
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذربايجانناشر افکارفرقه دموکرات آ                             ١٣٩٤فروردين١١٦ شماره  دوره پنجم 

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

  در اين شماره

  ٤                                  ص         اعتراض کارگران

 ٤                          صاقتصاد رانتی جمهوری اسالمی

 ٥                           ص               بدورد رفيق حسين

 ٦                                          ص» پول های کثيف «

 ٨                        صنقش قدرتهای جهانی و منطقه ای

 ٩       صطومارکارگران فوالد آذربايجان به وزير اقتصاد

 ٩                   صکور اوغلی قهرمان حماسی آذربايجان

 ١٠   ص.، محله ميزين بقالى ايدی »هدی آهللا ورئردىمش«

 ١٢                     صو جشن ماه مه و شعارهای کارگران

 

  هفتاد سالگی
 فرقه دمکرات آذربايجان

 
  قسمتی از سخنان سيد جعفر
   پيشه وری پيرامون تشکيل
  :حکومت خودمختار آذربايجان

  
  اگر مشروطه خواهان قهرمان

   توجه می کردندما به اين نکته
  نمی شدند، اکنون اغفال  و
  شايد کل ايران و يا  آذربايجان 

  های بسيار آزاد کشور يکی از
  گرسنگی فالکت و و بسيار دموکراتيک جهان بود و اين فقر و

  .دامنگير ما نمی گشت بدبختی و
يک . يکی از بزرگترين آرزوهای ما باسواد شدن عموم خلق است

بايد .  در برابر ستم و فشار سر خم نمی کندخلق با سواد و تندرست
اگر می خواهی افتخار و : جوانان مان را با اين روحيه تربيت کنيم
اين را همه بايد بدانند و مزه . شرف بدست آوری، به خلق خدمت کن
ما می توانيم از تاريخ خيلی . افتخار ناشی از اين کار را بچشند

. ولی اين کافی نيست. ر استگذشته ما سرشار از افتخا. حرف بزنيم
سخن . افتخار و شرف را بايد خودمان با دستان خود بچنگ آوريم

ميراث پدر خواهی : حکيمانه سعدی بايد درس عبرتی برای ما باشد
 . علم پدر آموز، کاين مال پدر خرج توان کرد به ده رو ز

ما نمی توانيم تالش های پدران خود را سرمايه خودمان قرار دهيم و 
 به جای آن بايد از شجاعت، رشادت و. خرج کنيم تا تمام شود

فداکاری آن ها تقليد کنيم، راه آن ها را دنبال کنيم و مانند آن ها خود 
 شويم نائل به افتخار و شرف 

 ٢         ادامه در ص                                                     

 در جهان سرمايه داری
 بشريت به حراج گذاشته می شودهست و نيست 

فرايندهای شکل دهنده به جهان سرمايه داری به سرعت در حال 
رقابت بين انحصارات غول پيکر در . تغيير و تبديل هستند

بازارهای مالی جهانی برای غارت سود و تملک بر ثروت های 
توليد شدٔه خصوصی، عمومی و همگانی ابعاد جديدی به خود می 

» دهه«و شايد » سال«، حکم »سال«و » ماه«زها، اين رو. گيرد 
با بوجود آمدن امکان . در گذشته ای نه چندان دور را دارد 

به ( پول -جابجايی بسيار پر سرعت پول در چرخه های پول
 -  کاال -پول « پول ، در مقايسه با -) معنای محصوالت مالی

در سطح جهان ، فضايی بوجود آمده که برخی شرکت ها » پول
بتوانند در يک اقتصاد قمارخانه ای ، با بازی و شرط بندی بر 
ارزش سهام و دارايی ها ، در ظرف مدت کوتاهی ثروت های 

به همين دليل ، اليه های بسيار نازکی از . نجومی کسب کنند 
يعنی ) يک در صدی ها و يک دهم درصدی ها(بااليی ها 

ک شبه می اوليگارش ها ، به قول معروف ، ره صد ساله را ي
پيمايند و به سالطين با تاج و تخت پنهانی تبديل می شوند که 

 .قدرت عمل و سطح تاثير گذاری افسانه ای دارند
مدت هاست چرخش اقتصادی برخی از شرکت هااز توليد 

اين فرايند، . ناخالص داخلی برخی از کشورها بيشتر شده است
رمايه ها يعنی بزرگ و بزرگ تر شدن و تمرکز هر چه بيشتر س

در دست اقليت بسيار اندکی در سطح جهان با شدت تمام ادامه 
آنچه امروز شاهد آن هستيم ، گسترش بی وقفٔه همان . دارد

روندهايی است که تا ديروز می شناخته ايم، اما جهشی ديوانه وار 
می توان تصور کرد که ادامه چنين روندی به . به خود گرفته است

 پيامدهای فاجعه بار آن به تمامی قابل تغييرهايی منجر شود که
 . پيشبينی نيست

 ٣                                                           ادامه در ص

 اعتراض سراسری معلمان
معلمان خواهان افزايش دستمزد،بهبود وضعيت معيشتی، رفع 

 شدند.. تبيض حقوق ها، آزادی معلمان زندانی و 
  ردين گروه کثيری از فرو27پنج شنبه 

   معلمان در تعدادی از استان های 
  کشور تجمع و اعتراض خود را در
   مقابل ادارات آموزش و پرورش،
   استانداری ها و فرمانداری ها به

  . اطالع همگان رساندند
  به گزارش خبرگزاری ها معلمان

   معترض امروز در شهرهای تهران،
د، سنندج، قروه، دهدشت، شهرکر  کرج، اراک، ساوه، خمين

مريوان، خرم آباد، بروجرد، اليگودرز، نورآباد، دلفان، کرمانشاه، 
جاجرم، زنجان، ابهر، قزوين، مشهد،  يزد، بجنورد، سبزوار،

رشت،  بندرعباس، بندر امام، بوشهر، همدان، شاهرود، ايالم،
شهرضا، زاهدان، زرين دشت، داراب، ايوان ، کرمان، تبريز، 

   ٤ادامه درص                                 اروميه ، برازجان،  ساری،



 
 
 

  ....هفتاد سالگی
 وری نگاهی به زندگی سياسی سيد جعفر پيشه

  صدر فرقه دمکرات آذربايجان
سيد جعفر پيشه وری سياستمدار، روزنامه نگار و مبارزی خستگی 

 ظلم و استبداد ناپذير بود که از عنفوان جوانی مبارزه خود را بر عليه
در کارنامه مبارزاتی . شروع وتا آخر عمر در اين راه وفا دار ماند
 :او می توان از جمله به نکات زير اشاره کرد

از بنيان گذاران حزب عدالت در باکو، سردبير روزنامه دوزبانه 
آذربايجانی ـ فارسی حريت، گرداننده اصلی روزنامه حقيقت، 

 در رشت منتشر می شد، موسس و سردبير روزنامه کمونيست که
گرداننده اصلی روزنامه آژير در تهران و همچنين از موسسين حزب 
کمونيست ايران، کميسر امور خارجه جمهوری شورايی گيالن، 
موسس فرقه دمکرات آذربايجان ، صدر فرقه دمکرات آذربايجان و 

او در . نهايت نخست وزير حکومت خود مختار آذربايجان اشاره کرد
پس از .  شمسی در روستای زاويه خلخال متولد شد١٢٧٢سال 

تحصيالت ابتدايی در پی در گيری پدرش با خوانين که منجر به 
وی در باکو هم زمان با کار . ترک وطن و مهاجرت به باکو شدند
او در مدرسه اتحاد ايرانيان به . وتالش به تحصيالت خود ادامه داد
 دانشگاه کمونيستی زحمتکشان شغل معلمی پرداخت و هم زمان در

 .شرق ادامه تحصيل داد
پس از انقالب اکتبر فعاليت مطبوعاتی خود را با نوشتن مقاله در 

ارگان حزب مساوات شروع ) سخنان بی پرده(نشريه آچيق سوز 
ارگان حزب " آذربايجان جزء الينفک ايران"سپس با روزنامه . کرد

و ١٢٩٦ر پی حوادث اسفند د. دموکرات ايران شعبه باکو ادامه داد
افزايش فعاليت های سياسی بين کارگران باکو به حزب عدالت 

ودر نشريه حريت ارگان حزب عدالت و ديگر نشريات چپ . پيوست
در کنفرانس عمومی ١٢٩٨در سال . باکو مقالت زيادی منتشر کرد

در سال . حزب عدالت به عضويت کميته مرکزی آن انتخاب شد
ر اعضای حزب عدالت فعاليت گسترده ای را در همراه با ديگ١٢٩٩

او در کنگره خلق . گيالن به همراه ميرزا کوچک خان شروع کرد
 .های خاور در باکو به عنوان نماينده ايران حضور پيدا کرد

حزب عدالت طی يک کنگره نام خود را به ١٢٩٩در اوايل تيرماه 
ره به پيشه وری در اين کنگ. حزب کمونيست ايران تغيير داد

پس از شکست نهضت جنگل . عضويت کمکيته مرکزی انتخاب شد
او در باکو به فعاليت سياسی ادمه داد ودر . ايران را ترک کرد

شروع به نوشتن کرد و سپس به به هيئت ) اکينجی(روزنامه زارع
تحريريه روزنامه حقيقت آرگان اتحاديه کارگران ايران که از 

در پی تشکيل دومين کنگره . يوستمهمترين نشريات زمان خود بود پ
او در . حزب کمونيست ايران برای فعاليت سياسی به ايران برگشت

. کنگره به دبير کميته مرکزی و مسئول تشکيالت تهران بر گزيده شد
به همراه تعدادی از اعضای کميته مرکزی دستگير و ١٣٠٩در سال 

ل فرقه قبو«محاکمه و به اتهام ١٣١٨در اواخر سال . زندانی شد
  به ده » اشتراکی و تبليغ آن

پس از گذراندن ده سال محکوميت . سال انفرادی و تاديبی محکوم شد
پيشه وری ١٣٢٠پس از سقوط رضا شاه در سال . به کاشان تبعيد شد

او از . فعاليت سياسی خود را در عرصه گسترده تری آغاز کرد
 در بود و١٣٢٠اعضاء موسس حزب توده ايران در دهم مهرماه 

پس از مدتی مبادرت به . تدوين اولين مرامنامه حزب نقش داشت
اولين شماره اين روزنامه . انتشار روزنامه آزير با گرايش چپ کرد

در انتخابات دوره چهاردهم مجلس . انتشار يافت١٣٢٢در اول خرداد 
ولی در . شورای ملی به عنوان نماينده اول تبريز انتخاب شد

امه وی عليرغم حمايت نيروهای ملی و اعتبارن١٣٢٣تيرماه ٢٣
آزاديخواه با مخالفت نيروهای ارتجاعی و نمايندگان بزرگ مالکان 

پيشه وری هنگام رد اعتبارنامه اش با صراحت . روبرو و رد شد
من به اين سادگيها دست بردار نيستم و خيلی زود حساب «: تمام گفت

 «مرتجعين مارک دار را خواهم رسيد
به تبريز رفت و با تنی چند از ١٣٢٤ وری در سال سيد جعفر پيشه

فعاالن سياسی، روزنامه نگاران و معتمدين محلی با انتشار بيانيه 
تاسيس فرقه . دوازده شهريور فرقه دمکرات آذربايجان تاسيس کرد

دمکرات آذربايجان با حمايت گسترده سراسری مردم آذربايجان و 
.  و آزاديخواه روبرو شدديگر خلقهای ايران و نيروهای انقالبی

تشکيالت حزب توده ايران با بيش از شصت هزار عضو به فرقه 
پس از انتشار بيانيه دوازدهم شهريور . دمکرات آذربايجان پيوست

که از جمله خواهان اختيارات گسترده ترمحلی از لحاظ اداری، 
تدريس زبان مادری در مدارس در کنار زبان فارسی و اصالحات 

تصادی و فرهنگی، اصالحات اداری و برای حقوق زنان ارضی و اق
در سراسر آذربايجان گردهمايی های وسيعی . با مردان شده بود

در اين گردهمايی ها مردم . برای حمايت از مفاد بيانيه تشکيل شد
نمايندگان خود را برای کنگره خلق آذربايجان انتخاب و راهی تبريز 

با تشکيل . ق آذربايجان تشکيل شدآبان اولين کنگره خل٣٠در . کردند
مجلس ملی آذربايجان، دولت ملی آذربايجان با نخست وزيری سيد 

 .آغاز به کار کرد١٣٢٤آذرماه ٢١جعفر پيشه وری در 
ايران بايد يک دولت مستقل ملی به تمام معنا داشته باشد و سعی »

در تمام افراد ملت را . بکند طايفه بازی و ايل بازی را از بين ببرد
هر کسی بر خالف اين . زير يک بيرق و يک قانون تمرکز بدهد

مردان ميهن پرست هرگز به تضعيف کشور . رفتار بکند خائن است
شوند بر خالف قوانين  کنند و هيچ وقت راضی نمی خود اقدام نمی

کشور خود رفتار نموده و هم ميهنان خود را آزار بدهند و مرکزيت 
 مردان شرافتمند از باالی سر کشور .کشور خود را متزلزل سازند
ها عليه  در خطرناک ترين موقع. زنند خود با بيگانگان رابطه نمی

خيزند و برای احقاق حقوق مشروع يا ادعاهای  دولت مرکزی بر نمی
نامشروع خود از راه دزدی و غارتگری و شورش و بلوا اقدام 

آيد و سعی  المللی از وحدت ايران خوشش نمی ارتجاع بين. کنند نمی
 .«های کوچک به وجود بياورد کند در پيکر ايران دولت می

طور جدی به  ما به: گوييم ايم و اکنون نيز صريحًا می ما هميشه گفته
ای به  اگر از طرفی خدشه. مند ايم ايران و تماميت ارضی آن عالقه

های ديگر  تر از ساکنان ايالت تر و فداکارانه آن وارد شود شايد جّدی
با اين حال . اقدام خواهيم کرد] خدشه[ برای جلوگيری از آن –ان اير

هرگز حاضر نيستيم از دفاع از مّلت، زبان و آداب و رسوم و 
دار  که کشورمان يعنی ايران را خدشه مان به شرط آن خصوصيت

جا چيزی که مغاير با قانون و حّق  اين. نظر کنيم  صرف-نکند
برعکس اگر ما خود را با .  نداردهای ايران باشد وجود حاکميت خلق

دست خودمان اداره کنيم، چه بسا اين امر بتواند به تکامل و تعالی 
نهضت ملی ما ديگر از چارچوب مّلی . تری دهد ايران رشد بيش

خارج شده و مقام پيشاهنگی جنبش دموکراتيک ايران را احراز 
اکنون ديگر عموم مردم ايران شروع به درک اين . است کرده

گفتگوهای آغاز شده در تهران . اند موضوع و معنای حقيقی آن کرده
موجب روشن شدن ابهامات و سوءتفاهماتی گشته که دشمنان ما به 

اين گفتگوها حسن تفاهمی . اند های گوناگون ايجاد کرده طرق و بهانه
اساسی ميان خلق آذربايجان و ايرانيان بيرون از آذربايجان به وجود 

مذبوحانٔه مرتجعين  های رغم تالش ن حسن تفاهمات علیاي. است آورده
 .دهد يابد و نتايج مثبتی می داخلی و خارجی، روز به روز عمق می
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  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان           ١٣٩٤فروردين١١٦ شمارهدوره پنجم

 نيم قرن تجربه فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های منطقه ای و جهانی را مد نظر داشته، با بيش از
ملی مردم آذربايجان  مبارزه های گذشته فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و پيروزی
  .را جهت داده، فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه می دهد

 پيشه وری



  
  
  
  

  ....در جهان سرمايه داری
شايد برای اينکه تصوری از چشم انداز پيش رو داشته باشيم ، اشاره 

بلک «کت شر. به يکی از اين نوع تمرکز های سرمايه کافی باشد
خود به ٢٠١٤در گزارش مالی سال  (Black Rock) «راک

ميليارد دالر دارايی تحت مديريت متمرکز خود اشاره کرده ٤٥٨٠
برای اينکه درک نسبی از دامنه عمل اين شرکت و شرکت . است

های مشابه آن داشته باشيم بد نيست که بدانيم اين رقم بيش از بودجه 
. ميليارد دالر است٣٩٠٠ه ميزان ساالنه دولت فدرال آمريکا ب

سال دارد و با سرمايه بسيار ٢٦شرکت بالک راک عمری حدود 
تاسيس شده است و جالب تر اينکه، بخش ١٩٨٨محدودی در سال 

بزرگی از تمرکز سرمايه ها در زير مديريت اين غول مالی در 
دوران رياست جمهوری اوباما، آن هم در طی يک قرار داد دولتی 

توضيح .  به حل بحران بازارهای مالی کسب شده استبرای کمک
ساده ای در همان خط اول معرفی اين شرکت در ويکيپديا خود 
گويای تصوير تمام نمای آن چيزی است که امروز پيامدهايش را در 

: ويکيپديا از خوانندگانش خواسته. اقتصاد سياسی جهانی می بينيم
با مجتمع بالک  (Black Rock يعنی بالک راک(اين شرکت «

چرا؟ چون شايد در » .اشتباه نشود ( Blackstone Group) استون
از شرکت ها و موسسات خرده » گروه بالک استون«اين روزگار 

! ميليارد دالر دارايی نا قابل؟٢٨٤پايی به حساب می آيد که تنها بر 
طبعا در بازار سرمايه نبايد يک شرکت . مديريت دارند

 !ميلياردی اشتباه گرفت؟٢٨٤ يک شرکت ميلياردی را با٤٥٠٠
و متکی بر فن » مالی سازی«اين تمرکز جديد از سرمايه بر پايه 

آوری های نوين ديجيتال صورت می گيرد که بينهايت انحصاری 
سرمايه های «عمل می کنند و به نوعی می توان آن را از زمرٔه 

 و جنگ پول های جديد و پول های قديم. به حساب آورد » جديد
تالش انحصارات جديد و قديم برای کسب ثروت بيشتر ، به هر شکل 
و به هر طريق ، برای بلعيدن ديگری و يا ادغام در يکديگر را می 
توان يکی از ريشه های اصلی تغيير و تبديل های اخير در جهان 

 .سرمايه داری دانست
بايد توجه داشت که چرخش اقتصادی در بازارهای مالی از سال 

تزريق ده ها هزار ميليارد دالر پول در اقتصاد جهانی «با ٢٠٠٨
توسط بانک های مرکزی در آمريکا، انگليس و اروپا و به تازگی 

به اقتصاد قمارخانه ای، به خريد و فروش انواع »… ژاپن
محصوالت مالی نظير اوراق بهادار، سهام، مشتقات، ضمانت نامه 

اری های ايجاد کننده شغل راه يافته و باعث شده سرمايه گذ… ها و 
اين بکارگيری سرمايه های موهومی باز هم . در جهان کاهش يابد 
 .در حال گسترش است

در بطن اقتصادهايی مانند آمريکا، اروپا و ژاپن که رشد بسيار اندکی 
را شاهد بوده اند وافزايش ثروت ملی قابل اعتنايی نداشته اند ، اين 

يستی نمی تواند جز از اندوخته و غارت بی حساب و کتاب نوليبرال
پس اندازهای موجود و يا آيندٔه فرزاندان شهروندان اين کشورها و 
نيروی کار به شدت استثمار شدٔه زحمتکشان جهان از طريق هدايت 

در . و مديريت مهندسی شدٔه بازارهای سهام و ارز صورت بگيرد
 مالکيت های واقع آنچه رخ می دهد انتقال تردستانه و شعبده بازانٔه

عمومی و خصوصی به تعداد بسيار محدودی از موسسات و اليه 
 .های بسيار محدودی از ابرثروتمندان جهان است

عاملی که در فرايندهای مالی سازی شدٔه سرمايه داری جهانی امروز 
پول جابجا می کند، چيزی جز يک نوليبراليزم افراطی برنامه ريزی 

 با خصوصی کردن هر آنچه در توان  نوليبراليزمی که-شده نيست 
برای . دارد ، هستی امروز و فردای بشريت را به حراج گذاشته است

آنکه از حجم فرايندهای خصوصی سازی شده آشنا شويم ، يک نمونه 
همانطور که می دانيد ، بخش های بزرگی از ارتش ها و . کافی است

يکا و بخش در آمر… عمليات نظامی و نهادهای تجسسی و امنيتی و 
بزرگی از کشورهای متحد آن به پيمانکاران خصوصی واگذار شده 

 .است
گزارشی را در اين زمينه  Cenk Uygur شبکه تلويزيونی ديجيتال

بر اساس اين گزارش مستند ، از . ارائه کرده که تکان دهنده است

ميليارد دالر قرار داد در زمينه عمليات ١٣مبلغ ٢٠١٣ تا 2009سال 
 شرکت مختلف خصوصی بسته شده که البته شرکت 3000ويژه با 

دامنه اجرايی اين . های بزرگ نظامی سهم شير آن را داشته اند 
برای . مجموعه از قراردادهای رسمی اعالم شده بسيار وسيع است 

مثال، شرکتی مشغول يافتن تروريست هاست، شرکت ديگری 
ه کننده می عمليات حمله را طرح می ريزد، شرکتی پهبادهای حمل

ديگرانی کارشان دستگيری تروريست . سازد و يا هدايت می کند
شرکت هايی محل های . شرکت های بازجويی می کنند . هاست

بازجويی مخفی و زندان ها را اداره می کنند و جالب اينکه 
قراردادهايی هم برای کار تبليغاتی بسته شده تا گوش ما را با تبليغات 

 .بارزه با تروريست ها کر کنداغواکننده در مورد م
آنچه می توان و بايد متوجه آن شد آن است که اين ابزارهای قدرت 
ديگر تنها در اختيار انحصاری دولت ها و نهادهای انتخاباتی در 

سهام برخی از همين شرکت ها و ديگر . ليبرال دمکراسی ها نيست
 دست شرکت ها متاثر از عمليات آنان در بازارهای بورس دست به

می شود و باال و پايين می رود و با هر پايين و باال رفتن تلمبه ای ، 
خصوصی سازی تا . پولی را از جايی به جای ديگر پمپ می کند

هم خصوصی سازی می شود » عمليات ويژه«حدی پيش می رود که 
و وقتی حجم اطالعات متمرکز در شرکت های غول پيکری مانند 

از تک تک افراد و موسسات در سراسر گوگل، ياهو و يا فيس بوک 
کره خاکی قدرت های بدون پيشينٔه تاريخی می سازد، چرا روندهای 
موازی با گردش کار نهادهای سياسی دولتی شناخته شده شکل 
نگيرند؟ آنچه امروز با آن مواجهيم، سياست ورزی های حساب شده 

لف ای است که طراحی می شود و از طريق البی های چندگانه مخت
دولتی و غير دولتی و آن هم در ابعاد جهانی پياده می شود و از آن 
فرايندهايی بوجود می آيد که سودهای افسانه ای می آفريند و جابجا 

در اين بازار قمارخانه ای مافيايی، هر چيزی که بتواند . می کند 
سهام جابجا کند، ريسک بيافريند، ريسک کاهش دهد، ريسک ها را 

ا مهندسی کند، چه شير مرغ و چه جان آدميزاد وسيله ای پيشبينی و ي
 .برای شرط بندی و قمار است

. اين سودها مانند سرمايه های بوجود آورنده شان موهومی نيستند
سودهايی سخت واقعی اند که از جيب زحمتکشان سراسر جهان 

 .بيرون کشيده می شود و آن ها را به خاک سياه می نشاند
در » روانی«ی شهری ، رسانه ای ، شبکه ای ، و از آنجا که فضاها

تسخير اين سرمايه داری به شدت جهانی شده است ، فرايندها و 
 اقتصادی مهندسی شده ای می تواند با بکار گيری -روندهای سياسی

سرمايه های موهومی و بازی با يک گروه از سهام و ايجاد چرخه 
تازه ای از سود  پول حجم -) محصوالت مالی( پول -ای از پول 

همين فرايندهاست که با کمک شرکت ها و اين يا آن مجموعه . بسازد
از دولت ها و البی های پارلمانی شروع می شود و به اجرا در می 

به همين دليل در کنار سياست های استراتژيک امپرياليستی در . آيد
منطقه، شاهد سياست هايی هستيم که ظاهرا در تناقض با آن است و 

دگانگی هايی را به نمايش می گذارد که برخی تحليل گران را به چن
 .اشتباه می اندازد

می توان برای درک بهتری از اقتصاد سياسی جهان سرمايه داری، 
عالوه بر استراتژی های بلند مدت تر رهبران سياسی دولت ها، به 
دخالت مستقيم شرکت های غولپيکر در جابجايی ارقام نجومی ثروت 

در اين زمينه . ير در شاخص های بازار سهام توجه داشتبا تغي
تغييرات بسيار شديد در بازار نفت و پيامدهای سياسی نظامی 

عدم توجه به اين واقعيت ها، . همراهی کنندٔه آن بسيار آموزنده است
درک بخش بزرگی از رويدادها را با ابهام های قابل اعتنا روبرو می 

 .سازد
لت ها، هيچ الزامی در شفاف سازی برای از آنجا که برخالف دو

شرکت ها وجود ندارد و آن ها از مصونيت های حقوقی عظيمی در 
زمينه اطالعات داخلی شان برخوردارند ، چنين بررسی هايی کار 

 .ساده ای هم نيست و بايد برای آن ساز و کارهايی يافت
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  .....اعتراض سراسری معلمان
 

شيراز،، ملکان، زهک، رامهرز، بوشهر،کرج، اصفهان، 
  .تجمع کردند... ممسنی، سقز، اوز و. طبس،

ها مقابل ادارات  تجمعات صنفی معلمان در بيشتر شهر
در پايتخت عالوه . آموزش و پرورش برگزار شده است

بر تجمع بيش از هزار نفری معلمان مقابل اداره آموزش 
  نفره از معلمان مقابل مجلس٣٠٠و پرورش، گروهی 

 .تجمع کردند
ها، بهبود وضعيت  معترضان خواستار افزايش دستمزد

معيشتی و رفع تبعيض حقوقی بين خود و ساير کارمندان 
 .دولت هستند

در اين تجمعات پالکاردهايی در حمايت از معلمان زندانی 
. خورد و در اعتراض به طرح رتبه بندی به چشم می

 رتبه بندی شماری از فعاالن صنفی معلمان معتقدند طرح
 .کند تر می ها در جامعه معلمی را عميق تبعيض

گزارش شده که ماموران نيروی انتظامی در رشت با 
معلمانی که مقابل اداره آموزش و پرورش استان گيالن 
تجمع کرده بودند با خشونت برخورد کرده است اما تا 
لحظه تنظيم اين خبر اخبار از برگزاری تجمع معلمان در 

 .ا در ارامش حکايت دارندساير شهره
گفتنی است معلمان معترض عالوه بر تجمع سراسری 

 اسفند به دعوت کانون ١٠امروز، يکبار ديگر در تاريخ 
صنفی معلمان ايران در بيشتر شهرهای ايران به صورت 

گفته ميشود اين تشکل صنفی . همزمان تجمع کرده بودند
ته در شکل گيری تجمعات امروز معلمان نقشی نداش

 .است
ين اعتراضات که از اسفند ماه گذشته آغاز شده و در هفته 
های گذشته نيز به برگزاری تجمع های اعتراضی معلمان 

 منجر شده است در شهرهای مختلف
  
  
  

 اعتراض کارگران
 کارخانه روغن نباتی زنجان مقابل استانداری

  
نفر ٤٠٠ فروردين نزديک به ١٧روز دوشنبه 

ه روغن نباتی جهان زنجان در مقابل ازکارگران کارخان
بی توجهی به مشکالت کارخانه و . کارخانه تجمع کردند

کارگران اين کارخانه تا . کارگران باعث تجمع شده است
به حال چندين بار به اداره کار استان مراجعه کرده اند، 

يکی از کارگران به خبرنگاران . اما نتنيجه نگرفته اند
ه به حال خود رها شده، مدير کارخان: حاضر می گويد

عامل در مدت چهار ماه فقط يک بار به مدت چند ساعت 
تصميم گيری درستی . در کارخانه حضور پيدا کرده است
مواد اوليه تامين نمی . برای فعاليت کارخانه وجود ندارد

برای کارگران شاغل هر روز تصميم جديدی گرفته . شود
فته اند تا نتيجه اين بار کارگران تصميم گر. می شود

 .نهايی به اعتراضات خود ادامه دهند
کارگران که جواب مناسبی از طرف مديريت کارخانه 

در مقابل ) فروردين١٨(دريافت نکردند، روز سه شنبه 
 .استانداری تجمع کردند

عدم پرداخت اضافه کار، رعايت نکردن قانون کار، 
بين نپرداختن حق شيفت، عدم تحويل کپی قرارداد فی ما

کارگر و کارفرما، تهديد، کاهش ميزان توليد، عقد 
قراردادهای يک ماهه و عدم رسيدگی مديران کارخانه به 
مشکالت از مهمترين موضوعات مطرح شده از سوی 

 .کارگران حاضر در تجمع بود
که به علت : کارگران حاضر در اين تجمع اعالم کردند

 دو سال سختگيری بيش از اندازه مديران کارخانه، طی
نفر از اين مجموعه کنار گذاشته شده اند و ١٨٣گذشته 

تن در سال ٤٣٠ميزان توليد ماهانه اين واحد صنعتی از 
 .تن رسيده است٥٠به ٩٢

کارگران معترض به مراجعه کارشناسان اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کردند و از تاکيد اين 

ن عملکرد اين واحد کارشناسان مبنی بر غير قانونی بود
واحد صنعتی . صنعتی در مقابل کارگران خبر دادند

دوشنبه گذشته بنا به خواست  جهان از روز روغن نباتی
 . مديريت مجموعه تعطيل شده است

 

  
 اقتصاد رانتی جمهوری اسالمی
  و افزايش نابرابری اجتماع

  
  
فاهم لوزان در حالی صورت می گيرد که مطابق برآورد ها در روزهای اخير تبليغات پيرامون بهبود اقتصاد کشور پس از ت

شده ؛ واردات کاالهای لوکس مصرفی و در کنار ان نابرابری اجتماعی افزايش می  های بلوکه با آزادسازی بخشی از پول
 … يابد

   !ها می رود شود، توسط واردات کاالهای بنجل مجددا به جيب غربی کل پولی که بعد از توافق آزاد می
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  .....اقتصاد رانتی جمهوری اسالمی
 

ايم سهم تشکيل سرمايه  سال گذشته همواره شاهد بوده۶٠در 
ترين عامل  تواند اصلی ثابت ناخالص در بخش صنعت که می

تر از اين  توسعه صنعتی و اقتصادی ايران باشد، بسيار پايين
در بخش خدمات هم سهم . سهم در بخش خدمات بوده است

علت اين مسئله يکی . ار بيشتر از صادرات استواردات بسي
درآمدهای هنگفت و بادآورده نفتی و ديگری فساد اقتصادی 

 .گسترده است
کشور ما در شرايط کنونی گرفتار دوشبکه فاسد قدرت و 

اين شبکه يک اقتصاد رفاقتی در ايران ايجاد . ثروت است
. اند  ای از قدرت به ثروت آمده در ايران عده.کرده است

دسترسی اين افراد به منابع بانکی به آنها اين امکان را داده 
گواه اين نکته وجود . شبه ره صدساله را طی کنند است که يک

 .بيش از صدهزارميلياردتومان معوقات بانکی است
دولت تاکنون هيچ تصويری از استراتژی توسعه خود نداده 

 هيچ های آزادسازی که از بعد از جنگ ادامه سياست. است
اسم . تغييری نداشته است، سياست دولت کنونی هم باشد

ها بسته به تغييرات  ها و شدت و ضعف اعمال سياست دولت
ها  ها تغيير کرده اما اصل اين سياست قيمت نفت در اين سال
 .همواره ثابت بوده است

توليدکنندگان خرد و متوسط ما، امکان دسترسی به منابع بانکی 
توانند  اينها تنها بخش در کشور هستند که میندارند درحالی که 

حال، ما هنوز از اينکه دولت  با اين. واقعا توليد شغل کنند
 .خواهد چه خدمتی به اينها دهد، اطالع نداريم می

بينيم درست بعد از تفاهم، جلو ريزش قيمت ارز به  اينکه می
شود، به اين معنی است که مردم ايران  اسم صادرات گرفته می

ای يارانه دهند تا آنها بتوانند سنگ معدن و   جيب خود به عدهاز
اقتصاد ما . پسته صادر کنند و پول هنگفتی به جيب بزنند

 .امروز اسير نظام بانکی فاسد است
ها قفل شده و بانک مرکزی به  منابع ارزی بزرگی در بانک

شدن قيمت دالر  هاست که اجازه ارزان خاطر منافع اين بانک
ها در دولت قبل بخش بزرگی از سرمايه  اين بانک. هدد را نمی

اند و امروز حاضر نيستند ارزشان  خود را به ارز تبديل کرده
نگرانيم کل پولی که بعد از توافق آزاد . را وارد بازار کنند

ها  شود، توسط واردات کاالهای بنجل مجددا به جيب غربی می
های کشور و  یهای کنونی با آزادشدن داراي نابرابری. برود

 .واردات بيشتر فزونی خواهند يافت
رئيس سازمان مالياتی کشور در تلويزيون گفت ما بين 

درصد توليد ناخالص داخلی کشور، فرار مالياتی ٢۵تا٢٠
. هزارميلياردتومان توليد ناخالص داخلی داريم٩٣۴ما . داريم
هزارميلياردتومان است که فرار ١٨٠درصد آن معادل ٢٠

 فرار مالياتی ٩٣هزارميلياردتومان در سال٧٠. تمالياتی اس
های  در نظام اقتصاد رانتی ايران، سرازيرشدن پول. ايم داشته

بخشيدن به توليد و ايجاد اشتغال، تنها به  جای رونق نفتی به
 .نابرابری بيشتر اجتماعی دامن بزند

 موج جديد افزايش نرخ ارز؛
می کاری سال در دو روز اخير که به نوعی دومين هفته رس

البته اين . آيد، دالر راه صعود در پيش گرفت هم به شمار می
که نرخ بازار آزاد دالر تا  طوری روند همچنان ادامه دارد؛ به

 .تومان نيز باال رفته است٣٩۵هزارو  سطح سه
 معافيت های جديد واردات کاال؛
ای و تغييرات  اصالحات تعرفه: معاون فنی گمرک ايران گفت

رگانی بيش از يکهزار و يکصد رديف تعرفه در سال سود باز
 . به گمرکات اجرايی ابالغ شد٩۴

کاهش : همچنين معاون وزير صنعت، معدن وتجارت گفت
 طبقه مزايای فراوانی ١٠ طبقه به ١۴طبقات تعرفه ای از 

دارد که عمده آن، ساده سازی و روان سازی امور اداری و 
اهم سياستهای .کان استگمرکی فعاليت های تجاری در حد ام

حاکم بر وضع و يا سود تغيير بازرگانی و حقوق گمرکی 
 . تعدادی از کاالهای وارداتی در جهت تسهيل تجارت است

 مهر-گزيده گزارش شرق 
 

  
 بدورد رفيق حسين

 طبقه کارگر ايران يکی ديگر از رزمندگان پر شور و فداکار خود را از دست داد
انجمن همبستگی سنديکاها و شوراهای رفيق حسين نعمتی دبير 

 فروردين 24کارگری تهران و حومه در سحرگاه روز دوشنبه 
در شهر اسن آلمان پس از يک دوره بيماری طاقت فرسا 

فقدان حسين نعمتی ضربه جبران ناپذيری . از جهان بست چشم
 .به مبارزات طبقه کارگر ايران و جنبش سنديکايی کشور است

عمر خود را بدون هيچگونه توقع و چشم حسين نعمتی تمام 
داشتی صرف مبارزه برای رهايی کارگران و زحمتکشان 

پس از مرگ ولی اهللا مظاهری ١٣٥٩او از اواخر سال . کرد
دبير وقت انجمن همبستگی اين وظيفه خطير را به عهده 

انجمن همبستگی که پس از انقالب تازه پا گرفته بود به . گرفت
و ديگر يارانش به يک تشکيالت با نفوذ و همت و پشت کار او 
 قدرتمندی تبديل گرديد

با تعدادی  ١٣٥٧انجمن همبستگی که پس از انقالب بهمن 
محدود ازسنديکا شکل گرفته بود، عليرغم تمام فشارها و 
مشکالتی که عوامل ضد انقالب برايش ايجاد می کردند، 

دهها سنديکا و شورای های . بسرعت گسترش پيداکرد
  نفت تهران، دخانيات، استاراليت، : رگری از جملهکا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شهرداری ها، شرکت واحد، تاکسيرانان، چاپخانه ها، 
کتابفروشی ها، برق تهران، فلزکاران، درودگران، گروههای 
ساختمانی، هنرمندان، کفاشان، خياطان، نقاشان، نانوايی ها، 

  بستگی به فعاالن انجمن هم. را در برگرفت... بافنده سوزنی و 
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  .....بدورد رفيق حسين
کارگری در ديگر شهرها و استانهای کشور ياری رساند تا تشکلهای 

 .صنفی سنديکايی خود را تشکيل دهند
در کارنامه انجمن همبستگی به دبيری رفيق نعمتی چاپ دهها جزوه 
و کتاب جهت آگاهی رساندن به کارگران و آشنا کردن آنان با 

 برگزاری مستقل روز جهانی کارگر، مبارزه سخت حقوقشان،
کوشانه اش با پيش نويس قانون کار ارتجاعی توکلی، شرکت در 
هيئت حل اختالف وزارت کار برای دفاع از حقوق کارگران، 
شرکت فعال در جبهه های جنگ و تشکيل کميته ای برای ياری 

 .رساندن کمک های مالی به رزمندگان را می توان نام برد
  ددمنشانه رژيم به حزب توده ايران و١٣٦٢س از يورش پ

  ديگر سازمان های مدافع طبقه کارگر، انجمن هبستگی و ديگر
  
  

  
  
  
  

. سنديکاها و شوراهای کارگری مستقل نيز مورد يورش قرار گرفتند
او عليرغم خطر . رفيق نعمتی سه سال مخفيانه در کشور ماند

صبورانه به . گری قطع نکرددستگيری پيوند خود را با فعاالن کار
آنها ياری می رساند و جهت ادامه کار مبارزات کارگری راهنمايی 

 .های الزم را انجام ميداد
در مهاجرت نيز . ناچار کشور را ترک کرد١٣٦٥وی در سال 

فعاالنه در صفوف حزب توده ايران برای رهايی طبقه کارگر از 
 ناچار خانه نشين شده بود در زمانی که. استثمار به مبارزه ادامه داد
دوستان و رفقايی که به او متوسل می . و از بيماری رنج می برد

شدند و از ناماليمت های مهاجرت گله مند بودند به صبر و شکيبايی 
 .دعوت می کرد

 .يادش گرامی و راهش پرتوان باد

 
 » پول های کثيف «

 افشاگری نماينده خوی
رود آار را به جايي برساند آه  اين خطر مي. اين خطر جدي است

 .داران براي مجلس و دولت مسوول و وآيل و وزير بگذارند سرمايه
در مجلس جمهوری اسالمی، " نماينده خوی"آقای مويد حسينی صدر 

در گفتگويی با روزنامه اعتماد گوشه هايی از فساد اقتصادی يا همان 
اء کرده و نقش آن را در انتخابات مجلس افش» پول های کثيف«

 .است
 :در اين گفتگو می خوانيم

هاي آثيف مسائل زيادي مطرح شده است؛ در اين  در مورد پول
 مورد چه نظري داريد؟

اوال . هاي آثيف چند نكته بايد مورد توجه قرار بگيرد در مورد پول
اينكه در آشور منافذي وجود دارد آه افرادي آه نفوذ دارند، 

. هاي باد آورده شوند نند و صاحب ثروتتوانند از آنها استفاده آ مي
اي انواع  شما االن در هر شهر و منطقه. اين چيز قابل آتماني نيست

يك روز پديده شانديز . بينيد هاي مختلف مي ها را در اشل بابك زنجاني
است، يك روز بابك زنجاني، يك روز بحث سوآپ نفت و يك روز 

 .بحث فالن وزير
 د؟نهايي هست اينها در چه رده

ها گرفته تا افراد عادي آه  از برخي دولتي. هاي مختلفي هستند در رده
توانند با پول خود برخي مديران را  هايي آه مي نفوذ دارند و شرآت

شوند آه از قانون اطالع دارند و  به هر حال افرادي پيدا مي. بخرند
هاي مختلف دارند و از نفوذ اينها  آشناياني در دستگاه دوستان و

هاي آوتاه به  دهند و در مدت اي را تشكيل مي آنند و شبكه تفاده مياس
 .آنند هاي بزرگ بادآورده دست پيدا مي ثروت

اينها در دولت قبل بودند يا االن هم در دولت يازدهم اين پديده 
 هست؟

اين موضوع هم اصال ربطي به اين ندارد آه دولت . قطعا هست
اتفاقا به نظر من دولت يازدهم . دخواهد اينها باشند و فعاليت آنن مي

اگر نداشت آه همين بحث . اهتمام خوبي براي مبارزه با فساد دارد
اما متاسفانه دامنه روابط نامشروعي . شد هاي آثيف مطرح نمي پول

 .آه قبال ايجاد شده بود به زمان آنوني هم آشيده شده است
 گوييد چگونه است؟ هايي آه شما مي فرآيند آسب ثروت

. ير آشور به موضوع قاچاق آاال و مواد مخدر اشاره آرده استوز
 آنيد حوزه قاچاق در اين خصوص چه جايگاهي دارد؟ شما فكر مي

هاي نامشروع و بادآورده آشكار  يك سري از مظاهر آسب اين ثروت
ها، انحصار واردات خوراك دام و  مثل سوآپ نفت، صرافي. است

. و خصوصا واردات خودرو طيور، انحصار واردات شكر و آاغذ 
آيد آه نمونه آن برخي زد و  يك سري ديگر از آن خيلي به چشم نمي

هاي انحصاري  آند و بيمه آسي آه زد و بند مي. هاست بندها در بيمه
گيرد خيلي سريع و آوتاه به چند ده ميليارد تومان سود باد آورده  مي
  يك . ده استنمونه اين موضوع هم خيلي تا حاال زياد بو. رسد مي

  
  

  
  
  
  
  
  

آيند و  اشخاص مي. خواري است سري از جاهاي ديگر بحث زمين
زميني را تحت عنوان احداث هتل يا پرورش گياهان دارويي يا 

يا بحث سندسازي . دهند گيرند و آن را تغيير آاربري مي آارخانه مي
اما يك . هاي متروآه، آه سندهاي اينها همگي جعلي است براي زمين

صاديق هستند آه باز هم خيلي آشكار نيستند آه قاچاق يكي از سري م
قاچاق سوخت و مواد مخدر و آاال هم در اين بين . هاي آن است نمونه

 .موضوع مهمي است
 يك بيشتر است؟ خب سهم آدام

هاي آثيف را همين  به نظر من در اين بين سهم اصلي در پول
خواري و ويژه  فسادهاي آشكار دارند آه همه آن هم بحث رانت

مثال شده آه آسي براي واردات فوالد مراجعه آرده و . خواري است
ولي . توانيد گويند فوالد در آشور اشباع شده و شما نمي به او مي

االن من شخصي . شود همزمان مجوز آن براي فرد ديگري صادر مي
شناسم آه صاحب قدرت هم هست و از خريد و فروش دارو  را مي

همين فرد زماني آارمند ساده دولت بود و . ر شده استمولتي ميليارد
تا . تنها رانتي آه در اختيار او قرار گرفت باعث آسب اين درآمد شد

هايي  شود آه راه گيري آنم مساله اين گونه مي اينجا اگر من نتيجه
هاي اينها هم آم  جلوه. براي آسب درآمدهاي نامشروع وجود دارد

ان امروز انگشت گذاشت و گفت فالن آدم تو نيستند و خيلي راحت مي
در آشورهاي . اند هاي خود را از اين راه آورده يا فالن شرآت ثروت

. گذرند شوند از يك فرآيند شفاف مي پيشرفته افرادي آه ثروتمند مي
مثال يك نفر . مثال بيل گيتس و استيو جابز و هزاران نمونه ديگر

 و درآمد من از هر عمل گويد من پروفسور سميعي هستم آيد مي مي
در آشور ما االن اما . ام اينقدر است و اين گونه ثروتمند شدم جراحي

بحث اصلي . افرادي هستند آه اصال منشأ ثروت آنها مشخص نيست
وزراي آشور . ها به سياست است اما اين روزها بحث ورود اين پول

ي اند و آقاي رحمان و دادگستري مشخصا در اين رابطه سخن گفته
فضلي هم چند بار اعالم آمادگي آرده آه به مجلس بيايد و توضيح 

  .دهد
شما چقدر . شود از اين طرف اما چندان استقبالي ديده نمي

هاي آثيف  هاي قبلي آقاي رحماني فضلي مبني بر ورود پول صحبت
 به سياست را قبول داريد؟
عدالتي و  تا اينجا اين وضعيت باعث بي. اصل بحث همين است

  آنند، سرخورده  شود و آساني آه آار صحيح مي انگيزگي مي بي
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تا اينجا آثار فساد براي جامعه هر چند بسيار زيانبار است . شوند مي

آيند و  بدتر از آن اين است آه افرادي مي. مدت باشد اما شايد آوتاه
خواهند ثروت نامشروع خود را سوق بدهند براي هدايت سياسي  مي

 .اند مدت آرده ريزي طوالني مهجامعه و برنا
 آنيد آه موضوع جدي است؟ پس تاييد مي

برادر همان . من االن مصداق براي اين دارم. صددرصد جدي است
هايي را به آقاي رحيمي داده بود و االن هم زندان است  آسي آه پول

يا نمونه ديگر آقايي آه در قاچاق دست . االن ستاد انتخاباتي زده است
اي از نهادهاي خيريه را تشكيل داده و در پوشش آن   شعبهداشت االن

گويند داريم  به دروغ هم مي. آند به شكل گسترده آار انتخاباتي مي
شناسم  من آسي را مي. دهيم آار خيرخواهانه و خداپسندانه انجام مي

آه قبال مسوول بوده و االن صاحب ثروت انبوهي شده و شبكه 
 . داده استاي تشكيل انتخاباتي گسترده

 ايد؟ تان در ميان گذاشته اينها را در مجلس با همكاران
 .خواهم با همكارانم وارد بحث مصداقي بشوم من نمي

 اين يعني نسبت به طرح آن ترديد داريد؟
گويم يعني اينكه ابايي از مطرح شدن آن  من اصال وقتي در رسانه مي

اين خطر جدي . ما قبال هم اينها را با مصداق در مجلس گفته. ندارم
داران  رود آار را به جايي برساند آه سرمايه اين خطر مي. است

اتفاقا يكي از . براي مجلس و دولت مسوول و وآيل و وزير بگذارند
اين مواردي آه من گفتم در دولت قبل به فاصله نصف روز مجوز 
صرافي گرفته و ظرف مدت آوتاهي در حدود چهار، پنج ماه در 

 ميليارد تومان سود آرده ٤٠٠ -٣٠٠انات ارزي همان دوره نوس
. آردند گرفتند و تا عصر آن را تمام مي ها ارز را مي اينها صبح. است

گوييم مبارزه با فساد است، اما  االن ما بابك زنجاني را گرفتيم و مي
هاي نظارتي ما او را رديابي  آسي نپرسيده آه چرا تا آن موقع دستگاه

د خوب آه آارش را انجام داد و پول مملكت را نكرده بودند و گذاشتن
هاي او  بدتر اينكه امثال بابك زنجاني و نوچه. خورد، او را گرفتند
 .هاي فاسد خود را دارند گردند و هنوز هم آاسبي االن دارند آزاد مي

گوييد خيلي عادي باشد آه به  شايد براي اين افرادي آه شما مي
ينده مجلس مراجعه آنند و شخصي چون خود شما به عنوان نما

ها به شما انجام  آيا از اين طور مراجعه. هايي داشته باشند خواسته
 شده است؟
گويند ما تشكيالتي داريم در  آيند سراغ ما و مي ها مي خيلي. چرا نشده

چيزش  بليت و دالر و همه. دوبي و ترآيه و فالن جا و شما بياييد آنجا
اما .  اين پيشنهادها به خود من شده استبارها از. آنند را هم تامين مي

يكي مثل من پيشنهاد آنها را رد . شود بحث به همين جا ختم نمي
خواهند آم آم مجلس  اينها مي. اما شايد همه اين آار را نكنند. آند مي

آيد و خرج سفر يك ماهه فالن مسوول را  اينكه يك نفر مي. را بگيرند
 آن يكي مسوول در بهترين جاها دهد يا براي به يك آشور خارجي مي

 آند براي چيست؟ گيرد و تجهيز مي دفتر مي
 هاي سياسي چگونه است؟ ها و گروه نسبت اينها با دولت

اتفاقا يكي از مواردي آه مد نظر من است در ظاهر با دولت همسو 
 .نبود، اما شريك تجاري آنها بود

 اي؟ در چه حوزه
 .در حوزه دارو
يعني از چه راهي رانت خود را به دست آورده آردند؟  چطور آار مي

 بودند؟
سازي و اشتهاآور و از اين جور چيزها  مثال يك مورد داروهاي بدن

از آن طرف به همين . گفتند مضر است و تاييديه ندارد بود آه مي
دادند و او بدون رقيب  شخص مجوز واردات همين داروها را مي

  يا مثال اينكه . ومان سود آرده استآرد و ميلياردها ت اينها را وارد مي
ارز اختصاص داده شده به واردات دارو يكباره در گمرك تبديل به 

  شد، پورشه و بنز مي
 مگر موضوع چه بود؟

در روغن نباتي و شكر و خوراك دام و طيور هم مواردي از اين 
 .دست بوده است

 ايد؟ موارد اينها را چگونه متوجه شده
  بين بگيريم دستمان و دنبال اين جور موارد هما پليس نيستيم آه ذر

  اينها مواردي هستند آه به طور اتفاقي ما با آنها برخورد. باشيم

  
  
  

  يعني ببينيد فساد اينقدر زياد . ايم و تعداد آنها هم خيلي زياد است آرده
آننده هم اين است  موضوع نگران. شده آه ديگر نياز به تجسس ندارد

ني آه پشت فسادها هستند خودشان سراغ ما آه اين موارد و آسا
شان  خواهند وارد سياست شوند تا راه دهد آه مي آيند و نشان مي مي

خواهم اينجا اسم آسي را بياورم  من نمي. براي آسب درآمد باز بماند
اما چشم اميد اينها فعال به همين . و بيشتر از اين موضوع را باز آنم

 .انتخابات است
ها و  تواند چه موقعيتي در اختيار اين گروه  ميچرا؟ مجلس بعدي
 افراد قرار دهد؟

اي و ايجاد يك  اند آه دولت بعد از حل مساله هسته احساس خطر آرده
از . وفاق ملي، اولويت سوم خود را مبارزه جدي با فساد قرار دهد

. همين االن هم گارد دولت نشان داده آه براي اين آار مصمم است
اند نگران  اي را هم ديده ت دولت براي پروژه هستهاينها وقتي حمي

اند آه دولت با همين حميت و اصرار وارد فاز مبارزه با فساد و  شده
مشخصا آار آه شروع شود خيلي زود سريع اين افراد . مفسدين شود

شان  اند و خط و ربط افتند، چون خيلي رو، بازي آرده گير مي
ينجا نكشد اميدشان به مجلس براي اينكه آارشان به ا. مشخص است

 .آينده است
 شيوه آارشان چگونه است؟

خواهند افرادي را در قامت نماينده به مجلس بفرستند تا  االن مي
از همين حاال تحت پوشش آمك به . پروژه خودشان جلو برود

ها عنوان ديگر  بضاعتان و آمك جهيزيه و آمك به مساجد و ده بي
 .آنند هزينه مي
هند از بين خودشان افرادي را وارد مجلس آنند تا خوا يعني مي

 ها را جلو ببرند؟ آارهاي اين گروه
يعني اينكه يك تعداد نماينده خاص . تواند طور ديگري هم باشد مي. نه

را به مجلس بفرستند تا سر دولت در مجلس دهم با همين عده گرم 
اگر . شود و فرصت رسيدگي دقيق به موضوع فساد دست ندهد

دي از اين افراد وارد مجلس بعدي شوند، من از االن به شما تعدا
االن در . شود نژاد هم بدتر مي گويم وضع مملكت از دوره احمدي مي

شان را از  ها فعال هستند آه ثروت ها به عينه اين گروه يكي از استان
همين . قاچاق نفت و تجارت دارو و صرافي امثال اينها بوده است

آسي آنجا آار .  شما گفتم در تهران بوده استموضوع صرافي آه به
 ٣٠٠آم در چهار ماه بيش از  آرد آه به من گفت اينها دست مي

اند و بعد همين بنده خدا را هم اخراج  ميليارد تومان درآمد داشته
آورند آه اين  ها االن دارند آسي را براي انتخابات مي همين. آردند

دسي مشغول آار است و تاآتيك آدم متاسفانه در يك جاي مذهبي و مق
قبال در فرهنگ . روند اينها اين است آه دنبال افراد ظاهرالصالح مي

طور بود آه معموال ثروتمندان و پولدارها دارايي خود را به  ما اين
دهند بلكه اينقدر گستاخ  تنها با آن مانور مي االن نه. آشيدند رخ نمي

 .ي بچينندآنند ارنج انتخابات اند آه تالش مي شده
تواند آمك آند تا موضوع  حضور وزير آشور در مجلس چقدر مي

هاي آثيف باز شود و اصال تا االن چرا مقدمات حضور ايشان  پول
 فراهم نشده است؟

دانم تا حاال چرا زمينه براي حضور وزير آشور در جلسه  من نمي
اما اگر حتي وزير آشور اطالعي از اينها . مجلس فراهم نشده است

دارد من حاضرم جاي ايشان بيايم و با مصداق و اسم افراد و سند ن
شود تا انتخابات مجلس دهم  هاي آثيفي آه تالش مي درباره اين پول

 .را تحت تاثير قرار دهند، توضيح دهم
گوييد چطور است؟  هاي آثيف مي گستردگي مواردي آه درباره پول

 د دارد؟در مناطق مختلف آشور چه وضعيتي از اين نظر وجو
. ها و البته تهران است من اطالعاتي آه دارم در مورد يكي از استان

دانم آه در بقيه جاها هم همين وضع است اما مصداق آن را فعال  مي
ولي حرف من اين است وقتي موارد مربوط به دو، سه استان . ندارم

اينقدر گسترده هستند، شما ببينيد وقتي درباره آل آشور صحبت آنيم 
هاي بدون  االن بحث پيمانكاري.  حجمي از فساد خواهد بودچه

دانم  ها مورد مي من ده. ضابطه يكي از مبادي اصلي فساد شده است
هايي رسيده  بزرگي به شرآت هاي آه بدون طي مراحل قانوني پروژه

خواهند براي  اند و مي و االن اينها در اندك زماني گردن آلفت شده
  مملكت تعيين تكليف آنند
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 نقش قدرتهای جهانی و منطقه ای
 در بحران يمن

حمله ائتالف ده گانه کشورهای عربی با رهبری عربستان سعودی به 
يمن، حوادث و روند تحوالت در آن کشور را وارد مرحله بسيار 
حساس و خطرناکی گردانيده است و زمينه نگران کننده ای را در 

رگيری مستقيم ميان قدرت های جهت فراروئی جنگهای نيابتی به د
آنچه مايه نگرانی است، اين . جهانی و منطقه ای به وجود آورده است

است که آيا يمن می رود تا به سوريه ديگری تبديل شود يا اينکه 
 .اعتدال و عقل سليم بر تندروی و خودمحوری غلبه خواهد يافت
هبی می کشوريمن نيز مانند عراق و سوريه دارای بافت ناهمگون مذ

يعنی به حوثی های شيعه مذهب که بيشتر در شمال اين کشور . باشد
زندگی می کنند و سنی مذهبی ها که در مناطق جنوبی اين کشور 

بدليل همين ويژگی می باشد که . ساکن هستند تقسيم گرديده است
جامعه يمن به عرصه رقابت و مبارزه سياسی ـ جغرافيايی و مذهبی 

ناپذير جمهوری اسالمی ايران و عربستان ميان دو کشور آشتی 
 .سعودی تبديل گرديده است

 کيلومتر با 1600کشور عربستان سعودی دارای مرزی با طول 
کشور يمن می باشد و به همين دليل تحوالت سياسی در داخل يمن 
. امنيت و منافع ملی عربستان را بشدت تحت تاثير قرار خواهد داد

 ساختار سياسی يمن، باعث نگرانی بخصوص نقش برتر حوثی ها در
چرا که عربستان سعودی دارای . شديد عربستان سعودی خواهد شد

اقليت قابل توجه شيعه مذهب در مناطق شرقی کشورش می باشد و 
در صورتی که شيعه ها در يمن تبديل به قدرت غالب سياسی گردند، 

اهد باعث تهيج و فعالتر شدن هر چه بيشتر شيعه های عربستان خو
از سوی ديگر کشور يمن با توجه به موقعيت جغرافيايی خود، . شد

يعنی همجوار بودن با تنگه باب المندب که يکی از مهمترين شاه 
راهای آبی جهان است، هم برای اروپا و آمريکا و هم برای 

چونکه بخش قابل . کشورهای منطقه دارای اهميت زيادی می باشد
يعنی صادرات و واردات کاال ميان توجهی از تجارت کالن جهانی، 

. اروپا و آسيا از طريق عبور از تنگه باب المندب ممکن می گردد
 .يعنی مسير اقيانوس هند ـ دريای سرخ و دريای مديترانه

از سوی ديگراهميت آبهای ساحلی يمن برای عربستان از آن جهت 
حايز اهميت است که آن کشور و برخی ديگر از کشورهای نفت خيز 

 ميليون بشکه نفت صادراتی خود را بدون 3.5ليج فارس، روزانه خ
احتياج به استفاده از تنگه هرمز از طريق آبهای يمن و باب المندب 
به کشورهای ديگر صادر می نمايند که اين امتياز مهمی برای 

در صورت تحکيم نفوذ سياسی حوثی ها . عربستان و متحدانش است
کشورها به وسيله ايران و متحدانش در در يمن، امنيت اقتصادی اين 

 .يمن در معرض محاصره و تهديد جدی قرار خواهد گرفت
و اما هدف ايران از مداخله در يمن در يک بيان عام و کلی عبارت 
است از تغيير تناسب نيرو در داخل کشورهای خاورميانه ای و يمن 
 به نفع جريان های سياسی طرفدار خود و از سويی ديگر تبديل
شدنش به يک قدرت غير قابل انکار منطقه ای، تا بتواند در روابط و 
مناسباتش با اروپا و آمريکا و ديگر قدرت های بزرگ جهانی از 
موضعی قويتر و با دريافت سهمی بيشتر در معادالت ژئو سياسی و 

در اين رابطه، مهمترين . اقتصادی جهان و منطقه حضور داشته باشد
آن مواجه است، محدويت کمک رسانی در زمينه مشکلی که ايران با 

  های 
چرا که ايران با يمن دارای مرز . مختلف به حوثی های يمن است

خشکی و زمينی نمی باشد و راههای آبی منتهی به يمن نيز به وسيله 
به همين دليل اگر ايران . عربستان و متحدانش محاصره گرديده است
 حوثی ها در يمن متوسل بخواهد به هر وسيله ای برای کمک به

شود، به رويارويی مستقيم ميان ايران و ائتالف عربی و سنی منجر 
خواهد شد که عواقب آن برای طرفهای درگير بسيار شديد و ويرانگر 

 .خواهد بود
مشکل ديگری که ايران با آن مواجه می باشد، اظهارات غير 

 که باعث مسئوالنه بعضی از مقامات سياسی و نظامی در ايران است
  تحريک احساسات ملی و مذهبی دولت ها ومردم در کشورهای 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مثال می توان به اظهارات علی يونسی . خاورميانه ای شده است
مشاور حسن روحانی رئيس جمهور مبنی بر احيای امپراطوری در 
فالت ايران و يا اظهارات محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران 

 تحقق شعار صدور انقالب اسالمی اشاره کرد که زمينه را مبتنی بر
برای سوء استفاده و به هم نزديکتر شدن هرچه بيشتر رقبای منطقه 

برای نمونه اظهارات چند هفته گذشته . ای ايران را فراهم می نمايد
رجب طيب اردوغان رئيس جمهور ترکيه که به حضور ايرانی ها 

و .  نموده بود را ميتوان ذکر کرددر يمن و سوريه و عراق اعتراض
يا اعالم حمايت پاکستان و ترکيه از عمليات ائتالف عربی بر عليه 
يمن را نيز ميتوان بعنوان نمونه ای نگران کننده از صف آرايی 
کشورهايی که بنا به داليل و توجيهات ملی و مذهبی بر عليه ايران 

 .جبهه بندی نموده اند، اشاره نمود
اوج نگرانی کشورهای عضو اتحاديه عرب در نقطه عطف و 

 مارس اين کشورها که در مصر برگزار گرديد، 28کنفرانس 
چراکه اين کشورها به غير از بيانات سياسی در . انعکاس پيدا کرد

 هزارنفری نيز به توافق 40مورد تشکيل يک نيروی نظامی مشترک 
ز آن استفاده رسيدند که برای مقابله با بحرانها در کشورهای عربی ا

 .نمايند
الزم است در اين جا به يک نمونه مثبت از فعاليت ديپلوماتيک ايران 

ايران از امير کويت درخواست . برای حل بحران يمن هم اشاره نمود
نموده است که برای حل بحران يمن به ميانجيگری ميان طرفهای 

ديگر و خبر اميدوار کننده .درگير در جنگ داخلی اين کشور بپردازد
آن است که حوثی ها طی بياناتی اظهار نموده اند که اگر نيروهای 
ائتالف عربی بمبارانها را متوقف نمايند، حاضر به پذيرش گفتگو و 

 .مذاکره برای حل بحران يمن خواهند بود
البته اين يک حقيقت انکار ناپذير است که دولت عربستان با توجه به 

حافظه کارانه اش بدنبال حل ايدئولوژی تنگ نظرانه و سياست م
عادالنه بحران يمن نيست و با اعمال نوع خاصی از مهندسی سياسی 
سعی می نمايد جناح ها و کسانی را در يمن به حاکميت برساند که 

دليل اصلی تعميق . تامين کننده منافع عربستان در آن کشور باشند
ا و بحران در يمن، سياست اختالف افکنی عربستان ميان حوثی ه

که تا با ضعيف . می باشد) شاخه اخوان المسلمين(حزب اصالح يمن 
کردن اين دو جريان بتواند به اهداف سياسی خود در آن کشور دست 

و همچنين با تشديد جنگ و بحران داخلی زمينه مساعدتری . يابد
برای فعاليت تشکيالت انصار الشريعه، شاخه القاعده در يمن نيز 

 .فراهم نمايد
ن همه با توجه به آرايش نيروها در اين کشور، بحران موجود در با اي

يمن راه حل نظامی ندارد و تنها همکاری و تفاهم همه طرفهای 
درگير و پذيرش يک راه حل عادالنه که منعکس کننده منافع 

ميتواند زمينه عادی سازی اوضاع در  جناح ها در يمن باشد، همه
  اين کشور را فراهم نمايد
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 طومارکارگران فوالد آذربايجان به وزير اقتصاد
 مطالبات ما را پرداخت کنيد

  
کارگران فوالد آذربايجان طی طوماری به وزير اقتصاد 
جمهوری اسالمی ضمن در خواست مطالبات خود، پرده از 
. چهره واقعی سازمان خصوصی سازی پرده بر داشته اند

صاحبان جديد اند عملکرد  کارگران در اين طومار گفته
ها مبنی بر سوءاستفاده از  کارخانه بيانگر نيت واقعی آن

المال و کسب امتياز بيشتر از دولت است و مفاهيمی چون  بيت
گذاری، توسعه صنعت و اشتغال برای آنان ارزشی  سرمايه
 .ندارد

کارگران فوالد آذربايجان در پايان بهمن سال گذشته، دو ماه 
. نه به بخش خصوصی اخراج شدندپس از واگذاری اين کارخا

اين .  همان زمان متوقف شد  توليد در اين مجتمع صنعتی
اند و پاداش و  کارگران در دو ماه گذشته حقوقی دريافت نکرده

ها نيز به تعويق افتاده است اما تاکنون با دستور  عيدی آن
 .اند شورای تامين در کارخانه حاضر شده

خشی از اين نامه که در وبسايت کارگران فوالد آذربايجان در ب
محلی ميانا منتشر شده است در تشريح شيوه خصوصی سازی 

کارگران و نمايندگان ميانه در مجلس : اند اين کارخانه آورده
ها در  ها و مسئوالن اين شهرستان ايراد شورای اسالمی و مقام
 را ۴۴الخصوص عدم اجرای کامل اصل  نحوه واگذاری و علی

سازی  عناوين مختلف به اطالع سازمان خصوصیها و به  بار
اند، ولی افسوس که موثر نبود و  و مسئولين مرتبط رسانده

مسئولين امر هر نوع ايراد، انتقاد و اعتراض به عدم اجرای 
 را به عنوان مخالفت با اصل واگذاری تلقی و ۴۴مفاد اصل 

ت تبليغ کردند در ادامه اين طومار آمده است اکنون پس از گذش
چندين ماه از حضور خريداران در محيط امن و پر از آرامش 

آنان عيان گشته  و همکاری همه جانبه کارگران، چهره واقعی 
 نفر از نيروی کار ۵٧٣ريزی برای اخراج  است و برنامه

رسمی و پيمانی، عدم پرداخت به موقع حقوق و عيدی کليه 
ئه کارگران، حذف مزايای بن کارگری و ممانعت از ارا

تسهيالت صندوق ذخيره فرهنگيان، حذف وعده غذا، توقف 
  های احياء،  کامل خط نورد ميلگرد، توقف کامل اجرای طرح

  گری، عدم پرداخت به موقع اقساط واگذاری، از ذوب و ريخته
  دست رفتن بازار منطقه و پراکنده شدن مشتريان چندين ساله

  ر شرکت و صدمه ديدن آبرو و اعتبار شرکت نزد ساي
همگی از اين جمله ... ها و مشتريان و توليدکنندگان، بانک

  .است
  

  
  
  
  
  

هايشان و فضای کسب و  مالی شديدی بر کارگران و خانواده
  کارگران فوالد آذربايجان. کار شهرستان ميانه وارد کرده است

در بخش ديگری از نامه ضميمه اين طومار از وزير اقتصاد 
خواهی   زمان ممکن و قبل از تظلمترين اند که در کوتاه خواسته

های صالحه و اعتراض و تجمع، از حراج مجدد  در دادگاه
المال در قالب اعطای مشوق مالی به خريداران جلوگيری  بيت
  .کند

سازی  اند مگر سازمان خصوصی کارگران در عين حال گفته
 و دستورالعمل نظارت پس از ۴۴مسئول اجرای صحيح اصل 

 اين سازمان در قبال نقض تعهدات واگذاری نيست؟ چرا
قرارداد واگذاری توسط خريداران سکوت کرده است؟ تاخير 

سازی در رسيدگی سريع به مشکالت  سازمان خصوصی
عاملی است که مانع از دستيابی روزانه شرکت به ... موجود 
   ميليارد ريال سود شده است و صدمات روحی و٢بيش از 

ترين  ايجان به عنوان بزرگگفتنی است کارخانه فوالد آذرب
کارخانه فوالد شمال غرب کشور و تنها کارخانه توليد فوالد 

 ۴۶ در زمينی به مساحت ١٣٨٠در آذربايجان شرقی در سال 
هکتار در سه کيلومتری جنوب شرق شهر ميانه احداث شده 

 .است
 تن از کارگر اخراجی فوالد ٣٠٠بايد اضافه کرد که حدود 

در اعتراض )  فروردين٢٠پنج شنبه (ز آذربايجان صبح امرو
محمدرضا «به بالتکليفی و تعويق حقوق و عيدی مقابل دفتر 

، نماينده ميانه در مجلس شورای اسالمی تجمع کرده »مددی
 .بودند

در همين حال يک وبسايت محلی از حضور شماری از 
کارگران گيربکس سازی ميانرو در اين تجمع صنفی خبر داده 

کارخانه گيربکس « اين وبسايت آمده که در گزارش. است
 گيربکس در روز را دارد که ۴٠٠سازی ميانرو توانايی توليد 

با توليد وانت جديد ايران خودرو به جای وانت پيکان به علت 
خط توليد )  عدد در روز٣٠(پايين بودن ميزان اين خودرو 

 ».کارخانه عمال دچار رکود شده است

   
  
 ماسی آذربايجانکور اوغلی قهرمان ح
 

  
قهرمان حماسی ميان اهالی  آوراوغلو آوراوغلی يا

آذربايجان است که با قيامش بر ضد فئوداليسم و شيؤه ارباب و 
رعيتی نامی ماندگار در ميان مردم آذربايجان و بسياری از 

 .آشورهای جهان از خود به جا گذاشت
علی باعث اين قيام مهتری سالخورده به نام علی ملقب به 

دارد و ) آوراوغلو(وی پسری موسوم به روشن . آيشی است
. خود، مهتر خان بزرگ و حشمداری است به نام حسن خان

روايت آوراوغلی در جغرافيای وسيعی از اروپای شرقی تا 

قفقاز، ايران، افغانستان، آسيای مرآزی و جنوب سيبری و 
در اين جغرافيای وسيع، . برخی نقاط ديگر گسترده است

وايت آوراوغلی در قالب نمونههای آذربايجانی، قفقازی، ر
آناتولی، ارمنی، گرجی، ازبكی، ترآمنی، خراسانی، قشقايی و 

 .حتی توبولها يا گروههای تاتار در سيبری سروده شده است
 وجه تسمئه کوراوغلو

حسن خان بر سر اتفاقی بسيار جزئی آه آن را توهينی سخت 
  ستور ميدهد چشمان علی آيشی نسبت به خود تلقی ميكند، د
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پس از اين واقعٔه . مهتر خود را درآورند و وی را کور کنند
. تلخ، روشن پسر علی آيشی لقب آوراوغلو به خود ميگيرد

برخی . آوراوغلو به ترکی يعنی کورزاده يا پسر مرد کور
ديگر وجه تسمئه آن را به گووراوغلو يعنی زادٔه پهلوان 

همچنانكه آوراوغلی در زبان ترآمنی، . جنگجو ميدانند
 .گوراوغلو تلفظ ميشود

سرآغاز قيام علی آيشی پس از کور شدن به دست اربابش با 
دو آره اسب آه آنها را از جفت آردن ماديانی با اسبان 
افسانهای و دريايی به دست آورده بود، همراه پسرش روشن 

 بسيار از قلمرو خان ميگريزد و پس از عبور از سرزمينهای
آه آوهستانی است ) آمره ی مه آلود(سرانجام در چنلی بئل 

. سنگالخ و صعب العبور با راههای پيچا پيچ، مسكن ميگزيند 
روشن آره اسب ها را با جادو و مانند پدر خويش در تاريكی 

در شبی معين ) جفت چشمه(پرورش ميدهد و در قوشابوالق 
 روح او دميده ميشود آب تنی ميكند و بدين گونه هنر عاشقی در

و علی آيشی از يك تكه سنگ آسمانی آه در آوهستان افتاده 
است، شمشيری برای پسر خود سفارش ميدهد و بعد از اينكه 

 .همٔه سفارشها و وصايايش را ميگذارد، ميميرد
روشن او را در همان قوشابوالق به خاك ميسپارد و بهتدريج 

در روستاها و شهرها به آوازٔه هنرش از آوهستانها ميگذرد و 
 .گوش همگان ميرسد

دو آره اسب، همان اسبهای بادپای مشهور او می شوند، با 
 .نامهای قيرآت و بزآت

عاشق جنون، اوايل آار به آوراوغلو ميپيوندد به تبليغ افكار 
بلند و دموآرات آوراوغلو و چنليبئل ميپردازد و راهنمای 

 .شوريدگان و عاصيان به آوهستان ميشود
آوراوغلو سرانجام پس از کشمكشهای فراوان موفق ميشود 
حسن خان را به چنلی بئل آورده و به آخور ببندد و بدين ترتيب 

 انتقام پدرش را بستاند
  

  
  
  
  

 ويکيپديا:منبع 
داستان کوراغلو ريشه در تاريخ دارد و به گواه خيلی ها به 
دوران صفويه و زمان جنک های ايران و عثمانی بر می 

اين داستان به غير از آذربايجانی ها بين ساير تورک . گردد
های ايران ، ترکيه و ساير کشور های تورک نشين وجود 

 .دارد
در آذربايحان چندين قلعه به نام کوراوغلو شناخته شده است 

اما يکی از آنها بيشتر از بقيه با عقل جور در می آيد قلعه ای .
بر فراز کوه .مرز ترکيهدر نزديکی خوی و کامال نزديک به 
 .چنلی بئل قلعه کور اوغلو قرار دارد

( و اما چند دليل برای موثق بودن اين قلعه در نزديکی خوی 
 (از زبان استاد بهروز نصيری

 .چنلی بئل می گفتند. به اين منطقه از قديم قلعه کوراوغلو  -1
در داستانها داريم که وقتی پدر کوراوغلو به دستور حسن  -2
ا کور می شود از آنجا برگشته و دو اسب معروف را باخود پاش

می آورد وی به کوراوغلو دستور می دهد تا خود به همراه 
ای چشمه ها .اسب ها در چشمه قوشا بوالغالر استحمام کنند

در اين منطقه ودر کنار روستای کتيللی به همين اسم ذکر شده 
 قرار دارد

 قلعه خود را در کنار در روايات وجود دار که کوراوغلو -3
واهد هم نشان می دهد که جاده .جاده ابريشم احداث می کند

 .ابريشم دقدقا از اينجا عبور کرده است
در .می نامند " تکه تلمان " کوراوغلو در شعرها خود را  -4

 . خوی يک منطقه به نام تکلی داريم
داشته " قوروق " کوراوغلو مشاوری به نامصفراز منطقه  -5

روستا و منطقه بزرگی در همين منطقه به نام قوروق . است 
 .وجود دارد

نزديکی به مرز ترکيه هم دليل بيشتری برای اثبات اين 6 -
 ماهنامه آفتاب آذربايجان:موضوع است منبع

  

 ، محله ميزين بقالى ايدی »مشهدی آهللا ورئردى«
 

 اوشاقليخ چاغالريندا هر زامان اؤننان بير شئ آالندا،بيراز
دايانارديق يا حتى اوتورارديق آى باشيندان گئچن لردن بير 

  .حيكايت دئسين
اؤزون ايلره يئر .او قوجالينجاق،داش معدنلرينده چاليشميشدى

اوستونده چاليشماق نتيجه سينده او قدر توز تورپاقا -آلتيندا 
معروض قالميشدى آى سينه سى آرادان گئدميش حسابيندای 

ايشدن .يم ساعاتا ياخين اؤسگوره ردىبعضى واقتالر يار. ايدی
توشه نده ن سونرا دا گليب بير آيچيك بقال توآانى قويموشدو 

  .کی اؤزو عائله سينين باشين ساخالسين
مشهدى آهللا ورئردى نيه بيمه اؤلمويوب؟ :بيرگْون ايرضايا دئديم

 ايله ياخين معدنلرده چاليشيب،ايندى نه 40نجور به 
درمان اولماغينا ساغليخ  ار و نه ليخ حقوقو و" بازنيشسته"

  بيمه سى ؟
گنه سن مشهدى آهللا وئردى نن :ايرضا گولومسويه رك دئدى

دانيشماق و اؤنون ياشايئش حكايه لريندن ائشيدمك 
هاوا ايستى دير،گئدخ بير نوشابه يا ميوه سويو .ايستيرسن

ايچيب و بو بهانه نن ده سوزو آچيب و مشد آهللا وئردى اينن ده 
  .قدانيشا

  .اولسون گئدخ-

 گئده ده -آوچه نى باشا سارى گئده. يوال دؤشدوک
ايش  (دوشونوردوم آى آهللا وئردى نين بير بازنشسته ليق حقوقو

اولسايدى، قوجاليغيندا بو قدر چتين ليخ  )بيتمه حقوقو
بلكه بوش توآانين بيراز دولدوراردى،يا آيچيك .چكَمزدى
ق لى پالتارالر يه آى هر زامان آهنه ياما"نبى"اوغلو 

اوزو  يا دا .  باشماق آالردى-گئيير،بير ايكى دست تزه پالتار
  .بير خوش دوقتورا گئديب سينه خيشيلتيسين درمان إئلردى

  .به هارداسان،يئتيرديخ:بو فيكير لرده يديم آى ريضا دئدى
او حيطيندن بير . مشه آهللا وئردى توآانين قاپى سی قاباغيندايدی

آوچه ده ن .ؤزونه توآان ائله ميشدى ب گيچيک بؤلوم آييري
توآاندا مشتری  . بير پيله يوخارى چيخديق سالم وئرديك

مشه آهللا ورئردى الى قولتوقدا اوتورموشدو قرارسيز . يوخودو
بيزى گؤرجک گوزلرى . ائشييه باخيردى پنجره دن حالدا
دييب، " ايكى سانديس. " سالميزين جوابين وئردى. گولدو

الری گوتوردوک، گئديب تاختادان دوزديلميش يخچالدان اون 
اورگنميشديخ آى بوجوره بير . صندلين اوستونده اوتوردوخ

. شى لرى ايستيب،اما اوزوموز يخچال دان گوتوره بيلريک
  .بودا مشه آهللا ورئردى نين توکاندا قانونويدی

اورمونون معروف اوالن سانديس لرى ده . هاوا ايستى دى 
 . ا بوجور يئرلرده مندن اوزلويدوايرض.برك ياپيشيردى
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مشه آهللا ورئردى معدن ده : ايچه،بيردن دئدى-سانديسى ايچه 
  چاليشاندا بيمه ايدين؟

  .يوخ اوغول: مشدى آهللا ورئردى بير دوروخدو دئدى
نيه به؟هرايشچی مگر بيمه اولمويا گره ک؟ اؤزُون : من دئديم 

  اولمادين يا ائله مه ديلر؟
بيمه اولماغين فايداسين بيلميردين يا : ا دئدىاؤُيوزدان ايرض

داها آرتيق مگر بيلميردين ايشچى لر تشكيالتينا عضو 
  اوالندا،يامان گونلرده،اونالر سنين حقي يين قورويورالر؟

اهللا وردى الينى اوزونه قويوب ايچيندن بير آه چكه ره ك  
نه بيز بيمه اولماق ايسته ديك و نه ده ايش : جواب وئردى

  .حابى بيزى بيمه ائَلَمك ايسته دىصا
  نيه ايسته مه ديز؟: ايرضا تعجوب نان سوروشدو 

آاسيب عائله دن چيخميش . اوغول بيزيم درديميز بير دئيلدى-
بير سوادلى يول  بير آداميديخ آى نه سواديميز واريدى و نده 

بيز . حتى بيزى آدام يئرينه قويان دا آزيدى. گوسترنيميز
فيكير ائله ميرديخ آى . لدوغون بيلميرديخ حقيميزىن نه او

حتى . گلجكيميزى قورويابيلريک. بيزده بير حاق صاحابييخ 
سيز دئديغيز کمی ايشچى تشكيالتيندان بيري گليب و بيزه 

   .دانيشدى
-اونان اوچ. ايش صاحابى اونو گوردو اما بير سؤز دئمدى

   :دورد گون سونرا مالال مچيده دئدى 
اونالر ايش .  گلنلرين سؤزونه اويمايين ميلتبو ايشچى آدينان

اونالر !صاحابينان ايشچى نين آرخاسين وورماق ايستيرلر 
سيزين دين و آخيرتيىيز يانديرماق . آافر و آاله سيز ديالر

   .ايستيرلر
. سونرا ايکيمجی يول گلنده دا بيله سينه يامان دئيب ُگواالديخ 

  .سينديريقدئديخ بيرده بورا گلسن آياقالري يين  
مه  نيه، به يه پيس سوز دئيردى؟:ريضا تعجوب دن دئدى

بيمه اولوب اونون مزاياسيندان ايستفاده ائله سه يديز ضرر  يه
  ائلرديز ؟

سيز هله : مشدى آهللا ورئردى ائشيک اوزاغا باخاراق دئدى
او زامان آى جماعات سنى . چوخ شئى بيلميرسيز. اوشاق سيز

يم سنه سايغى گؤرستمير، سنده بونون آدام يئرينه قويمور،هئچ آ
داليجاخ سان آى اؤزويون آدام اولدوغونو ثابيت ائلييه سن، 
بونو هئچ تهر باشارميرسان و ساده جه ، سندن يوخارى اوالن 
بير مالال، بير ايش صاحابى، بونو سنه ورير، اوالرين دا 

. چوخ حيمايتی ده الده ن وره ر-آز  قاباغيندا دورسان، آدام 
  .نيادا اوزوموزو تك ، لزومسوز حيس ائده رديكدو

 دورد دقيقه اوسگوره ندن -بير اوچ. اوسگورمه غى باشالدى
بيزيم :سونرا بيراز راحات اولوب دئدى
حتى . درديميز،ساوادسيزليخ،نادانليق،ساده ليغ و يوخسولوقدو
مثال . بيزلرده يوخسولوق ميراث اوالراق آتادان اوغوال يئتيرير

بيليب ،راديو و تلويزيون و اخبارا دا گوالق حتى فارسى 
رابيطه .  چوخدان دنيادان خبريمز اولسون -آساميرديخ آى آز

 ايش . ميز دونياينان بير ايش صاحب و بيرده موالي ينانيدي
 صاحاب چوخ ايشله ديب آز پول وئرمك نن قانى ميزى

  يوالجاغين مشخص- و موالدا حياتيميزين يول- سوموروردو
 

 
 
 
 
حتى من بويوك قيزيمى موالنين سوزونن مدرسه دن .ئليردى إ

  .قايتارديم آى ايندى ده او مواليا لعنت اوخويورام
  نجور اولدو قايتاردين ؟:ايرضا دئدى

مشهدى آهللا ورئردى بير آه چكه رك دئدى؛بير گون نمازدان 
آهللا ورئردى :سونرا،موال منى چاغيردى و غضب دن دئدى

   ، قواد اولوبسان؟ائشيتميشم آى به غيرت
  نيه حاج آقا؟-

سنين غيرتين اولسا، قيزی يئن مدرسه يه : پرت دئدى-پرت
قيزي يوللوب سان اوغالنالرين ايچينده درس . يوالماسان
  سنين غيرتين هارادا به؟! اوخويور

حاجى ايشتيباه اولوب،من بيلمه ميشم،آرواد : اوتانا دئديم-اوتانا
  .رامگوندريب،حتمًا قيچالرين سيندير

منه بير گوز التى،باخيب سونرا اوزون آيرى يئره چوندريب 
  !آرواد گوندريب،مسلمانا باخ:دئدى

قرار  . همى آروادى دويدوم،همى ده قيزيمى.منده َگلديم ائوده 
  :دئديم . قيز داها مدرسه يه گئتمه سين قويدوم 

    "!حاجى آغا منه دئيب بى غيرت،قواد" 
مجبور اؤلدوم . رارسيزليغ إولدوق قيزيم اول لر هى آغالييب 

قيز  آرواديم هر گون دئردى .اوچ دوردِ سرى بيله سين دويوم
. او اوشاخدى. آرادان گئدير، قوى اونو مدرسه يه گوندَرك

 -الاقل اوچ. ايندى نه اوغالن بيلير و نه اوغالنالر اونو بيَلر
اما مگر من مالالنين . دورد ايلدن سورا قاريتاراريق بيَلسين

بو غيرت و : آروادا دئديم . تحمل ائلييه بيليرديم  همت لرىنت
. الزيم اولسا،قيزى و سنى ده اولدورم . حيثيت مسله سى دير

سونرا اوزومو اولدورم آى بى غيرت ليخ و حيثيتسيزليخ  
   .ذيلتى آلتينا گئتمه ييم

قيزى مدرسه دن قايتارديم و بير نچه ايلدن سونرا اره وئرديم 
انديرماسى بوردادی آى موالنين،منيم قيزيم نان اما ي.گئتدى

-سونرا بيلديم کی،منه به غيرت ديه. همسين بير قيزى وارايدی
ديه اوز قيزين مدرسه يه گوندرميشدى دانيشگاهدان چيخاندا 

بو کيشی ميلتين اوشاقالرين  هامى بيلدى آى نئچه ايلدى 
اهللا . اوز قيزين مدرسه يه گوندريب دير مدرسه دن قايتاريب
. او منى قيزيمين يانيندا شرمنده ائله دى. اونو شرمنده ائله سين

ايندى ده قيزيمين نوه سى وار، اما اونو گوره نده او زامانالر 
! يئر آچيليب سو اولوب ئيره گيرمه ايستيرم . ياديما توشور

منى اوالد شرمنده سى .اوالد شرمنده سى اولماخ چوخ پيسدى
  .ائله دى او نامرد

 آهللا ورئردى بوالرى دئدى و َالينن آخان گوز ياشالرين مشهدى
بيزيم ياشيميز اونان او قدر آيچيكيدى آى اونا تسلى . سيلدى

اولسون آى بعضى زامانالر . وئرمه غه جوراتيميز اولمادى
مثال اينسانين دردينين . اينسان قالير آى نجور تسلى وئرسين

سون؟ بونا گوره قاباغيندا، نه دييه آى اونون اوره يه سووو
اؤن دقيقه آئچندن سونرا مشدى آهللا -بئش  . ساآيت دايانديخ

   : تتيره دئدى-وئردى سسى تيتره 
دوزدور آى ايش صاحاب، موال بيزدن سوء استيفاده ائله 

   !دى،اما جاهيل آدامنان هر آس سوءاستيفاده ائلير
  .اينسان گره ك اوز جهالتين درمان ائله سين 
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واقعی در ايران احقاق حقوق ملل و پيش شرط استقرار دمکراسی 
 اقوام تشکيل دهنده کشور می باشد



 
 
 

 ماه مه و شعارهای کارگران و زحمتکشان ايرانجشن 
  سال قبل نوشته سيد جعفر پيشه وری 70

  
در تمام نقاط کره زمين، هر جا که کارگر و .امروز اول ماه مه است

زحمتکش متشکل وجود دارد، هر جا که کارگر خود را شناخته 
شخصيت طبقاتی پيدا کرده است امروز دست از کار کشيده جشن می 

 .اتحاد و همبستگی خود را بمعرض نمايش ميگذارد. گيرد
آنرا برای . عيد اول ماه مه برای تفريح و خوشگذرانی نيست

اين عيدی است که . اين عيد مبارزه است. تشريفات برقرار نکرده اند
. طبقه کارگر بواسطه آن زور و توانايی خود را امتحان می کند

آن ها . حمتکش ميرساندشعارهای روزانه خود را بگوش تمام افراد ز
از اين نقطه نظر عيد اول ماه مه . را به مبارزه و نبرد عادت ميدهد

اين عيد بيشتر از سه ربع قرن است از . روز مانور عمومی است 
کارگران ممالک . طرف کارگران دنيا معمول و متداول شده است

مترقی در شرايط گوناگون مراسم آنرا اجرا کرده حتی در اغلب 
ک در اثر زدوخوردها و تصادمات گوناگون حبس و تبعيد و ممال

 قربانيهای فراوان هم داده است
کارگران ايران بيست و پنج سال است که در اين جشن بزرگ جهانی 

 باين مناسبت نمايش عظيمی داده ١٢٩٩در تهران . . شرکت می کنند
در مسجد سپه ساالر نمايندگان کارگران سخنرانی بسيار جدی . شد
شکيل داده آرزوهای خود را که هشت ساعت کار و حفظ قانون ت

بعد . اساسی و مشروطيت از مواد برجسته آن ها بود اعالن کردند 
از آن همه ساله حتی در روزهای تاريک و مخوف سلطنت پهلوی 

پليس مختاری اين روز را . همه ساله مراسم اول ماه مه اجرا می شد 
ه روز شکار سياسی است و در اثر می دانست ک. يادداشت کرده بود

تجربه فهميده که بهر ترتيبی هست روز اول ماه مه از طرف 
اين تظاهر به پليس امکان خواهد داد . کارگران تظاهری خواهد بود

اگر بدفتر اداره سياسی مراجعه شود معلوم . عده ای را بدام اندازد
ز آن اتفاق خواهد شد اغلب توقيف ها در همين روز يا چند روز بعد ا

در . جشن اول ماه مه در زندان قصر هم معمول بود. افتاده است 
آنجا هم آزاديخواهان زحمتکش با وجود فشار و تضييق طاقت فرسا 

امروز برای . طلبات خود را بزندان اعالم ميکردند . جشن ميگرفتند
 کارگران دنيا برای جشن و 

ن دنيا از جنگ زحمت کشا. خوشحالی موجبات زيادی پيش آمده است
 بر عليه فاشيسم که دشمن آزادی شده بود، پيروزمندانه بيرون آمده اند

اولين مقدمه برعليه آزادی رنجبران موسولينی را آزاديخواهان ايتاليا 
بدار زده، انتقام هزاران کارگر مبارز و سوسياليست فداکار را که با 

بانی شده دست اين عنصر شياد و جانور خونخوار در زندان ها قر
 .بودند کشيده اند

در راس آن بيرق دولت عظيم سوسياليستی شوروی به اهتزاز در 
آمده است روی اين بيرق سرخ عالمت داس و چکش که نشان دهنده 
اتحاد کارگر و زارع چشم دشمنان آزادی و پايمال کنندگان حقوق 

 .کارگر و زحمتکش را خيره می کند
ی انگلستان و شوروی در زير بيرق سال گذشته تمام اروپا به استثنا

کارگران آنجا در تاريکی، در زير زمين ها، در کارخانه . فاشيسم بود
. هايی که برای محو کردن آزادی کار می کرد، جشن می گرفتند

در سرتاسر آن نيروی کارگر . امروز تمام اين ممالک آزاد شده است

ات زحمتکش را باال آمده اتحاد و يگانگی آن مستحکم شده تمام طبق
 زير بيرق خود گرفته است

در واقع جشن اول ماه مه امسال با جشن پيروزی های پی در پی 
آميخته، احساسات تمام زحمتکشان جهان را به جنبش و هيجان در 

 .آورده است
شعار کارگران دنيا استقرار صلح و محو ونابودکردن تمام آثار 

 . استفاشيستيو ديکتاتوری و ظلم جور و بيدادگری
ما زحمتکشان ايران نيز خوشوقتيم که با طبقه آزاديبخش کارکر دنيا 
همکاری کرده در جشن بزرگ جهانی مانند هميشه شرکت نموده در 

 ... .مبارزه شديد آنها سهيم باشيم
 ما می خواهيم آثار --1در اين جشن شعار ما روشن و صريح است 
 . ديکتاتوری و جور و ظلم تعدی از بين برود

   قانون اساسی و اصول آزادی تامين گرديده شعارهای رژيم2-
 آزادی جمعيت - آزادی اجتماع- آزادی زبان-دموکراسی، آزادی قلم

 آزادی عقيده و مسلک و غيره با تمام معنی - آزادی وجدان-ها
 .مراعات بشود

قوانين منحوس دوره ديکتاتوری مخصوصا قوانينی که بر عليه  3-
س های ننگين گذشته است هر چه زودتر ملغی قانون اساسی از مجل

 مختاری که برای خفه کردن آزادی زير - قانون سياه داور-4. گردد 
» قانون مقدمين بر عليه امنيت« عنوان فريبنده و ظاهر الصالح 

واقعا ننگ آور است در . نوشته شده است هر چه زودتر ملغی گردد 
نون سياهی مثال قانون کشوری که ادعای دموکراسی و آزادی دارد قا

امروز در تمام دنيا افراطی ترين احزاب .  هنوز باقی باشد ١٠٣١
دست چپ در دولتها شرکت می کنند ولی در کشور ما قانون مختاری 
احزاب و جمعيت ها را جرم و جنايت شمرده بنام اقدام بر عليه امنيت 
ی شرکت کنندگان در امور سياسی را با مجازات اعدام و حبس ابد

ما بدنيا اعالم ميکنيم که در کشور ما از دموکراسی و . تهديد ميکنند 
زمامداران ما اگر کوچکترين فرصتی بدست . آزادی اثری نيست

يگانه طبقه . بياورند تمام آزادی خواهان را از پای در خواهند آورد 
ای که نقدا برای آزادی مبارزه می کند همان طبقه کارگر و 

بقه حاکمه مخصوصا کارفرمايان برای پايمال ولی ط. زحمتکش است
کردن آزادی و از بين بردن سازمانهای کارگری بجنايات خونينی 

شعار کارگر مبارزه با بيکاری و تعميم و اجرای بيمه . دست زده اند 
شعار ما مبارزه شديد بر ضد تقليل مزد و تمديد . کارگران است 

 فقط و -ديگر تکرار می کنيم يکبار -تمام اينها. ساعت کار خواهد بود
پس هدف اساسی . فقط بواسطه اتحاد و يگانگی بدست خواهد آمد

دست . جشن ماه مه امسال مبارزه برای اتحاد و يگانگی است 
چاقوکشها بايد از سازمان های کارگری دور باشد منافقين و فتنه 

 انگيزان و ماجراجويان هرچه
پيروزی با جبهه . ج شوندزودتر بايد از سازمان های کارگری اخرا

. تکيه تمام آزادی خواهان دنيا به طبقه زحمتکش است. آزادی است
  زنده باد يگانگی کارگران دنيا

 ١٣٢۴ يازده ارديبهشت – روزنامه ی آژير 
 پيشه وری. ج.  س
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