروق، ارشق، اطراف شهر نير، خاکهای مزرو
مغان آذربايجان شرقی، استان فارس و غيره که کشاورزی 
فشرده موجود بوده و از کودهای ازتی بخصوص اوره بطور 
فشرده و بدون حساب استفاده می نمايند در درجه های مختلف 

آلودگی محصوالت کشاورزی به نيترات باعث . آلوده می باشند
رهای ايجاد موسسات علمی برای بررسی مسئله در کشو

مترقی جهان گرديده و پی آمدهای تجمع نيترات در محصوالت 
  . از طرف دانشمندان شناسايی می گردد

) ١٩٨٦ (Kathaln) ١٩٨٩ (Manağ) ١٩٨٢(محققين 
Hundtetol در آزمايشات دراز مدت خود ) ١٩٨٣( يرماکوف

معين نمودند که ازدياد کود ازتی در جمع کودهای فسفری و 
د مقدار نيترات در گياهان بخصوص پتاس منجر به ازديا

تجمع نيترات در گوجه فرنگی تاثير . گياهان صيفی می گردد
منفی در کيفيت آن می گذارد مقدار مواد سمی را در آن به 

آزمايشات محققين . مقدار قابل توجهی افزايش می دهد
که ازدياد کود ) ١٩٨٦(انستيتوی حاصلخيزی مسکو نشان داد 

 و ٩٠بر اساس فسفر (کيلوگرم در هکتار  ١٨٠ به ٩٠ازتی از 
و ) ٧/١(باعث ازدياد مقدار نيترات فلفل )  کيلوگرم١٢٠پتاس 

) ١٩٨٦(دانشمندان لهستانی . شد) درصد٧/٤(بادمجان 
Szwonek همچنين دانشمندان فنالندی معين نمودند که 

مصرف بيش از حد کودهای ازتی باعث تجمع مقدار نيتراتها 
بطوريکه مقدار نيتراتها در . ی گردددر شويد و ريحان م

 ميلی گرم در يک کيلوگرم ٣٣١ به ١٧٣سبزی مذکور از 
  مصرف کودهای ازتی در مراحل آخری نشو و . رسيده است

  ١٦درصادامه                                            

١٥ 
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نمو گياهان صيفی باعث تجمع مقدار نيتراتها در محصوالت 
  . گياهی می گردد

جود مقدار کافی فسفر دانشمندان همچنين معين نمودند که و
خاک و مصرف کودهای فسفری در مزارع از تجمع نيتراتها 

وجود پتاس هم در . در محصوالت گياهی جلوگيری می نمايد
خاک و مصرف کودهای فسفری در مزارع از تجمع نيتراتها 
در محصول گياهی جلوگيری می نمايد و در ضمن کيفيت 

  . محصول را باال می برد
 در تجمع نيتراتها در محصوالت گياهی در بين عناصر که

نقش موثر دارند و باعث تقليل آن می گردند منگنز، مولبيدن، 
اين عناصر بخصوص در تقليل . بر، مس را می توان نام برد

نيترات در محصول کلم، پياز، هويج، گوجه فرنگی نقش مهم 
در تحقيقات دراز مدت معين گرديد که اسفناح، کاهو، . دارند
. ربچه و شلغم مستعد برای تجمع نيترات می باشندکلم، ت

 ٨/١همچنين معين گرديده که مقدار نيتراتها در اين گياهان از 
در .  گرم در يک کيلوگرم توده گياهی می رسد١٠ميلی گرم تا 

بين گياهان صيفی کلم بيش از همه مستعد به تجمع نيتراتها می 
وفه در حدود مقدار نيترات در يک کيلوگرم چغندر عل. باشد
 ميلی ٩٠٨ گرم، تربچه ٨٧/٢ گرم، پياز ١/١ گرم، خيار ٣/٢

 ميلی گرم معين ٢٨٤ ميلی گرم و هويج ٩٦٩گرم، کاهو 
  . گرديده است

آزمايشات انجام شده نشان داد که نيتراتها در درجه اول در 
بايد ياد آوری کرد که اندام های . توده گياهان تجمع می يابند

ص گياهان صيفی، نيتراتها را بطرف مختلف گياهان بخصو
برگها و ريشه گياهان صيفی . مساوی در خود تجمع نمی دهند

  . نيترات بيشتری را در خود جمع می کنند
. در ساقه، دمبرگ و رگهای مسن بيشتر نيترات جمع می شود

برای مثال می توان گفت که مقدار نيتراتها در دمبرگ گياهان 
معين . ر آنها در برگ می باشدصيفی دو برابر بيش از مقدا

 بار ١٢ تا ٣گرديد که در ساقه اسفناح و شويد مقدار نيتراتها 
آزمايشات انجام شده . بيش از مقدار آنها در برگ ها می باشد

همچنين نشان داد که مقدار نيتراتها در پوست خيار و گوجه 
. فرنگی به مراتب بيش از مقدار آن در بدنه می باشد

ام شده نشان داد که تجمع نيتراتها در بدنه پژوهشهای انج
در گياهانی که . گياهان با مرحله رشد آنها رابطه مستقيم دارد

. دوره وژتاسيون آنها کوتاه است تجمع نيتراتها بيشتر است
معين گرديد که در مرحله مختلف رشد گياهان، مقدار نيتراتها 

ياهی می به مراتب بيشتر از مقدار آنها در مراحل آخر رشد گ
در سالهای آخر محققين اروپايی، خانواده ها و نوع . باشد

گياهان را در رابطه با تجمع نيتراتها در دو گروه طبقه بندی 
  :کردند

 گياهانی که نيترات دوستند و نيترات را در ارگانيزم خود -١
  . تجمع می دهند

  .  گياهانی که نيترات کمی در ارگانيزم خود تجمع می دهند-٢
نجان، کدو، سبزی ها و صيفی جات جزو گياهان گروه باد

گياهانی . اول، نخود، فلفل جزو گياهان گروه دوم می باشند
مانند جعفری، تره، هويج، کلم و خيار در حد ميانی اين گروه 

ترکيبات نيتراتی با گياهان صيفی، سبزيجات، ميوه . قرار دارند
يتراتها همچنين ن. جات وارد ارگانيزم انسان و حيوان می گردد

با آب آشاميدنی هم به ارگانيزم انسان وارد می شوند و بيش از 
 درصد آنها در مدت روز از بدن خارج می گردند بقيه ٧٠

در بدن نيتراتها . نيتراتها در دستگاه گوارش باقی می مانند
  بوسيله بعضی ارگانيزم ها و آنزيمها به نيترات تبديل می 

  
  
  
  

 گوشزد کرد که بر طبق پژوهشهای انجام در اينجا بايد. شوند
شده معين گرديده نيتريت ها نسبت به نيترات ها بيشتر مسموم 

به . کننده بوده و برای ارگانيزم انسان و حيوان خطرناکند
منظور درک هرچه بيشتر خطر ناشی از وجود نيتراتها و 
نيتراتها در ارگانيزم انسان به مکانيزم تاثير آنها بايد توجه 

در شرايط عادی هموگلوبين خود در پروسه تنفس، . دکر
. اکسيژن هوا را گرفته به اوکسی هموگلوبين تبديل می نمايد

نقش اوکسی هموگلوبين خون عبارت از اين است که آنها را به 
سلولها پخش شده و اکسيژن را بخود ملحق کرده اند به تمام 

وگلوبين بدين ترتيب در شرايط عادی هم. نقاط بدن می رساند
در شرايط . های خون وظيفه اکسيژن رسانی را به عهده دارند

ورود نيتراتها و نيترتها به ارگانيزم با هموگلوبين يک ترکيب 
جديد و بادوام به نام مت هموگلوبين تشکيل می دهند و اين خود 
باعث تقليل هموگلوبين در خون می گردد و اکسيژن رسانی به 

  . سلولها تقليل می يابد
% ٢ر ارگانيزم های سالم مقدار مت هموگلوبين در حدود د

در ارگانيزم اطفال بخصوص . هموگلوبين را تشکيل می دهد
نوزادان که قبل از موعد به دنيا قدم می گذارند مقدار مت 

مسئله ای که . هموگلوبين را تشکيل می دهد% ٤هموگلوبين 
ه در نظر دقت محققين را به خود جلب کرده عبارت از آنست ک

ارگانيزم نسبتأ مسن، آنزيم های مخصوص وجود دارند که مت 
هموگلوبين را تجزيه کرده و بدين ترتيب مقدار هموگلوبين را 
در خون افزايش داده و موجب وضع معمولی در ارگانيزم می 

اين نظام آنزيمی در ارگانيزم کودکان و ارگانيزم های . گردد
 و نيتريتی موجب بروز جوان موجود نيست لذا آلودگی نيتراتی

مسموميت و ايجاد آسيب در ارگانيزم شده و در بعضی موارد 
نيتراتها و نيتريتها در ارگانيزم تاثير . به مرگ منجر می شود
اگر مقدار آنها از حد معمولی بگذرد، . شديد و دائمی دارند

ارگانيزم دچار فرايند توليد مت هموگلوبين شده، در صورتی 
برسد، مرض سيانور بوجود % ١٠خون به که مقدار آن در 

 درصد برسد، ٥٠ -٢٠اگر مقدار آن در خون به . می آيد
در صورتيکه . مرض سيانور شديدتر و مزمن تر می شود

و بيش از آن برسد % ٥٠مقدار مت هموگلوبين در خون به 
  . انسان و حيوان از بين می رود

ار کم ولی به طور کلی ورود ازت نيتراتی به ارگانيزم به مقد
در نتيجه . در طول زمان باعث مسموميت همبستگی می شود

همين مسموميت در قلب، ريه و کليه ها تغييرات پوتولوژيکی 
نتيج تحقيقات نشان می دهد که نيتراتها در . به وجود می آيد

ارگانيزم انسان، هم فرآيند مت هموگلوبين را ايجاد می کند و 
آزمايشات . فی بازی می کندهم در سالمتی نسل آينده نقش من

انجام شده روی موش ها نشان داد که در نتيجه تغذيه موشها با 
آن از نوع مواد غذايی که دارای ترکيبات نيتراتی زياد هستند 

همچنين نوزادانی که . در اکثر موارد نوزادان بدنيا می آيند
وجود . زنده می مانند از ضعف کلی جسمانی بر خوردارند

.  مواد غذايی و ارزاق از اين جهت خطرناک استنيتراتها در
که می تواند به کمک آمينه ها و آميدها ترکيباتی را به وجود 

البته نيتراتها نيز سرطان زا می . آورد که سرطان زا هستند
نيتراتها ترکيبات توليد ) رداکشن(در فرايند احيا شدن . باشند

ه شد شده دارای خواص موتاژن می باشد به طوريکه گفت
  ترکيبات نيتروزی سرطان زا بوده و برای سالمتی % ٨٠

  ١٧درصادامه                                            
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  طبق آزمايشات انجام. ارگانيزم انسانها و حيوانات خطرناکند
شده در اياالت متحده آمريکا مدت يک ماه به چند نفر عوض 

 گرم گوجه ٢٠٠ گرم اسفناح، ٣١٠صبحانه عادی، هر روز 
پس .  گرم آبجو داده شد٤٦٠ خوک،  گرم گوشت٧٠فرهنگی، 

از يک ماه خون اين افراد مورد تجزيه قرار گرفت و در نتيجه 
معلوم شد که در هر کيلوگرم چند ميکروگرم ترکيبات 

بدين ترتيب اين نتيجه . نيتروزی سرطان موجود می باشد
بدست آمد که اگر ارگانيزم انسان و حيوان، در مدت متمادی از 

يی که در ترکيب خود نيترات و نيتريت دارند آن نوع مواد غذا
استفاده کنند، قادر به توليد مواد و ترکيبات خطرناک سرطان 

بر آورده های دانشمندان آمريکايی نشان داد که . زا می باشند
مصرف آن نوع از مواد که ترکيب نيتروزی دارد در موشها، 
. خرگوشها و ميمونها باعث بروز مرض سرطان می شود

ر اينکه اين مرض خصوصيت ارثی پيدا کرده و در دو مهمت
در ده سال گذشته، بحث . سه نسل آينده هم خودنمايی می کند

های زيادی درباره نيتراتها در محصولهای غذايی انجام گرفته 
است که در ) Hipotez(علت اين بحثها فرضيه هايی . است

ای مت سالهای گذشته درباره نقش نيتراتها در پيدايش بيماريه
هموگلوبين، بعضی امراض سرطانی و تضعيف نظام دفاعی 

نيتراتها پس از رسوخ به ارگانيزم . ارگانيزم و غيره بوده است
انسان و حيوان در دستگاه گوارش به نيتريت ها تبديل می 

 بار بيش از نيترات ها ١٠قدرت مسموميت نيتريت ها . شوند
ن، هموگلوبين را به نيترات ها در ارگانيزم انسان و حيوا. است

مت هموگلوبين تبديل می کند و ترکيبهای جديد نيستند که 
اکسيژن را حمل در نتيجه خفگی در تمام سلولهای بدن مشاهده 

  . می شود
بيماريهای مت هموگلوبين در ارگانيزم انسان و حيوان وقتی 

 ميلی ٥٠ -٤٠مشاهده می شود که مقدار نيتراتها در آب بين 
  . ی باشدگرم در ليتر م

دانشمند شهير شوروی ) Viktor Kovda(ويکتورکوودا 
 ٩٥مشخص کرد که اگر غلظت نيترات در آن به ) ١٩٧٦(

بيماری شديدتر، بادوام تر و خطرناک . ميلی گرم در ليتر برسد
طبق همين اطالعات، علظت زياد ازت نيتراتی در . تر ميشود

ايی خون آب آشاميدنی و محصوالت غذائی، ترکيبات بيوشيمي
را تغيير می دهد، فعاليت آنزيم ها را تضعيف می کند و 
  . تغييرات پوتولوژيکی در کبد انسان و حيوان بوجود می آورد

طی آزماشهايی که روی حيوانات آزمايشگاهی در شوروی 
سابق انجام گرفت، مدت يک سال به اين حيوانات به عنوان 

 کيلوگرم کلم، معلوم است که در ترکيب هر. غذا کلم داده شد
آزمايشهای طبی نشان داد که در نتيجه .  ميلی وجود دارد٣٠٠

تغذيه حيوانات با محصوالت غذايی نيترات دار، تغييرات 
همچنين . پوتولوژيکی در مقياس سلول در کبد بوجود آمده است

معين گرديده که ازدياد مقدار نيتراتها در خون اين حيوانات 
 در خون باال برده که خطراتی مقدار کلسترول و آالمين را

). ١٩٨٦ و ايوانف ١٩٨١ميشوستين . (برای ارگانيزم دارد
امروزه مشخص شده است که ازدياد نيتراتها در آب آشاميدنی 
و مواد غذايی در درجه اول و بيش از سايرين به کودکان شير 

در چنين شرايطی اطفال به . خوار تاثير منفی می گذارد
در اين بيماران، . لتهابی دچار می شوندبيماريهای مسری و ا

  بيماريهای خونی بخصوص کاهش توليد خون، تضعيف 
  

  
  
  
  
  
  

ميشوستين . سرعت رشد و غيره مشاهده می شود
)Mishostin ( در اين مورد گوشزد می کند که اگر انسان و  

نيترات )No٣% (٥حيوان در مدت يک شبانه روز بيش از 
  الت غذايی جذب نمايد، دچار گرم توده از محصو.در يک کيل

سقط جنين می شود و يا اگر نوزاد به دنيا آمد حتما بسيار 
ضعيف بوده و قدرت مقاومت در برابر بيماريهای مختلف را 

. اين عوارض بخصوص در گوساله ها مشاهده می شود. ندارد
اکثر اين گوساله ها در روزهای اول زندگی به بيماريهای معده 

  . ين می رونددچار شده و از ب
 بررسيهای سالهای آخر، همچنين نشان داد که نيتراتها و 
نيتريتها ترکيبات نيتروزی را بوجود می آورند و آنها بنوبه 
. خود در ارگانيزم جزو ترکيبات سرطانی بشمار می روند

همچنين بررسيهای بعدی نشان داد که از هر صد ترکيب 
 موتاژنی و سرطان نيتروزی تقريبا تمامی شان دارای فعاليت

  .زا بوده و باعث بروز امراض سرطانی می شوند
خواص مهم ترکيبات نيتروزی عبارت از اين است که آنها نه 
تنها در محيط زيست بلکه در داخل ارگانيزم حيوان و انسان 

اساس مساله هم در اين است که ترکيبات . هم بوجود می آيند
از جمله ايزومين، (نيتروزی در ارگانيزم از مواد غيرسمی 

که ) آميد نيترات، و ساير ترکيبات از ازتی توليد ميشوند
برای توليد ترکيبات نيترو در محيط، بايد . سرطان زا نيستند

اينها . آمينه ها و آميدها، نيتراتها و يا نيتريت ها موجود باشند
بر . مواد اوليه برای توليد ترکيبات نيتراتی بشمار می روند

موجود بروز گسترش بيماريهای سرطان طبق اطالعات 
اياالت متحد آمريکا، شيلی، ايالت لنينگراد روسيه در درجه 
. اول با مقدار نيتراتی در آب آشاميدانی، رابطه مستقيم دارد

همچنين در همين تحقيق ها مشخص شده که نيتروسيانور در 
را ) در چهار ماهه اوليه زندگيشان(درجه اول کودکان نوزاد 

ترکيبات نيتراتی باعث بيماريهای جنين مادری .  می کندبيمار
هم می شود و تاثير مسموم کننده ای دارد که در نتيجه هم در 
دوران نوزادی و هم در سالهای بعدی زندگی کودکان در 

بدين در جهان امروزه . خونشان آنزيمها به وجود می آيد
استفاده از کودهای ازتی بخصوص نيتراتی مشکل بزرگی 

  . يجاد کرده استا
امروزه در کشورهای مترقی جهان، نظام کنترل بوم شناسی 

محصوالت غذائی . محصوالت، به فعاليت مشغول می باشند
در بازارها و مغازه . آلوده از بازار خارج و نابود می شود

تمام . های بزرگ دستگاه های نيترات سنج نصف گرديده است
رود محصوالت آلوده به اين تدابير دارای ثمره بوده و از و

آشپزخانه جلوگيری می کند ولی راه حل اساسی مساله نمی 
  . باشد

به منظور جلوگيری از آلودگی محيط و آلودگی محصوالت 
غذايی به نيتراتها در درجه اول بايد نظام دقيق غذايی گياهان 

قفط در اين صورت قادر . کشاورزی تنظيم و تطبيق شود
يتراتی خاک ها، منابع آبی و خواهيم بود از آلودگی ن

محصوالت غذايی جلوگيری کرده و سالمت نسلهای آينده را 
  . تأمين کنيم

  پروفسور دکتر بهروز شکوری
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  در آذربايجان چه می گذرد؟
  حسن روحانی در تبريزوعده های 

حسن روحانی رياست جمهور منتخب يازدهمين دوره 
 که به تبريز رياست جمهوری قبل از انتخابات در سفری
اکنون حسن . دادشت وعده هايی به مردم آذربايجان داد

روحانی بعنوان رئيس جمهور دور يازدهم جمهوری 
طبق آرای اعالم شده اکثريت . اسالمی برگزيده شده است

يکی از مهمترين داليلی . آذربايجانيها به او رای داده اند
رای که اکثريت شرکت کنندگان در انتخابات از آن جمله 

دهندگان آذربايجانی به او رای داده اند، متفاوت بودن 
نظرات او برای حل مشکالت و بر آورده کردن بخشی از 

برای ثبت در . خواسته های اهالی اين منطقه می باشد
تاريخ و ياد آوری آن فراز هايی از سخنان وی را که در 

  . تبريز گفته اند، می نويسيم
ان در پيشينه قيام های ــ شخصيت ها و مردم آذربايج

  .انقالبی کشور نقش بسزايی داشته اند
ــ عده ای انگشت شمار رسانه ملی را به رسانه ميلی 

  .تبديل کرده اند
ــ  دولت من موظف به رفع چالش ها و تحريم ها و 

  .رسيدگی به مشکالتی چون بيکاری می باشد
ــ زنان در دولت تدبير و اميدحقوقی برابر با مردان 

  .هند داشتخوا
ــ  در دولت تدبير و اميد شاهد تاسيس فرهنگستان زبان و 

  .ادب ترکی در تبريز خواهيم بود
ــ ما اهل تسليم در برابر بيگانگان نيستيم ولکن اهلد تقابل 

  و ماجراجويی نيز نيستيم
  .ــ دليل افزايش اعتياد نبود شور و نشاط در کشور است

 کشور استفاده ــ از مديران بومی در مناطق مختلف
  .خواهد شد

ــ  دانشگاه محل امنی برای دانشجو خواهد بود و اخالق 
  .در جامعه  احيا خواهد شد

دستگيری گروهی از جوانا تبريزی يک روز پس از 
  :انتخابات

 خرداد ماه و در پی پيروزی ٢۵عصر روز گذشته، 
ی انتخابات رياست  حسن روحانی در يازدهمين دوره

جمعی از طرفداران وی در تبريز جمهوری اسالمی، 
ها  جهت برپايی جشن و شادی در اين رابطه به خيابان

 .سرازير شدند
 بعد از ظهر و در ٨اين مراسم که از حوالی ساعت 

ی دانشگاه تبريز آغاز شده  حدفاصل ميدان آبرسان و فلکه
بود و تا پاسی از شب نيز با شعارهای گوناگون از جمله 

ادامه "  سياسی آزاد بايد گرددزندانی"شعار محوری 
 شب با ١٠:٣٠داشت؛ در نهايت و در حدود ساعت 

دخالت نيروهای پليس امنيت و نيز اطالعات سپاه با 
ها به پايان  تعقيب شعاردهندگان و ضرب و شتم شديد آن

 .رسيد
ها  ای از جوانان در اين درگيری اين در حاليست که عده

 .منتقل شدنددستگير و به اطالعات سپاه تبريز 

  
  
  
  
  
  

 تن در ٩٠ بيش از در پی جشن پيروزی تيم ملی فوتبال،
 تبريز بازداشت شدند

در پی صعود تيم فوتبال ايران به جام جهانی و سرازير 
ها نيروهای انتظامی بيش  شدن مردم شهر تبريز به خيابان

 .اند نقاط مختلف اين شهر بازداشت کرده تن را در ٩٠از 
بنا به گزارش خبر گزاری ها، در پی تجمع مردم تبريز و 

" زندانی سياسی آزاد بايد گردد"سر دادن شعارهايی مانند 
 تن را ٩٠نيروهای انتظامی با هجوم به اين تجمع بيش از 

 .اند بازداشت کرده
د، بر اساس اين گزارش فعالين دانشجويی بهنام نيکزا

زاده نيز در ميان  امين فريد يحيايی و علی اروج
 .شدگان هستند بازداشت

ماموران امنيتی همچنين روز بعد با مراجعه به منزل اين 
سه دانشجو اقدام به تفتيش منزل و ضبط کتب، کامپيوتر، 

 .اند ها کرده مودم و پرينتر آن
 آزاد  زاد دانشجوی مهندسی مکانيک دانشگاه بهنام نيک

 ١٣٨٨ آبان ١٣تر و در جريان اعتراضات  ز، پيشتبري
  .تبريز نيز بازداشت و پس از مدتی با قيد وثيقه آزاد شد

  در گذشت افشين اسانلو زندانی سياسی 
بنا بر گزارش های رسيده افشين اسانلو، از زندانيان 
سياسی در ايران در پی سکته قلبی در زندان درگذشته 

خرداد پس از سکته در  ٣٠ آقای اسانلو پنجشنبه،.است
زندان رجايی شهر کرج به بيمارستانی خارج از زندان 

خرداد در بيمارستان  ٣١ منتقل شد و صبح روز جمعه،
ساله  ۴٢ او هنگام مرگ.شهيد رجايی کرج درگذشت

او در جريان اعتراض خيابانی مخالفان دولت .داشت
دستگير شد و سال گذشته در به جرم  ١٣٨٩ بهمن ٢۵ در
به پنج سال زندان محکوم " اع غيرقانونی و تبانیاجتم"

  .شد که حکم او در دادگاه تجديد نظر تائيد شد
افشين اسانلو، برادر منصور اسانلو، رئيس پيشين هيات 
مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

به پنج سال  ١٣٨۶ و از فعاالن کارگری بود که در سال
در خارج از کشور به سر می حبس محکوم شد و اکنون 

  برد
هکتار از اراضی آذرشهرتحت تاثير  ٢٠٠دو هزارو

  پسروی آب درياچه اورميه
دو هزار : مدير جهادکشاورزی شهرستان آذرشهر گفت

هکتار از زمين های زراعی و باغی اين  ٢٠٠ و
شهرستان تحت تاثير شديد پسروی آب درياچه اورميه 

در گفتگو با   اتفيروز طلوع حي. قرار گرفته است
اين اراضی در : خبرنگاران با اعالم اين مطلب افزود

حاشيه درياچه اورميه واقع شده وکمبود آب کشاورزی و 
شوری بيش از حد آب چاه های کشاورزی موجب تخريب 

 .خاک حاصل خيز و خشک شدن باغات شده است
  اقدامات مختلفی برای جايگزين کردن : وی گفت 

  ٢٠ ادامه درص                                            
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  تاريبل اميد 

   ارميه گولو
  منيم گوز ياشالريمدی،

  .دوشوب يره گول اولوب

  آحيمدير، فقانيمدير،

  .الله اولوب، گول اولوب

***           

  .سودور، ايچملی دئيل

  . ووروب کيچملی دئيل

  آديندان آد گوتوروب،

  .ارميه بير ائل اولوب

***           

  شاه الرا ايلمه يب، 

  .تاريخ اونا ديمه يب

  بو گون داشيب کوکرييب،

   سئل اولوب -ملتين سئل

***            

  اروميه سسيم وار، 

  .آزادليق نفسيم وار

  قوشولدوم انسانالرا،

  .آرزوالرين چين اولوب

***             

  منيم گوز ياشالريمدی،

  .دوشوب يره گول اولوب

  آحيمدير، فقانيمدير،

  .الله اولوب، گول اولوب

  

  وطن اوالم

   ،سوزوم اوال داشدان کئچن

   .بو عمردن، باشدان کئچم

  قيرت آالم، ساواالندان 

  .گورونمه ميش حيرت اوالم

  هر آرزوم بير قيلينج چکه،

  .دونه گويلرده شيمشه يه

  غمی اريدم،گوزلرده 

  .دئيم، دوغما يورد، گلميشم

  .بوردا يولالر ساالجاغام

  .بيتيب بوردا قاالجاغام

   باشا،–ايشيق سئلی باشدان 

  .  داشا–ديرماشا بو داغا 

  تورپاغا يئنی گون گله،

  .تورپاغيندا اوزو گوله

  . يوردوندا اوزو گوله

  م،کيوردوندا آزادليق ا

  .  چکهنیيائلده کئشيي

  سو دادماز چوللره بئله،

  . آرازين قولالری گله

   اوالن، ات چ–تورپاق آلتدا چات 

  .ئولن آرزو، کام گويره

  داشيندا قاراداغين، بير 

  .ينيازاالر تارئلين آد

  !آغ گونلرينه تن اوالم

   .داغالشيب بير وطن اوالم



 
 
 
 
 
 

  ....در آذربايجان
 

 آب و محصوالت زراعی و باغی مناسب و سازگار با وضعيت
هوايی محيط و شوری زمين ها انجام شده و کشت درختان 

 .ده استپسته در اين مناطق نتيجه خوبی دا
تاکنون : مدير جهادکشاورزی شهرستان آذرشهر اظهارکرد 

هکتار از اراضی بخش گوگان در حاشيه درياچه  ٨٠ در
اورميه درختان پسته کشت شده و اين کار به جهت سازگاری و 

  .عالقمندی باغداران و زارعان در حال توسعه است
برای آشنايی بيشتر کشاورزان : طلوع حيات خاطرنشان کرد

ا نحوه کاشت و نگهداری درختان پسته در مناطق زراعی ب
شوره زار از طرف جهادکشاورزی يک دوره آموزشی برای 
باغداران و صاحبان مزارع زراعی حاشيه درياچه اورميه 

  .برگزار شده است
وی با اشاره به کمبود آب کشاورزی در بخش گوگان و 

و دهستان شيرامين بر جايگزين کردن محصوالت کم آبی 
  .استفاده از شيوه جديد آبياری تاکيد کرد

طلوع حيات همچنين از انتخاب روستای قشالق بخش گوگان  
به عنوان پايلوت حفظ وضعيت موجود کشاورزی با استفاده از 

  .راه کارهای جديد علمی در حاشيه درياچه اورميه خبر داد
هزار هکتار اراضی  ٢٧ گفتنی است در شهرستان آذرشهر

اغات ديم و آبی وجود دارد که ساالنه زراعی و ب
هزار تن انواع محصوالت کشاورزی از  ١٣٠ حدود
  درصد سير استان در اين منطقه توليد می شود ٩٠ جمله

حامد منصوری، کارشناس آب و دانش آموخته کارشناسی 
ارشد رشته زهکشی و آبياری، در رابطه با بحران درياچه 

واهيم مشکل درياچه اگر بخ: گفته است» شرق«اروميه به 
اروميه را فارغ از سهم عوامل طبيعی مانند خشکسالی و ديگر 
موارد بررسی کنيم به نظر من بيشترين سهم وزارت نيرو در 

های آبياری و زهکشی در  کاری در احداث شبکه زمينه کم
های منتهی به  حومه درياچه اروميه و بر روی رودخانه

و زهکشی بسياری از درياچه است، چرا که شبکه آبياری 
هايی که حوزه آبريزشان درياچه اروميه است تکميل  رودخانه

 سال پيش اجرای اين طرح به 40در حالی که . نشده است
کارشناسانی از کشور چکسلواکی سپرده شده بود و آنها بخشی 
از پروژه را انجام داده اما با وقوع انقالب کار نيمه تمام ماند و 

هزار هکتار از حوزه آبريز 17ی حدود شبکه آبياری و زهکش
  » .درياچه اجرا نشد

 34با وجود گذشت «: اين کارشناس مسايل آب در ادامه افزود
  سال از انقالب وزارت نيرو که متولی اجرای اين کار بود تنها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ها را به شبکه آبياری و  هزار هکتار از اين زمين حدود پنج
 بدون طرح هزار هکتار 12زهکشی مجهز کرد و همچنان 

اين مساله از آن رو مهم و دارای اهميت بسيار . مانده است
است که بدانيم سطح راندمان در آبياری سنتی که در اين منطقه 

درصد است، اما اگر اين  30رواج دارد، کمتر از هم بسيار 
های آبياری تحت  شد با توجه به راندمان روش کار اجرا می

، اگر شبکه آبياری و درصد است 80 تا 70فشار که بين 
ها راندمان آبياری به  شد و در همه اين سال زهکشی تکميل می

رسيد، آنگاه حجم بسيار زيادی از آب هدر رفته  اين سطح می
  » .ريخت شد و به درياچه اروميه می ذخيره می

با  ساخت سدهای متعدد در عالوه بر آن کارشناسان معتقدند 
بين رفتن تعادل منابع آبی حوضه آبريز درياچه اروميه و از 

در اين حوزه؛ همچنين استفاده بيش از حد استاندارد از منابع 
های تاثيرگذار بر درياچه اروميه و احداث  آبی مانند رودخانه

هزار چاه غيرمجاز برداشت آب در حوزه درياچه  20بيش از 
 وقوع خشکی در درياچه  اصلیاروميه، به عنوان داليل

  . استاروميه مطرح 
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 کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                 ١٣٩٢ تير ١٠٤ شمارهدوره پنجم

انقالبی وظيفه يک آذربايجان دمکرات فرقه به مالی کمک

  :بانکی ماحساب 
Iranli Mohacirlar Camiyyati 
Azerbaijan Republic 
Kapital Bank, Branch: Yasamal 1 
SWIFT: IIAZ2X 
*USD*  
Accont: 33180018403302338103 
Corr.Accont: 36089289 
Citibank N.A./New York, USA 
SWIFT: CITIUS33 
*EUR*  Accont: 
33180019783302338103 
Corr. Accont: 11347403 
Citibank N.A./London 
SWIFT: CITIGB2L  

 ودیاميرعلی الهر: باش رداکتور
  قزئت تحريريه هئيتی طرفيندن نشر اولونور

  قزئتين آرتيريب، ياييمی آزاددير
commk adf@  mail info -E 
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