
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                                 ١٣٩٣ تير ١١٤ شماره  دوره پنجم 

 تا عمل تياز واقع
   کشورتي جمعشي به شعار افزاینگاه

 
 کشور را به ازي نیاپي پی در چند سخنرانی جمهور اسالمرهبر
 نی کشورگوشزد کرد و از آنهاخواست تا اني به مسئولتي جمعشیافزا

 موقع ی بیاري و بزعم بسی سخنان ناگهاننیا. رندي بگیمسئله را جد
 دی و ارباب جرای گروهی رسانه هااني در میبازتاب گسترده ا

 نی را به خود مشغول کرده، ای عمومار که افکی سئوالنياول. داشت
 و با کدام یازي کشور بر اساس چه نتي جمععی سرشیاست که افزا

 ،یاسي که کشور با بحران سی لحظه حساسنيامکانات آن هم در چن
 انياز م.   شده استیزی روبرو است، طرح ری و اجتماعیاقتصاد

 کتری نزدتي وجود دارد که با واقعهیرائه شده دو نظر ای هاليتحل
 از آن است که با توجه به به باالرفتن سن ی حاکهی نظرنياول. است

 ی در شهرهاسمی و رشد سکوالری به تک فرزندلیازدواج، تما
 هراس را بوجود آورده نی مذهب هستند، اعهي که شیبزرگ و مرکز

 کشور را از دست تي جمعتیر اکثانيعي نه چندان دور، شندهیکه در آ
 دوم بر ليدر تحل.  روبرو شودی چالش جدابدهند و حکومت ب

 بحران زده از پس ی حاکمان کشورهایهمگان روشن است که وقت
 ندارند، مگر ی برون رفت از آن راه حلی براندی آیمشکالت بر نم

 با طرح شعار ای به جنگ آن بروند و گری دینی با بحران آفرنکهیا
 به آن مشغول ی مدتی را برای  افکار عمومی اما جنجالیرع فیها
 رشد ميزان یها  آمار شاخصی اول با بررسنهيدر زم.  ندینما

 و باال رفتن ميزان فقر به عنوان دو عامل مخرب با دوام یبيكار
 کردن ی عملی برایی نسبت ازدواج به طالق جای منفبيخانواده و ش

 .آن وجود ندارد
 ٢                         ادامه درص                                            

 

  ! بادی و خاطره رفيق فريدون ابراهيمي گرامادي
 

   روز اول خرداد، درصبح
   خيابان ستارخان تبریز، 

  ی باغ گلستان، مردیجلو
   استوار به ی با گامها

  . طرف چوبه دار رفت
   به چوبه اعدامیوقت

  از  پر ی رسيد، نگاه
  نفرت به دژخيمان

 : انداخت و به آنها فرمان داد
 ....."طناب را به گردنم بياندازید"

 ی دميد؛ ستاره ای بعد ؛ زیر اولين انوار آفتاب، که میدقایق
فریدون :  شدی ایران جاویدان میدیگر در آسمان رزم خلقها

  .یابراهيم
 قهرمان ، فرزند برومند خلق آذربایجان، عضو کميته رفيق
 ی فرقه دموکرات آذربایجان، نماینده مجلس ملیمرکز

 ، یآذربایجان، دادستان کل آذربایجان در دوران حکومت مل
 .بود

پدرش .  در شهر آستارا متولد شد1297 آبانماه 29 در فریدون
 از روشنفکران دوران خود بود، که در سال ی ابراهيمیغن

 ميرزا ی پس از تشکيل فرقه عدالت در رشت ، به رهبر1297
مبادرت به تاسيس تشکيالت فرقه )سيروس(محمد آخوندزاده 

 شرکت ، پس از 1299 در تيرماه یو. عدالت در آستارا کرد
 حزب ی بنيانگذاریدر اولين کنگره فرقه عدالت در شهر انزل

 یکمونيست ایران، تشکيالت این حزب را در آستارا پایه گذار
       .کرد

 ٣                             ادامه درص                          

 در اين شماره

  ٥                    ص      یدر گذشت پروفسور دکتر بهروز شکر

  ٦    ص                  یبمناسبت درگذشت رفيق صابر امراه

  ٧  ص             مجلس کردميصلح با کردها را تقد  حهياردوغان ال

  ٧                          ص مي کنیسدار خود پایخي تاریاز سنت ها

  ٨ص                                   آنیامدهاي و پستي زطيمسائل مح

  ١٢           صمشروطه آناياساسي ايرانين دولت قورولوشوندا

 ١٥            ص نسبی احمدني حسیبه مناسبت آثار واقع گرا

  هي اروماچهينشست کارگروه نجات در
 

   استی رتیوشته سا نبه
  کشنبهی روز یجمهور

   جلسه ١٣٩٣ ري ت٨ 
  اچهیکارگروه نجات در

    با حضور هي اروم
  سي رئیحسن روحان

  .  جمهور برگزار شد
 خود قبل از انتخابات یغاتي تبلی در سفرهایحسن روحان

 وعده داده بود در صورت ازدهمی دور ی جمهوراستیر
 خود ی کارهاتیلور ا را دهي اروماچهیانتخاب شدن نجات در

 به ی روحانی سال از انتخاب آقاکی از شياکنون ب. دهديقرار م
 ی و ثمره وعده هاجهينت.  گذردی مازدهمی دولت سيعنوان رئ

 نیا.  باشدی مهي اروماچهی کارگروه نجات درليداده شده، تشک
 ی های که از نگرانی ملموسی اقدام عملچيکارگروه تا بحال ه
 بکاهد انجام نداده هي اروماچهی دردنک شمردم در مورد خش

  .است
 ٤                                                           ادامه درص

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

 



 
 
 

  ... تا عملتياز واقع
  
 دفتر آمار و اطالعات رکلی اکبر محزون  مدی گفته علبه

 آمار جمع نی سازمان ثبت احوال کشور براساس آخریتيجمع
هزار نفر 692 و ونيليم12ها در کشور  تمام ازدواج نکرده

افراد در سن ازدواج که هنوز «فراد در سه گروه  انیاست که ا
 و »یافراد در سن خطر تجرد قطع«، »اند ازدواج نکرده

 14 و در مجموع رنديگ ی قرار م»یافراد در سن تجرد قطع«
.  مجردان در کشور استی هزار نفر آمار تمام992 و ونيليم

 هم رو به رانیآمار طالق در ا. ستي همه ماجرا ننیاما ا
 شی افزاتيوضع  رانی کل مرکز آمار اریمد .  استشیافزا

 در 1365در سال «:  کندی محی تشرني چنرانیطالق را در ا
 هزار طالق در کشور ثبت 30 هزار ازدواج، 340برابر هر 

 ۴٧٩ داشت و به شی افزا١٣٧۵ آمار در سال نیالبته ا. شد
 نیا. دي طالق رس٨١٧ هزار و ٣٧هزار ازدواج در برابر 

 آمار ازدواج یعنی داشت؛ شی باز هم افزا1381ر سال آمار د
 نفر هزار 67 ی هزار و آمار طالق به باال650 یبه باال
 آمار مربوط به طالق بنا نی که البته اکند ی مدي تاکیو» .ديرس

 بشود یشمار  عدم ثبت در دفاتر ممکن است دچار کملیبه دال
 با 1385ا  ت1365 یها  سالني که ما در بدیگو یاما آمار م

 .»میا  طالق مواجه بودهشیافزا
 جوانان به ازدواج لیتما  باهر جامعه شناس، درباره عدمنيحس

 حساب ساده کیماجرا «: دیگو ی آمار طالق مشیو افزا
 لي تشکی براخواهد ی ما دلمان نمنکهیا. دودوتا چهار تاست

 یی به تنهاندیگو یها م جوان. مي به خودمان زحمت بدهیزندگ
 ی کسیجوابگو دی را دارد که نباتی مزنی کردن حداقل ایزندگ
 نبودن طور نيها به نظر آنها باال رفته و هم توقع خانم. یباش
 آنها نتوانند شود ی و عدم امکانات مناسب باعث می شغلتيامن
 ». باشنددواري امشان ی زندگندهیبه آ

 ی مجلس شورای اجتماعونيسي عضو کمی افخمشهروز
 ی درستطی جوانان ما شرایوقت... « : دیگو ی مزي نیاسالم
 اگر تن به ازدواج ی دو نفره ندارند، وقتی زندگکی ثبات یبرا

دار شدن فکر نکنند   به بچهگری ددهند ی محيهم بدهند ترج
  .»ترسند ی مها نهی چراکه آنها از هزکنند ی ازدواج نمنیبنابرا

دي هاي اقتصا به گزارش روز نامه اعتماد، مطالعه شاخص
آننده در  ميزان بيكاري و ميزان فقر به عنوان دو عامل تعيين

 بيانگر این است آه ميزان 1380آشفتگي اقتصادي در دهه 
بيكاري در این دهه افزایش قابل توجهي داشته و ميزان فقر 

در همين بازه زماني . شيب صعودي قابل توجهي داشته است
انواده و نسبت بررسي ميزان بيكاري و ارتباط آن با دوام خ

دهنده رابطه معكوس است؛ به این  ازدواج به طالق، نشان
، ميزان طالق 80ترتيب آه با افزایش بيكاري در طول دهه  

  . افزایش پيدا آرده است
دهد افزایش ميزان عمومي  بررسي این روند همچنين نشان مي

یابد آه ميزان  طالق زماني روند صعودي با شيب بيشتري مي
آمارهاي رسمي . ميزان فقر افزایش داشته استبيكاري و 

بيانگر این است آه شاخص نسبت ازدواج به طالق آه روند 
دار   آغاز آرده با افزایش معني1383نزولي خود را از سال 

اي آه از سوي  هاي مطالعه یافته. فقر و بيكاري همراه است
دآتر حسين راغفر، رضا نوبخت و همكاران انجام شده و 

شناسي ارائه شد،   نتایج آن در هفتمين همایش جعيتبخشي از
 1380دهد، روند طالق و شيب افزایشي آن در دهه  نشان مي

در این تحقيق . همگام با افزایش نرخ فقر در آشور بوده است
بررسي ميزان بيكاري در دوره مورد مطالعه و ارتباط آن با 

ابطه دهنده ر دوام خانواده و نسبت ازدواج به طالق، نشان
هاي  براساس این پژوهش، نابساماني و شوك. معكوس است

گيري و  آند آه قدرت تصميم اقتصادي وضعيتي را ایجاد مي
ناامني . شود ها مشكل مي تحليل مساله براي اعضاي خانواده

هاي اجتماعي  اقتصادي به وجود آمده همچنين در ایجاد آنومي
براساس نتایج این . آننده دارد ها نقش تعيين ه و خمودگي خانواد

هاي اقتصادي آه نرخ فقر و ميزان  تحقيق نابساماني و شوك
آننده  آیند، از عوامل تشدید بيكاري از شواهد آن به شمار مي

  .هاي اخير بوده است هاي ایراني در سال انحالل خانواده
یكي از متغيرهاي مورد مطالعه و تاثيرگذار بر طالق ميزان 

ایج این پژوهش دانشگاهي نشان داده نت. بيكاري ساالنه است
هایي آه افراد از تحصيالت پایيني  ها در خانواده تنش

برخوردارند و نيز بيكار و داراي درآمد آم هستند بيشتر و 
ثباتي شغلي، به ویژه بيكاري و رضایت زناشویي  رابطه بين بي

روند ميزان بيكاري . یي قوي است و زندگي خانوادگي رابطه
ر ایران، اگرچه همراه با نوساناتي است اما از  د1380دهه 
 به 1389 به بعد روند افزایشي داشته و در سال 1383سال 

 و 1391هاي  این روند در سال. رسد باالترین حد خود مي
این آاهش آه از . آند  آاهش محسوسي را تجربه مي1392

 درصد در 12 تا 1389 درصد در سال 14ميزان نزدیك به 
بررسي روند ميزان بيكاري و .  است1391 و 1390هاي  سال

دهد با افزایش ميزان بيكاري از  ميزان عمومي طالق نشان مي
، ميزان عمومي طالق نيز روند صعودي خود را 1383سال 

 تا 1385هاي  با آاهش ميزان بيكاري در سال. آند آغاز مي
 ميزان عمومي طالق نيز در این سه سال آاهش اندآي 1387
 با افزایش دوباره ميزان بيكاري 1387اما از سال . آند پيدا مي

یابد اما این افزایش با  ميزان عمومي طالق نيز افزایش مي
روند شاخص نسبت ازدواج . شدت و شيب بيشتري همراه است

به طالق در ارتباط با ميزان بيكاري، همانند شاخص ميزان 
، عمومي طالق است و با افزایش ميزان بيكاري در جامعه

به نظر . یابد داري مي نسبت ازدواج به طالق نيز آاهش معني
رسد عوامل اقتصادي دیگر مانند ميزان تورم، از طرفي  مي

هاي اقتصادي اشتباه نيز تاثيرات ميزان  ها و سياست تحریم
بر اساس استنباط نویسنده از . بيكاري را افزایش داده است

ناشي از واآنش هاي این تحقيق، این موضوع  نتایج و یافته
  .هاي اقتصادي است مسائل اجتماعي به آشفتگي

دیدگان  بر اساس آمارهاي منتشره از سوي دفتر امور آسيب
-1375هاي  سازمان بهزیستي آشور، طالق در ایران بين سال

 سير صعودي بسيار آرام داشته و پس از آن به مدت پنج 1371
 به بعد با شتاب 1380سال این روند تقریبا ثابت بوده و از سال 

هاي گذشته افزایش داشته است؛ به  بيشتري نسبت به سال
 با توجه به آمارهاي سازمان ثبت 1388طوري آه در سال 
 داشته 1387 درصدي نسبت به سال 13احوال آشور رشد 

 در 1389این در حالي است آه نرخ طالق در سال . است
ه و به  درصد رشد داشت1/9 به ميزان 1388مقایسه با سال 

 ازدواج، یك طالق به ثبت رسيده 5/6بيان دیگر در مقابل 
  . است

 نيز شيب صعودي معنادار 1390 تا 1383تعداد طالق از سال 
شاخص نسبت ازدواج به طالق در . و قابل توجهي داشته است

 به بعد 1383دهد این نسبت از سال   نشان مي1380طول دهه 
  تر و   به بعد سریع1387آاهش داشته و شيب آاهش از سال 

  ٣                    ادامه درص                                       
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  ... تا عملتياز واقع
  
  

  ها نسبت به تعداد این یعني اینكه تعداد طالق. تندتر شده است
 به 1387این افزایش از سال . ها افزایش داشته است ازدواج

 روند 1392 تا 1390ي ها بعد بيشتر بوده است و در سال
  . تقریبا ثابتي را طي آرده است

همچنين بررسي روند طالق بر اساس طول دوره زندگي نشان 
دهد تعداد افرادي آه طول زندگي مشترك آنها تنها یك سال  مي

این .  به بعد افزایش داشته است1383بوده است از سال 
اما از  با شيبي نسبتا تند است 1387 تا 1383افزایش از سال 

 1377 به بعد روند نسبتا ثابتي در مقایسه با سال 1387سال 
براساس آمارهاي رسمي بررسي روند طالق بر اساس . دارد

طول دوره زندگي بيانگر این است آه تعداد افرادي آه طول 
 به 1383زندگي مشترك آنها تنها یك سال بوده است از سال 

   با 1387 تا 1383ل این افزایش از سا. بعد افزایش داشته است
  

  
  
  
  
  

 به بعد روند نسبتا ثابتي 1387شيبي نسبتا تند است اما از سال 
 ی جمهوری آماریشاخص ها. دارد1377در مقایسه با سال 

 زاد شی به افزاتي جمعقی که تشودهدي بوضوح نشان میاسالم
 زي است که مطرح کنندگان آن نی پشتوانه ایو ولد تنها شعار ب

 و امکانات تي و دور از واقعی عملري که غندداني میبخوب
 شعار نی کنندگان اانيمگر مقصد ب.  باشدیموجود کشور م

 هم که شده ی مدتی تا آنها بتوانند براد مردم باشی ذهنتيمشغول
 که پس از آن ميني بیم.  موجود سرپوش بگذارندیبر بحران ها

 ی متمادی شود و روزهای مسئله حجاب و عفاف مطرح مزين
.  پردازندی و مذمت آن مبي به معمی رژی گروهیرسانه ها

 استي سی تداوم و بقای برامی سال است که رژی از سشيب
 ها ی بحران سازنی خود به انواع و اقسام ای مردمري غیها

 دارند نهي زمنی در ایمردم کشور ما  تجربه کاف. مشغول است
 .از باشد ترفندها بر آنها کارسنی تر از آنند که اهیو آبدد

  ! بادی و خاطره رفيق فريدون ابراهيمي گرامادي
  

 که در دانشکده ی ، زمان1320 در سال ی ابراهيمفریدون
حقوق دانشگاه تهران مشغول تحصيل بود، به صفوف حزب 

 شرکت فعال و ی در جنبش دانشجوییو. توده ایران پيوست
 اول ی خود را از سالهای ادبی فعاليت هایو. موثر داشت

 شروع به نوشتن مقاالت یرود به دانشگاه آغاز و بزودو
 .رد کیسياس
 ؛ پس از تاسيس روزنامه آژیر ، توسط سيد 1322 سال در

 با این روزنامه کرد و ی ، شروع به همکاریجعفر پيشه ور
فریدون در . در همين سال به عضویت هيئت تحریریه درآمد

 آن یان داخل امپریاليسم و سرسپردگی خود به افشایمقاله ها
 یقاالت همزمان با فعاليت در روزنامه آژیر میو.  پرداختیم

این .  نوشتی درج در نشریات حزب توده ایران مینيز برا
" رهبر" حزب، روزنامه یمقاالت بطور منظم در ارگان رسم

ارگان " ظفر"، روزنامه " مردم "یروزنامه ضد فاشيست
ران و  کارگی اتحادیه های متحده مرکزی شورایرسم

.  رسيدی به چاپ میزحمتکشان ایران و سایر مطبوعات مترق
و " آذربایجان"، "خاور نو "یدر آذربایجان نيز با روزنامه ها

 کرد و مقاالت ی میسایر مطبوعات دموکراتيک همکار
 . نوشتی روز می و سياسی در تحليل مسائل اجتماعیزیاد

 یق سياس در رشته حقو1324 در خرداد ماه ی ابراهيمفریدون
 ی عالوه بر زبان مادري، به زبانهایو. فارغ التحصيل شد

در این زمان از .  تسلط کامل داشتی ، فرانسه و عربیفارس
طرف وزارت امور خارجه و روزنامه اطالعات بارها به او 

 وظيفه او که خدمت به خلق را یول.  شدی میپيشنهاد همکار
رد کرد و به  مذکور را ی خویش ميدانست، پيشنهادهایاصل

  .سرزمين زادگاهش آذربایجان برگشت
 فرقه دموکرات ی ماده ا12 فراخوان 1324 شهریور ماه 3

در این اعالمييه از خلق آذربایجان . آذربایجان منتشر شد
 با هم متحد ی مبارزه در راه آزادیدعوت شده بود که برا

این فراخوان مورد استقبال طبقات زحمتکش قرار . شوند
 ن این زمان تشکيالت حزب توده ایران در آذربایجادر. گرفت

  . کردیبا فرقه دموکرات آذربایجان اعالم همبستگ
، ارگان "آذربایجان"، روزنامه 1324 شهریورماه 14 در

 یفریدون ابراهيم.  فرقه دموکرات آذربایجان منتشر شدیرسم
مقاالت . کرد" آذربایجان" با یدر این زمان شروع به همکار

 ی در بيداریرباره تاریخ تمدن آذربایجان نقش مهمفریدون د
  . خلق آذربایجان داشتیحس غرور مل

 در اولين کنگره فرقه دموکرات آذربایجان، ی ابراهيمفریدون
 نفر از نمایندگان خلق 237،با شرکت 1324 مهرماه 9که در 

پس از . آذربایجان در تبریز تشکيل گردید، شرکت داشت
 خلق آذربایجان، یيئت حکومت ملتشکيل مجلس مؤسسان ، ه

 أس در ری شد و سيد جعفر پيشه وری نفر تشکيل م39که از 
  .آن قرار داشت، تعيين گردید

 نيز جزء این هيئت انتخاب و سپس به سمت ی ابراهيمفریدون
  .دادستان کل آذربایجان منصوب شد

 آذربایجان با ی در مذاکرات هيئت نمایندگی ابراهيمفریدون
 19 دولت قوام السلطنه، که در تاریخ یدگهيئت نماین
این .  شد شرکت داشتی در تهران انجام م1325اردیبهشت 

  .مذاکرات، پس از پانزده روز، بدون نتيجه پایان یافت
، به آذربایجان وحشيانه 1325 آذرماه 21 شاه مخلوع در یوقت

 خود، در ی رفقای همراه با تعدادیحمله کرد فریدون ابراهيم
 34 سنگر گرفته بودند و پس از یتمان کميته مرکزداخل ساخ

  : گفتیاو در زندان م. ساعت نبرد مسلحانه دستگير شدند
ما به عفو این آقایان . هرگز از دولت و شاه طلب عفو نکنيد" 

 ". فرستيمیو شاه لعنت م
 

 در ی گزارش مالقات خود را با فریدون ابراهيمیخبرنگار
  :تزندان تبریز چنين نقل کرده اس

 انجام ی چه کارهاییاز او پرسيدم شما در دوران دادستان" 
  دادید؟

 را ی و کسانیما به پرونده زندانيان رسيدگ:  در پاسخ گفتاو
 شده بودند آزاد ی زندانیکه بيگناه و بر اساس قوانين ارتجاع

از حقوق خلق دفاع کرده و آنها را از ظلم هيئت حاکم . نمودیم
  .فاسد نجات دادیم 

پس آن خلق کجا هستند و چرا خواستار مرگ شما :  کردمسوال
  شده اند؟
 که خواستار مرگ امثال من هستند، هيئت یکسان:  دادجواب

 باشد ، که به دستور اربابان یحاکمه مرتجع تهران م
   خلق ما ، این یامروز دست و پا. امپریاليست خود عمل ميکند
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  .... و خاطره رفيقادي
  

  ان زحمتکش و همچنين زبان و قلمکارگران و دهقان
 ی اسارت هميشگیاما این زنجيرها. روشنفکران ما بسته است

  ." ایشان باز خواهد شدی و به دست تواناتنيس
 مدت شش ماه تحت سخترین شکنجه ها ی ابراهيمفریدون
 ی کرد و با افتخار میاو تمام سختيها را تحمل م.  بودیزندان
  :گفت 

 و سعادت یم را در راه آزاد عمریمن بهترین سالها"
در این . زحمتکشان آذربایجان و سراسر ایران صرف نموده ام

. مدت تالش کرده ام این وظيفه خود را شرافتمندانه انجام دهم
از این رو .  مبارزات خلق تربيت شده امیمن در ميان شعله ها

 که در ی دانم و به راه مبارزه مقدسیخود را در خدمت خلق م
در این مراحل آخر مبارزه نيز .  کنمیه ام افتخار مپيش گرفت

  ".اراده و جسارت خود را حفظ خواهم کرد
 دادگاه رژیم مخلوع با قاطعيت از ی در دفاعيات خود در بیو

 کرد و جنایات ی خلقها و زحمتکشان ایران دفاع میحق تمام
او در .  شان را افشا نمودیامپریاليسم و نوکران سرسپرده داخل

  : از سخنان خود گفته بودیقسمت
 یکسان.  کنندی است که عرق ریزان کار میآینده از آن کسان"

 پينه یاین دستها. که دستهایشان از شدت کار پينه بسته است
 تمام زندانها و شکنجه گاهها را خواهند گشود و یبسته درها

   خواهد یروز. تمام جالدان و ستمکاران را نابود خواهند کرد
  
  

  
  
  
  

 از حقوق خود را ایران ی که خلقهای کسانی که تمامرسيد
 آنها را لگدمال کرده یمحروم نموده ، فرهنگ و افتخارات مل

 ی خود از طال انسانهای پر کردن جيبها و کيسه هایاند و برا
 یزحمتکش را تحت استثمار قرار داده اند، مجبور به جوابگوی

  ".د خود در مقابل خلق خواهند شیجنایات و خيانتها
دو روز قبل از .  رژیم به رزمنده پوالدین اعدام بودپاسخ

 را که هنگام عزیمت یاعدام، او خواست که کت و شلوار مشک
به پاریس جهت شرکت در کنفرانس صلح تهيه کرده بود، 

 یدر تمام طول شب اعدام با رفقا. برایش به زندان بفرستند
تماع و خلق او از وظيفه انسانها نسبت به اج. خود صحبت کرد

سحرگاه، .  توأم با مبارزه سخن ها گفتی زندگیو از شيرین
 یپس از اصالح صورت، کت و شلوار خود را با پيراهن سفيد

در این کار . بر تن کرد و کراوات سرخرنگش را به گردن زد
 از یاو در مقابل تعجب بعض. نهایت سليقه را به خرج ميداد

  :رفقا گفت
 و شرافت گذرانده ایم، چرا یبا پاک خود را یما تمام زندگ" 

  " پریشان ظاهر شویم؟یباید زیر چوبه دار با حالت
 ، 1326 صبح روز اول خرداد 4 در ساعت ی ابراهيمفریدون

او با .  باغ گلستان اعدام شدیدر خيابان ستارخان تبریز، جلو
 تمسخرآميز ی محکم به سمت چوبه دار رفت و با حالتیگامهای
فرت به جالدان حکم کرد که طناب را به  پر از نیو نگاه

  .گردنش بياندازند
جوانان مبارز .  این روز خلق آذربایجان در ماتم فرو رفتدر

 یکميته ها" در تبریز دست به تظاهرات و اعتراض زدند و 
 .تشکيل دادند" انتقام

 
 هي اروماچهينشست کارگروه نجات در

 
 تيت که وضع از آن اسی حاکدهي رسیاخبار و گزارش ها

 ها یجانیآذربا.  شودی ممتري هر روز وخهي اروماچهیدر
 هي اروماچهی اطراف دری شهرها و روستاهانيبخصوص ساکن

 یري جلوگی داده شده برای خواهند تا به وعده هایاز دولت م
 راهکار ها ی که بررسدیشا.  عمل کندهي اروماچهی دراءيو اح

  . نماندی باقی اثرچهای از درگریآنقدر به درازا بکشد که د
 نوشته ني نشست چننی در مورد ای جمهوراستی رتی  سا
  :است
 در جلسه کشنبهی روز ستی زطي محی عالی شوراسیي ر

 با تشکر از گزارش مطالعات ه،ي اروماچهیکارگروه نجات در
 در دی نباهي اروماچهیدر:  ارائه شده، اظهار کردیکارشناس
ده است تا هر مقدار که  رها شود و دولت آمای کنونتيوضع

 ني را تأماچهی درنی ایاي احیها نهیضرورت داشته باشد، هز
  .کند
 کردن نهي روان و بهیها  انتقال آبنهي در زمی هر طرحیاجرا

 آثار یی منوط به شناسایمصرف آب در حوزه کشاورز
   آنها استی و اقتصادیاجتماع
 طیشرا ستی زطي که با حفاظت از محداند ی خود مفهي وظدولت
  کنداي مطلوب و سالمت مردم مهی زندگیرا برا

 است که ادامه روند یا ژهی وطی شرای داراهي اروماچهیدر* 
 مردم منطقه و ی برایانباری آثار زتواند یخشک شدن آن م

  کشور به دنبال داشته باشد
 کارگروه با نیا: هي اروماچهی کارگروه نجات درسیير

 از دانشگاه ی و خارجی متخصص داخل500 از شي بیهمکار
 نی ایاي احنهي موجود در زمی مختلف همه راهکارهایها

 را مورد مطالعه قرار داده و آماده است تا با دستور اچهیدر
 هي اروماچهی نجات دراتي عملنده،ی از هفته آ،ی جمهور سیير

   بزندديرا کل
 مقرر شد تا عالوه بر هي اروماچهی جلسه کارگروه نجات دردر

 ه،ي اروماچهی دری اصلکرهي آب روان منطقه به پیساز روان
 شن ،ی مالچ پاشقی و از طریی شناسازگردی ردي تولیها کانون

   شودتي تثبزگردهایو ماسه و آب، حرکت ر
 اچهی دریاياز نگاه دولت، نجات و اح:  گفتی جمهورسیير

 ری همزمان سایاي احی برااري معکی به عنوان هياروم
رو هستند   روبهیا دهی که با مشکالت عدها در کشور است تاالب

 .ها مد نظر دولت است  مجموعه تاالبیايو حفظ و اح
 مختلف، از جمله در یها دگاهی با اشاره به دی روحاندکتر

در :  گفته،ي اروماچهی خزر به دریایخصوص انتقال آب در
 ی علمیها تي همه جوانب و ظرفدی بای طرح ملکیانجام 

 کی در خصوص یقي و مطالعات تطبکشور را در نظر گرفت
 و ی مالحظات ملريي موجب تغدی نباگر،ی دیطرح در کشور

  . شودی و الزامات بومها تي ظرفازغفلت 
 ريها نظ  طرحی مطالعه همزمان در مورد برخی جمهورسیير

 در هي اروماچهی سطح درري سازگار با نمک، تأثاهانيکشت گ
 متنوع زينمک و ن استحصال ی آب، چگونگري از تبخیريجلوگ

 ی شد و بر آغاز اجراادآوری آب را نينمودن منابع تأم
 اچهی کارگروه نجات دری از طرح مطالعاتی قطعیها بخش

 . کرددي که مورد اجماع کارشناسان است، تأکهيروما
   در ی هر طرحی اجراست،ی زطي محی عالی شوراسیير

  ٥ادامه درص                                                         

٤ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                ١٣٩٣ تير١١٤ شمارهدوره پنجم



  
  
  

  ....نشست کارگروه
  
   کردن مصرف آب در حوزهنهي روان و بهیها  انتقال آبنهيزم

 آنها ی و اقتصادی آثار اجتماعیی را منوط به شناسایکشاورز
 هي حاشیها دانست و از وزارت کشور و استانداران استان

 مکتوب از ی کوتاه گزارشی خواست تا در مدتهي اروماچهیدر
 کارگروه نجات ی شده از سوهی ارای طرح هایامات اجراالز
  . کنندهی را اراهي اروماچهیدر

 که با داند ی خود مفهي دولت وظنکهی ااني با بی روحاندکتر
 مطلوب و ی زندگی را براطی شراستی زطيحفاظت از مح

 هي اروماچهیدر:  کند، خاطر نشان کردايسالمت مردم مه
 ادامه روند خشک شدن آن  است کهیا ژهی وطی شرایدارا
 مردم منطقه و کشور به دنبال ی برایانباری آثار زتواند یم

  . باشدداشته
 بدون تعصب دیبا:  کرددي تأکستی زطي محی عالی شوراسیير
 نجات ی موجود برای خاص همه راهکارهای طرحیرو
ها   طرحی و آثار اجراامدهاي را مطالعه کرد و پهي اروماچهیدر

 را مورد یطي محستی و زی اجتماع،یدبه لحاظ اقتصا
  . قرار دادقي دقیبررس

 یبردار  بر ضرورت استفاده و بهرهدي با تأکی جمهورسیير
 یزیر  خواستار برنامهن،یري شیها  از منابع آبحيصح

 از نهي استفاده بهی برای و جهاد کشاورزروي نیها وزارتخانه
شور  مدرن در سطح منطقه و کی کشاورزجادیمنابع آب و ا

 .شد
 سیي ری کالنتریسي دکتر عی جمهورسیي از سخنان رشيپ

 نی با اشاره به عملکرد اهي اروماچهیکارگروه نجات در
  ها   همه دستگاهی ماه گذشته، از اجماع و همکار۶کارگروه در 

  
  

  
  
  
  

 خبر هي اروماچهی دریاي در خصوص احیتي حاکمیو نهادها
 از شي بی با همکارهي اروماچهیکارگروه نجات در: داد و گفت

 مختلف همه ی از دانشگاه های و خارجی متخصص داخل۵٠٠
 را مورد مطالعه قرار داده و نهي زمنی موجود در ایراهکارها

 اتي عملنده،ی از هفته آ،ی جمهور سیيآماده است تا با دستور ر
  . بزنددي را کلهي اروماچهینجات در

 ه،يروم ااچهی منطقه حوزه دریها یژگی وحی با تشریو
 ی در حوزه کشاورزژهی مصرف بوی در الگورييضرورت تغ

 از هدر رفتن یري جلوگی موجود برایها  شد و طرحادآوریرا 
 یها  متر مکعب آب و انتقال آب از رودخانهونيلي م٩٠٠

  . کردحی را تشرهي اروماچهیهمجوار به در
 ی و وزرای جمهور سیي جلسه معاون اول رنی در انيهمچن

 سیي رزي صنعت، معدن و تجارت و نرو،ي ن،یرزجهاد کشاو
 و نظارت یزی و معاون برنامه رستی زطيسازمان مح

 خود را در خصوص یها دگاهی جمهور دسیي ریراهبرد
 ه،ي اروماچهی کارگروه نجات دری شده از سوهی ارایها طرح

  .مطرح کردند
 آب یساز  مقرر شد تا عالوه بر روانني جلسه همچننی ادر

 دي تولیها  کانونه،ي اروماچهی دری اصلکرهيقه به پروان منط
 شن و ماسه و آب، ،ی مالچ پاشقی و از طریی شناسازگردیر

  . شودتي تثبزگردهایحرکت ر
 کاشت ري نظی حفاظت از اکولوژیها  طرحی و اجرامطالعه

 در انتقال آب رودخانه ارس، عی تسرط،ي سازگار با محاهانيگ
 در حوزه اچهیخشک شدن در از ی اثرات ناشیشناس بيآس

 مواجهه با آن، ی و راهکارهای و اجتماعیاقتصاد
 ی واحدهاجادی ان،ی نوی های استفاده از فناوریسنج امکان
 اتي و عملی با کشاورزنیگزی منظور اشتغال جابه یصنعت
 . جلسه بودنی مصوبات اگری از دیزداريآبخ

 
  یدر گذشت پروفسور دکتر بهروز شکر

 
 محقق و یسف و تاثر پروفسور دکتر بهروز شکور کمال تابا

 و فداکار فرقه دمکرات نیری داریدانشمند بزرگ کشورمان و 
  . در گذشتجانیآذربا

 انسان پاکدل و بزرگ، تمام عمر خود را در راه سعادت و نیا
 ی چشمداشتنی فدا کرد بدون آنکه کوچکترتی بشریخوشبخت

 و تفحص قي از تحق خوداتي لحظه حنیو تا آخر. داشته باشد
او با عشق به وطن و عشق . ستادیاز آموختن و آموزش باز نا
  آزاده یستی ساده زني کرد و در عیبه مردم عمر خود را سپر

.  سرفراز بود که از احترام دوست و دشمن برخوردار بودیا
 عضو ی است گفته شود که وی کافیاز مدارج  و اعتبار علم

 ی آکادمی و عضو اصلکیوانرژ اکی المللني بی آکادمیاصل
 مسائل نهي مسکو در زمی سال با دانشگاه دولت12.  بودورکين

 گسترده ی همکاریز کشاوراهاني گهی خاکها و تغذیميژئوش
 ، گرجستان، هي روسی های علوم جمهوری هایبا آکادم. داشت

 در نی و اوکرای مولداو،ی استون،یتوني ل،یتوانيارمنستان، ل
  یمي خاکها، شیمي ژئوش،یلف خاک شناس مسائل مختنهيزم

 یمي و اگروشیطي محستی ز،یکی مسائل اکولوژ،یکشاورز
 ی  بخش هااستیر سال 45 یو.   تنگاتنگ داشتیهمکار
 در یمي اگروش،ی زائاباني ب،یمي خاکها، ژئوشیزيحاصلخ
 ی جمهوری وزارت کشاورزیاري و آبشی فرسایويانست
 سال معاونت بخش 35 از شيو ب.  را به عهده داشتجانیآذربا
  . مندلف را داشتدانانيمي شتي جمعی کشاورزونيزاسيميش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نارهاوي با عالقه وافر در در گنگره ها، سمی شکورپروفسور
 اثر 600 از شيب.  کردی شرکت می جهانی علمیکنفرانس ها

 کتابچه، 35 کتاب و 14 ،ی مونوگراف31 از جمله یعلم
 از شياو ب.  به جا مانده استیزشمند ارداتي و تمههيتوص

 ق متخصص در رشته دکترا و فویروهاي نتيپنجاه سال به ترب
 نفر به 30 از شي بشانی ایتحت رهبر. دکترا همت گماشت

  . دکترا نائل آمدندیاخذ درجه علم
 خانواده نسبتا کی در 1308 اسفند 14 در ی شکوربهروز
   ی شکورنيغالمحسپدرش .  آمداي در شهر آستارا بدنیمرفه ا

  ٦                                                        ادامه درص

٥ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                ١٣٩٣ تير١١٤ شمارهدوره پنجم

 



  
  
  

  ....در گذشت پروفسور
  

  یاو مصدر امور کارها.  مردم دوست، دانش پرور بودیمرد
و از احترام . بود..  مدارس و سي شهر، تاسیمربوط به آباد

 به یقيپدرش عالقه عم.  برخوردار بودانشی همشهرقيعم
 کرد آنها را در ی فرزاندانش داشت و تالش ملي و تحصدانش

 سرشار از احترام به فرهنگ، تمدن، علم و دانش طي محکی
 علم، فراگرفتن لياو فرزندانش را به تحص. پرورش دهد

 خانواده نیارتباط فرزندان ا.  کردی مقی و زبان تشویقيموس
 و یشور برجسته کی هاتيبا مردان فاضل، دانشمند و شخص

 پرست که به وفور به خانه آنها رفت و آمد هني و میلشکر
 یاسي آنها را به امور کشور و امور سیداشتند، از همان کودک
  .عالقه مند کرده بود

 ی نظاممي حکرستاني در دبلي ضمن تحصی شکوربهروز
 یاسي سني از فعالیکی ی فردوس بندر انزلرستانيآستارا  و دب

   و آزار تی هم مورد اذاري بسنهي زمنیدر ا.  بودزيمنطقه ن
  
  
  

  
  
  

 مرداد 28 ني خونیاو پس از کودتا. قرار گرفتمیعوامل رژ
 جانی آذربای مجبور به ترک وطن شد و در جمهور1332
 یلي بود که مدارج تحصی جمهورنیدر ا.   پناه گرفتیروشو

 شناخته ی علمتي کرد و به شخصیخود را تا سطح دکترا ط
  . شدلی تبدیشده جهان

 ی که به علم و دانش بشری ضمن خدمات بزرگی شکورقيرف
او که از .  بودزي کشورنیاسي سني از فعالیکی.  داشت
 فرقه دمکرات التي خود را با تشکیاسي ستي فعالینوجوان
 لحظات نی آغاز کرده بود تا آخررانی و حزب توده اجانیآذربا

کرات  فرقه دمی وفادار به آرمانهایقيعمرش بعنوان رف
با کمال تاسف روز دوشنبه .   داشتی  حضور فعالجانیرباآذ

طبق .  چشم از جهان بستی سالگ85 و در سن بهشتی ارد29
 اني جانش را  به شهر آستارا منتقل و در می بکريخواست او پ
  . شهر خاک سپردندنیاندوه مردم  ا

 را به ری جبران ناپذعهی ضانی اجانی فرقه دمکرات آذربا
 و جانی فرقه دمکرات آذربای اعضا،یمحترم شکورخانواده 

  .دی گوی متي تسلمانهي کشور صمیجامعه علم
 1393  پنجم خرداد جاني فرقه دمکرات آذربای مرکزتهيکم   

 یبمناسبت درگذشت رفيق صابر امراه
 اظهار تأسف عالم و ادبيات شناس آذربایجان کشورمان دآتر صابر با

 سالگي ٨٨در سن ١٣٩٣ خرداد  ١٧اریخ  در ت) نبي اوغلو (یامراه
  .درگذشت

در شهر ١٣٠۵ مهر ٧ در یفرزند نب) اميرف (ی صابر امراهدآتر
همراه والدین خود آه ١٣١۶ در سال یو. شوشا چشم به جهان گشود

  .از اهالي تبریز بودند به آن شهر باز گشت
بزبان ) ١٣١٨ -١٣٢٢( در شهر تبریز در دبستان ابتدائي همام 

در مدرسه ١٣٢۵تا سال ١٣٢٢ تحصيل نمود و سپس از سال فارسي
  .شورویها به تحصيل خود ادامه داد

 صابر بعد از تشكيل حكومت ملي آذربایجان در سال دآتر
عليرغم اینكه نو جواني بيش نبود، در صحنه تئاتر آذربایجان ١٣٢۵

 در همين سال از طرف حكومت ملي یو. شرآت فعال نمود
 به شهر باآو اعزام یصيل در دانشكده افسرآذربایجان براي تح

  دانشكده به درجه سرواني نی درالي سال تحصکیاوپس از . گردید
  .نائل و به معاونت گروهان پياده انتخاب گردید

 در رشته روزنامه نگاري ،ی وي پس از گذراندن دوره افسر
.  دانشكده زبان و ادبيات دولتي آذربایجان به تحصيل خود ادامه داد

 نی از ای موفق به اخذ مدرک روزنامه نگار١٣٣٢او در سال 
شروع " جوانان آذربایجان" و بالفاصله در روزنامه . دانشکده شد
  .بكار آرد

. دی دآتر صابر  سپس براي ادامه تحصيل به شهر مسكو اعزام گرد
در دانشگاه مخائيل واسيليویج لومونوسوف با دفاع  از ١٣۴۵در سال 

-١٢٩۶نصرالدین جليل ممدقليزاده بين سالهاي طنزهاي مال" تز 
 ني در حیو.    نائل گردیدسانسيبه اخذ مدرک فوق ل" ١٢٨۵

 تي بود و مسئولرفتهی را پذایجانتحصيل عضویت فرقه دمكرات آذرب
 تا سال 1336از سال .  را به عهده داشتی حزبییكي از حوزه ها

سي ایران را  تشكيالت سازمان جوانان جمعيت پناهندگاه سيا١٣۵۴
  . کردی میرهبر
مسئول یكي از ١٣٧۵تا سال ١٣۴٨ انسان شریف و پاآدل از سال این

 فرقه دمكرات آذربایجان و همچنين مسئول یشعبات آميته مرآز
  .آانون نویسندگان آذربایجان بود

   در١٣۴۵ از سال ی صابر امراهي پس از تالش شبانه روزدآتر
  بعنوان) شعبه جنوبي آآادمي علوم(دانشكده زبان و ادبيات آذربایجان 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در محيط ادبي این دانشكده مقاالت علمي و .  شدرفتهیآارمند علمي پذ
و در . ادبي زیادي پيرامون آذربایجان ایران به رشته تحریر درآورد

ادبيات ملي دمكراتيك  آذربایجان جنوبي  " آتراي تز د1385سال 
نموده و موفق به اخذ  دآتراي زبان دفاع " ١٣٢٠-١٣۶٩بين سالهاي 

  .و ادبيات گردید
 تا آخرین لحظات عمر خود در شعبه ادبيات آذربایجان دانشكده وي

آآادمي ملي علوم جمهوري آذربایجان به ) نظامي(زبان و ادبيات 
  . انجام دادیعنوان آارمند ارشد خدمات زیاد

سالهاي ( صابر امراهي در عرصه ادبيات آذربایجان ایران دآتر
و صدها مقاله  .  انجام داده استینيز تحقيقات فراوان) ١٣٢٠ -١٣٧٩

  .به رشته تحریر در آورده است
 صابر امراهي عالوه بر صدها مقاله علمي و ادبي مؤلف دآتر

صمد "، "گنجلي صباحي" ، "استاد شاعر شهریار"آتابهاي 
، "شاعر آلوو"، "عمران صالحي" ، "شاعر سؤنمز"  ، "بهرنگي

سال ۴۵  بيش از نياو همچن.  باشدینيز م... و " اعر هاشم طرالنش
معاون مسئول شعبه جنوبي آانون نویسندگان جمهوري آذربایجان 

  .بود
 در تي بود که عالوه بر فعالی صابر امرهي انسان وطنپرستدآتر
 از او یاسي و سی صدها مقاله ادبجانی فرقه دمکرات آذرباتیمرکز

  . مانده استادگاری فرقه به ی ارگان مرکزجانیدر روزنامه آذربا
 شناخته یاسي س،ی ادبتي شخصنی فقدان اجانی دمکرات آذربافرقه

 ی متي خانواده محترمشان تسلژهی ها بویجانیشده را به همه آذربا
 .دیگو

 ١٣٩٣خرداد ١٩ مرآزي فرقه دمكرات آذربايجانآميته
 

  

٦ 

  کرات آذربايجان افکارفرقه دمناشر              ١٣٩٣ تير١١٤ شمارهدوره پنجم



  
  
  

   کرد مجلسميصلح با کردها را تقد  حهياردوغان ال
  

 حوادث در منطقه بخصوص در عراق با حدت و کهي حالدر
 هيدولت ترک. باشدی مانی در جریني بشي قابل پري غیشدت
 نیا.  کشور کرده استنی مجلس امی صلح با کردها را تقد حهیال
 یاسي برون رفت از مشکل سی  برای تواند گام بزرگی محهیال

 ار همجویا که دولت هیاقدام.  مدت  کشور باشدیطوالن
 ساکن کشور ی احقاق حقوق خلقهای برادی بارانی مانند اهيترک

  .رندي از آن درس بگکي دمگراتیهایو تحقق آزاد
 در هي ترکریوز  اردوغان، نخستبي رجب طسنای گزارش ابه

 ی در ماه اوت دست به تالشی جمهوراستیآستانه انتخابات ر
 یا حهی الیدولت و.  کردها زده استی جذب آرایتازه برا

 ،ی قانونیها ني مجلس کرده که قرار است با ارائه تضممیتقد
 ممنوعه عبداهللا اوجاالن، رهبر حزب اني صلح میوگوها گفت

  . کندليو دولت را تسه) پ ک ک (هيکارگران کردستان ترک
  حی النی اه،ي به مجلس ترککی گفته محافل نزدبه
عه را به جام" پ ک ک" عضو ی بازگشت کردهایا ماده شش ه

 ی برای قانونیني تضمحهیبه عالوه، ال. ديبهبود خواهد بخش
کننده در مذاکرات صلح را فراهم خواهد   افراد شرکتتيمصون
  .ساخت

 هي ترکریوز  معاون نخست،ی آتاالري بشوله، چهی گزارش دوبه
 صلح ماني پريدر مس" ها  قدمنیآخر"شنبه گفت، دولت  روز پنج

ما «:  کشور عنوان کردنی اونیزیاو در تلو. را برداشته است
اند،   که در آن مشکالت حل شدهمیشو ی مکی نزدیا به مرحله

 گذاشته و ني را بر زمشانیها  و مردم سالحافتهی انیخشونت پا
 خود ی معمولی اجتماعیاند تا به زندگ ها بازگشته از کوه
  ».بازگردند
 کي مجلس از حزب دمکراتندگانیوگو با نما  در گفتاوجاالن

 اقدام دولت را نیکه طرفدار کردهاست ا) HDP(ها  خلق
 اقدام نی مجلس اندهی کاپالن، نمابيحس. دينام" یخی تاریتحول"

 حزب ندگانینما. دينام"  مثبتاري اما بسررس،ی دیگام"را 
 رهی جززندانشنبه با اوجاالن در  ها روز پنج  خلقکيدمکرات

 ١٩٩٩ او از سال . کردندداری استانبول دیکی در نزدیمرالیا
  .برد ی زندان به سر منیدر ا
پ " حزب ی اقدام خود به خواست اصلنی اردوغان با ادولت
 دی که اردوغان کاندیدر صورت. جواب مثبت داد" ک ک

)  مرداد١٩( اوت ١٠ مقرر در ی جمهوراستیانتخابات ر
 شی در کردستان برای دارنده حق رأونيلي م١٢ یشود، آرا
  . شدساز خواهد سرنوشت

 با اوجاالن در حال ٢٠١٢ اردوغان از دسامبر دولت
 تا کنون با شي سال پ٣٠ که از یوگوست تا به منازعات گفت

 هزار ۴٠ که حدود ی دهد؛ منازعاتانی دارد پاانیکردها جر
 دو انيبس م  سال است که آتشکی از شيب.  گرفته استیقربان

پ " حزب . داده شده استانی پاها یريطرف برقرار و به درگ
 کردستان ی خودمختاری برایالدي م١٩٨۴از سال " ک ک
 .کند ی کرد مبارزه متي و احقاق حقوق اقلهيترک

 
  مي کنی خود پاسداریخي تاریاز سنت ها

  یداري سپاحمد
  
 وجود داشته و یی کنار فرهنگ مسلط جامعه ، خرده فرهنگ هادر

 نیا .  ملت استکی خی در تاری مستقلی ارزش هایدارد که حاو
.  معاصر آن مردم تعلق دارد خی و گاه به تاریمی قداريسنت ها گاه بس

 مختلف و بهره ی های تر جوامع با نو اورشي در بی مترقیروهاين
 آن جامعه تالش ی و خرده فرهنگ ها ها از سنت ها ، فرهنگ یريگ

 را بپرورد و از ی نه اای مبارزه جوی ژهیداشته و دارد تا فرهنگ و
  .جا گذارد خود به 

)  متفاوت خود ی هافيبا ط ( ی مترقیروهاي نزي ما نی جامعه در
که .  از خود به جا گذاشته اند نهي زمنی را در ای ارزنده ایسنت ها

 بخش اني تک صدا ، هنوز هم در مییبا وجود سال ها فرهنگ زدا
 مانده است داری ما پای جامعه ی مترقیروهاي از زحمتکشان و نییها
 ی رانهي گی رسد که تداوم پی به نظر منيا کمال تاسف چناما ب. 
 ی نو اورنی پاسداشت از اتي حاکم  باعث شده است اهمی هااستيس

 ري غی از سنت های بخشیري  و گاه از به کار گمیري بگدهیها را ناد
 جی نکرده و چه بسا آن ها را تروی خود دارزي موجود نرشیقابل پذ

   .ميده
 خود را ی بزرگان و فرزانگان جامعه شهي مثال ، ما همیبرا

 ایو * فرزندان برومند ملت *  و ی اجتماعیمحصول مبارزه ها
 ی به دام فرد پرستدی که نبامی نوجه داشته اشهي دانسته و همیجنبش  م

 از ی برخميني بی ، اما امروزه مميفتي بتي شخصشيو رواج ک
 را در ییتارها و چنان رفمي کنیم سیبزرگان را تا حد پرستش تقد

 ما ندارد ی  با سنت های قرابتچي که همي دهیاجتماع از خود بروز م
 کی در برابر گرانی دست ، خاکسار کردن خود و ددنيبوس. 

 ی جمعی مورد توجه ، متعلق دانستن دستاورد های اجتماعتيشخص
 که – او ی هاتي به فعالدني تر بخششي عظمت بی فرد براکیبه 
  ...ارد و  هم ندی ضرورتچيه

 ای و ميني بی روزها در محافل مختلف منی است که ایی هامثال
   .می شنوی و ممي خوانیگزارش آن را م

 به می از بزرگا نمان مجبور شده ای در مراسم ختم برخی تازگبه
 رسد مضمون ی که به نظر ممي گوش دهیساعت ها وعظ و خطابه ا

 در یز افراد نو آور  ایبرخ.  باشد ی خرد متوفی  از ان ها نفیبرخ
 جلوه داده اند که انگار ی مراسم را هم مردود دانسته و گاه طورنیا

 توان در کنار مردم بودن قلمداد ی را میسنتگردن گذاشتن به هر 
 زي حتا انتخاب واعظ نی وقتای درست است ؟ آی به راستنی اایآ. کرد 

 مي توانی را نمی اثرنیناممکن است و ما در انتخاب  آنان کم تر
 است ی ضروروهي شنی و به ای مراسمني  چنی ، برگزارميداشته باش

 است و ما در انتخاب آنان  مکن نامزي حتا انتخاب واعظ نی وقتای؟ آ
 ی مراسمني چنی  ، برگزارمي داشته باشمي توانی را نمی اثرنیکم تر
 رود که در ی مشي است ؟ کا ر تا آن جا پی ضروروهي شنیو به ا
 ی دستاورد قلمداد مکی زي کردن مراسم نیز موارد ، دولت  ایبرخ

 چنان با آب و تاب استمداري نمونه شرکت کردن فالن سیشود و برا
  . شود ی شود که انسان شگفت زده میپز داده م

 ی مترقی به نقش فرهنگ ها و سنت های توجهی بدی تردی ها بنیا
درست است .   است ی اجتماعتي فعالی مناسب برایی فضاجادیدر ا

 تی ماست و رعایشگي همی فهي مردم وظیکه احترام به سنت ها
 ی نو آورانه ی در حفظ سنت هایداری شرط عقل ، اما پازيمصالح ن

بلکه .  مورد ذکر شده ندارد دو از ی کم ترتي اهمزيموجود چپ ن
 دی و بامی دارازي است که به آن نیزي تر به آن همان چیتوجه جد

 خود را باز ی و راه رفته میجا دارد برگرد . مي آن تالش کنیبرا
بزرگان  . مي نظر قرار دهدی مورد تجدازي ودر صورت نمي کنینگر
  . قدم باشند شي پنهي زمنی در ادیقوم با
 خی به تار9و 8 ی شماره ستاي چیمنبع مقاله مجله  : حيتوض
 . باشد ی م1387 و خرداد بهشتیارد
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  آنیهاامدي و پستي زطيمسائل مح

 
   هفتمبخش

 
 یی شمار را با بخش هاجانی روزنامه آذربای شش شماره قبلدر

 دانشمند ی  دکتر پروفسور بهروز شکورادیاز نظرات زنده 
 ستی زطي کشورمان در مورد مسائل و مشکالت محینام آشنا

 یدگاههای از دگری دی  با بخشنکیا . دیکشورمان آشنا شد
  .دی شوی آشنا مشانیا

 ی در جهان برایادی دوم قرن گذشته تجسسات زمهياز ن: سوال
انجام گرفته نظرتان را ) هایزمغذیر (یکروالماني مقدار منييتع

  .دي فرمائاني آنها بتيدر باره اهم
 تي در خاک و اهمکروالمانهايم.  استی بجائاري بسسئوال

 در ی بزرگتي اهمکروالمانهاي آنها، میکی و اکولوژیکیولوژيب
 بوده  و یحافظ سالمت.  دارنداهاني و گواناتينها، ح انسایزندگ

 که در یکیولوژیزي و فیائيميوشي بیندهای فرآی سرکیبا 
 در رابطه ارد دانی جراهاني و گواني انسان و حسميارگان
  . باشندی مميمستق
 جهان خاکشناسان، ی پنجاه سال گذشته در مراکز علمدر
 ،یورز دانان، دانشمندان کشایمي شناسان، شستیز
 پزشکان، دامپزشکان تجسسات دراز اهي ها، گستیولوژیزيف

 اهاني گی در زندگکروالمانهاي درباره نقش میمدت و ارزنده ا
 و های انسانها انجام داده، قانونمندی دامها و سالمت،یکشاورز

  . نمودندني و جانداران معاهاني را در گرشاني تاثزميکانيم
 موجود في عناصر جدول مندل تمامواني انسان و حسمي ارگاندر
.  کندی عناصر منی ایاتي حتي باشند که داللت بر اهمیم
.  مادر و خاکها هم موجودندی در سنگهاکروالمانهايم
 بي با هوموس خاک ترکني بخصوص فلزات سنگکروالمانهايم
 ابه و در واقع هوموس بمثدهندي مليتشک) یکالت (ینرالي میآل
 نقش کروالمانهايم.  گرددی م محسوبکروالمانهاي مخزن مکی

 اهاني محصول گادی خاکها، ازدیزي در حاصلخیبزرگ
 بدن،ي مس، مولد،ی.  آنها دارندتيفي و بهبود کیکشاورز

 در روند رهي و غومي سلنئوم،يتي بر، لوم،یمنگنز، کبالت، واناد
 ري تاثیائيمي و اگرشیکیولوژیزي ف،یائيميوشي بیندهایفرآ

 پروسه ها را نی ازاتورينوان کاتال و به عگذارندي میبزرگ
 یاديمتاسفانه در کشورمان تجسسات بن.  بخشندیسرعت م

 سال گذشته گروه ٥٠در .  انجام نگرفته استیائيميژئوش
 در کادر تجسسات یعي من تجسسات و سی تحت رهبریقاتيتحق

 قفقاز بزرگ و قفقاز یدانشگاه مسکو در مناطق کوهستان
 یو جمهور (جانی آذربایمهور جیکوچک و در مناطق زراع

 -١٩٩٢ یدر سالها. انجام گرفته است) خود مختار نخجوان
 در یائيمي هم تجسسات ژئوشهنماني نقاط می در بعض٢٠٠٠

 نیا.  انجام داده شدجانی آذربای استانهایمناطق کوهستان
 خاکها یائيمي ژئوشی نقشه هاميتجسسات اکثرأ در رابطه با تنظ

 انجام گرفته و ی کشاورزاهاني گیغذائ ستمي سمي تنظیو برا
 ت،يروکسني پت،يدون:  مادری که در سنگهادی گردنيمع

) B( بر ی و آهک مقدار عموموبازی دت،ي گرانت،یوریگرانود
، ١٢ -١٥، ١٠ -١٥، ١٥ -١٨، ١٨ -٢٤، ٢٠ -٢٥ بيبترت
 -٨٠٠، ٦٨٠  -٨٠٠،٧٩٠ -١١٠٠ بي و منگنز بترت٨ -١٢
 و مس ٣٠٠ - ٥٨٠ ،١٠٠٠ - ١٥٠٠، ٥٠٠ - ٦٠٠، ٦٠٠
، ٣٥ -٤٥، ٣٠ -٣٥، ٣٠ -٣٥، ٥٠ -٦٥، ٦٠ -٧٥ تيبترب
 -٥٨، ٢٠٠ -٣٠٠، ٢٠٠ -٣٠٠ تي و کبالت بترب٢٠ -٢٨
 تي بترببدني و مول٨ -١٤، ٢٥ -٤٠، ١٤ -٢٥، ١٥ -٢٠، ٤٣
   و ١ -١/ ٤، ١/ ٤ -٢/ ٢، ١/ ٢ -١/ ٦، ١ -١/ ٨، ١/ ٢ -٨/١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 -١٢٠، ١٠٠ - ١٥٠ ،١٨٠ -٢٤٠،  ٢٠٠ -٤٠٠تي بتربکلين

، ٢٠٠ -٣٢٠ تي بتربومي و استرانس١٨ -٢٥، ٣٠ -٥٠، ٦٠
 یلي م٢٤٠ -٣٢٠، ٣٨٠ -٤٦٠، ٣٠٠ -٤٠٠، ٣٠٠ -٣٤٠

  . باشدی ملوگرمي ککیگرم در 
 مادر در منطقه ی دهد سنگهای ارقام نشان مکهیبطور

 سبالن و سهند و البرز سلسله جبال زاگرس به مقدار یکوهستان
 است که یعي دارند و طبنرالهاي مبيدر ترک کروالماني میادیز

 ی عناصر را بخاک منتقل مزی ریادی سنگها مقدار زنی اهیتجز
 ی عموممقدار حاکم منطقه سبالن و سهند یدر خاکها. ندینما
 باروش یمتري سانت٣٠ -٠ در قشر کروالمانهايم

  .دی گردنييمع) Spestro graphic (کياسپکتروگراف
 ی مرتعیر آنست که در خاکها بدست آمده نشانگارقام

) ای متر از سطح در٣٠٠٠ -٢٠٠٠در ارتفاع  (یکوهستان
 -٢٨، مس ٦٠٠ -٤٠٠، منگز ٢٢ - ١٦ ني بر بیمقدار عموم

، ٤٧ -١٦، کبالت ٤/٤ -٤/٢ بدني، مول٦٢ -٥٠ ی، رو٤٦
 ی در خاکهالوگرمي ککی گرم در یلي م٥٥٠ -٢٥٠ ومياسترانس
 -٥٠، ٤٠ -١٥، /٧٥٠ -٢٥٠، ١٣ -٦ تي بتربیا قهره یجنگل
١٨ -١٤، ٢/٢ -٦/١، ٤٤ - ٣٠، ١٨ -١٥، ٤/٢ -٨/١، ٧٠ ،
 -١٢ تي بتربومی چرنوزی گرم در خاکهایلي م٥٠٠ -٤٠٠
٣٥ -٢٥، ٦/٤ -٢/٤، ٨٥ -٥٩، ٦٠ -٤٠، ٨٨٠ -٧٢٠، ١٨ ،

 -٥٠٠، ٢٠ -١٧ دی آری در خاکهاگرميلي، م٣٠٠٠ -٥٠٠٠
٧٢٠ -٤٥٠، ١١ -٢، ٦/٢ -٢٠، ٢٢ -١٨، ٤٠ -٣٠، ٦٢٠ 

 یمقدار عموم.  باشدی ملوگرمي ککی گرم در یليم
 ی بقدر کافی مناطق کوهستانی در اکثر خاکهاکروالمانهايم

 وم،ی چون بر، وانادیبخصوص عناصر.  باشدیموجود م
 وني در مدت وژتاساهاني گیول. رهي منگز و غوم،ياسترانس

 استفاده بکنند، د تواننی نمکروالمانهاي میخود از فرم عموم
وجود . ندی نمای عناصر استفاده منی از فرم قابل جذب اآنها

 در خاک داللت بر کروالمانهاي می فرم عمومیادیمقدار ز
 فقط فرم قابل جذب است که نی و استي ناهاني گی غذائنيتام

  . دهدی را در خاک میکروالماني ملي پتانسیابیامکان ارز
در قشر  در دراز مدت نشان داد که یائيمي تجسسات ژئوشجینتا
 شی فرساري غی کوهستانی مرتعی خاکهایمتري سانت٣٠ -٠

 مس گرم،يلي م٧/٢ -٧/٠مقدار منگز قابل جذب در حدود 
 ی گرم، رویلي م٣٠/٥ -٦٠/٣ کبالت گرم،يلي م٤/٨ -٤/٧
 فقط آثارش بدني موللوگرم،ي ککی گرم در یلي م٣/١ -٥/٠

  . باشدی مودموج
   ٥٠ -٤٠ والمانهاکري مقدار می خاکهایشی فرسای نوع هادر

  ٩                                                      ادامه درص
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  ...ستي زطيمسائل مح
  ی مجادی ای کمبود غذائطي محکی که ابدی ی مليدرصد تقل

 ذکر شده در یکروالمانهاي قابل جذب میمقدار فرمها. دینما
 ٣٠ -٠ در قشر شی فرساري غی کوهستانی جنگلیخاکها

، ٢/١، ٩/١ -٥/١ گرم، یلي م٥/٠ -٢/٠ تي بتربیمتريانتس
 فقط آثار بدني بوده و موللوگرمي ککی گرم در یلي م٩/١ -٢/١

  . باشدیموجود م
 -٦٦/٠ تي بتربکروالمانهاي مقدار می قهوه ای خاکهادر
 گرم و یلي م١٩/٠ -١٢/٠، ٥٠ -٤٥/٠، ٨٣/٠ -٥٨/٠، ٦٠/٢

 ٨٨/٠، ٢٠/١ -٨٥/٠، ٦٠/١ -٠٢/١ تي بتربدی آریدر خاکها
فرم قابل .  باشدی ملوگرمي ککی گرم در یلي م٥٠/٠ -٣٠/٠و 

  . باشدی خاکها موجود نمنی در ابدنيجذب مول
 ري غی با خاکهاسهی خاکها با مقانی ایشی فرسای نوع هادر

 لي درصد تقل٥٠ -٣٠ در حدود کروالمانهاي مقدار مشیفرسا
 کروالمانهايذب مارقام نشانگر آنست که فرم قابل ج. ابدی یم

 نبوده ی بقدر کافقي مورد تحقی کبالت و مس در خاکهایباستثنا
 ني را تاماهاني گاجي که احتستيو مقدار موجود در آنها قادر ن

 ی نقش بخصوصاهاني گهی گفته شود که منگز در تغذدیبا. دینما
  .دی نمای میريدارد و از بروز کلروز جلوگ

 باشد و در ی موجود م همیمهای اکثر آنزبي در ترکمنگز
مس در .  داردیتي نقش با اهموني و ردوکسونيداسيپروسه اکس

 الکتاز و داز،ي فنول اکسی پلونيداسي اکسیمهای آنزبيترک
 دارا یائيميوشي در پروسه بی بزرگتي شرکت کرده، اهمرهيغ
  . باشدیم

 و ی کربونیدراتهاي فتوسنتز، مبادله هند،ی در روند فرآمس
 ی مهمري تاثاهي گسميحرک عناصر در ارگان و تیمواد ازت

 ادی موثر بوده و باعث ازداهانيکبالت در رشد و نمو گ. دارد
 روند زاتوريکبالت بعنوان کاتال.  گرددی ماهانيمحصول در گ

 و در خشد بی ماهسرعتي را در گیائيميوشي بیندهایفرآ
 ی درصد کبالت موجود م٥ -٤ در حدود B12 نيتامی وبيترک
 به نهي از همه گروه لکومشي بی کشاورزاهانيز گا. باشد
 کاهو، کلم و از یفي صاهانياز گ.  باشدی طلبکار مبدنيمول
 در بدنيمول.  دارنداجي احتبدني جات انواع مرکبات به مولوهيم

 ی مواد، نقش بزرگله مبادون،ي و ردوکسونيداسيپروسه اکس
. باشد ی موجود مبدني هم مولمهای آنزی بعضبيدر ترک. دارد
 در ی بزرگتي اهمی داراکروالمانهاي مميني بی مکهیبطور
لذا کمبود آنها .  باشندی احشام، انسانها دارا ماهان،ي گیزندگ

 شده و یاهي مقدارشان در محصوالت گليدر خاک باعث تقل
 از ی توانند بقدر کافی نمواناتي انسانها و حسميارگان

 یکیحوادث پوتولوژ جهي و در نتندی استفاده نماکروالمانهايم
  . شودی مجادی اسمي عناصر در ارگاننی از کمبود ایناش
  :جهينت
 یکي ژنتاتي با خصوصی در خاکهاکروالمانهاي مقدار م-١

 و هاي مادر، کانی نبوده با مقدار آنها در سنگهاکسانیمختلف 
  . باشدی مربوط می خاکهای عمومليپتانس
 ی کوهستانستمي سی در خاکهاکروالمانهاي می مقدار عموم-٢
مقدارشان از ) ومی وانادومياسترانس( موارد ی و در بعضیکاف

  . باشدی مادتری شده زنيحد مع
 از کبالت و مس در ري غکروالمانهاي فرم قابل جذب م-٣

  . شده باشدني مورد تجسس به مراتب کمتر از حد معیخاکها
 ی روز میلطفأ درباره مواد پرتوزا که موضوع علم: سوال
  .دي بفرمائیمطالبباشد، 
  ستی زطي آنها به محیابی راه ،ی مصنوعی پرتوزادي تولیراها
   عبارت است ازی هسته ای  افشانپرتو آنهایبی تخریامدهايو پ

  
  
  
  
 عناصر یهسته اتم بعض) خرد شدن( شکل بدون نظم رييتغ
 جهيکه در نت) رهي و غRa ومی، رادTH ومی، تورU ومياوران(

 عناصر، مواد با نیا. دی نمای مريي تغشمار اتم و توده آنها
 که فقط از ی عناصریعنی.  نام دارندويواکتیخواص راد

 با ويواکتیمواد راد.  شده اندلي تشکويواکتی رادیزوتوپهایا
 همان نی شوند و ای ممي به ذرات تقسیقي و دقنيسرعت مع

مسئله .  کندی مدی است که امروز مناطق آلوده را تهدیخطر
 ی دوره پرتوافشانويواکتی ذرات رادیست که بعض انیبر سر ا

 ر دیري تأثی به طور جدميستيدراز مدت دارند و ما فعأل قادر ن
 ريالبته تداب. مي داشته باشی پرتوافشاننیمحدود کردن سرعت ا

موجود است که ) Dezactivation( فعال کردن ذرات ريغ
  . باشدی کننده نمنييآنهم تع

و ) B(، بتا )a( آلفا یه پراکنش اشعه ها قادر بويواکتی مواد راد
 یاشعه آلفا عبارت است از ذرات با محتوا.  باشندیم) Ə(گاما 
 در هي در ثانلومتري هزار ک٢٠ مثبت که با سرعت یکیالکتر

 یاشعه بتا عبارت از ذرات با محتوا.  باشدیحرکت م
اشعه .  استور به سرعت نکی که سرعتش نزدی منفیکیالکتر

 که سي است از امواج کوتاه شعاع الکترومغناطگاما عبارت
 ی سرعت انرژیبوده ول) x (ی به اشعه رونتگهي اشعه شبنیا

اشعه گاما .  استادتری اشعه رونتگن زیاش از سرعت و انرژ
 یبی قدرت تخری اشعه ها است و داراریحطرناکتر از سا

 ونيزاسيوتی خواص یهرسه نوع اشعه دارا.  استیشتريب
 ی و سلولهادهیند تا عمق مواد مختلف داخل گردبوده و قادر
  . کرده و نابود کنندزهيونی را سميزنده ارگان

 ی میطي محستی زیبی قدرت تخری اشعه ها دارانی سه اهر
 دهد ی نشان می اتمی پژوهشهاخی به تاری بازنگرکی. باشند
 آخر جنگ دوم ی بخصوص سالهاستمي دوم قرن بمهيدر ن
 هسته یه عنوان شروع عصر پژوهشها بشر بخی در تاریجهان

 ی موسسات و نهادهای هسته ایالبته پژوهشها. دی ثبت گردیا
 از اواخر قرن شرفتهي پی از طرف دانشمندان کشورهایلمع

در آلمان، .  استدهی شروع گردستمي قرن بلینوزدهم و اوا
 شبانه ی دانشمندان به سعکای متحده آمراالتیدانمارک و ا

  . به اسرار اتم ادامه دادندیابيست دی خود برایروز
 شود ی هم منی نوکیزي فیري را شکل گستمي قرن بلی اوالذا

از طرف ) x (کسی اشعه ا١٨٩٥در سال . بشمار آورد
 آغاز تحوالت نی و ادی رونتگن کشف گردیدانشمندان آلمان

 ی ماری لهستانريدانشمندان شه.  بودکیزي در علم فميعظ
 ی کوری و پریکور)  Sklodovskaia (ایاسکالدوواسکا

.  را کشف کردندومي و پلوتونومی وقت رادني همدر) شوهرش(
 از دانشمندان بزرگ قرن یکی بکرل و ی فرانسوريدانشمند شه

 بزرگ اري با کشف بس١٩٠٥ در سال نيشتي آلبرت انستميب
 با نشان دادن ک،ی اثرات فوتوالکتریخود در مورد بررس

 در بر همکنش خود با ماده، رفتار سي تابش الکترومغناطنکهیا
 شده است، مقدمات لي بنام فوتون تشکی از ذراتی که گوئاردد

 دهی پدنیبا کشف ا.  را فراهم نمودی اتمی بشر به انرژیابيدست
 با یالدي م١٩٣٢در سال ) Fission (یمهم شکافت هسته ا

  . اتم بطور کامل شکل گرفتیروي به نیابيدست
 را در سال کیکشف نوترون توسط چاود تي اهمدی بانجای ادر

 بار ني اولیبرا.  اتم گوشزد نمودیروي به نی در دسترس١٩٣٢
 توسط نوترون ومي با بمباران اورانی اتمی پژوهشهاخیدر تار
 الکترون ولت آزاد ونيلي م20 در حدود ی فوق اعاده ایانرژ
   ،ی اتمی بود که دانشمندان پژوهشهای و همالن حادثه ادیگرد
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  یبررس.  در انتظارش بودندی صبری با بنی نوکیزي فنيمحقق
  - ومياسترانس (ی مصنوعی بوجود آمدن مواد پرتوزایراهها

 نشان ستی زطي آنها به محیابيئ راه) 137 – ومی سز90
 از ی مخلوطني سنگی هسته هامي که هنگام تقسدهديم

 بشاني که در ترکدی آی بعمل ممي تقسنی ادهيچيمحصوالت پ
 ی درارازوتوپهای انیا.  باشندی موجود میادی زیزوتوپهیا

.  باشندی مختلف می پرتوافشاناتي و خصوصییدوره پرتوزا
 در زوتوپهای از ای قسمتني سنگی هسته های بندميهنگام تقس

.  شوندی پراکنده مطي در محدشاني تولهيول اقی ها و دقاهيثان
 اول، شبانه روز و یاعتها در سزوتوپهای انی اگریقسمت د

  .ندی نمای می تا ده ها سال شروع به پرتو افشانیحت
 – ومیو سز) Sr- 90 (٩٠ – ومي مواد پرتوزا استرانسني بدر

١٣٧) CS- 137 (مواد پرتوزا بوده و در نیاز خطرناک تر 
 و شروع به دهی وارد گردیکیولوژيچرخش باسرع وقت به 

 مي تقسني در ح٩٠ – ومياسترانس. دی نمای مدی شدیپرتوافشان
ره بعمل ي و غ٢٣٩ – ومي، پلوتون٢٣٠ – ومي اوراننيهسته سنگ

 ی که به عمل میومي مقدار استرانسمي تقسنی در پروسه ادی آیم
ه  و هستیهنگام انفجارات اتم.  باشدی درصد م٨/٥ -٤/٥ دیآ
، ٢٣٨ ومي اوران-٢٣٥ ومي اورانمي انفجارات بر اثر تقسنیا (یا

 گرم ١٤/١.) دی آی بعمل مرهي و غ٢٣٩ – وميپلوتون
 ٤/٥ x ١٠ با رابر شود که بی مدي تول٩٠ – ومياسترانس

 ٩٠ – وميدر اکثر موارد مقدار استرانس.  باشدی میکوکوريپ
 در یکوکوري پ٧/٣ ١٠xحاصله از انفجارات در حدود 

  . باشدی متروتولواوليهزاران تن تر ن
که دوره ) B( بتا زوتوپیعبارت است از ا: ٩٠ – ومياسترانس
هنگام خرد شدن .  باشدی سال م٢٨) T 2/1( آن یپرتوافشان
 ی مدي را تول٩٠ – دیتری اويواکتی ماده راد٩٠ – ومياسترانس

 – دیتریا.  استی ساعت قادر به پرتوافشان٩٥کند که در مدت 
 ماده نیا: ١٣٧ – ومیسز.  باشدیم) B( بتا زوتوپیم ا ه٩٠
 نی ایدوره پرتوافشان.  باشدیگاما م) d (زوتوپی اويواکتیراد
 با ماده مادر ی مساوتي در وضعشهي کم بوده و همزوتوپیا

 هسته ی پرتوافشانقي هنگام تحقیکیولوژي بیدر مکانها. است
 گوشزد دیبا. دی نمای متی کفا١٣٧ – ومی سزقي فقط به تحقیا

 سمي ارگانی در سلولهارتوافشان مواد پنیگردد که رفتار ا
 هنگام ١٣٧ – ومیمقدار سز.  متفاوت استوانيانسان و ح

 ی درصد م٣٤/٤ -٣٢/٦ در حدود ني سنگی هسته اتمهاميتقس
 – ومي استرانسی اتمیدر رابطه با نحوه استفاده از انرژ. باشد
 محصوالت ای و ويواکتید مواد رایای و بقا١٣٧ – ومی و سز٩٠

 یمنبع اساس.  گرددی وارد مستی زطي به محیانفجارات اتم
 و ٩٠ – ومي استرانسباتشاني که در ترکويواکتی مواد رادیایبقا
 و کارگاه ی اتمی باشد رآکتورهای موجود م١٣٧ – ومیسز
 انجام جهيدر نت.  باشندی می هسته ای سوختهالی تبدیها

 که از اتمسفر به ی مصنوعیانفجارات محصوالت پرتوزا
 برابر در ريبطور غ)  شوندیوارد م( افتند ی منيسطح زم
  . گردندی پراکنده منيسطح زم

 در عرض ني در سطح زمويواکتی محصوالت رادنیا
 و بطور اري بسی و جنوبی درجه شمال٤٠ -٥٠ ییايجغراف

 و سمت آن یی توده هواانی گردد که با جریفشرده پراکنده م
  . باشندی مدر رابطه
 قطب مي مواد در ننی ای که مقدار اساسدهی گردني معامروز
 ١٩٤٠ ی گفته شد از سالهاکهیبطور.  گرددی پراکنده میشمال
   اروپا، در ی صنعتشرفتهي پی تا به امروز در کشورهایالديم

  
  
  
  
  
 عأی و سردهی گردجادی ای اتمعی صناني و چکای متحده آمراالتیا

 آن در توسعه و دامنه ی اتمعینا صجادیا. افتیتوسعه 
 یامروز کشورها. افتی هم تحقق ییقای و آفرییاي آسیکشورها
 وارد کلوپ زي هندوستان و پاکستان ن،ی جنوبیقای آفرل،ياسرائ
  . شدندیاتم

 ی هسته ا،ی اتمی اختراع بمبها،ی اتمیروگاههاي نساخت
 ني زمری و زانوسهاي اقن،ي آنها در آتمسفر، سطح زمشاتیآزما
 ی مصنوعی هسته ای خطرناک پرتوافشاناري بسدی جددهی پدکی

 انسان رانابود ونهايلي می مدت سالمتنی نمود که در اجادیرا ا
 مختلف را یکرد و انواع امراض، بخصوص سرطان ارگانها

  .به ارمغان آورد
 نی ای بمباران اتم،ی آتمیهايائیردری شکنها، زخی یهايکشت
 باال دأی را شدوسفري بی آلودگزاني م را خطرناکتر کرده ودهیپد
 در ژاپن از ی ناکازاکما،يروشي هی اتمیبمبارانها.  بردیم

 ،ی بمباران اتمشاتی آزماکا،ی آمریستيطرف دولت امپرال
 از خود ی باراجعه اثرات فنيرزمی و زای در فضا، دریهسته ا

 نی از ااي نفر در دنونهايلي دوره منیبه جا گذاشته است و در ا
 ی سال از بمبارانها٦٣امروز گذشت . دندیادث خسارت دحو
 در ژاپن هنوز هم آثار آنها به ی و ناکازاکمايروشي هیاتم

 و ی اتمی بعدشاتی آزماجینتا.  کندیاشکال مختلف تظاهر م
 وعي کند و باعث شی میی تا به امروز هم خودنمایهسته ا

 ستگاهیاانفجار در .  گرددی سرطان میهایماريانواع و اقسام ب
 ني از سرزمی قسمت بزرگنی در اوکرالي چرنوبیاتم

 دچار دأی بالروس را شدی و جمهورهي روسن،یاوکرا
 ی سالهای مناطق را برانی کرده و ای هسته ایپرتوافشان

 شهر و صدها روستا کوچ هاده.  قابل سکونت نمودري غیادیز
 ی آلوده و خطرناک در اروپامي منطقه عظکیداده شدند و 

  .دی گردجادی ایشرق
 پس از هي روسی جمهوری علوم پزشکی آکادمی آمارهاطبق

 ماري هزار ب٦٥ انفجار فالکتبار امروز نیگذشت ده سال از ا
 ري مناطق تحت تأثنی باشد و اکثر نوزادان در ایموجود م
 گذارند ی می ناقص الخلقه قدم به زندگ،ی هسته ایپرتوافشان
 فاجعه هدامن. واهند کرد خجادی ای عمر ناراحتکی یکه برا
 مربوط ی گسترده تر از آن است که را واقعه ااري بسليچرنوب

 جلوه گر ندهی قسمت عمده اثراتش در آرای زمي کنیبه گذشته تلق
 ی سوال را برانی اگری دکباری لي چرنوبیتراژد. خواهد شد

 یکی تکنولوژی مطرح کرده که دستاوردهایجامعه بشر
 بجاست نجایدر ا. مان خواهد داشت ی در زندگیچگونه آثار

 شرفتي و کاربرد آنها شالوده پیمطرح گردد که اکتشافات علم
 معاصر، یکی و با تکامل تکنولوژندی آی بشمار میواقع

 کیدر هر .  خواهد داشتتی بشری براندهی را آیخطرات جد
 که کی وضع تراژدکی با ی دو حالت اکنون جامعه بشرنیاز ا
 باشد روبرو ی بزرگ ماسيت در مق صنعشرفتي پدهيزائ
 بخود ی المللني نبوده جنبه بی منطقه اليفاجعه چرنوب. است
 ن،ی اوکرای نه تنها جمهورويواکتی رادی آلودگکهیبطور. گرفت
 یبلکه کشورها) بالروس (دي سفهي و روسهي روسیجمهور
 نی ایامدهايالبته شدت پ.  را هم در بر گرفتی شمالیاروپا

طبق اطالعات کراوچنکو . شور متفاوت بودفاجعه در هر ک
 انفجار در انیهفتاد درصد مواد پرتوزا که در جر) ١٩٩٠(

 رها شد در لي چرنوبی هسته اروگاهيراکتور چهارم ن
   ٢٠ ی در جمهورجهي بالروس رسوب کرده و در نتیجمهور
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  )ديونوکلیراد( پرتوزا ی هم اکنون به هسته هایدرصد اراض
 یآلودگ) ١٩٩٠ (ونسکویطبق اطالعات .  باشندیآلوده م

 ی بزرگري تأثی و صنعتی بر محصوالت کشاورزويواکتیراد
 قابل استفاده ري غیعي از منابع طبی بزرگریداشت و مقاد

 داشته که در ستکرهیز بر ی بزرگري تأثليحادثه چرنوب. دیگرد
  .دراز مدت بر طرف خواهد شد

 ری رها شده از رآکتور منفجره در سای پرتوزامواد
 ی هسته ای سابق هم رسوب کرده و آلودگی شورویهایجمهور

 لي از انفجار چرنوبی ناشیجالب است که آلودگ. به وجود آورد
طبق اطالعات .  قفقاز هم بازتاب داشته استیهایدر جمهور

 – وميمقدار استرانس) ١٩٩٧ عبداله اف ،یشکور(آمده بدست 
 ی در دوره بعد از انفجار در خاکها١٣٧ – ومی و سز٩٠

 افتهی ادی درصد ازد٢/٠ -٤/٠ تا جانی آذربای جمهوریمزروع
 از نقاط ی در بعضی محصوالت کشاورزیو باعث آلودگ

 ويواکتی رادی که هسته هادهی گردنيمع.  استدهی گردیجمهور
شاخ و  (اهاني گی خارجی اندامهاقی موارد از طریضدر بع
 ی در اکثر موارد بطور کلیول.  گرددی مسميوارد ارگان) برگ
 آنها را جذب کرده و به شهی بخصوص راهي گی داخلیاندامها
 یهایالزم بذکر است که سبز.  کندی منتقل ماهي گیارگانها

 اريبس پرتوزا یبرگدار مثل کلم و کاهو امکان ورود هسته ها
 ی گوجه فرنگند جدا برگ مانیهای در سبزیول.  باشدی مادیز
امروز .  پرتوزا کمتر استی امکان ورود هسته هاازي پای

 ی سطح آلودگني بیمي که رابطه مستقدهی گردني معنيهمچن
 ٩٠ – وميدر مورد استرانس.  باشدی موجود ماهيخاک و گ

 سبک یکين مکابي با ترکی در خاکهااهي انتقال خاک، گبیضر
 ني بافت سنگا بیی کمتر از خاکهایليخ) ی شن،یماسه ا(
 اختالف بمراتب نی ا١٣٧ – ومیدر مورد سز. است) یرس(

 لي فاجعه چرنوبیامدهاي پی ارقام واقعنييامروز تع. کمتر است
.  باشدی نمری معاصر هم امکان پذشرفتهي پی با تکنولوژیحت

) ١٩٩٠ همکاران  وليزرائیا (ی علمی نهادهاینهايطبق تخم
 به جو داخل شعها) Bq( بکرل ٥٠ ١٠xو ٩/١در حدود 

 منتقل شده و در ی کره شمالمي نی و به تمام کشورهادهیگرد
  . استدهی گردني ته نشی سطحیخاکها و آبها

وزن کل مواد ) ١٩٨٨( اطالعات سازمان ملل متحد طبق
 بر آورد لوگرمي ک٧٧ که در جو رها شده در حدود ويواکتیراد
 که در ییزوتوپهای ادهی گردني معنيامروز همچن.  استدهیگرد

 به فضا پرتاب شده در حدود لي چرنوبويواکتیحادثه انفجار راد
) ٨٥ -پتون یکر( ساعت ١١ از ی عمرمهي نوع بوده و با ن٣٠
 وميتیتر.  دهندی مليتشک) ٢٣٩ - وميپلوتون( سال ٢٣٠٦٥تا 
 ٥٧٣٠ و ١٢مر  عمهي با نبيبه ترت (١٤ – درصد کربن ٢٥
  .به داخل جو رها شدند) سال

 مسئله بزرگ و کی به ی هسته ای مبارزه با پرتوافشانامروز
حد خطرناک اشعه اشباع .  استدهی گردلی تبدی جهاننهیپرهز

، ٢٠سر :  باشدی مری و ارگانها بقرار زسمي ارگانیشده برا
 نهي سی، سلولها٥٠ شکم ی، قسمت باال٣٠ شکم نیيقسمت پا

.  باشدیم) Grey (ی گر٢٠٠ ستون فقرات نیيقسمت پا، ١٠٠
 مختلف بدن به اشعه اشباع شده هم ی ارگانهاتيدرجه حساس

 یسلولها:  عبارتند ازبي ترتنی باشند و بدی نمکسانی
  .فسفر استخوان> ديروئيغدد ت > کي لنفاتیگره ها> کيلنفات

 وی به اشعه راددأی کننده خون در بدن انسان شددي تولیارگانها
 نيي مساله به پزشکان در تعنی باشند و ای حساس موياکت

   ريتحت تأث. دی نمای کمک می امراض سرطاناتيخصوص

  
  
  
  
  

 ٢٤ انسانها بعد از سميدر ارگان) ی گر٥/٠ (ويواکتیاشعه راد
 یمدت زندگ. (ابدی ی ملي تقلدأی شدتهايساعت تعداد لمفوس

 ضی مرسميدر ارگان.)  ساعت باشد٢٤ کمتر از تهايلمفوس
 ی گلبولهایدوره زندگ (ابدی ی ملي قرمز هم تقلیمقدار گلبولها

 یدر انسان سالم تعداد گلبولها) قرمز صد شبانه روز است
در .  شودی مدي عدد تول١٠ بوده و روزانه ١٠قرمز در حدود 

 به جهي که در نتابدی یل مي تقلدأی تعداد شدنی ای سرطانمارانيب
  . انجامدی مسميمرگ ارگان

 آلوده به مواد ی در نواحی پزشکی بر اثر مشاهدات جدامروز
 غدد ی اختاللهای فراواننيانگي که مدهی گردني معويواکتیراد
)  نابجای نسجدیرشد جد( و نئوپالسم مي بدخی سرطانهاد،يروئيت

 انجام یپزوهشها.  استافتهی شی درصد افزا٥٠ یو پالسم
 ین داد که در نواح نشانی و اوکراهي روسیهای در جمهورافتهی

 نوزادان مرده و ني تعداد سقط جنويواکتیآلوده به مواد راد
 آمدند بمراتب اي به دنیکي که با ساخت نابهنجار ژنتیکودکان

 دي سفهي و روسنیدر مناطق آلوده اوکرا.  شده استادتریز
 در یمنی استمي سییو عدم کارآ) یکوميل (یموارد کم خون

 یهایماري و بی قلب،ی عفونیهایارمي شده و بادتریانسانها ز
ساختمان ژنها و سلولها .  استافتهی ادی بمرات ازدهیمزمن ر

 با مقدار سمي شعاع به ارگانريدرجه تأث.  استدهی گردری پذبيآس
 مداوم و ی باشد، اگر در منطقه آلوده پرتوافشانیآن متناسب م

ر د.  خواهد بوددی شدسمي آن در ارگانی منفريفشرده باشد تأث
 ادی متداوم نبوده و از قدرت زی که پرتوافشانیصورت

 آن ري کمتر و تأثسميبرخوردار نباشد خسارات وارده به ارگان
 آلفا، بتا کمتر یاشعه ها. در مدت زمان محسوس خواهد بود

 به عمق سلولها وارد ادی با سرعت زترونهايواشعه گاما و ن
.  باشندیم خطرناک اري پاشند که بسیشده آنها را از هم م

 بصورت سمي پس از ورود به ارگانويواکتی مواد رادیبعض
 صورت نی شوند و در ای ممي و ارگانها تقسسميبرابر در ارگان
 شده و سمي مواد وارد ارگاننی از ای بعضیول. خطر کمتر است

.  شوندی ارگان متمرکز مکیدر ) محدود(به صورت لوکال 
 وم،ي پلوتونوم،يانر اووم،یجالب است اشعه آلفا عناصر راد

 در وميرکوني و اشعه گاما سومیتری و اومياشعه بتا، استرانس
  . شوندی استخوان متمرکز میسلولها

 بوده و به ییايمي استخوان در رابطه شی عناصر با سلولهانیا
 با طي محی آلودگیتراژد.  شوندی خارج مسمي از ارگانیسخت

 است که درصد اساس نی در اويواکتیمواد راد
 باران و لهي بوسويواکتی عناصر با خواص راددها،يونوکلوئیراد

 و در قشر دهي طوفانها، بادها به خاک رسینزوالت آسمان
 وضع بخصوص در نیا.  شوندی آن متمرکز میهوموس
 یآلودگ.  شودی مشاهده مشتري بمراتب بني با بافت سنگیخاکها

 یدر کشورها.  کندی وارد مستی زطي به محیخسارات جد
 به کای آمرا،ي آسشرفتهي و پی صنعتی و کشورهاییروپاا

 برده و موسسات ی پويواکتی رادی مسئله مبارزه با آلودگتياهم
امروزه .  استافتهی لي تشکیکیولوژی رادی اختصاصیلمع

 قاتي کشور به تحقنی در ایقاتي تحقیتوهايموسسات و انست
 و یودگ مناطق آلوده، علل و عوامل آلیی در شناسایدامنه دار

 ی هاوهي راهها و شها،ي آلودگنی از ایريشگي پريتداب
 یکی نیا.  کنندی می اشعه زده را بررسینهاي زمونيواسيدزآکت

 ی انسانها و نسلهای مهم زمان بوده و با سالمتارياز مسائل بس
   ويواکتی رادیدر مبارزه با آلودگ.  باشدی در رابطه مندهیآ
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  ...ستي زطيمسائل مح
  

  البته.  باشدی بخصوص برخوردار متي سبز از اهمیفضا
 بطور کامل ستندي سبز قادر نی ها، فضاجهيدرختان، در نت

 باکاهش، ی ببرند ولني از بای را کاهش دهند ويواکتیمواد راد
رات  اثی تا حدودطي و پراکنده کردن آن در محميتنظ
 انجام شده نشان یپژوهشها. ندی نمای را محدود مويواکتیراد
 ی که شاخ و برگ درختان جذب می دهد که مقدار اشعه ایم

 از شي برابر ب٤٠ -٣٠ ري سبز طرف بادگیکنند در پشت فضا
 سبز انباشته ی فضایجلو است که در ويواکتیمقدار مواد راد

 حفاظت یرا بیامروز وقت آنست که اقدامات جد. شده است
 جادی مخروبه، ای جنگلهامي سبز، ترمیاز جنگلها و فضا

 و ردي انجام گی و ملی کشوراسي در مقی مصنوعیجنگلها
  . جهاد اعالم شودی جنگل زدائهيعل
  

  
  
  
  
  
 ی با مقاصد جنگی موسسات اتملي تشکنکهی در نظر گرفتن ابا

 در نکهی شود و ای مشتري هر روز در جهان بی جنگريو غ
ساخت  (زي مقاصد صلح آمی برای تجسسات اتمزيمان نکشور

 الزم است که در جنب ردي گیجان م) ی اتمیروگاههاين
 تهران، اصفهان، ی کشور دانشگاههای اتمیسازمان انرژ

 یکیولوژی رادی و اهواز، موسسات علمرازي مشهد، شز،یتبر
 و یعي و طبی مصنوعی هسته ای پرتوافشانی پژوهشهایبرا

  . گرددجادی مشکل انی ایاسائ شنیبطور کل
 آلوده ی خاکهایی به منظور شناسای و تخصصی علممؤسسات

 محصوالت ،یعي و طبی مصنوعی هسته ایبا پرتوافشان
 ستمي در سدی باويواکتی آلوده به اشعه مواد رادیکشاورز

 و سي تاسی وزارت جهاد کشاورزی کشاورزقاتيسازمان تحق
 . دد برنامه جامع بکار مشغول گرکیبا 

  
  مشروطه آناياساسي ايرانين دولت قورولوشوندا

  عمله گتيرديكي ده يشيكلر حاقيندا
 

مشروطه حرآاتينين باشالنغجينين اساس سببي ئولكه نين 
حقوقي دورومونون زامانين -اقتصادي و سياسي-اجتماعي

 .طلبلرینه هيچ بير وجه ایله جواب ورمه مه سيدي
مه مه سي اجتماعي استحصال قوه لرینين انكشاف ائت

انسان . مناسبتلرین ده ایره له یشينين قارشسيني آليردي
حقوقالرینين نظره آلينماماسي،اجتماعي عدالتين قورونماماسي 
و سائره بو آيمي عدالتسيزليكلرین اساس سببي  دولت اداره 

 .ائتمه فورماسينين گئریچيليندن خبروریردي
ينللرله ایشچي قوه اقتصادي دوروموم-ئولكه نين آغيراجتماعي

.  سيني و ایشله ین بيني ئولكه ني ترك ائتمه یه مجبورادیردي
روس سرحدینده -ده ایران-1858روسيه ده ایشله مك اوچون 

اونالر عموميتله ). 1( نفر انسانا پاسپورت وریلميشدي4852
تفليسه،گنجه یه،شوشایا،باآي یا و زاقافقازیيانين دیگر 

جي عصرین -19بو آخين .دیلرشهرلرینه ایشلمه یه گئدیر
گوني آذربایجاندان و .آخيرالریندا داها گئنيش وسعت آلميشدیر

ئولكه نين دیگر ماحاالریندان شمالي آذربایجانا و زاقافقازیيانين 
-1900نفر،26855ده -1891باشقا شهرلرینه گئدنلرین سایي 

 نفر 32866ده -1903 نفر، 16627جي ایلده 
ي فورمادادولت بونالر رسم).2(اولموشدور

 .قيّدیاتيناآلينانالردي
ایوانوفون وردیي معلوماتا گوره او تایدان بو تایا گله . س.م

بئله چوخلو ایشچي .  ميندن  آرتيق اولموشدور200نلرین سایي 
آدلي " تاریخ مشروطييت"  آسروي ده.قوه سينين مهاجرتينه ا
تدیقالري مولكدارالرین، محتكرلرین یارا. آتابيندا قيد ائتميشدیر

. آغير وضعييت نتيجسينده ئولكه ده آجليق باش ورميشدي
بونا نمونه .قادینالردا آيشيلرله برابر مبارزه آپاریردیالر

قيد ائتمك ) 3.(قياميندان آد آپارماق اوالر" زینب پاشا"اوالراق 
جي ایلده تبریزده باش ورميش آجليق -1903الزیمدیر آي،

 ).4(الك اولموشدوره% 10نتيجسينده شهر اهاليسينين 
ظولمه قارشي آذربایجان و ئولكه نين دیگر ایالتلرینين 

ئولكه نين .ضياليالري  هر طرفلي مبارزه یه قالخميشالر
 سياسي دورومو و دولت اداره ائتمه سيستمي ایله -اقتصادي

راضالشمایانالر جمعييتده بير سيرا اصالحاتالرین حياتا 
لي بورژوازیا نماینده لري م. آئچيریلمه سيني طلب ائدیردیلر

،ضياليالر،اروپادا تحصيل آالنالر،ليبرال مولكدارالر،مترقي و 

دمكرات انسانالر ئولكه ده جدي صورتده دولت 
قورولوشونون،اداره ائتمه سيستمينين دیشيلمه سينين و ینيلشمه 

 .سينين طرفداري ایدیلر
ن تجدد ودمكراتيك فيكيرلرین یایلماسيندا ، سيد جمال الدی

اسدآبادي، ميرزا ملكم خان،ميرزا عبدالرحيم 
طالبزاده،خيرالملك،ميرزا یوسف خان عتصا م ا لملك، حاجي 

زینا ل عابدین مراغه اي و باشقا ضياليالرین خدمتلري  
تجدد طرفدارالري ). 5(اهمييتلي درجه ده تاثيرلي اولموشدور

،دمكرات مبارزلر هر چند ئولكه ده دولتچيليگين فورما 
ميندان ده یشيلمه سي طلبيني ائره ليه سور مه سه له رده ، باخي

دولت قورولوشونون مختليف فورماالردا دیشيلمه سينين و یني 
 .لشمه سينين طرفداري آيمي چيخيش ادیردیلر

. تهراندا عدالتخانا ناظرلييينين یارانماسيني طلب ادیردیلر
اجار مشروطه چيلرین تعضيقلري نتيجه سينده مظفرالدین شاه ق

مجبوریيت قاشيسيندا قاالراق عدالت خانا  ناظرليينين 
 .یارانماسينا امر وریر

تعجيلي اوالراق بوتون ممالك : شاهين امرینده بئله یازیلميشدیر
 ).6(محروسه ده عدالت خاناالر برقرار اولسون

" احمد آسروي یازیردي آي، عدالت خانا دیلنده بوگونكو
 ).7(نظرده توتولور" عدليه
صد اوندان عيارت ایدي آي، ئولكه ده اجتماعي  مق

عدالتسيزلين و انسان حقوقالرینين پوزولماسينين قارشيسي 
 .آلينسين

یاریم مستملكه واورتا عصيرلر شرائطينده مطلق شاهليق 
اورتا .  اداره سي جمعيتين انكشافنين قارشيسني آليردي-اصول

كه نين عصيرلر مناسبتلرینين حاآيم الدوغو بير دورده،ئول
اقتصادي  دوروموو صنایع باخيميندان استحصال -اجتماعي

مناسيتلرینين اولدوقجا ضعيف اولماسي مشروطه حرآاتينين 
اونالر .ئونونده گئده نلرین قارشيسيندا معين مانعلر یارادیردي

حكومت سيستمينين فورما -قيد اولونان شرائطه اساسا دولت
ياسي ایستكلریني، دیشيلمه سيني نظره آلمادان مبارزه و س

دولت قورولوشوندا معين اداره ائتمه و اقتصادي 
یني فيكير . اصالحاتالرچئرچيوسينده طلب ادیردیلر

 طرفدارالري ئوز ایستكلریني رادیكال فورمادا ائره لي آپارا 
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  ....انينمشروطه آناياساسي اير
  

  بيلمدیكلرینين معين سببلري واریدي ؛
  ميلي بورژوازینين هر طرفلي انكشاف ائتمه مه سي ؛-
 تجدد طرفدارالري اچریسينده بعضي خانالرین و فئوداالرین -

 اولماسي؛
 تهران مشروطه حرآاتينين رهبرلينين اآثر حيصه سينين -

 .ن جریانينا باغلي اولماسي و سائره.ماس
اميللر فورما و مضمون باخيميندان سياسي بو آيمي ع

حاآمييتين دیشيلمه سي و دمكراتيانين هر طرفلي انكشافينين 
 .قارشيسيني آليردي

 مشروطه آناياساسي                                          
جي ایلده ایراندا باش وره ن سياسي حا دیثه لرین اساس -1906

یله حكومت سيستمينين مغزي ماهييت و مضمون اعتيباري ا
مشروطه حرآاتينين اساس . ینيلشمسيندن ن عبارت ایدي 

ایراندا یني . وظيفه سي  محض بونو هدف گوتورموشدور
آنایاسانين قبولونا قده ر مطلق شاهليق اداره ائتمه اوصولو حكم 

تاریخچيلرین آتاسي آدالنان مشهور تاریخچي . سوروردو
لردن بري ایراندا هر زامان هرودوت یازیردي آي، تا قدیم ایل
وارليغيندا خالصه ( شاهين(حكومت و دولت سيستمي بير نفرین

 ).8(لشيردي
مشروطه حرآاتينين باشالنغيجي قاجار سالله سينين اوللرینه 

باشقا سوزله د ئسك،ئولكه ده آنا یاسانين . گئد یب چاتيردي
قبولو و مللي شورا مجليسينين یارانماسينين مبارزه تاریخي 

بویازینين مقصدي مشروطه . ئوزون ایللردن بري دوام ادیردي
مقصد مشروطه .  حرآاتيني تاریخي باخيمدان آناليز ائتمك دئيل

حرآاتينين زیروه سي اوالن آنایاسایا حقوقي باخيمدان دقت 
 .یتيرمكدیر

ده مظفرالدین شاه -5جي ایل آگوست آینين -1906
يم اولوب مشروطييت آزادیخواهالر اردوسونون قارشيسيندا تسل

 .فرمانيني اعالن ادیر
ملي مجليسين آچيلماسي و ایران دولتچيليك تاریخينده ایلك دفعه 

سوزونون » قانون « اوالراق آنایاسانين مذاآریه چيخاریلماسي 
 .اتوروشماسينين و رسميلشمه سينين تمل داشي ایدي

جي ایلده مجليسي شوراي ميللينين -1906 آوگوست 19
آنایاسانين مذاآره . ي  صورتده آچيليشي اولموشدورطنطعنه نل

ده ميلي -31سي آگوست آیندا باشالیب نهایت دآابر آینين 
شاه .مجليس طرفيندن الیحه فورماسيندا حاظرالنميشدیر

بئله ليكله . آنایاسانين الیحه سيني قبول ادیب و تصدیق له یر
 ایراندا مشروطه رژیمينين رسمي فورمادا اساسي قویولور

» ملي« همن گون ایراندا مشروطييت دورونون باشالنغيجي .
 .بایرام گونو آيمي قيد الونور

آنا یاسانين مذاآرسي عرفه سينده مجلس طرفيندن بير سيرا 
 :ئونملي ایشلرده گورولموشدور

» سئچگيلر« دا- 9جي ایل سپتامبر-1906                     -
 ؛قانونو رسمَآ اعالن اولونموشدور

     ملي مجلس دولت مستقليني قورویوب ساخالماق نامينه     -
 مين ليره ليك 400روس انگيليسلرین بيرگه تكليف ائتدیكلري 

 ؛رد إدیر) وامي( یاردمي
آدلي روزنامه ایشق » مجلس « ده– 25         دآابر آینين-

 ؛ئوزو گوردو
آدلي ) وطن هاراي(» نداي وطن« ده -27         نویابر آینين -
 )9.(نده ليك ایلك دفعه اوالراق درج اولونورگو

  
  
  
  
  
  

مشروطه انقالبينين نتيجه سينده یارانميش پارالمنت ایكي 
 :پاالتالي مجلسدن عبارت ایدي 

 ؛ مجلس شوراي ملي -     
 ؛                                مجلس سنا -

        مشروطه آنا ياساسي و اونون حقوقي ده يه رلري
 مشروطه چيلرین مجادله سي نتيجه 19وست آینين  آگ1906

سينده ایران دولتچيليك تاریخينده  ایلك دفعه مجلس شوراي 
 .ملينين رسمي صورتده آچيليشي اولموشدور

مجلس ایلك قانون وریجي اورگان اوالراق بيرینجي ایش 
 .گونونده ن آنا یاسانين مذاآره سينه باشالیر

و گئنيش بير عالوه دن  ماده دن 51 حصه دن ، 6آنایاسا 
مشروطه آنایاساسي دونيانين دیگر دمكراتيك . عبارت ایدي 

ئولكلرینين آنایاساسي آيمي دمكراتيك پرینسيپلر یازیليب و 
تجدد طرفدارالري فرانسه ليلرله و . ترتيب ادیلميشدیر

انگيليسلرله گئنيش عالقه لرینه باخمایاراق ، ایران آنایاساسينين 
  .لژیك تجروبسيندن استفاده اتميشلریازیلماسينده ب

-ایلك دفعه ایدي آي ، ایران ئولكه سي اهاليسينين سياسي
اجتماعي حقوقالرینين قورونماسينا یازیلي صورتده تظمينات 

  .وریليردي
بيرینجي دفعه ایدي آي، ئولكه نين دیگر ایالتلریندن ده ضيالي 

ين معين و مبارز انسانالر ئولكه نين داخلي و خاریجي سياستين
  .لشمه سينده اشتراك ائتمك حقوقونا مالك اولوردوالر

 نفردن عبارت ایدي و هر 162بيرینجي مجلس نماینده لري 
  )10.(بير دوره سي ایكي ایلليك ایدي

جي ماده -7نماینده لرین سس ورمه حقوقي حاقيندا، آنا یاسانين 
ن سينده یازیلردي آي ، مذاآره لر باشالنان زامان نماینده لری

  و سس ورمه زاماني مجلسده اشتراك اده ن نماینده لرین 3/2
ایلك دفعه ایدي آي، . یاریدان چوخونون سسي قبول اولونور

ئولكه ده مطبوعات، سوز و فيكير آزادليغينا یازیلي فورمادا 
دمكراتيك ده یرله ره حرمت عالمتي . ضمانت وریليردي

. ریليردياوالراق مجليسين اجالسالري آچيق صورتده آئچي
بوتون اجالسالردا مخبرلرو دیگر تاماشاچيالر مجليسين داخلي 

اجالسالرین آچيق .نطامنامه سينه اساسا اشتراك اده بيلردیلر
فورمادا آئچيریلمسيندن مقصد اوندان عبارت ایدي آي، هئچ نه 

مجليسده باش وره ن حادیثه لري . ملتدن گيزلي قالماسين
ق و ئوز قزه تلرینده درج ائتمك مخبرلر آزاد شكيلده قلمه آلما

  .حقوقونا ماليك ایدیلر
دولته، سلطنته ، : جي ماده سينده یازیليردي آي-16آنا یاسانين 

ایله جه ده بوتون ناظير ليكلره عاید اوالن مسئله لر بوتولوآله 
مجليس طرفيندن مذاآره اولونوب ،الزمي قرارالر و قانونالر 

  .وریلمه ليدیر
 اورگان اوالراق ئولكه نين داخيلي مجلس قانون وریجي

  سياستينه نظارتدن عالوه، خاریجي سياسته و
 بين الخالق عالقه لره عاید اوالن مناسبتلري ، مقاوله لري و 

باشقا . مذاآره لري بالواسطه ئوز نظارتي آلتيندا ساخالیردي
سوزله قانون وریجي اورگان  اداره ادیجي اورگانين 

ونظارت مسئوليتيني ئوز ئوزه رینه فعالييتلریني ایزله یب 
الزیم اولدوقدا هر هانسي بير ناظير ملت . گوتورموشدور

نماینده لرینين قارشيسيندا ایظاحات ورمه لي ، اگر قانون 
  پوزونتوسونا یول وریلميشسه  مجلس شاه طرفيندن همن 
  ١٤                                                       ادامه درص

١٣ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                ١٣٩٣ تير١١٤ شمارهدوره پنجم



  
  
  
  

  ....مشروطه آناياساسي ايرانين
ئيري . ناظيرین ئوز ایشينده ن آنارالنماسيني طلب ادیردي 

  .گلدیكده همن ناظير محكمه یه ده جلب اولونا بيلردي
انسان حقوقالرینين قورونماسينا گلدیكده وطنداشالرین 

جي ماده -32آنایاسانين . حقوقالري هر طرفلي قورونوردي
نداشالر بوتون ساحه لرده شكایتلریني وط: سينده یازیليردي آي

اونالرین .یازیلي فورمادا مجلسين دفتر خاناسينا تقدیم اده بيلرلر
  .شكایتلري مطلق  جوابالندیراالجاقدیر

یرلي حاآمييت اوگانالرینين یارانماسي و همن اورگانالرین 
ایشلرینه نظارت ئولكه ده تك باشينا اداره ائتمه سيستمينين 

  .ردي قارشيسيني آلي
وطنداشالرین آزادليغينين قورویوجوسو آيمي چيخش اده ن 
مجلس قانون وریجي اورگان اوالراق  حقوقي باخيميندان 

  .نورماتيو آآتالري ترتيب ادیب و قانونالري تصدیقليردي
                                               سنا مجلسي

ا مجلسينين سن.  نفر نماینده دن عبارت ایدي60سنا مجلسي 
اجالسالري ملي شورا مجلسينين اجالسالریندان سونرا 

جي ماده سينده -44مشروطييت آنایاساسينين . آئچيليردي
سنا مجلسينين نظامنامه سي ملي مجلس : یازیليردي آي

بو مجلسه . طرفيندن ترتيب ادیليب و مذاآره اولونماليدیر 
ریندان سئچيلن نماینده لر ، ئولكه نين تانينميش ضياليال

 نفري 15 نفري شاه طرفيندن ، 30اونالردان . اولماليدیرالر
نفري ایسه دیگر ایالت و والیتلردن 15تهراندان ، قاالن 

  .سئچيلملي ایدي
سنا مجلسي و یا ناظرلر طرفيندن گورولن ایشلر ، ایره ليه 
سورولن فيكيرلر مطلق مجلسي شوراي ملي طرفيندن رسمي 

شورا مجلسينين مطلق سسيني فورمادا مذاآره اولونوب 
  .قازاندیقدان سونرا اجرا اولونوردي

ملي شورا مجلسينين مختار حقوقو وار ایدي آي ، سنا 
آمما بودا نظره . مجلسينين مالحظه لریني رد و یا قبول ائتسين 

آلينمالي ایدي آي ،سنا مجلسي هر زامان شاهين طرفداري 
جي ماده -47 مشروطه آنایاساسينين. آيمي چيخيش ادیردي 
اگر سنا مجلسي تشكيل تاپمازسا ، ملي : سينده یازیليردي آي

مجلسده مذاآره اولونان موضوالرنهایت شاهين راضيليغي 
  )11.(آليندیغدان سونرا اجرا اولونا بيلردي

-شاه هر هيكي مجلسي و یا الزیم گلدیكده هر بيریني آیري
يميندان دمكراتيك حقوقالر باخ. آیریليغدا لغو اده بيلردي

مشروطه آنایاساسينين چاتيشمایان جهتلریندن بيریسي محض 
  .جي ماده ایدي-48همن 

مشروطه حرآاتينين زیروه سي اوالن آنا یاسانين دمكراتيك 
اساس حصصه اوندان عبارت ایدي آي، ئولكه ني 
مرآزلشلميش اداره ائتمه قورولوشوندان مرآزلشدیریلمه ميش 

یرلي حاآمييت . یرسيندولت قورولوشو فورماسينا چئو
اورگانالرینين یارانماسي همن اداره ائتمه اوصولونون 

) متممينين(آنایاسانين عالوه سينين . اساسيني تشكيل ادیردي
ممالك محروسه نين : جي ماده سينده یازیليردي آي -29

ترآيبينده یارانميش ایالتلرین و والیتلرین منفعتلریني همن 
انجمنلري طرفيندن قانون منطقه لرین ایالت و والیت 
  )12.(فورماسيندا ئوز عكسيني تاپماليدیر

مشروطه حرآاتيينين زیروه سي اوالن آنایاساسينين  دمكراتيك 
. ئوزه لييده ایله همن ایالت و والیت انجمنلري تشكيل ادیردي 

 اداره ائتمه -مشروطه فرماني اساسيندا ئولكنين اراضي
  :یتلردن عبارت ایدي قورولوشوآشاغيداآي ایالتلر و وال

  
  
  
  
  

 خراسان و -3 خليج عجم ؛ -2 آذربایجان ؛ -1: ایالتلر   
  . آرمان و بلوچستان -4سيستان ؛ 
 گيالن ؛ مازندران ؛ آردستان ؛ لرستان ؛ -1: والیتلر 

خوزستان ؛ عراق عجم ؛ استر آباد ؛ زنجان، آرمانشاهان؛ 
  .همدان ؛ اصفهان ؛ یزد و داراخالفه تهران 

جي ماده سينده ایالت و -2ایاسانين عالوه حصصه صينين آن
  .والیت انجمنلرینين ایضاحاتي بئله وریلميشدیر

ایالتلرین .  ئولكه نين معين بير حيصصه صي دیر–ایالت 
مرآزي حكومتلري واردیرو همن حكومتين حاآمي والي 

  .آدالنير
معين شهرلر و .  ئولكنين معين بير حيصصه صي دیر–والیت 
همن شهرلرین . رین اطرافينداآي قصبه لره شاميلدیراونال

والیت ممكوندور آي نظرده توتوالن ایالتين . حاآملري واردیر
  .و یا ئولكه پایتختينين نظارتي آلتيندا اولسون 

ایالت و والیت انجمنلري ئولكه دولتچيليك تاریخينده ایلك دفعه 
. دیرديایدي آي،یرلي حاآمييت اورگانالرینين اساسيني یارا

. انجمنلرین اساس مقصدي ئوزونو ادره ائتمه دن عبارت ایدي
دئمك اوالر آي، انجمنلر هر بير ایالتده همن ایالتين پارالمنت 

  .رولونو اوینایردي
آردیجيليقال قيد اولونماليدیر آي، مشروطه حرآاتينين ئوزه یني 
تشكيل اده ن انجمنلرمجلسين آذربایجاندان اوالن نماینده لرین 

استبداد . كليفي و تاآيدي ایله حياتا آئچيریلميشدي ت
. طرفدارالري آچيقجاسينا انجمنلرین عليهينه چيخيش ادیردیلر

نهایت آي تبریز انجمني تهرانا تلگرام گوندریب و آذربایجان 
  نمایندلریندن

اگر تهران انجمن قانونون عليهينه چيخيرسا :   استه یر آي 
بئله .  وزوموز اونو اجرا اده ریكسيزلر تبریزه قایدین ، بيز ئ

جدي اولتيماتوم دان سونرا مجلس آذربایجان نمایندلرینين 
دمكراتيك  طلبلریني قانون فورماسيندا آنایاسایا عالوه اوالراق 

تهران مشروطه حرآاتي ایله تبریز مشروطه . آرتيریر
حرآاتينين ماهييت اعتيباري ایله اساس فرقي  ایله بوندان 

  .عبارت ایدي
جانسيز مشروطه حرآاتيني جانالدیران آذربایجانين ایره ليه 

یرلي حاآمييت ( سوردویو ایالت و والیت انجمنلري
مرآزلشدیریلمه ميش دولت . اولموشدور) اورگانالري

قورولوشو فورماسينين  اساسيني دا همن انجمنلر  تشكيل 
  .ادیردي

جي ایل مشروطه حرآاتينين اساس -1906بير سوزله ، 
  :ولو آشاغيداآيالردان عبارت ایدي محص

            ایران ئولكه سيني مطلق پادشاهليق حكومت -
  سيستمسندن آنایاسالي سلطنت اداره ائتمه سيستمينه

  آئچمه سي؛              
               یرلي حاآمييت اورگانالرینين یارانماسي؛-
ي، اجرا ادیجي              آنایاسا قانونالري اساسيندا قانونوریج-

  و محكمه اورگانالرینين آیریجا فعاليت
                گوسترمه لري ؛

             وطنداشالرین قانون قارشيسيندا برابر حقوقلو -
  اولماالري؛

               عدالت خاناالرین یارانماسي؛-
             مطبوعات، سوز و فيكير آزادليغينا  تاميناتين -

 ...سائره وریلمه سي و 
 ١٥  ادامه درص                                                         

١٤ 

   آذربايجانکراتناشر افکارفرقه دم                ١٣٩٣ تير١١٤ شمارهدوره پنجم



  
  
  
  
  

  ....مشروطه آناياساسي ايرانين
  

یوخاریدا ساداالناننار مشروطه حرآاتينين ایراندا دولت و 
  .حقوق سيستمينده عمله گتيردیكلري اساس ده یشيكليكلرده دیر

اقال یاناشي ، تاسفله ورغوالليك قيد اتدیميز نائليتلري نظره آلم
آي، مشروطه انقالبي الده اتميش  اوغورالري قورویوب 

  .ساخالیا بيلمه ميشدیر
اودور . استبداد ئوز حاآمييت منفعتلریني الدن ورمك استميردي

آي، ارتجاع داخيلي و خاریجي قوه لردن هر طرفلي استفاده 
ليهينه ادیب مشروطه حرآاتينين دمكراتيك ده یرلرینين ع

مشروطه حرآاتينين . متشكل فورمادا مبارزه آپاریردي
دمكراتيك استكلرینين اوغورال سونا چاتماماسينين و محكملنمه 
مسينين معين داخلي وخارجي سببلري ایله یاناشي سوبيكتيو و 

  .اوبيكتيو علتلري ده واریدي
  :او جمله دن 

دولت                      مشروطه حرآاتينين طلبلرینده -
قورولوشو فورماسينين دیشيكلي ایله یاناشي دولت فورماسينين 

  دیشيلمه سينين  ایره ليه سورولمه مه سي؛
                     تهراندا و تبریزده باش وره ن مشروطه -

  حرآاتينين اساس دمكراتيك ماهييتينين فرقلي اولماسي؛
لينده محافظه                      تهران مشروطه حرآاتينين داخي-

  آار قوه لرین موجود لوغو؛
                     خاریجي دولتلرین ، او جمله دن روس و -

  ...انگليس لرین خيانتلري و تجاوزلري
بو آيمي عاميللر مشروطه حرآاتينين تام غلبه چالماماسينين 

  .اساس سببلریندن سا یال بيلر
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ييتله دئمك اوالر آي، آما بوتون بونالرا باخمایاراق قطع
جي ایلده باش ورميش دمكراتيك مشروطه حرآاتي -1906

ایران دولتچيلييك تاریخينده مترقي، دمكراتيك جریان و پارالق 
  .صحيفه اوالراق قاالجاقدیر

* * *  
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   پوراني آرني حسريام
 

 گوناگون یدر عرصه ها ) ییواقع گرا ( سمي رئالی واژه
 یبرا.  متفاوت به کار رفته است یشناخت ، با معناها

 ی کلمي شمردن مفاهیني عینمونه در فلسفه،  اول به معنا
 مستقل دانستن کائنات از یدوم به معنا و شهی اندیبا مبان

 استناد به یدر علم حقوق در معنا. ذهن انسان آمده است 
 در استي ، ودر علم سی و نه اصول نظریحوادث واقع

 ی نظری و نه بحث هایاسي بر عمل سهي تکیمعنا
 نمود ها با شیدر هنر و ادب به نما. استعمال شده است 
  .است  اطالق شده تيمراعات نظام واقع

 ییمانند واقع گرا.  دارد اري وجوه بسی فلسفیی گراواقع
 ، واقع ی تجربیی واقع گرایی ارستویی ، وقع گرایافالتون
   .ی شناختی ، واقع گرای متعالییگرا
مانند واقع .  دارند ی هم تنوعاتی و ادبی هنریی گراواقع
  یی ، واقع گرای اجتماعیی ، واقع گرای انتقادییگرا

 مبتذل یی ، واقع گرای روانیی ، واقع گراانهیجامعه گرا
 و واقع یی گراعتي طبای وار ی عکاسیی واقع گراای

   ).سمينئور تال(  نو ییگرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اعم و ی هنر و ادب در دو معنای در عرصه یی گراواقع
  .ا خص به کار رفته است 

و  . تي ادب وفادار به واقعای هر گونه هنر ی در معنایکی
 ی اول سده مهي در نی جنبشای نحله یدر معنا یگرید

 دوم آن سده ، در ی مهي فرانسه ودر نینوزدهم در نقاش
   .ی غربی اروپایادب جامعه ها

  ١٦                                                   ادامه درص
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  ...به مناسبت آثار واقع
 که ی مجموع مشخصاتیعنی تي توان گفت که شخصیم
 کند ، دو وجه ی مشخص مگریسان را از انسان د انکی

 ( ی کردار زبانژهیکردار به و. صورت و محتوا : دارد 
  . محتوا شهیصورت است ، و اند) گفتار 
 انسان ، به نوبه تي از شخصی به عنوان تراوشی هنراثر
 وندي پیچگونگ . یی دارد و محتوای خود ، صورتی

 ی و ممي نامی را ، سبک می اثر هنریصورت و محتوا
 است و نشي بای شهی اندشی که سبک هم نمامیي بگوميتوان

   .افتهی شی است نماینشي بای شهیهم اند
 دارد ، و آن موضوع ی هنرمند ، موضوعنشي بای شهیاند
 ی  و چه ذهنیني چه ع-- است تي واقعی از نمودهایبرخ
 شی خود ، در نمانشي بی که به اقتضایهنرمند. 

 کند ، واقع تی را رعاتي، نظام واقع تي واقعینمودها
 خود ، در نشي بی که به اقتضایگرا است و هنر مند

 عدول کند ، واقع تي از نظام واقعتي واقعی نمودهاشینما
 ی بر عامل ها هياگر هنر مند بر اثر تک.  است زیگر
 ستي سی عدول کند ، رومانتتي ، از نظام واقعیليتخ

 ، از نظام ی عقلی ها بر عاملهياست و اگر بر اثر تک
  . است ستي سی عدول کند ، کالستيواقع
 گمان سبک است و چون ی بی و ادبی هنریی گراواقع

 و مورد تي است و چون محور فعالنشيسبک است ، ب
  . است ،  نحله و نهضت است اريدفاع کسان بس

  
  

  
  
  
  

 هنر و ادب ی در حوزه یی که اشاره شد ، واقع گراچنان
 انواع واقع انياز م.  داشته است و دارد  متعددیجلوه ها

 ، آن چه به نظر من به کار انسان ی و ادبی هنرییگرا
 ، تي واقعشی ، آن است که در ضمن نمادی آی میامروز

 در جهت ريي باشد ، آن هم تغتي واقعرييخواهان تغ
  .مصالح مردم 

 تواند نسبت به ی است ، نمتي که مستغرق واقعی مندهنر
 ی طرف باشد و بی ، بی اجتماعتي واقعژهی به وتيواقع

 دهد و شی ان را نمای های وار ، ناسازنيغرضانه و ماش
 شی با نمادی گونه بانی ایهنرمند. به راه خود رود 

 ريي آن ، مردم را به تغی هایی نارواژهی به وتيواقع
 رييتغ . ستي مطلوب نیريياما هر تغ . زديوضع بر انگ
چون جامعه . ت تکامل جامعه  است در جهرييمطلوب  تغ
 تي خود منقسم است بر اقلی وحدت ظاهریدر ورا

 جامعه نيتکامل راست.  استثمار شده تیاستثمار گر و اکثر
 تکامل ، بهبود نی است ، و مالک اتی، تکامل اکثر

 آنان است ی اجتماعرشد و تی اکثری و معنوی مادیزندگ
.  

 نظر از  کند ، صرفري راستان سنی که در ای هنرهر
 مبارز ی و مخاطبان خود ، هنر واقع گرالی و وساکيتکن

  . است یمردم
 ري ت10 ی شماره ستايمنبع نوشته  ، مجله چ : حيتوض

  است1385
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فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های منطقه ای و 
جهانی را مد نظر داشته، با بيش از نيم قرن تجربه 
فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و 

ن را ملی مردم آذربايجا مبارزه های گذشته پيروزی
جهت داده، فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه می 
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