
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                                     ١٣٩٥بهمن١٢٦ هشمار  دوره پنجم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  زيمردم تبر١٣٥٦بهمن ماه ٢٩ اميق
 ی پهلوی حکومت استبدادی فروپاشآغاز

 که نشان یاميق.  گذردی مزي و سرنوشت ساز مردم تبریکتاتوريسال از تظاهرات ضد د ٣٩
 در مقابل اراده مردم تاب مقاومت را از دست خواهند ی استبدادی حکومت هانيداد مستحکم تر

  .داد
  ٢                                                                                          ادامه در ص

  راني ای ساله خلق هاکصدي مبارزات جهينت
  : انقالب بهمن با خواستیروزيپ

 ی و عدالت اجتماعیاد آزاستقالل،
 به بيقر. مي بهمن قرار داری و ضد استبدادیستيالي سالگرد انقالب ضد امپرني م٣٨ آستانه در

 ی و عدالت اجتماعی به استقالل، آزادیابي دستی براراني مردم ایصد سال از مبارزات انقالب
آذر در ٢١  کوچک خان، نهضترزاي مبارزات م،یاباني جنبش خت،يانقالب مشروط.  گذردیم

بهمن ٢٢ کردن نفت و انقالب شکوهمند یبهمن در کردستان، نهضت مل٢ نهضت جان،يآذربا
 ساله کصدي مبارزات جهيعصاره و نت١٣٥٧بهمن ٢٢ ی انقالب مردمیروزيپ.  گذردیم١٣٥٧
 و یاسي ساتي در حی شگرفري بود که تاثی و خارجی ارتجاع داخلهي بر علراني ایخلق ها
 .ت کشور داشیاجتماع
 بالمنازع ی از دستاوردهاگانگاني از سلطه براني ایاسي کشوربا رهاشدن نظام ساستقالل
 عزت خود ني کسب استقالل و تأمی قرن گذشته براکي در رانيمردم ا.  باشدیم١٣٥٧انقالب 

 را از خود ی در سرنوشت کشورشان، مبارزات فداکارانه ای خارجیو عدم دخالت قدرت ها
 .آن را به ثمر رساندند١٣٥٧بهمن ٢٢ام در نشان داده و سرانج

 ٤                                                                                     ادامه درص

  م،ي انقالب کردنانينش  کوخیبرا                
  مي شاهد مرگ کولبران و فرودستانحال          

  ی رزاقميابراه                         
   از دو دهه گذشته انحرافشي در بنکهي ااني ببا

  :ديگو ی رخ داده می اقتصادیها استي در سیمي عظ
   دست، ني از ايیها دهي و پدی گورخواب،ی کولبر

  یها هي و فساد در الیحاصل عدول از قانون اساس
  . استیتيري مدی باال
  در گفتگو با خبرنگار) داناقتصاد (ی رزاقميابراه

  : کشور و معاش طبقات فرودست گفتی در ارتباط با اوضاع اقتصادلنا؛ي ا
 از دو دهه شيها در ب  و دولتميا  در اقتصاد شدهیمي دچار انحراف عظرسد یبه نظر م
   .اند  فراموش کردهی خود را به سادگفيگذشته وظا

            ٥                            ادامه درص                                           

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

   نوی کهنه با روش های هااستيترامپ، س
 يیايحي ني محمد حسدکتر

 ی ادواری گرفتار در بحران ها،ی دارهي سرمانظام
 مردم در بي ها دالر از جارديلي منهيا هزکه ب
 در دهه اول ی نجات بانک ها و موسسات مالیراستا

 ی اقتصادمي تی پول از سوقيتزر( هزاره سوم 
 به آرامش یتا اندازه ا ) 2008باراک اوباما در سال 

 بود، رداخته خود پی به بازسازده،يکوتاه مدت رس
 روبرو شده ی و شکننده ترقتري با بحران عمگريبار د

 گراني بازازمندي برون رفت از آن نیاست که برا
 است که گفتار و رفتارشان، ی و تازه کارديجد

 نيبنابر.  کننده و شگفت آور باشدکيناهمگون، تحر
 نه کاي متحده آمراالتيانتخاب دونالد ترامپ در ا

 اي هاست که زود گذر و توده جيي و نه تهیتصادف
 کارشناسان علوم شي ها پ از مدتراي باشد، زیمقطع
 و هي و روانشناسان توده که در خدمت سرمایاجتماع
 انتخاب ني ای هانهي کنند، زمی عمل می دارهيسرما

.  از همه ابزار فراهم کرده بودندیرا با بهره بردار
 از کشور گري دی روند در برخني رسد ایبه نظر م

 افراد افته،ي هم ادامه ی و غربی دارهي سرمایها
 و یاسي ترامپ به قدرت سی های گژهي با ویرگيد

  .افتي دست خواهند يیاجرا
 ی که با فرمان هاکاي آغاز دوران ترامپ در آمربا

 همراه بود، موج تظاهرات يیعجوالنه و اجرا
 و اروپا بطور روز کاي آمری در شهر هایگسترده ا

 ني از فعالی برخاني منيدر ا. افتيافزون ادامه 
 مانند خود ی از کاربرد صفاتیس و کارشنایاجتماع

 و ی اجتماعئل و ناآگاه به مساني خود بزرگ بفته،يش
 پرداختند که با ی به انحراف افکار عمومیاسيس

 نداشت، يی و همسوی موجود همخوانی هاتيواقع
 فهي موجود وظطي کامل از شرای ترامپ با آگاهرايز

 برد تا ی مشي هوشمندانه پیگريخود را با باز
 یخي گرفتار آمده، در بحران بزرگ تاریدار هيسرما

    .را نجات دهد
 ٦                     ادامه در ص                         

  

  

  

  
  

  
  
  

 ٧            ص هکتار٢۵٠٠ از شي بزيدر تبر

تازه تبر»ینينشهيحاش«موج ٨صزيدر

  ٩                 ص» پاشانبيز« از یادي

 ١١      ص»آق دره« گرده ی روانهيرد تاز



  
  
  
   ....بهمن ماه٢٩ اميق
  
 ی ارتشی که به پشتبانی محمد رضا پهلوی شاهنشاهميرژ

 ی بتيو حما" ساواک" رحم و سرکوبگر یمقتدر و سازمان ب
 حکومت ني خود را مستحکم تر،یستيالي امپری کشورهاغيدر

 کشور جهان، کمتر ني را با ثبات ترراني دانست و ای مايدر دن
 از هم فرو زيمردم تبر1356بهمن ٢٩ امي سال پس از قکياز 
  .ديپاش

 که به زي تبریاهال١٣٥٦ بهمن ٢٩ی ضد سلطنتتظاهرات
 از مردم قم توسط ی روز کشته شدن گروهنيمناسبت چهلم

 صورت گرفت، چنان از ابعاد مي سرکوبگر رژیروهاين
 کنترل ی و انتظامیتي امنیروهاي برخوردار بود که نیگسترد

 نقاط شهر به تصرف جوانان شتريشهر را از دست دادند و ب
  . در آمدیانقالب

 از جوانان یبهمن سرگرد حق شناس به گروه٢٩صبح روز 
 گرد آمده بودن تا اعتراض خود را زي بازار تبریکيکه نزد

 یري درگنيدر ا.  بردینسبت به واقع قم اعالم کنند، هجوم م
 زي بازار تبری کالنترسي، رئ»شناس گلوله سرگردمقصود حق

 ی اه خود جرقني از جوانان معترض را شکافت و ایکي نهيس
  . شودريشد تا اعتراضات فراگ

 نداشت توسط سرگرد شيسال ب٢٢ که يیدانشجو»  تجّالمحمد»
تجمع کنندگان جنازه خون آلود . ديشناس به شهادت رس حق

کم در  کم. افتند ی به راه مها ابانيا برداشته و به طرف ختجال ر
 و وندنديپ ی مانيماي به صف راهپیشتريطول راه افراد ب

 در یض حرکت اعترانيا. شود یحرکت معترضان آغاز م
 از دانشگاه آذرآبادگان در شرق تا لومتري ک١٢ به طول یوسعت

  از مقرلومتري ک۴ راه آهن در غرب و در عرض ستگاهيا
 ی مانده به کنسولگراباني در شمال تا دو خزيحزب رستاخ

  . در جنوب گسترده شده بودکايآمر
 نبودن ی که متوجه عادزي ساواک تبرسي رئیقواني ليیحي

 واقف گشته بود، ها ی ناآرامیاوضاع شهر شده و به گستردگ
شاه . کند ی مفي و کسب تکلرديگ یبالفاصله با تهران تماس م

 بود، در تماس با دهي به او رسزي تبریها یکه خبر ناآرام
 ها، رخانه کاها، ني آموزگار دستور حفاظت از پمپ بنزديجمش

  .دهد ی و مقابله با معترضان را میادارات دولت
 رنديگ ی ممي و تصمدهد ی جلسه ملي استان تشکیتي امنیشورا
 یها گاني استفاده کرده و ی ارتش و ژاندارمریروهاياز ن
 که نشان بدهند ني ایشهر مستقر شوند و برا در سطح ینظام

 دارند دستور استقرار دو دستگاه تانک تيدر سرکوب جد
 را در ني دستگاه تانک اسکورپکي دو دستگاه نفربر و فتن،يچ

 ني نخستی اعتراضات، براني اانيدر جر. دهند یسطح شهر م
 کنترل ی، ارتش برا١٣۴٢ خرداد ١۵بار پس از واقعه 

 ني در انيهمچن.  شدها یري وارد درگمًاي مستقتيوضع
سر داده » مرگ بر شاه« بار شعار ني نخستیتظاهرات برا

 یها  از ساختمانیاري و بسزي تبرزيساختمان حزب رستاخ. شد
 گذرد نقش یو هرچه م. دي آی به تصرف مردم در میدولت

  . شودی اعتراضات پر رنگ تر می در رهبرانيدانشجو
 تجمعات سرداده ني بار در اني اولیبرا» مرگ بر شاه «شعار
  .شد

 بر شهر مسلط ی نظامیروهاي بعدازظهر، ن۵ ساعت سرانجام
  .شدند
 نفر ۵٨١ ،ی تظاهرات اعتراضني گزارش ساواک، در اطبق
 ٢ دستگاه تانک، ٣ ،ی نفر زخم١١٨ نفر کشته، ٩ ر،يدستگ
 ی و تعدادزي هتل،کاخ جوانان، حزب رستاخکي نما،يس

چند روز بعد .  شدنددهي به آتش کشیولت و دی شخصلياتومب
  .دي نفر رس١٣٣ به زيتعداد کشته شدگان تبر

 ني روز، ایها  ساعتني در واپسزي در تبرکاي آمرکنسول
 شتريب«:  در تهران مخابره کردکاي را به سفارت آمرادداشتي

 و اهدافشان دهند ی مليتظاهرکنندگان را مردان جوان تشک
.  و کلوبهاستنماهاي سليز قب ای مذهبريمظاهر جامعه غ

 ترلشاناند که کن  درآمدهی به حالتی و مذهبی اجتماعیروهاين
 و تحت جاني استاندار آذرباضيبا تعو) ديشا(شاه . ستيآسان ن

 استان به ني اسيانضباط درآوردن ساواک و مقامات پل
 حال چهل روز نيبا ا.  واکنش نشان دهدزي تبریها شورش

 تظاهرات و راني مختلف ایابعد، باز هم در شهره
  «.وستي به وقوع خواهد پيیها خشونت

 گونه ني در تهران، اکاي اسناد به دست آمده از سفارت آمردر
 بردند، ی به کار ماني که شورشيیها کيتاکت«: آمده است

 در ی اهداف مشخصانيشورش.  کامل آنان بودینشانگر آمادگ
 ی و عمقیگستردگ از چنان زيتظاهرات مردم تبر» .سر داشتند

 تي وضعشتريبر خوردار بود که مأموران ساواک هر چند پ
 یامي قیني بشي کرده بودند؛ اما از پیابي ارزیرعاديشهر را غ

 آن عاجز قي دقیزير  همان برنامهلي عظمت به دلنيبه ا
  «.ماندند
 که به طور ١٣۵۶۶ اسفند ٣ در هاني نخست روزنامه کصفحه

  . استافتهياص  اختصزيکامل به حوادث تبر
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  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان              ١٣٩٥بهمن١٢٦ شمارهمدوره پنج

 معزول و به ز،ي تبری شهربانسي ماجرا، رئني از اپس
 اهللا تيآ. ديتهران احضار و استاندار هم بر کنار گرد

 وني خطاب به انقالبیامي پان،ي جرني بعد از ازي نینيخم
  . صادر کردزيتبر

 کرده داي پی جنبه سراسری پس از چندز،ي تبراعتراضات
 وني انقالب١٣۵٧ ني فرورد١٠و چهل روز پس از آن، در 

 به زي و اهواز نزد،جهرمي راز،ي اصفهان، شیشهرها
 دست به تجمع و ز،ي روز کشته شدگان تبرنيمناسبت چهلم

 در آن گري دیا ه باعث کشته شدن عدهاعتراض زدند ک
 منجر به تي در نهای سراسرعتراضات انيا. شهرها شد
  . شدراني به اعتراضات ای خارجیها توجه رسانه

 ،یسي عالوه بر اقدامات پلزد،ي و زي از اعتراضات تبرپس
  صورتزي حزب رستاخقي از طريیهاکوشش



  
  
  
   ....بهمن ماه٢٩ اميق
  

که هدف آن »  و اطالعاتيی راهنماتهيکم «کي. گرفت
 تا شود ی متي بود که از خارج هدا»يیها توطئه «حيتشر

 به نام یگري دتهي کمنيمملکت را نابود سازد و همچن
ها  ان و مراکز استتختيا در پ»ی اقدام سراسرتهيکم«

  .ديشگل گرفت تا با اغتشاشات مبارزه نما
 ی با بازتاب همگانزي مردم تبری ضد سلطنتحرکت

 ی و تشکل هایاسيسازمانها و احزاب س. روبرو شد
 ذاخل و خارج از کشور از خواست مردم يیدانشجو

 اتي ز نشریکي رابطه نيددر ا.  کردندتي حمازيتبر
 اميق«: وشت آذر ن16 خرج از کشور با نام يیدانشجو

 ضد بارزات مخي به تارني زری نه فقط برگزيتبر
 د،يافزا ی شهر مني ستمکش ای و قهرمانانه اهالیارتجاع

 هني میها  خلقکاري پخي درخشان در تاریا بلکه لحظه
  «.است
 ني در برللي مشغول به تحصیراني ااني از دانشجویتعداد
 سفارت)  سابق آلمانکي دمکراتی جمهورتختيپا (یشرق
 را به اشغال خود درآوردند و به پخش ني در برلرانيا

 به اني جرني پرداختند، خبر ازي تبرونيخبر مبارزه انقالب
 زي نشي اترمي مقانيدانشجو. سراسر جهان مخابره شد

 که به دعوت راني امور خارجه اري وزرمقارن سف
 به آن کشور رفته بود، شي جمهور اترسيصدراعظم و رئ
 زدند و شعار ی دست به تظاهراتن،يه ودر خارج دانشگا

 گفتند یآنها م.  قرار دادند»رانيحمام خون در ا«خود را 
 زي از مردم به خصوص از شهر تبریادي زاريتعداد بس«

 صورت سي که با پليیاضمن تظاهرات در زدوخورده
  «.اند گرفت، کشته شده

 چند مقاله به مز،ي تاورکيوي واشنگتن پست و نروزنامه
 در مزي تاورکيوي اختصاص دادند، نزيتبراوضاع 
 ٧٠ را به باالتر از زي بعد تعداد کشته شدگان تبریروزها

 است يی بلواز،ي تبری داد که بلواحينفر اعالم کرد و توض
  .دهيچيپ

 از ني در گاردیا  مقالهی از تهران ط»زترگوديل «خانم
 با زي در تبرمي که نسبت به تظاهرکنندگان ضدرژنيا

رخورد شده است، اظهار تعجب کرده و ضمن  بمتيمال
 نوشته که او جاني آذرباديآن به نقل از سخنان استاندار جد

 مردم ی برای حداکثر آزادني خود را براساس تأماستيس
  .استقرار داده 

 قي وارونه جلوه دادن حقای براانشي شاه و حامتالش
  :زيتبر
عاون  ارشاد و مريوز( هالکو رامبد انات،ي جرني از اپس

عوامل آشوب «: اعالم کرد)  آموزگاردي جمشیپارلمان
 راني و از کدام مرز وارد ای کستي معلوم نزيتبر
 شناخته یها ستيکمون«:  در روز بعد گفتیو» .اند شده

  «.اند  بودهزيشده سبب اغتشاش تبر
  زي حزب رستاخی در اجتماع اعضااني جعفرمحمود

  

  
  
  
  
  
: ا اعالم کرد ماجرني چند روز بعد از ازيتبر
 یزي تبردندي را به آتش کشزي که تبریآشوبگران«

  «.نبودند
 در کاي آمرري سفواني سولاميلي، و١٣۵۶ اسفند ١١ در

 در سکوي شهر سانفرانسیها  از کلوپیکيتهران، در 
 مردم اقتيعدم ل« نمود و در آن از ی سخنرانرانيمورد ا

  اظهار تاسف»ی اجتماعیها ی دادن آزادی برارانيا
 ران،ي در ای اجتماعیها یبه علت آزاد«: کرده و گفت

 دخالت ی مقامات انتظامزي تبرريخ اعيبالطبع در وقا
 زي که متأسفانه در تظاهرات تبريینکرده تا جا

  «. وارد آمدهیادي زیها خسارت
 ني در واکنش به ا،ی وابسته به حکومت پهلوینهادها

 زي، در تبر١٣۵٧ ني فرورد١٩اعتراضات، در روز 
 »یهنيتظاهرات م« با عنوان ی تجمعیاقدام به برگزار

 آموزگار و محمود دي جمش،ی تجمع حکومتنيدر ا. نمودند
طبق اسناد منتشر شده .  حضور داشتندزي نانيجعفر
 دولت در شهر و حومه آن انبه کارمند «کس،يل یکيدرو

 ري تظاهرات شرکت کنند؛ در غنيگفته شده بود که در ا
 یتمام. ن را از دست خواهند داد صورت شغلشانيا

آموزان اخطار داده   بودند و به دانشلي تعطزيمدارس ن
 مراسم، در نيشده بود که در صورت عدم حضور در ا

  «.امتحانات آن فصل مردود خواهند شد
 ني تظاهرات اني تجمعات، شاه با اشاره به اني از اپس
ت چند هفته نگذشته بود که نخس«:  اظهار نظر کردنيچن
 تماس با مردم به ی برقراری آموزگار برای من آقاريوز

 گرد او را زي هزار نفر در تبرصديها سفر کرد و س استان
 هي ماه فوریها  که شورشزي تبرني در همقًايگرفتند، دق

موجب شد تا مردم دربارٔه من و دولت ] ١٣۵۶ بهمن ٢٩[
  «.فتنديمن به شک ب

ت در جمع  تظاهراني پس از ازي آموزگار نديجمش
 بود که ني انگيتي مني اليعلت تشک«: خبرنگاران گفت

 نشان دهند که زي حزب رستاخقي از طرجانيمردم آذربا
 روز قبل شرکت کردند، ۵٠آنان که در تظاهرات 

 تقاضا قبل ني از آن جا که انجام ای نبودند، ولیجانيآذربا
  «. به امروز موکول شداراز نوروز ممکن نبود ک

 تي جمعني ب،ی تظاهرات حکومتنيت که در ا شده اسگفته
 ی داد؛ آنچنان که آنتونی رويی زد و خوردهازيگرد آمده ن

 تظاهرات ني دربارٔه اراني در اسي انگلريپارسونز سف
  «. نبودزي آمتيتالش دولت موفق«:  نوشته استنيچن
 خي حکومتش در کتاب پاسخ به تاری پس از سرنگونشاه
 و دوستان شخص ني والد،یمطبق سنن اسال«: سدينو یم

 بر سر ستيبا ی روز پس از مرگش مني در چهلمیمتوف
 ی گونه بني گمان ندارم تاکنون اابند؛يقبر او حضور 
 یاسي سیها  به هدفدني رسی برای کسشرمانه از مرگ
 .»استفاده شده باشد
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  .... مبارزاتجهينت
 مبارزات همه وني مدیاسي انقالب و استقالل سنيا
 کارگران ژهي و حضور گسترده مردم بویاسي سیروههاگ

 است که با یونيو زحمتکشان،روشنفکران و انقالب
 تحمل سال ها درد و رنج، زندان و شکنجه و ،یفداکار
  . دادن بدست آمدديشه
 دستاورد انقالب به ني استقالل کشور که بزرگتراما

 ی اشانهي نادرست و کج اندی هاريبا تفس. دي آیحساب م
 يی استقالل را معادل انزوا و ماجراجویبرخ. وبرو شدر

 مي کردند و از تحرفي الملل و منطقه تعرنيدر نظام ب
 مردم و ی فشار قرار دادن توده هاري با زی جهانیها
 و با پنهان شدن پشت شعار صدور استقبال کشور یرانيو

 نيدر واقع ا.  دامن زدنديی به افراط گرایانقالب اسالم
 کشور را ی ارضتي و تمامیاسيالل، نظام سگروه استق

 ی هااني خود قرار داده و زی باند،ی منافع شخصچهيباز
  . به کشور وارد کردندیريجبران ناپذ

 یخلق ها.  دستاورد انقالب بودني دومی و دمکراسیآزاد
 دهها سال مبارزه و ی به آزاددني رسی که برارانيا

 یروزي پس از پانتظار داشتند که.  کرده بودندیجانفشان
 آزادانه شند،ي کنند و آزادانه باندیانقالب آزادانه زندگ

تا .  کنندانيانتخاب کنند و فکر و نظر خود را آزادانه ب
 کشور ی و اقتصادی فرهنگ،یاسي در سرنوشت ستوانندب

 خواستند مانند گذشته دچار یآنها نم. نقش داشته باشند
بداد واقع  استتي هرج و مرج و نها-یدور باطل آزاد

توانستند .ی قانون اساسني خاطر هنگام تدونيبه هم. شوند
  . کنندني تامی خواست بر حق خود را تا حدودنيا

 یدر جمهور: " آمده استی اصل نهم قانون اساسدر
 ی ارضتي و استقالل و وحدت وتمامی آزادراني ایاسالم

 فهي و حفظ آنها وظرندي ناپذکي تفکگريکديکشور از 
 حق ی مقاماي گروه اي فرد چيه. د ملت است دولت و آحا

 ، یاسي به استقالل سیندارد به نام استفاده از آزاد
 راني ای ارضتي وتمامی نظام، ی ، اقتصادیفرهنگ
 حق ندارد به نام ی مقامچي وارد کند و هی خدشه انيکمتر

 مشروع ی های کشور آزادی ارضتيحفظ استقالل و تمام
  ." و مقررات ، سلب کندنيرا، هر چند با وضع قوان

 مطبوعات، احزاب و ان،ي بی آزاد،ی قانون اساسنيدرهم
...  وی و مدنی صنفی تشکل ها،یاسي سیسازمان ها

  .صراحت دارد
 بطور ی پس از مدت کوتاهی اصل قانون اساسني ااما
 ی آن سرکوب احزاب، سازمان های و به جالي تعطیکل
 کردن، یزندان.  و ببندري اجتماعاب، بگ،ی و صنفیاسيس

 ی و اجتماعیاسي سی هاتيشکنجه و اعدام و محروم
 بخش باني که در ادامه گریاستيس. دي گردنيگزيجا

  . گرفتزي را نتيم داخل حاکیروهاي از نیبزرگ
 است که ی عدالت اجتماعی آرمان انقالب بر قرارنيسوم

.  انقالب بودیروزي خواست مردم پس از پنيعام تر
 کشور، شرفتي پطيراهم شدن شرا رفت با فیانتظار م
 حقوق مردم، و اداره ني جامعه، حفظ و تأمتيرفاه و امن
. ردي خواست تحقق پذني ا،ی بر آراء عمومیکشور مبتن

 مردم یخي بزرگ و تاری هاآرمان از یعدالت اجتماع

 بدست آوردن آن ی برای متماداني است که سالرانيا
 نا ی بطور خشنزي اصل مهم انقالب ننيا. مبارزه کرده اند

 و فقر گسترده، یکاري آن بی گرفته شد و به جادهيد
 معضل گري و صدها دی خانمانی فحشا و باد،ياعت

 به یماع اجتی هابيامروز آس.  شدنيگزي چایاجتماع
 از گفتن زي گسترده شده است که مقامات ارشد نظام نیحد

 نا چار از زي مجاز نی گروهیرسانه ها.  ندارنديیآن ابا
  .نتشار آن هستندا

 ی و حقوفی قانونی از چارچوب هامي سران رژخروج
 يی تک صدا،ی به باند بازشيو گرا"  حق ملتنيمهم تر"

 دهي نادی برای اصلليو سرانجام استبداد و سرکوب، دل
 پا گذاشتن اصول ري انقالب و زیگرفتن اهداف و آرمانها

 تضاد و شکاف جهيکه در نت.  استی قانون اساسیمردم
 و یاسي و سی فساد اقتصادت،ي حاکما مردم بني بشتريب

  . داشته استی در پی ضد مردمیرشد گروهها و باندها
 گذشته نشان داده است که ی درون نظام در سالهاتحوالت
)  آنراموني و پهي فقیول (يی دست باالتيحاکم

 ستي قادر ناي خواهد و ی نمی اسالمیدرجمهور
 زحمتکشان و ژهيردم بو میازهاي مطالبات و نیپاسخگو
 آمده اند یگري پس از دیکيدولت ها .  باشددستياقشار ته
 نتوانسته اند اي نخواسته و یات انتخابی شعارهارغميو عل
پس .  کنندداي مشکالت و معضالت مردم پی برایراه حل

 صدر، دولت یاز دولت موقت مهندس بازرگان، دولت بن
 به دي امراني مردم ا،ی و دولت سازندگیمهندس موسو

  . بستندی خاتمیدولت اصالحات آقا
 نظام از يی و کارآيی پاسخ گویخي دولت رسالت تارنيا

 و گفت و يی اصالح امور در داخل و تنش زداقيطر
 یآقا.  تمدن ها در خارج از کشور را بر عهده گرفتیگو

 برد امور به چانه شي پی که تمام هم خود را برایخاتم
ته بود، نتوانست در مقابل توطئه ها  از باال بکار گرفیزن

پس .  ببردشي از پی کاری حکومتی باند هایو کارشکن
 ی احمد»ی عدالت اقتصادنيتأم«از آن دولت موسوم به 

 از ی ناشی دالرارديلي م800نژاد سرکار آمد و با درآمد 
 یدر انتها.  قرار گرفتهيفروش نفت، در رأس قوه مجر

ردم به عملکرد فاجعه  نژاد، میدوره اول دولت احمد
 ی جمهوراستيدر انتخابات ر.  بردندی دولت پني ازيآم

 از ادامه دولت یري جلوگی برا1388 در سال یاسالم
 گرد آمدند ی مهندس موسوراموني نژاد، پیمخرب احمد

 که مردم یدر حال. و حماسه جنبش سبز رقم خورد
 دي گرفتند و امی خود را جشن میروزي کشور پیونيليم

 انيدر م.  مردم زنده شده بودی توده های بهتر براندهيآبه 
 ی نژاد برنده انتخابات اعالم و رای احمدینا باور

 و ني مورد سرکوب خونی موسوني حسريدهندگان به م
رهبران جنبش سبز .  قرار گرفتندرفشاري زندان و زیراه
  . مدت برده شدندی طوالنی و به حبس خانگريدستگ
 نژاد که کشور ی احمديیولت کودتا دور دوم داني پادر

 کامل قرار گرفته بود و احتمال جنگ یرانيدر و
 مردم گري بار دکي.  کردی مدي کشور را تهدیرانگريو

   ی رفتند تا با رای رای صندوق هایبه پا1392در سال 
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 جلو ی از تکرار فاجعه دولت قبلی روحانیدادن به آقا
  . کنندیريگ
نجات اقتصاد  " تيمسئول" اعتدال" دولت بي ترتنيبد
 و حل ی گسترده مالی و فسادهایاز رکود تورم " رانيا

 ها بر مردم و ميکه تحر" راني ایبحران هسته ا"و فصل 
 کرده بود، در مصدر امور لي جان کشور تحممهياقتصاد ن

 ی روحانیآقا" دي و امريتدب"دولت . کشور قرار گرفت
در .  نداشته استی چندانتي موفقیخلگرچه در عرصه دا

 را با راني ای موفق شد بحران هسته ایعرصه جهان
 حل وفصل کند و ی تا حدودی قدرتمند غربیکشورها

  . اعمال شده را لغو کندی هامي از تحریبخش بزرگ
   که در پشت پرده چهستي هنوز برهمگان روشن نالبته

  
  

  
  
  
  
  

 کشور ما در کجا ی رخ داده و در معادالت جهانیتوافقات
 ني در ارانيو منافع مردم ا.  آن قرار گرفته استی

  . شده استنيتوافقات چقدر تام
 انقالب نشان داده است که یروزي ساله پس از پ38 خيتار

 انقالب ی دستاوردهایري باز پس گی براراني ایخلق ها
 ی برای تحول بزرگ اجتماعکيبهمن و گسترش آن به 
 فرو ی کوششچي از هیقب ماندگبرون رفت کشور از ع

 که ستي نلي دلیب. گذار نکرده و نخواهند کرد
 حضور مردم در صحنه ز در هراس اميسردمداران رژ

 و ی تمام روزنه ها را مسدود و هر حرکت انتقاداست،يس
 که تا یکار.  خواهند در نطفه خفه کنندی را میاعتراض

 .کنون موفق نشده اند

  ... کوخیبرا
  
 و آموزش مهي مسکن، بهداشت، بنيتام:  داد ادامهیو

 دولت است اما در عمل فهي وظیبراساس قانون اساس
 ضعف آموزش، نبود ،یخانمان ی که افتاده، بیاتفاق

  . است  بودهيینواي فقر و ب،یامکانات درمان
 درصد 80 در حال حاضر نکهي ااني با بیرزاق

از : داد ادامه کنند، ی می خط فقر زندگري زرانيدستمزدبگ
 از تي فقط در جهت حمای اقتصادیها استي طرف سکي

 با فساد در گريدالالن و واردکنندگان است و از طرف د
 ما شاهد اعمال جهي است؛ درنت  باال مبارزه نشدهیها هيال
 که مي هستیساز ی خصوصماري بیها استي سیسر کي

  . و ضداشتغال هستندديضدتول
 دو ني در ابي ترتنيابه :  افزودی کارشناس اقتصادنيا

 به وجود آمده است که یدهه گذشته، طبقه مرفه و ممتاز
 ی طبقه اشرافني ادگر؛ي است و نه تولدار هينه سرما

 هم در بطن ی اجتماعگاهي پاچيقدرتمند و ممتاز، ه
 شتري هرچه بيی ملت ندارد و فقط به سودجویها توده
  .شدياند یم

 اما مي انقالب کردنناينش  کوخی برانکهي ااني با بیرزاق
بار   تاسفني و اميها هست حاال شاهد کولبران و گورخواب

 روزها نيها را ا  انحرافنيحاصل ا: است؛ افزود
 از فرودستان ازجمله کولبران، فقط یميبخش عظ. ميشاهد
 دارند، مهي نه بنهاي ارند؛ي نمی که از گرسنگکنند یکار م

  .ی اجتماعیها تي و نه حمای شغلتيامننه 

 یراني مدوبيبارتر از همه؛ نگاه مع تاسف:  ادامه دادیو
 که کنند ی و افتخار مننديب ی را شغل میاست که کولبر

 نوع نگاه، رنج انسانها و خطرات نياند؛ ا  کردهینيکارآفر
 هي توجی قالبداران هيمعاش فرودستان را به نفع سرما

 اري مساله بسني که اپوشد ی رنج چشم مني و بر اکند یم
  . استخطرناک

 م،ي هستیتيري مدشي به پاالازي ننکهي بر ادي با تاکیرزاق
 یني دیها  ارزشی حاکم شود که برمبنای نگاهديبا: گفت

ها   انسانی به برابری و براساس قانون اساسیو انسان
 از روز شي صورت هر روز بني اريقائل باشد؛ در غ

  . بودمي شاهد افول معاش فرودستان خواهش،يپ
 انقالب ،ی انقالب اسالمنکه،ي اانياقتصاددان با ب نيا

متاسفانه، مسئوالن طبق :  کردحيثروتمندان نبود، تصر
 یها  فقط در برههکنند، یقانون و به نفع محرومان عمل نم

 و پس از کنند ی جمع می و رادهند ی شعار میانتخابات
 همه شعارها فراموش نند،ينش ی بر مسند کار منکهيا
  .شود یم
 کي را انينواي فرودستان و بیابي  تشکلانيدر پا یو

 و انينواي بنياگر ا: راهکار موثر دانست و گفت
 ی رسانیفرودستان متشکل شوند، اگر آزادانه به آنها آگاه

 خود به ی و وجدانی اخالقفهيها به وظ شود و اگر رسانه
 شوند ی مجبور متي کنند، مسئوالن درنها  عملیدرست

 . باشندینابسامان مه هني ایپاسخگو
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ات آذربايجان پروسه های منطقه ای و جهانی را مد نظر داشته، با بيش از فرقه دموکر

 های گذشته نيم قرن تجربه فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و پيروزی

.  ملی مردم آذربايجان را جهت داده، فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه می دهد مبارزه
                                                                                   پيشه وری                                   



  
  
  

  ....ی هااستيترامپ، س
  

 در مرحله ی دارهي سرماخي کوتاه و گذرا به تارینگاه
 با توجه به یستيالي دهد که دول امپری نشان مسمياليامپر
 اتخاذ ی متفاوتی هااستي موجود، مواضع و سطيشرا

در .. منافع خود بکار برده اندیکرده و آن را در راستا
 ی شدن همکاری با شعار جهان19 قرن یاني پای هاسال
 آغاز کرده به استعمار گسترده در مناطق اهم را بیکينزد

 جهان و مي با شعار تقسی همکارنيمختلف دست زدند که ا
 جنگ اني تا پاجهي در نتد،ي رسانيآغاز جنگ اول به پا

 ني در اافت،ي و اقتصاد ادامه استي کشمکش در سنيدوم ا
 کننده بوقوع نيي و تعیخيادثه بزرگ تارمدت چند ح

 جنگ اول، انقالب اکتبر و یانيا پیدر سال ها.وستيپ
 و اتحاد روزي پهي در روسیستيالي تجربه سوسنياول

 که سمي شکل گرفت، در جنگ دوم، فاشی شوروريجماه
 متحده االتي جهان داشت شکست خورد و ایسودا
اشت و خود را  گذري کبیايتاني بری پای در جای پاکايآمر

 در سر ی به جهان عرضه کرد، ولیطرفدار دمکراس
 یري با جهت گ،ی ملی داشت که نظام هایگري دیسودا
 بردارد که شوربختانه اني را از مکي اندک دمکراتیها
 مرداد 28 ی نماند و با کودتابي نصی هم، از آن برانيا

 در سمي از نفوذ کمونیريشگيدولت مصدق به بهانه پ
 سال ها بلوک نيدر ا. منطقه سرنگون شد و رانيا

 ی گسترش بود، بلوک کشور هال که در حایستياليسوس
 را در کنار هم قرار یستيالي امپرنهيشي با پی دارهيسرما

 ی هااستي س،ی درونیداد تا با حفظ اختالفات و تضاد ها
 نيدر ا.  ببرندشي پیستيالي را بر ضد بلوک سوسیمشترک

 ی هاهي بلکه اتحادی نظامیها مانيراستا نه تنها پ
 به اني منيدر ا. دهند لي را تشکی و منطقه ایاقتصاد
 ی توده های مذهبی و باور هاني هم مانند دیگريابزار د

 با استي که بتوانند با کاربرد آن در سدنديازيمردم دست 
 ی هااستيبلوک شرق مبارزه کنند و هم زمان س

ستا نفوذ در حوزه  رانيدر ا.  ببرندشي خود را پیاقتصاد
 قرار ود ختي را در سرلوحه فعالی و مذهبیني دیها

 ی مذهبیدادند، از آن سو هم با جواب مثبت گروه ها
 متحده االتي به سران ایني اله خمتينامه آ( روبرو شدند 

 با یدي خورش40 دهه يی ابتدای در سال هاکايآمر
 ی متي که روحانکاي با آمریکي و نزدی دوستیمحتوا
 را بهتر از شاه کاي مبارزه و منافع آمرسميند با کمونتوا
 متحده، االتي و مساعدت ایاري با جهيدر نت). ن کند يتام

 و راني بعد در ای پاکستان، و در سال ها،یدر اندونز
 اءي شدند، در پاکستان ضتي تقوی مذهبی هاروي نهيترک

با  ( یني خمراني داد، در الي تشکی اسالمیالحق جمهور
 با داري بعد از داي کاتم مامور ارشد سچاردي ردي دصالح
 کاي آمرري سفواني سولی نوفل لوتاشو با همکارر دینيخم

 هي قدرت نشست و در ترککهيبر ار ) زريو ژنرال ها
 را اني صعود اسالمگرانهيزم» اورن «  ژنرال یکودتا

 کالي رادی از گروه هااني اسالمگراتيتقو. فراهم کرد
 ی و طالبان ها گرفته تا گروه هانيهدمسلح مانند مجا

 یدر سال ها. افتي ادامه ني آن مانند اخوان المسلمیاسيس

 مانند کاي آمری دانشگاه هادي از اساتی برخیالدي م70
 ی هاهي پاگراني و دسي برنارد لوئنگتن،يساموئل هانت

 تي تا موقعدندي آفری ارتجاعی باور هاني به اکيتئور
 کننده در نيي قدرتمند و تعیروي نکيآنها را بعنوان 

  . کنندمي تحکیجوامع اسالم
 شي که از افزای دارهي سرمایالدي م80 دهه یدرابتدا

 نفت در جهان رنجور و فرسوده شده بود با شعار متيق
 شدن را آغاز کرد، تا ی از جهانیگري موج دسميبرالينئول

به » تاچر «  راستا ني کند، در ایخود را باز ساز
از استعمار جوان  » گانير«  و ري از استعمار پیندگينما

 شدن ی جهاندي تا به گسترش موج جدندمالقات کرد
 نيسي و تئوراني دانشگاهگريبار د.  دهندیشتريسرعت ب

را  » یدهکده جهان « یها دست بکار شدند تا تئور
 ( خي تاراني سخن از پای شورویبا فروپاش. مطرح سازند

 و سميبرالي نئولیروزي با پايگو آمد، انيبه م ) امايفوکو
 خواهد شد و دهيبرچ شدن جهان مرز ها یتک قطب

 در ی گمرکی هاواري و کاال بدون برخورد با دهيسرما
 بر يی و اروپايیکاي دار آمرهيسرما. خواهد بودانيجر
 با کار ی به مناطقهي باور بود که با حرکت سرمانيا

 رو به  بدست خواهد آورد، از آنیشتريارزان سود ب
.  کردی متي سود حماشي افزای شدن برایشدت از جهان

 برخورد ی گمرکواري محکم تر از دیواري بار با دنيا
 خود ساخته بودند که در ی مذهبیکردند، و آن گروه ها

 دوستان نيبنابر.  حکومت به جنگ برخاسته بودندیسودا
 شده به جنگ لي به دشمنان امروز تبدروزي دمانانيوهمپ

 حمله به افغانستان و عراق را در استي سنيا. ندبرخاست
در .  آمددي داعش پدی داشت و از دل آن دولت اسالمیپ
 گري و دیکي الکترونعي در صنایمي تحول عظاني منيا

 حساس و دانش محور صورت گرفت و اري بسعيصنا
 قادر به ی شدند که براحتداي پی داران نوظهورهيسرما

از آن رو . مختلف بودند خود در مناطق هيحرکت سرما
 شدند، در ی هم بهره مند میاتي از فرار مالیبه راحت

 در دست افراد و شرکت ی هنگفتاري بسی هاهي سرماجهينت
 روند ني ها قابل تصور نبود، اشتري متمرکز شد که پيیها

 و دي را از نرخ بازده تولهي سو نرخ بازده سرماکياز 
 گري دیکرد و از سو شتريب ) یتوماس پکت( درآمد از آن 
   دادشيافزا را در همه جوامع به شدت یفاصله طبقات

 8 رفته است که شي پيی تا جاهي اکنون انباشت سرماهم
 در دست اي دنتي از نصف جمعشي دار جهان بهيسرما

 ی دارهي سرماطي شراني دارند و ايیخود ثروت و دارا
جهان را هم به شدت نگران کرده است، تظاهرات روز 

 به ی از منطقه اهي سرمازي ها، گری درصد99ون افز
 به ی که رنگ مذهبی اطقه منی جنگ هاگر،يمنطقه د

 و ی اقتصادی های ناامنتفيخود گرفته اند و در نها
 را به ني مهاجرلي از عوامل سگري دیکي خود یاجتماع

 متحده االتيهمسو با آن ا.  شده استکاي اروپا و آمریسو
 خود ی و اجتماعیحران اقتصاد بنيو اروپا با بزرگتر
   از ت رسد پروسه گسسیبه نظر م. روبرو شده است
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  ....ی هااستيترامپ، س
  
حوادث .  آغاز شده استی جهانی هاهي ها و اتحادمانيپ

 شدن خطر ی موج جهاناني دهد که با پای نشان میخيتار
 شود و جهان امروز با ی مشتري بريجنگ گسترده و فراگ

.  رودی موجود به آن سو می بحران ها وی کنونطيشرا
 از گري دی و تالش برخايتاني اروپا با خروج برهياتحاد

ترامپ با .  استدني عضو در خطر از هم پاشیاکشور ه
 واري شدن، دی مشابه و با مخالفت با جهانیشعار ها

 ها که سال ها بنام ماني پگري خروج از نفتا و ددن،يکش
 ی جمهوراستيکرد به کاخ ر ی از آنها دفاع مسميبراليل

 و کاي آمری خود را برتريیپا گذاشته است و هدف نها
 کند، ی اعالم مکاي به آمرکاي آمری هاهيبرگرداندن سرما

 اهداف اي گوی بودجه نظامشي با افزااني مني در ایول
 و دي تهدک،ي تحر،یبا حمالت لفظ.  در سر داردیگريد

 راني ای اسالمی جمهورهي بر علدي جدی هامي تحریاجرا
 ی هاهي از اعراب است که بتواند از سرمايیدر فکر دلجو

 12 و یقي حقتي شخص13 ميتحر. ( آنها بهره مند شود
 و توسعه برنامه سمي از ترورتي به بهانه حماینهاد حقوق
 ی منطقه و شرکای برایدي آن را تهدکاي که آمریموشک
( دالر ارديلي م2400 به کينزد).  خواند ی خود میجهان
 تواند یپول اعراب م ) ی عربستان سعودارديلي م800
خالد « .ورد بوجود آکاي آمردي در اقتصاد و تولیتحول

 ی بی در گفتگو با بی نفت عربستان سعودريوز» الفاح 
 از ترامپ ري از عملکرد اوباما و تقددي با انتقاد شد،یس
 محکم است و اري با عربستان بسکايروابط آمر: دي گویم
 مقابله با چالش ی براکي کنم ما روابط استراتژیر مفک
 رامپ تی هااستي و با توجه به سمي را داری جهانیها

ترامپ .  دادمي خواهشي را افزاکاي در آمری گذارهيسرما
 راني خود به ای از اعراب به حمالت لفظيی دلجویبرا

 رانيا: دي گوی دهد، همراه با هشدار و اخطار میادامه م
 خود با ی تلفنیو در گفتگو!  کند ی میتش بازدارد با آ

   شود، که دخالت ی مادآوريملک سلمان پادشاه عربستان 
  به نظر.ردي پذاني پادي باگري دی در امور کشور هارانيا

  
  

  
  
  
  
  
   متحدهاالتي و اراني اني تنش بگري دی رسد تا مدتیم

 ی های افراطی از سواستي سني و اافتي خواهد شيافزا
  . قرار خواهد گرفتی مورد بهره بردارزي ندو کشور
 رد،ي گی قرار میگري دري با ترامپ در مسکاي آمراقتصاد

 بازار آزاد و بدون ،یستيبرالي از اقتصاد لی سخنگريد
 سخن از اقتصاد ست،ي نانيمرز در تبادل کاال در م

 مردم بحران موجود را از بي است که بتواند از جیتيحما
 و حمل و نقل يیربناي ز،ی نظامعيا بردارد، به صنانيم

 ژهي گسترده است، توجه وی های گذارهي سرماازمنديکه ن
 هي سرماازمندي ناستي سني اشبردي پی براکايآمر. داردیا

 بهره شيبا افزا ) ی دیاف ا(  است فدرال بانک یخارج
 کند، قي را تشوی خارجی هاهي خواهد ورود سرمایم
 کند، از ی مداي پشيزا افی خارجی های همزمان بدهیول
 ی می گذارهي به کاهش سرماه بهرشي افزاگري دیسو

(  ارزش دالر واردات شي با افزااني منيانجامد، در ا
 صادرات هم ی کند ولی مدايکاهش پ ) ني از چژهيبو

 ترامپ در مي دهد که خواست تی از خود نشان نمیرشد
.  استی داخلدي صادرات و تولشي افزای اقتصاداستيس
 از ی بخشیاتي است که با عفو مالني امي تني اگري دريدبت

 ني برگرداند و اکاي را به داخل آمريیکاي آمری هاهيسرما
 کوچک با ی هاهي از سرمای است که بخشیدر حال
 مناطق دور گري و دوزلندي به نندهي از آاسي و ینگران

 هي سرماني رسد تضاد بیبه نظر م. کنندیافتاده فرار م
 اي و عي و توزدي بر اساس تولشتري که بکاي آمری سنتیدار

 هياستوار است با سرما)  منقول ريغ ( یساختمان ساز
با حجم کوچک و درآمد کالن در  ( دي جدیدار

که در همه جهان پراکنده  ) ی مالی و بازار هاکيالکترون
 و ترامپ قادر به کنترل آن افتياست ادامه خواهد 
 کاهش ینگ طلب ترامپ برا جمي تجهينخواهد بود، در نت
 از مرز ها ادامه روني در بیني آفرشتنش در درون به تن

 ترامپ و ی از سودي جدکردي روکي با ايخواهند داد و دن
 را از سر خواهد ی پر تنش و خطرناکیشرکاء روز ها

 .......گذراند

   هکتار٢۵٠٠ از شي بزيدر تبر
  فرسوده وجود داردبافت

  
 بافت ی که دارد، دارایقدمت به واسطه زي تبرشهر

ها و   کارگاهژهيها به و  است که اغلب آنیاريفرسوده بس
 که در مرکز شهر قرار دارند، ی کوچکیديمراکز تول

  . هستندی اصولی بازسازکي ازمندين
 مني ناایها  ساختمانيی با اشاره به شناسازي تبرشهردار

 که ی به واسطه قدمتزيشهر تبر: در سطح شهر گفت
  . هکتار بافت فرسوده است٢۵٠٠ از شي بی، دارادارد

 جشنواره چهره برتر صنعت ني در چهارمی نجفصادق
 زيمتأسفانه شهر تبر: ساختمان کشور به خبرنگاران گفت

   یاري بافت فرسوده بسی که دارد، دارایبه واسطه قدمت
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  ...زيدر تبر
 ی کوچکیدي تولها و مراکز  کارگاهژهيها به و ست که اغلب آن

 ی اصولی بازسازکي ازمنديکه در مرکز شهر قرار دارند، ن
  .دهستن
 ی متشکل از اعضا،ی از منظر شهری معمارتهيکم:  افزودیو

 سازمان مسکن و ،ی و گردشگری فرهنگراثيسازمان م
 ی هر پروانه ساختمانی است، که برای و شهرداریشهرساز
 که شود ی مفي تعریا ژهي و مصالح وی معمارشود، یکه داده م
 ساخت و ساز خود تي در آن چارچوب فعالستيبا یمالکان م

  . دهندانجامرا 
  ... ازشي بزيدر تبر
 متشکل از یا تهي با کمک کمزي تبریشهردار:  کرداني بینجف

 و ی سازمان مسکن و شهرساز،ی استاندار،یدادستان
 مراکز ُپرخطر کرده و ضمن يی اقدام به شناسا،ینشان آتش
 با آموزش و ارائه من،ي ناایها خطار به مالکان ساختمانا

 یري همچون پالسکو جلوگی از حوادثمي داری سعالتيتسه
  .شود

 دولت ی از سوالتي با انتقاد از عدم ارائه تسهزي تبرشهردار
 يی به تنهایشهردار:  شهر، عنوان کردیساز مني ایبرا
  .کند ی منينشانان را تام  آتشزاتيتجه
 التي ارائه تسهنهي در زمازدهمينتظار ما از دولت ا:  گفتیو

   است؛ اما اري شهر بسیساز منيو خدمات ا
   از محلی نکرده، و تنها شهرداریمتأسفانه دولت کمک چندان

  

  
  
  

 اقدام ینشان¬ سازمان آتشزاتي تجهني تأمیبودجه خود برا
  .کرده است
:  داشت اظهارزي در تبراي طرح پای اجرااني با بزي تبرشهردار

   در همه ها ی بوروکراسیمتأسفانه روند طوالن
  زي شهر تبر،یساز شهرها وجود دارد؛ اما در بحث مقاوم

 ،ی استاندارني انتخاب شده که باي در طرح پالوتيبه عنوان پا
 صورت که افراد ني است، بدی و سازمان شهرسازیشهردار

 و اخذ پروانه کار به عي تجمیدر محالت مختلف برا
 که کنند، ی که در هر محل وجود دارد، مراجعه ميیها شرکت

 شهروندان به ی از مراجعه حضوریادي روند تا حدود زنيا
 را کاهش ها ی بوروکراسی طوالنندي کاسته و فرایشهردار

  .دهد یم
 جشنواره چهره صنعت ني چهارمی با اشاره به برگزارینجف

 رفع ،یکي از معابر ترافيیگشا گره: ساختمان خاطرنشان کرد
 و ها یمشکالت مردم و رفع موانع موجود بر سر بوروکراس

 از جمله ی اسالم- یراني ای به سبک معمارژهيتوجه و
 ه انتخاب چهره برتر در حوزیها  و مالکارهاي معنيتر مّهم

  .صنعت ساختمان است
 جشنواره چهره ني انتخابات چهارمیريگ ی است زمان رایگفتن

 اسفندماه امسال است ١٠من تا  به٣٠سال صنعت ساختمان از
 اسفندماه در ١٧ ی در مراسمزي برتر نیها  چهرهیايو هدا

 .شود یسالن اجالس پارس اهداء م

  
  زي در تبر»ینينش هيحاش«موج تازه 

 یمستندساز و فعال اجتماع-یهاد محسن
 زيبراي مصاحبه با يكي از آانديداهاي مجلس در تبر

نشيني شد؛ او سابقه  دعوت شده بودم؛ صحبت از حاشيه
طوالني در مديريت شهري داشت و دآترايش هم برنامه 
اي   ريزي شهري بود، سوال مرا ارجاع داد به مسئله

بزرگتر؛ موج نوي حاشيه نشيني آه در روستاهاي 
اطراف تبريز مثل آجوار و آلوار در حال شكل گيري 

گفتم ولي ! است؛ گفت اينها معضل آينده تبريز هستند
بينيد؟ گفت  معضل اآنون آنهاست چرا اينطور نميتبريز 

يعني چه؟ توضيح دادم آه اگر بيشتر سرمايه استان در 
تبريز جمع نبود چرا روستا را ترک کنند؟ آوجوار و 

 بهشت هاي يهها روستاي ديگر که چيزي در ما آلوار و ده
هاي  هاي جاري و سروهاي روان و باغ بودند با چشمه

موضع .  کنند؟بحث ما باال گرفتبيكران، چرا ترکشان
شود در هر روستا و شهر،  ايشان چنين بود آه نمي

بيمارستان مدرن و دانشگاه پيشرفته ساخت و موضع من 
در برابر مغالطه ايشان چنان بود آه اگر توزيع متوازن 

 زندگي محقق نشود؛ با اين ارتباطات گسترده، تامكانا
جرت را پي در احساس فقر و احساس تبعيض، امواج مها

پي ايجاد و شهرهاي بزرگ را بستر تحوالت عجيب آينده 
مصاحبه ما قطع شد؛ چون صحبت از !خواهد آرد

برد و ايشان  تمرآزگرايي فكر را به جاهاي حساس مي
 اعتراف آنند آه يمايل نبودند در شرايط حساس آنون

  . جوامع استیحاشيه نشيني مشکل چند بعد
  ینينش هي حاشیها نهيهز
  تواند داشته باشد؟ به چند هايي مي  نشيني چه هزينهاشيهح

 محله حاشيه نشين دارد؛ ١٨تبريز : عدد و رقم توجه آنيد
اند؛ يعني  حدود يك سوم جمعيت شهر ساآن اين مناطق

 هزار نفر؛ بيشترين تراآم جمعيت هم ٤٠٠چيزي حدود 
، دقيقا روي يك گسل  در حاشيه شمالي شهر است

ايد، در تاريخ   تبريز را هم آه شنيدهايه زلزله! خطرناك
اما زلزله آخرين ! بار با خاك يكسان شده٨مكتوبش 

ايست آه خواهيم داد، ابعاد اجتماعي، فرهنگي  هزينه
نشيني آم از زلزله نيستند؛ به احساسي است آه با  حاشيه

فکر آنيد؛ ! شود شنيدن واژه حاشيه نشين در آدم ايجاد مي
 حاشيه نشين باشد چه حسي در ما ااگر هويت هريك از م

اين احساس منشا مناسبات اجتماعي ! ايجاد خواهد شد
متفاوتي است آه در چارچوب فكري مديران شهري 

  !گنجد نمي
  ستي شهر نهي لزوما در حاش»هيحاش«
 ،ی شهریزي و برنامه ری شهرسازاتي ادبدر
 که با شود ی از شهرها گفته می به مناطق»نينش هيحاش«

 شانيها  مجاز شکل گرفته و ساختمانريساز غساخت و 
اسکان « را ی سکونت شهروهي شنيا. اند یفاقد اسناد رسم

 ري که در آن سکونت غی و مناطقنديگو ی م»ی رسمريغ
 نيبه ا.  مشهورند»نينش هيحاش« است، به مناطق یرسم

 هي که در حاشستي نیا  لزوما منطقهن،ينش هيمعنا، حاش
ر وسط شهر هم باشد؛ اگر شهر باشد، ممکن است د

 نينش هي باشد، منطقه حاشی رسمريسکونت در آن غ
 يی بر خالف ظاهرش، معنا»یني نشهيحاش«. خواهد بود

   ستندي شهر ن ی هي مناطق حاشني ایعني ندارد؛ یايجغراف
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  ...موج تازه
 مناطق اگر چه نيا! اند ی شهری زندگی هيبلکه در حاش
 افتي را دری خدمات شهر؛ستندي از شهر نیدر شهرند ول

اند و البته متقابال   شهر محرومیها رساختي از زکنند، ینم
 به چه نيا!  را هم ندارندیني شهرنشیها تيمسئول

 ني نشهي از محالت حاشیکي در شيمعناست؟ دوسال پ
 در حال ميدي را دی مردري پم،يگرفت ی مري تصوزيتبر
مرا  معترض بود، اري رفتم؛ بسششي شکستن؛ پزميه

دو . اش برد، نه برق داشت، نه آب و نه گاز داخل خانه
 را از رمردي پني که خانواده امي شدني اري درگیا سه هفته
 آنجا من تازه م،ي حفظ کنزي استخوان سوز تبریسرما
 در آن ی کسش،ي چهار پنج سال پني که تا همدميفهم

 نداشت، دبه دبه در دوش حمل یمحالت آب لوله کش
 پس از صد سال یعني. رق هم نداشتند گاز هم بکردند، یم

 اواخر و تحت ني در همز،ي در تبری شهردارسياز تاس
 بر تي محروملي که تحماند دهي فهم،ی اجتماعیفشارها

 نج جز بغریا جهي شهر، نتی رسمريساکنان مناطق غ
  !کردن مسئله ندارد

  ینينش هي حاشی نوموج
 یدايند که آن کایي بزرگتر  به آن مسئلهميبرگرد

 موج نوي حاشيه گفت؛ ی می شهرليمتخصص مسا
 دنيکه با چراغ خاموش راه افتاده و در حال بلع! نشيني

 اول موج کهنه را ست؟ي موج نو چنياما ا. شهرهاست
 درصد توليد ناخالص داخلي، آشاورزي 80 شناخت؛ ديبا

 درصد جمعيت ٧٢ هبود، محصول آار روستائياني آ
آي؟ وقتي رضاخان به قدرت . دادند آشور را تشكيل مي

آن زمان شهرها مرآز تبادل و تجارت آاالهايي . رسيد
صنعت بزرگي نداشتند . شد بودند آه در روستاها توليد مي

 نيبا ا! درصد٢٠و سهمشان از توليد ملي اندك بود؛ 
 در شاه اقدامات و تحّوالت دوره رضا ی تمامبايوجود تقر
  هرسازي، راهسازي، صنعت، ش.  دادیشهرها رو

  بهداشت، آموزش و هرآنچه آه رداي مدرن بود، بر قامت
  هايي هم آه جاي مناسب شد، قريه شهرها دوخته مي

  
  

  
  
  
  

آردند تا صاحب  داشتند يا حال مناسب، ماهيت عوض مي
خيابان و پادگان شوند و مجسمه در مرآزشان نصب شود 

 براي شهرها بود، هيچ قطتوسعه ف! و بشوند شهر
نتيجه چه بود؟ . ، در روستا بودنش توسعه نيافتروستايي

گذشت تا اين ديوار آج، خودش را  دو سه دهه بايد مي
نشان دهد و موج مهاجرت به شهرها جاري شود و 

نشيني، در شهرها به  آميزي به نام حاشيه ي تبعيض پديده
  .وجود آيد
   توسعه نامتوازنتبعات
آند، اين   جاي حرف بسياري دارد، آنچه رهايم نمياين

چرا رضا خان همه توجه خود را به «سوال است؛ 
 را دربر داشتند معطوف تيدرصد جمع28شهرها که تنها 

 داده ی مردم را در خود جاتيآرد؟چرا روستاها که اکثر
تصور آنيد اگر »  واقع شدند؟ی توجه یبودند مورد ب

آردند، امروز چه آشور  توسعه را متوازن شروع مي
 هنوز هم ادامه یني نشهي موج حاشنيا! متفاوتي داشتيم

 از روستاها و تواند ی همچنان هرکه میعنيدارد، 
 بزگ، اگر ی به شهرهاکند ی کوچک مهاجرت میشهرها
  هي داشت در خود شهر و اگر نداشت در حاشیپول کاف

 گ بزری شهرهاست؟ياما موج نو چ. شود یشهر ساکن م
کن در دو  و مسني هوشمندانه زمیها استيبه برکت س

!  انددهي رسيی به خودکفاني نشهي حاشدي در تولر،يدهه اخ
 و ري فقیا  عدهشود، یتر م هرچه مسکن گران و گران

 جز پناه ماند ی نمشان ی برایا  و چارهشوند ی مرتريفق
آن ! ني نشهي حاششوند یو م! هي حاشیها بردن به آلونک

ن  گرم کردی براشکست ی مزمي که گفتم داشت هیرمرديپ
 زي تبریمي از محالت قدیکيخانه اش، مهاجر نبود، اهل 

 سرسام آور مسکن، او نهي و هزیبود، مشکالت اقتصاد
 و دارند ادنديامثال او ز!  شهر رانده بودی هيرا به حاش

 بزرگ ی در همه شهرهاز،ي نه در تبرشوند؛ ی هم ماديز
  . استیني نشهي حاشی نووج همان منيکشور، ا

 هارروزنامه ب: منبع
  

  
  » پاشانبيز« از یادي
  » پنهان ماهمهين« مستند لمي فدر

  یني الدني رضازاد عموزديمج
 

 زنان در فراز و غي دری و بپرستانه هني میها ی جانفشانايگو
 مورخان یخي تاری  از حافظهت،ي مهم جنبش مشروطیفرودها

 مهين« جهت ساخت مستند نيبه هم. پاک و فراموش شده است
 ضرورت ی نوعها تي و محدودها ی با همه سخت»پنهان ماه

 حافظه مي ترمی و تالش براخي دوباره تاری بازخوانینوع. بود
 .یجمع
 مستند لمي جشنواره فني که در دهمی مستندیها لمي فاني مدر
 در شي در تهران به نما١٣٩۵که آذر ماه ) قتي حقنمايس (رانيا

آزاده  «ی کارگردانبه»  پنهان ماهمهين «لمي به فتوان یآمدند، م
   به نقش یخي مستند تارنيا***.  اشاره نمود،»یتي گزار یب
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  .... ازیادي

 ی برااني مني و در اخته پرداتي در دوره مشروطرانيزنان ا
 رزني شني پاشا انبي دوره، زني زنان در ایاثبات سلحشور

 خود لمي فی اصلتي را بعنوان محور و شخصجاني آذرباخيتار
 .قرار داده است

 ساخت ی خود برای اصلزهي در باره انگ»یتي گزار یب «خانم
 ی و بپرستانه هني میها ی جانفشانايگو: ديگو ی مستند ملمي فنيا

 از ت،ي مهم جنبش مشروطی زنان در فراز و فرودهاغيدر
 نيبه هم.  مورخان پاک و فراموش شده استیخي تاری حافظه

 و ها یبا همه سخت» ماه پنهان مهين«جهت ساخت مستند 
 دوباره ی بازخوانینوع.  ضرورت بودی نوعها تيمحدود
 خط یبه گفته و. ی حافظه جمعمي ترمی و تالش براخيتار
 پنهان ماه بصورت کامل حفظ شده و مهي مستند نیخيتار

 نيا.  و جامعه شناسانه استی نگاه اجتماعی واجد نوعنيهمچن
 سي چون انی مؤثر زنان خود به حضوریخيمستند در روند تار

 مي در بثمر رساندن مفاهکه ی پاشا و زنان گمنامنبيالدوله، ز
 .پردازد ی تالش کرده اند، میمشروطه خواه

 و قابل قي جامع، دقیپژوهش»  پنهان ماهمهين «یخي تارمستند
 راني اتي حضور زنان در جنبش مشروطرامونياعتنا پ
 را »یتي زار گیده بآزا «هي که سالمي فیاز همان ابتدا. …است
 و مينيب ی محو و رنگ باخته زنان قاجار مري تصاوانيدر م
 سرگردان یمن مثل شبح«: ديگو ی که مميشنو ی او را میصدا

 و از دانم ی از زنان روبنده پوش میخودم را وارث انبوه
 یها  و روبندهاهي سی چادرهانيها با ا  زنني که اپرسم یخودم م

 راز آلود یما را با خود به هزار تو»  هستند؟ی چه کسانديسف
 دردمندانه در یا ها به مکاشفه  شناخت آنی و برابرد ی مخيتار

 به جا مانده دعوت یها  عکسدر گنگ و مبهمشان یها چهره
 و متفکرانه در باره سهم زي شورانگق،ي عمیتي تا با رواکند یم

و  مي در جنبش مشروطه مواجه شوخي تارنينش پنهان زنان پرده
 نشان لمي فنيا. ميابي با نقش زنان معاصر درونديبعد آن را در پ

 تا با دهي زحمت کشی متمادیها  چگونه ساللمسازي که فدهد یم
 زنان ري چنگ بزند و کلمات و تصاوخي به دل تاریدشوار

 فراموش یها  بکشد و نامروني پنهان بیگمشده را همچون گنج
 پاشا، سردار نبي ز الدوله،سي همچون انیشده زنان مبارز

 ثبت ی مردان انقالبپرافتخار ی را در کنار اسامیاري بختميمر
 هنر تيسا: ديبنگر…”  را زنده نگه داردادشاني کند و نام و

 ”ی نزهت بادن،يآنال
 تالش کرده حضور زنان در قهي پنهان ماه در هفتاد دقمهين

  عالوه برلمي فنينقطه قوت ا.  دهدحيانقالب مشروطه را توض
 از زنان دهي صدها عکس نادشي مناسب، نماني و تدویقيموس

.  اول استی انقالب مشروطه و پهلو،ی مظفر،یدوره ناصر
 یجد آگاهانه و ی نگاران حضور اجتماعخي از تاریاريبس

 مهي اما ندانند ی را از آستانه انقالب مشروطه منيزنان شهرنش
را از  به عقب برده و آن ی را قدرخي تارنيپنهان ماه ا

 مرتبط با کمبود ی تنباکو و بلواهاامي قدر یاعتراضات مردم
به . کند ی متي روای و مظفرینان در تهران در دوران ناصر

 ازي امتی به اعطاضات اعتراانيها زن در جر  دهلم،ي فتيروا
   نبرده شانياز ا  ی نامخي اما تاراند، دهيرس” شهادت“تنباکو به 

  

  
  
  
  

 زنان ی اثبات سلحشوری برالمي ف کهی محورتيشخص«. است
 ی پاشا است، تنها زننبي دوره شاهد مثال قرار داده، زنيدر ا

 یزن.  نصب شده استزي او در خانه مشروطه تبرسيکه سرد
 تنباکو امي قاني و در جری دوران ناصرر که دزي تبریاز اهال
 گري به همراه چند زن دزي بازار تبری اعتراضیليو تعط

 ی برایزار حاضر شد و تالش مأموران دولتمسلحانه در با
از .  اعتصاب را ناکام گذاشتاني به پاانيمجبور ساختن بازار

 ظالم ني پاشا حمله به خانه متمولنبي اقدامات زگريجمله د
 احتکار شده به نفع فقرا بوده یها  و مصادره گندمیزيتبر
 ی، مقاله عل١٣٩۵ ا،ي پوشهيماهنامه اند: ديبنگر( ” است
 پاشا را از نبي زکوشد ی ملمياگرچه که ف) ١٢۵ ص،یحيمل

 اذعان نمود که دي قلمداد کند، اما باتيرهبران انقالب مشروط
 در حوادث و شتري بجاني آذربایا  اسطورهرزني شنينقش ا
 یها  از مشروطه مؤثر بوده و در جنگشي دوران پتحوالت

ور منابع از حض)  شاه قاجاریدوران محمدعل( دوره مشروطه 
 کنند؛ ی نماني بیقي دوران مطالب دقني زن در حوادث انيا

 یها  و پژوهشی به بررسازي دوره نني در ای نقش ویبعبارت
ن موارد ي در ای و محلیخي منابع تارراي دارد زی و جدشتريب
، ١٣٨٨ پاشا، نبيز: ديبنگر“.  نکرده اندی روشنگراديز

 ”١٢٩ صیپاورق
 موضوع جالب و ني به ایتي زار گی خانم بنکهي از ابهرحال

 ني در ازي نیادي زیها کمتر کارشده پرداخته و تالش و کوشش
 و خسته کي تبرمانهي صمشاني به ادياند، با  متحمل شدهنهيزم
 ارزشمند را به ی  نوع مستندهاني الي گفته و ادامه و تکمدينباش

 .انتظار نشست
 :منابع
 در جنبش راني، زنان ا١٣۶٠ ن،ي آذر، عبدالحسیديناه-١

 .زي تبرا،يمشروطه، نشر اح
 پاشا، نبي، ز١٣٨٨ د،ي مج،یني الدنيرضازاد عموز-٢

 .زيانتشارات اختر، تبر
 یزليتبر(، ١۴، ش١٣٢٠ آذر ٢٧ جان،يروزنامه آذربا-٣
 ). هالل- پاشانبيز
 -قتي حقنماي جشنواره سنياز همه در باره دهم“وبالگ -۴

 .”یمقاله نزهت باد
  آبان١٧ کشنبهي ،”ی تجربنمايس “یلي تحلی خبرگاهيپا-۵

 مهي از نيی، رونما١٣٩۴ آبان زان،ي میخبرگزار-۶ ١٣٩۴٫
 .قتي حقنمايپنهان ماه در س

، ١٣٩۵ و بهمن ی، د۴٠، ش ۵ سال ا،ي پوشهيماهنامه اند-٧
 ١٢۵٫ ص،یحي ملیمقاله عل

 :عبارتند از ”  پنهان ماهمهين” عوامل مستند*** 
 یتي زار گیآزاده ب: ان کارگردسنده،يپژوهشگر، نو-
 یسولماز افتخار: نيهمراه تدو- یتي زار گیآزاده ب: ني تدو–
 یصادق سور:  بردارلمي ف–
 ی ملکسهيان:  صدابي و ترکی طراح–
  زادهميسعادت رح: ی بصریها  جلوه–
 شده در مرکز هي تهی نقیرعلي مرضايعل: یقي انتخاب موس–

 ی مستند و تجربینمايگسترش س
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 »آق دره« گرده ی روانهيرد تاز
 يی کارگران روستای از دردسرهایداني مگزارش
  در تکاب
» آق دره «ی از کارگران معدن طالی تعدادشيچند ماه پ

 شالق خوردند؛ آنها هنوز در یبه خاطر اعتراض صنف
 را مزمزه یکاري نشسته اند و بشانيکنج خانه ها

 .کننديم
 دست و دلش »هيرق «شد،ي زمستان که مکي نزدهرسال

 دلهره نيبا هم.  شودنيخانه نش» کاکرضا« مبادا د،يلرزيم
کابوس . زدي ناکوک می رجهای دار قالی پانشستيها م

 خوانديم» ورد« رضا؛ تا صبح یکاريهر شبش شده بود ب
 و کت زاني نکند فردا رضا با لب و لوچه آوکرديو دعا م

 یديد «دي اش در خانه را باز کند و بگوهرنگ و رو رفت
 گفتيم» ... . جوابمان کردند؟یديد.  شدري تعبتيخوابها

انگار که خواب را ! ستي چپ نی زنچي خواب هنجايا
...  روز و شبت به هم دوخته شده،ی کرده باشیزندگ

 هايپدرش قبلترها در گوشش خوانده بود عروس آقدره ا
) رضا( پسر نيا...  نانت در روغن است،یکه بشو

معدن طال هم که کارش . ل کار استجربزه دارد؛ اه
  ! دختر جانی گنج نشسته ایرو...  نداردیتمام

 از گري نفر د16 که رضا و شي اما زمستان دو سال پ
 ی گوشواره هاخواست،ي مهي رقیمعدن اخراج شدند، وقت

 لي که خرج گرفتن وکاورديدخترش را از گوشش درب
رفته و  را گشي پدرش افتاده و بغض گلوی حرفهااديکند، 

 گوشواره را ش،ي نتوانسته است بدون لرزش دستهاگريد
 که کارفرما ی وقتدانديخدا م«. اوردياز گوش دخترش درب

 یروز.  کرد، چه ها به ما گذشتتي نفر شکا16 نياز ا
 دميشن. که شالقشان زدند، من رفته بودم شهر خودمان

.  کردمهي گریلي شالق خوردن، خگهي دیرضا و بچهها
فکر کردم، ! دونستمي شالقتم بزنن؟ چه م،ی بشارکيگفتم ب

 تو اون گهي گفت، ددرمما!... قراره کارگر شالق بخوره
 سر بلند یخواي میچه جور. مونهيده آبرو براتون نم

گفت بچه ! ريطالق بگ. دني بهش کار نميی جاگهي د؟یکن
  ». نتونستمی ولايهاتو بردار و ب

 یشان تنها برا که همسرانگري زن د16 نرفت؛ مثل هيرق
 شده اند، مانده سر خانه و ني خانه نشی اعتراض صنفکي

 ی برای کاری کسدي است شادواري و همچنان اماشيزندگ
 معدن و گرد و خاکش که ني اديگويم.  روستا کندنيا

پارسال هزار «.  بماندی باقشانينگذاشته گاو و گوسفند برا
چرا،  ی دوروبر معدن برارفتنيم.  تلف شدندتا گوسفن

 اگه بره اي مردن اي که اومدي سرشون ميی چه بالميدونينم
 به ديشا» .اومدي مايتو شکم داشتن، بره هاشون مرده به دن

 کار از روستا زده افتني ی است که چند نفر برالي دلنيهم
.  زن و بچه اش استري اما کاک رضا، دلش گرونياند ب
 اش یمي قدگاري کاک رضا توتون سزند،ي محرف که هيرق

 به یرچشمي که زی و درحالچدي پی مدي کاغذ سفیرا ال
 کنديپسرش که مشغول غلت زدن کف اتاق است، نگاه م

 ی بچم بیکورم دلم ها له الت، بو کو«: ديگوي میبه کرد
   توست، شيپسرم دلم پ(» ... ئه مرمنم،يتو؛ اگه ر نه تب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تي روانهايا .) ...رميمي منمت،يکجا برم بدون تو، اگه نب
 آق دره ی روستاکارشدهي کارگران بی زندگی روزهانيا

 کارگر 16 که نامش با شالق خوردن يیاست؛ روستا
 محروم و یمنطقه ا.  زبانها افتادیمعترض معدن طال رو

 کار در قي خانوار که از طر180 حدود ی دارانيکردنش
 همچون يیرها اشتغال به کااي منطقه یمعادن طال
. کنندي امرار معاش می بافی و قالی دامدار،یکشاورز
 کي نزدی روستاني مهاجر از ابتدا در ایکردها

  . ساکن شده اندی غربجانيشهرستان تکاب آذربا
 کارگران اخراج شده معدن، عمده تي وجو از وضعپرس
 گري دی هدف سفر بود اما آق دره مانند دهها روستانيتر

.  و ناگفته استدهيد سرشار از نکات ناران،يدورافتاده ا
 است که ی گنجی نشستن روتي مردم، حکاني اتيحکا

.  انددهي ندیزي چچي جز رنج از آن هنديگويخودشان م
 منتشرشده توسط انوري و سوهي به جلودهآب، هوا و خاک آ

 ی اهالني را بیوي و ری پوستی هایماريمعدن طال، ب
ا  هیآلودگ.  کرده استشتري کودکان بژهيروستا و به و

 ده تلف شوند و ی از اهالیاري بسیباعث شده دام ها
  .فتدي از رونق بیدامدار
  آق دره کجاست؟:  اولتيروا

- و خطرناک تکابري، جاده برف گ٩۵ سال ی داواسط
 جاده کي چي تکاب، پیلومتري ک50 مان،يتخت سل
 آق دره ی و روستاازرکاني پوی شرکت معدن،یکوهستان

سبزرنگ کنارجاده انگار به  ی تابلویرو. دهديرا نشان م
 آق دره چسبانده ی معدن را به نام روستانيعمد، اسم ا

، درست » آق درهی طالصالاستح«کارخانه ... . اند
 ی ورودی آسفالته که تا در اصلی جاده است؛ جادهایابتدا

 ی افرادی عبورومرور را براريمعدن امتداد دارد و مس
. کندي سهل مند،يآي روستا به معدن مرازي غیکه از نقاط

 رستاني دبی معدن، تابلوی دورتر کنار در اصلیکم
 تا به شما کنديم يی آق دره خودنماازرکاني ساز پوهيريخ
 آق ازرکانيشرکت پو!  بزرگی شود، کارفرماادآوري

  . داردري هم در کار خیدره، دست
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  ....انهيرد تاز
  
اده  از جی خبرگري بعد از عبور از کنار در معدن، دقايدق

 6،5 ا،يآق دره عل. ی سنگالخ است و خاکست؛يآسفالته ن
 قرار دارد اما قبل از آن ی دورتر از جاده اصللومتريک
 ی کورسونياول.  عبور کردگري دی از دو روستاديبا

 ی آق دره سفلی اهالی مربوط به چراغ خانه هايیروشنا
 واقواق سگها و ی صدادنيچي زمستان پیشب ها. است

 زي آق دره را اسرارآمی سرد و برفاباني بزوزه گرگها،
 ی تلفنهانگي فعال شدن رومم،يرسيبه آق دره که م. کنديم

  . منطقه دورافتاده استدهديهمراه نشان م
  روندي مهي که نسيی هاوهي میکدخوان:  دومتيروا
 از برف احاطه دهي پوشی تپه هااني روستا در می هاخانه

... ا آهن و بلوک نوساز و بی و گاهیشده اند؛ کاهگل
 روستا و سوز و ی و گلکي تاریعبور از کوچه ها

 ی منطقه اگرچه برای کوهستانی از هوای ناشیسرما
 ی اهالی قابل تحمل است اما برای به سختنانيشهرنش

.  استی رشد کرده اند، عاداک آب و خنيمنطقه که در ا
 ی است که حکم های از همان کارگرانیکيقرارخانه 

  . شت و شالق را تجربه کرده بودند بازدانيسنگ
 هي نفر از آنها در روستا مانده اند و بق6 فقط گريحاال د«

 سر از شمال و جنوب کشور ،ی کاریدر جست وجو
 دم معدن، کار مریتا قبل از راه انداز. درآورده اند

 نه گريمعدن که راه افتاد د.  بودی و کشاورزیدامدار
 در معدن کار خواستيمهمه دلشان . یني ماند نه زمیدام
 معدن کار کرده ني داخل ای ها پدر و پسریبعض. کنند
 دامدارن که اونها هم هر سال یفقط چند نفر از اهال. اند
  »... معدنی تلفات دارن به خاطر آلودگیکل
پسر جوان . ديگوي فروش روستا موهي را احمد، منهايا

 ازدواج کرده و حاال شي که سه سال پی ساله ا24، 23
 زمستان ها که کار ديگويم.  فرزند پسر داردکي

 فروشد تا ی موهي مشودي ملي هم تعطی روزمزدیساختمان
 جا نيآبا واجدادش هم.  کندنيخرج خانواده اش را تأم

از .  استی آبادني هم دلبسته همشساکن بوده اند و خود
 اش و ی کاپشن بادقهيشدت سرما سرش را برده داخل 

 تا شوديهمراه م.  نشوندکيگها نزدمدام مراقب است که س
در . مي کنداي را پی به خانه، کارگران اخراجدني رسريمس

. کندي می امسال را وارسیدهاي خرستي لر،يطول مس
 ی کارگرانتيحروم متگري او روای هاهي دفتر نسستيل

 نيا«! است که از معدن رانده و از همه جا مانده شده اند
در خورده، همه اش از چند نفر که کنار اسمشون ضرب 

 همون نهايا.  تومن15 - تومن10. برندي مهي نسوهيمن م
 هيبق.  هستن که پارسال اخراج شدن و شالق خوردنيیها

 دفعه هر وضعشون بهتره؛ کنن،يکه هنوز در معدن کار م
 از اون موقع که نهاي اما ابرني موهي تومن م70-80 انيم

 هم که کار یروزمزد... دني کشی سختیلياخراج شدن، خ
 ی خونه شون خالخچالي که نهي ای فقط براکننيم

  »...نباشه
   اش تمام راه رای کردیباي و با لهجه زرودي راه متندتند

  
  
  
  
  

  : ديگويم. زنديحرف م» کاک رضا« به خانه دنيتا رس
 قشنگه، اگه گردوخاک یلي بهار و تابستونش خنجايا«

  ».مي داريی باصفایمعدن بذاره، روستا
   همه منتظر مهمانندنجايا:  سومتيروا
 منطقه از ني ای ول»ديدره سف «یعني ی دره به ترکآق
 ی از اهالیلي محل سکونت کردها بوده است و خم،يقد

از .  سکونت داشته اندنجاي در همیروستا، آباواجداد
 قبلترها زمستان ديگوي مم،يزني هوا که حرف میسرما
 شي رو به زانودستش را.  بودري برفگیلي خنجاي ایها
 معدن همه نيا. نشستي برف منجايتا ا «ديگوي و مبرديم
 آلوده نجاي ایآنقدر که هوا.  گرفتی آبادني رو از ایچ

 ليبه خانه کاک خل» .ادي نممي برفم مثل قدی حتگهيشده؛ د
 و وارد ميروي باال میماني سی از پله هام،يشوي مکينزد
 انگار نجايا... مي اعالم ورود کنستيقرار ن. ميشوي ماطيح

  .ندهمه منتظر مهمان
 یانگار به تازگ.  کاک رضا گرم استی متر60،50 خانه
 اش ی کاری کاشمه،ي را رنگ زده اند و تا نشيوارهايد

 واري به دی رنگارنگی هایدورتادور اتاق، پشت. کرده اند
 درست وسط خانه قرار ،ی نفتی داده شده و بخارهيتک

 روستا ی تمام اهالیه هاوجه مشترک خان. گرفته است
 خانه ها و جمع شدن خانواده زبودنيتم و ی سادگنيهم

...  درست در مرکز خانه است،ی نفتی هایگرد بخار
 هي سهمی به سختدادن،يامسال که نفت م«: ديگوي مهيرق

 هم مگه ارانهي. ميري نفت بگميپول نداشت. ميمونو گرفت
هنوز از » .یاي خرج بربنيچقدره که بشه از پس همه ا

 يیراي پذی چای هاواني لبا که دخترش مي ادهيگرد راه نرس
 کنار ی به پشتدهدي مهيکاک رضا تک. کنديرا شروع م

 یزمان«: ديگوي و ماندازدي به سقف خانه می و نگاهواريد
 اهيگفتم سر س.  کاره بودمهي خونه ام نم،يکه اخراج شد

  زمستون بچه هامو 
.  خونهني کنار اسکلت همميد چادر زده بوهي. کجا پناه بدم

 قرض وقوله ري زیکل.  که چه کنمرونيحمونده بودم 
تازه تونستم سقفشو .  بعد از مدتها جور شدی پولهيرفتم تا 

 ی کارهاشو وقتهيبق. روني بميايآماده کنم که فقط از چادر ب
 ،یدونيم.  انجام دادمرم،ي مو بگیکاري بمهيمجبور شدم ب
 به مي که بتونيیتا جا. مي کنیزندگ بد ميتونيما کردها نم

  ».ميرسي ممونيزندگ
 لي که دخترم مجبور شد ترک تحصیوقت:  چهارمتيروا
  کند
 پادرد و راه رفتن سالنه ني با ای صورتش که نگاه کنبه

 ساله باشد اما کاک رضا 48، 47 که خورديسالنه اش م
 درس خوانده و يیتا کالس دوم ابتدا.  است54متولد 

 رستانيدخترش حاال در همان دب. رزند استصاحب دو ف
 ساله اش 6 و پسر خواندي ساز کنار معدن درس مهيريخ

بعد از اون «. گر به مدرسه بروديقرار است سال د
 جا چي به خاطر سوءسابقه هگهي اخراج و شالق دیماجرا

   روز هي که اونم یمگه کار روزمزد... بهم کار ندادن
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  ....انهيرد تاز
 اصال پول ندارم دميتابستون امسال د. روز نه هيهست و 

» . کنمداي نتونستم پی کارچيه. که دخترمو بفرستم مدرسه
 آنکه دخترش تا اواسط آذر ی شده بود برایلي ها دلنيهم

 کند اما ممتازبودن الناز در مدرسه، ليامسال ترک تحص
کاک رضا را وادار کرد که هرجور شده دوباره او را به 

 به درس یلي بچه خدميد.  اومدفميح«. دمدرسه بفرست
 باالخره قرض نکهيتا ا. عالقه داره و شاگرد نمونه ست

 کي نيهم. مدرسه و اون، تونستم بفرستمش نيکردم از ا
 بچه ها جا مونده بود هي از بقیليخ.  رفت مدرسهشيماه پ
  ». خداروشکر باالخره تونستم بفرستمشیول
 یعنيول به کار شده  در معدن طال مشغ70 اواخر دهه از

 در یمدت.  که کار در معدن رونق داشتیدرست زمان
 مشغول به کار بوده و بعد از یآبدارخانه به عنوان آبدارچ

 اواخر نيتا هم. آن در بخش اکتشاف معدن کار کرده است
 آمد و از کار اخراج شي اعتراض کارگران پیکه ماجرا

 نيگفت بر اون سال بهمون زيي معدن، آخر پاريمد«. شد
. ميدي بهتون خبر ممي خواسترويخونه هاتون؛ بهار اگه ن

 از یلي که خميديدي ما می ولستي االن کار نگفتيم
 ی براگهي دی از جاهاستن،ي منطقه نني که مال ايیکارگرا

. مي کار کنميخواستيخب ما هم م... ومدنيکار به معدن م
دنو  معني ای ما با زن و بچه هامون، خاک و آلودگميگفت
 هي و بقمي کار کندي چرا ما نباميکني و تحمل مميخوريم
 رو که ماه به ماه يی قراردادهادي باميگفت!! اني بتوننيم

 نکهي بابت االموني که خی ساله اش کنکي ،یکني مديتمد
 ني سر کار راحت باشه در امياي دوباره بهار میگيم

...  کارو نکردني ای ولميگرديرم و بهار بميريصورت م
  ».ميا هم اعتراض کردم

   که گرفتند و هرگز پخش نشديی هالميف:  پنجمتيروا
اگر «. ديگوي کاک رضا از سواد کم خود و همکارانش م

 ی کارچي همي هم گرفتليوک! شدي نمنطوري اميسواد داشت
 بساط هي صحبت، همسرش، رقنيدر ح» .برامون نکرد

اده  اغلب سی کارگریسفره ها. کندي را گسترده ميیرايپذ
 سفره ی رویکي ،یکيهستند اما هر آنچه در خانه باشد، 

به ... ی و روغن محلمروي ماست، نر،يپننان و . ديآيم
 ري س،ی هر تعداد مهمان که داشته باش،ی سادگنيهم
 آماده ی وگرنه شام بهترنيخبر نداده بود«. شونديم
 بازداشت و ی از روزهاهيرق» .یزي چيی غذام،يکرديم

 که ی وقتد،يگويم. زنديا حرف مشالق خوردن رض
   رده،خبردار شد، همسرش بازداشت شده و شالق خو

 ی زناهيبق. نه فقط من«.  درخواست طالق کندخواستيم
 دوسش دارم به خاطر یول... نطوريکارگرها هم هم

  ». موندمشيمهربون
 به تکاب آمده و عروس آق دره گري شهر دکي از هيرق
 هي اش با رقيی آشنایاکاک رضا ماجر.  ها شده استیا

 ی باز هم حوالشيانگار چند سال پ. کندي مفيرا تعر
 کار ی روز براکي شده و کاري رضا بیزمستان وقت

 بود تا ستادهي اداني به زنجان رفته و کنار میروزمزد
   سر صحبت با ،ی گچ کاری سوارش کند و ببرد برایکي

  
  
  
  
 شودياز م بوده، بهي رقلي که از قضا فامگري کارگر دکي

 و خندديم. شوندي شکل، خانواده ها با هم آشنا منيو به ا
 مونم یزندگ. مي ازدواج کرد،ی سادگنيبه هم«: ديگويم

 تموني اذیکاري اما فشار بی و کاستیخوب بود با هر کم
  ».کرده
 از کارگران مجازات گري که پنج نفر دمي صحبتني حدر

ز آنها که از  ایکي. نديآيشده آق دره به خانه کاک رضا م
 به تن کرده ی و لباس تمام کردرسدي جوانتر به نظر مهيبق

 که سال هاست ما را يی گوی مثال زدنیبا خونگرم
  .ندينشي و کنارمان مديآي مشناسد،يم
 است که در ی کارگر16 از یکي ساله، 26 جوان نيا

 معدن در اثر شدت یروز تجمع در مقابل در اصل
 کارفرما به خواسته یوجه تی از بی ناشی عصبیفشارها

 افتاده بود، اقدام به ني زمی که روی اشهياش، با خرده ش
 معدن و مسئوالن شهر راني و بعدها مدکندي میخودزن

 که مشکل اعصاب و یارگرتکاب از او به عنوان ک
 اغتشاش در مقابل ی از عوامل اصلیکيروان دارد و 

و هم  و شالق درباره امهيمعدن بوده، نام بردند و جر
 ني جمع چند نفره، همني فرد اني آرامترديشا. اجرا شد

به . کندي صحبت منيريکارگر جوان باشد که کمتر از سا
 شهي می چحاال«: ديگويشرح ماجرا بسنده کرده و مرتب م

 بار هم از هي سرکار؟؟ آخه برني ما رو م؟؟یآبج
. فتادي برامون نی اتفاقچي گرفتن، هلمي اومدن فونيزيتلو

  »! شدی چميدينفهم... پخشش نکردناصال 
 که خودش را ی و درحالکندي دور سرش را باز مدستار

 تا گرم شود، از روز اعتراض کندي جمع میکنار بخار
 د،يگويم.  اشی و اقدام به خودزنديگوي شان میدسته جمع

 کاره مانده بود و مهي که تجمع کردند، خانه اش نیروز
 ی برای سقفعتريه سر به کار داشت تا بتواند هرچازين

اول زمستون بود و من «.  آماده کندفرزندشهمسر و تنها 
.  کاری کنم که برم برای نمداي رو پيی جاچي هگهيگفتم د

 بهم کار ايگفتم .  رو باختمی لحظه فکر کردم همه چهي
 برداشتم ني زمی رو از روشهيش. زنمي خودمو ماي نيديم

 مشکل ی گفتن فالنمديبعدا فهم.  رو بازو و شکممدميو کش
اعتبارمو، تو .  زدنیوونگي ما انگ دبهاعصاب داره و 

آخرش هم بهمون کار . شالقمون زدن.  بردننيده از ب
  ».ندادن
 لي که خرج وکيیگوشواره ها و النگوها:  ششمتيروا
  شد
 که به يیاز پول ها. نديگوي مشاني از دردهاکي به کي

.  کندنيرا تأم لي گرفتن وکی هانهيزحمت جمع شد تا هز
 زنان و دخترانشان را فروخته ی طالهانديگويکارگران م

همراه .  ساله است30 یعل.  را جور کنندلياند تا پول وک
 از شتري بدي آمده و شاليدختر دوساله اش به خانه کاک خل

 کار سر ني کارگران عالقه مند است از قوانريسا
 به خدا . شدلي خرج وکی و خرده اونيليدو م«: اورديدرب

 نفر 16نه تنها من، هر .  زنم و دخترم را فروختمیطالها
   ها را نيهم. مي بودلي پول وکونيليلنگ دو م. ميپول داد
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  ....انهيرد تاز
 چکسياصال ه.  نکردی کارچيه. مي و جور کردميفروخت

  ».ستي شالق خوردن حقمون نهبه ما نگفت ک
ق  حکم بازداشت و شالی که پس از اجرایتيحساس

 تي آق دره قابل رؤیکارگران به وضوح در روستا
 مشابه ی احکامیاست، باعث شده کماکان ترس از اجرا

 ی ها میليخ«...  کندینيحکم شالق بر سرشان سنگ
 که سر ما اومد يی ها چشمشان از بالیليترسن، خ

 داخل ادي بکه ی ابهيهر غر. ادهيزور معدن ز. دهيترس
 معدن رو برني، اول م ماتي پرسش از وضعیروستا برا
کارگران » ... ما بشهتي وضعالي خی که بدنينشونش م
 یسوادي از بنديگوي و کم سواد هستند، مسواديکه اغلب ب

 لي کاک خلهي که همسانيحس. شان سوءاستفاده شده است
: ديگوياو م.  معدن استی از کارگران اخراجیکيبوده، 

 به حکم ماني بذارن جلوی هر برگه ام،ي که سواد ندارما«
 داخل آن نوشته ديشا. ميکني کارفرما گفته امضا منکهيا

. مي چون سواد ندارميکنيما باز هم امضا م! باشه اعدام
  ». ما بسوزهی که دلش برامي هم نداری کاریشورا
  مي از روستا مهاجرت کندي کار بایبرا:  هفتمتيروا

 ی است که در روستا به کار روزمزدی حاال مدتعباس
 ی هم دامداری و گه گاهی ساختمانیاست؛ کارهامشغول 
 مانده ی باقشاني برای که هنوز دامیگراني دیکردن برا

.  کاری براميروي کارگر روزمزد بخواهد میکس«. است
 دادي بیکاريزمستون ها ب.  مال بهار و تابستونهني ایول
  ».ی ساختمونی بچهها رفتن دنبال کارهاز ایبعض. کنهيم

 مدام کهي درحالیز کارگران اخراج اگري دیکي محمد
 ني در اديگوي مکند،ي مديي را با سر تأني حسیحرف ها

مدت، انواع و اقسام کارها را انجام داده است؛ از 
 سال گذشته ی برف روبیبرا«. ی تا مسافرکشیکاريکاش

.  جوابم کردی مراجعه کردم اما شهرداریبه شهردار
 مهي و هم برديگيم ی هم پول کمتریگفتند کارگر افغانستان

  »! چه کارميخواهيشما را م. الزم ندارد
 نفر کارگر شالق خورده 9 که همراه برادرش جزء محمد
 و اگر به موقع کندي میبافيزنم قال«: ديگوياند، م

 ميآوري راه خرجمان را درمني از ارديدستمزدش را بگ
 یاونجا کار ساختمون.  کار رفته بوشهری برادرم برایول
  ».کنهيم

  ...!شدياگر قانون کار اجرا م:  هشتمتيروا
 کهي معدن آق دره درحالی ساله اخراج31 کارگر ،یعل

دختر کوچکش را به بغل گرفته از حکم بازگشت به کار 
 حکم با اعتراض ني اما اديگوي میکارگران اخراج

 ی کارفرما برارشي عدم پذليکارفرما مواجه شده و به دل
ما «.  استقيدر حالت تعلبازگشت به کار مجدد همچنان 

 که نهي اشه،ي کارمان درست نماالها حاال حگهي دميديد
. مي نداشتی چاره اگهيد. یکاري بمهي تحت پوشش بميرفت
 نه ،ینه گوسفند. ی ادامه زندگی برامي نداشتیزيچ
. کشهي طول می کنن، کلیدگي تا بخوان رسميگفت... ینيزم

  ن، هممون  و تفحص مجلس هم اومدن سراغموقياز تحق
  

  
  
  
  

 اما دني شنامونورو داخل مسجد محل جمع کردن و حرف
  ». نکرده هنوزی کارچي هچکسيه

 کارفرما و بازگشت به کارشان تي مربوط به شکااحکام
کتاب قانون کار را دستم . آورندي مماني براکي به کيرا 
 که به آن استناد کنمي می و شروع به خواندن موادرميگيم

 که به گفته خودش به او برچسب یر جوانکارگ. شده است
 و دوزدي زده اند، چشمش را به داخل کتاب میوانگيد

 که یمثل همه افراد. کنديهمراه من شروع به خواندن م
 طيشرا«: خواندي خودش می دارند، بلندبلند برایسواد کم
 قانون کار ی جاچي شنود که در هی میوقت» ...خاتمه کار

 دي بایبه خاطر اعتراض صنف مسئله که کارگر نيبه ا
ما فکر «: ديگوي نشده است، میمجازات شود، اشاره ا

اصال فکر .  سرکارميگردي برمميور اگر شالق بخميکرديم
 ستي که قرار نميدانستينم.  استني قانون همميکرديم

 کار شالق طيکارگر به خاطر اعتراضش به شرا
ز کاش ا«: ديگوي و ماندازدي منييسرش را پا» .بخورد

. مي ندارندهيما که نما.  خانومی آوردی کتاب چندتا منيا
  »... به دردمان بخوردديشا
  ی با تاروپود قالی رنج زندگینجوا:  نهمتيروا
. بردي و شتابان به داخل تنها اتاق خانه مرديگي را مدستم

 ی لباس کردیدوست دار!  لباس بپوشايب! نجاي اايب«
» . دارمنهاياز ا عالمه کي کشوها ني داخل ا؟؟یبپوش
 از کي به کي را ی و رنگارنگ کردني پر از چیلباسها
 و براندازشان کشدي مروني اش بیواري کمد دیکشوها

 نيهااا ا...  دور کمرمونميبندي که مهي شالنايا«... کنديم
  ».مهيهم لباس عروس

 نيتا هم. گذردي موسفي و نبي زی از عروسی سال6 حاال
 طال مشغول به کار بود و  در معدنوسفي ش،يدو سال پ

 او هم یشاني مهر اخراج بر پ،یبعد از آن اعتراض جمع
 یهر جا که م.  نکردداي پی از اونموقع کارگهيد«. خورد
اون اوال که . دادني سوءسابقه داره، بهش کار نمدنيفهم

 اما دوسش داشتم، رمي طالق بگخواستمياخراج شد م
منم .  روستایو تکنهي میاالنم کار روزمزد... نتونستم

  »...ميکني هست تحمل می هر جورگهيد. کنمي میبافيقال
 نگاهم دوخته چرخد،ي لباسها می که البه الشي هادست

 هر دو یدر بندبند انگشت ها... شي به انگشت هاشوديم
 رنگ به تو ني اايب«.  مانده استی قالیدستش، رد نخها

  »!اديم
 چه کنم؛يداز م و اندازه لباس را براننهي آی جلوستميايم

 روحت را ی کردیلباسها... یچه ابهت! یلي شکريتصو
 ندي نشیم...  بس که خوشرنگ و لعاب هستنددهند،يجال م

 روني لباسها بی را که از البه الشيکنارم و آلبوم عکسها
 یورق زدن آلبوم عکسها. دهدي است، نشانم مدهيکش

از  یلي خیبرا.  استحي تفرني بهترنجاي اهنوز یخانوادگ
 مي کهنه شده، بس که فراموش کرده اگري دحي تفرنيما، ا
 آلبوم عکس همراه ني تورق انبي زیاما برا!  رازيهمه چ

  ... ام آشنا شوی زندگی با من و آدمهااي بیعني بهي غرکي
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  ....انهيرد تاز
 کي ساله است تا کالس سوم درس خوانده و 23 نبيز

ان آق دره، کار و  از زنیليپسر چهار ساله دارد؛ مثل خ
 را شي پاديگويم.  استیبافي شغل قالی اش در گرویزندگ

 روز کي دوست دارد یلي نگذاشته اما خرونياز تکاب ب
 از زنان آق دره در یاري و بسنبي زیايدن. ديايبه تهران ب

 روستا خالصه ی خاکی ها و کوچه هایواريد چارنيهم
.  کردنخواهر و برادرهام همه زود ازدواج«. شده است

. ميکردي مکاري چدي باگهيد. ميخب، درس که نخوند
  ».بابامون زود شوهرمون داد

 بسته نهي پی و من دوباره توجهم به بندهارديگي را مدستم
 بابامه، ني انيبب «زنديورق م. شودي جلب مشيانگشت ها

 به شودي مرهي و خگرددي برمیهرازگاه» ... خواهرمهنميا
 و انگار که زندي میز سادگ ازي لبریلبخند. ميچشم ها

 نفسش را به داخل کدفعهي شود،ي نفس می دچار تنگیگاه
 که تجربه بافي قالی درست مثل همه زنهابرد؛يمفرو 
 چشمش به آلبوم است و کي.  را دارندی مشکالتنيچن

 ها و طنتي به پسرش ماکان که نکند وسط شگرشيچشم د
 ی نفتی کف اتاق، ناگهان به بخارشيغلت زدن ها
 ني و هربار ازندي با ماکان حرف میبه کرد. برخورد کند

 شمي می اونقدر عصبقتا ویبعض«. شوديتشرها تکرار م
هر روز صبح با » «.کنهي میطوني اما بازم شزنمشيم

 مميجار... ی دار قالیپا.  خونه مادرشوهرمبرمشيخودم م
از پنج . ميکني میبافي قالیبا مادرشوهرم سه نفر. اديم

  ».ت شبصبح تا هف
 کار ی صاحب کارشان آشناست اما انگار سختديگويم
.  استشتري دارند، ببهي غری آنها که کارفرمایبرا
 ساکن آق دره بافي از زنان قالی بعضیساعت کار«

 ی شب پا١١ صبح تا ٧ ها از یبعض. نهاستيباالتر از ا
  ». به موقع کار رو رسوندديبا. کنني و کار مننيشيدار م
 وجود قش،ي عمی هادنيته و نفس کش گودرفی هاچشم

 که خودش ی مشکلدهد؛ي در او را نشان میمشکل تنفس
.  شده استی عادشي از آن ندارد و انگار برای اهيگال
گردن درد، . برهي خوابم نمی از زور خستگیگاه«

  »  ...کشمي خوب هم نفس نمی حتیگاه... کمردرد، انگشتام
  »ه؟يقال نخ ی جانهايا«. شي به انگشت هارسديم

 و شهيآره، خشک م« پوست دستش ی روکشدي مدست
 نايا. شهيانگشتام خوب خم و راست هم نم. پوسته پوسته
اگه برم دکتر . ی نه درمون،ی امهينه ب... عوارض کاره
 یپس چ...  کهشهينم!  کار نکنگهي دگهيهم خب، م

  »!م؟يبخور
بلند «: ديگوي دور کمرش و مچديپي شالش را مشودي مبلند
 مي کار داریامروز کل.  کارگاهو نشونت بدممي برايب! شو
  ».ميبه مادرشوهرم گفتم که مهمون دار... ی تو مهمونیول

 را اي زنان کرد آق دره علیبافي زده ام که کارگاه قالذوق
 که مي اامدهي ننيي خانه پایاز پله ها. نمي ببکياز نزد

 را  به بغل، انتظارمانیمادرشوهرش دم در خانه با بچه ا
 که ی و جورديگوي به ما خوشامد میبه کرد. کشديم

   خانه ميبر «ديگوي ذوق زده شده، مدنماني از دیليانگار خ

  
  
  
  
 روستا و خانه ی کوچه گلانياز م» !آمدم ببرمتان! ما
 پخش شده دي دره سفني ااني که به صورت پراکنده ميیها

خونه مادرشوهرم «. ميشوياند، به سمت کارگاه روانه م
 ی توی زمستانی هانيبا پوت» . خونه ماستنييپا. کهينزد

 که سراسر کوچه را پوشانده، پشت سر يیگلها و برف ها
 و به رومي به پا دارد می معموليی دمپاکي فقط که نبيز

  .رسميخانه مادرشوهرش م
 است که با یمي قدی کاهگلی خانه از آن خانه هاني ااما

 بر ی ترکد،يآي که از معدن طال می انفجاریهر صدا
 یوارهاي که دی خانه اشود؛ي اضافه مشيوارهاي دیترکها

 است کيتار.  استی به رنگ آبمهيترک خورده اش تا ن
 ی که وسط هر خانه ای نفتی های بخارنيبا ا. اما گرم

 تحمل سرما بسته ی همه راه ها براگارقرار دارد، ان
 ی کنار بخاریگري درزني پشوميوارد خانه که م... شده

 یبافي قالی به ما تویگاه. لمونهي فامنهميا«. نشسته است
 است اما نمناک و ريکارگاه نورگ ...»کنهيکمک م
 مي براکشدي منبي که زیقي عمی نفسهاليحاال دل. مرطوب
 است که يی پر از پرزهاخها ننيتاروپود ا. شوديروشن م

 به خوانندي میبافي که زنان هنگام قالیبا هر آواز رج زدن
: ديگوي منبيفرشته، همکار ز... رودي فرومشانيها هير
 یساعتها.  مشغول هستندیبافي ده اغلب به کار قالیزنها«

با ... » . کار، جانشان را خسته و پژمرده کردهیطوالن
 دارند که يی درد دلهامي کنیهرکدامشان که گفت وگو م

 بسته نهي پیدستها.  کتاب استکيبازگوکردنش به اندازه 
 کارگران ني از همیکي ساله که همسر 23 دختر کي

 بوده که یگري از دهها دست دیمجازات شده است، نماد
 د،يگويم.  کشندی را به دوش می تنه خرج زندگکيحاال 

گر از ي کارگاه با چند زن دنيهر روز پنج صبح در ا
 تا هفت ی دار قالی پاشوندي روستا جمع میاهال

 کمتره اما چشم اشيسخت. کار مال خودمانه«. بعدازظهر
 ی و شبا که از کارگاه برمدهيدرد و گردن درد امانم را بر

: ديگويم» .دمي کار خونه را انجام م،یگردم با همه خستگ
 وضع اونا کنن،ي کار مگهي دی کسای از زنها برایبعض«
  ». کار کننشتري بديبا.  بدترهیليخ
 دارند، ی بدترطي زنان که شراني از همیکي را به ما

 عصب هر دو ی که با وجود جراحی زنکند؛ي میمعرف
 ستي بلد ننديگويم. کندي ساعت کار م16دستش، روزانه 

 سؤاالتمان را از او یبه کرد.  حرف بزندیفارس
. مي رسوندی کارها رو زود مديبا«: ديگويم. ميپرسيم

هر دوتا .  از کار افتاداديعصب دستم به خاطر کار ز
 ستي کار نی ولدهاي زیليدردش خ. دستمو عمل کردم

» .اديمجبورم کار کنم که خرج خونه و بچه ام درب
 د،يگوي مکند،يهمسرش که همراهش در کارگاه کار م

 و مراکز مارستانهاي فقط در بيی روستامهيدفترچه ب
 تواندي نملي دلني و به همشودي مرفتهي پذی دولتیدرمان
 به مراکز و ی از خدمات بهتر درمانیري بهره گیبرا

 شيبه ما گفتن ببر پ«.  مراجعه کندی خصوصیامطب ه
   مارستاني اون دکتر در بی ولهي در ارومی دکترهي
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 اونجا هم که دفترچه قبول کرد،ي متيزي ویخصوص
 که هنوزم به ميعملش کرد) تکاب (نجاي همگهيد. کننينم

 دکتر به همسرش د،يگويم» .طور کامل خوب نشده
 پارچ آب را با دستش بلند نکند، کي ی کرده حتهيتوص

 را ی تاروپود قالی اما او با چنان تندیبافيچه برسد به قال
 ی جراحغي تري دستها زني که انگار نه انگار ابافديبه هم م
 گري صدها کارگر زن ددي که دهها و شایرنج... رفته

 در روستاها با آن ی سخت کارطي و در شرامهيبدون ب
 و بافندي می دستنيشمي ابری هافرش. روبه رو هستند

  ...نندينشي میني ماشی فرشهایخودشان رو
 ی و سرطان های پوستیهايماري بوعيش:  دهمتيروا

  خاص در آق دره
 فقط ا،ي و علی وسط،ی آق دره سفلی سه روستاني باز

 خانه بهداشت است و ی دارا،ی آق دره وسطیروستا
 و یت مطلق بهداشتي اطراف در محرومی روستاهاريسا

 بهداشت در یامکانات خانه ها. برندي به سر میدرمان
 تواندي است و نميی ابتدااريروستاها در مجموع بس

 ی درحالنيا.  مراجعان باشدیازهاي ناي هايماري بیجوابگو
است که با احداث معدن به آنها قول داده شده بود که جاده 

ه  وعده ها بني منطقه را آسفالته کنند اما تاکنون ایها
  . سپرده شده استیفراموش

 ري کارگران و مسیکاري مشکالت آق دره فقط به باما
در گفتوگو با . شودي محدود نمرآسفالتهيصعب العبور و غ

 که سال ديشوي باخبر میگري دعي روستا از فجایاهال
 یاحداث و راه انداز.  آن سرپوش گذاشته شدهیهاست رو

 نه تنها یرب غجاني منطقه از آذربانيمعادن طال در ا
 ی از اهالیري تعداد کثيی اشتغال زای هانهينتوانست زم

 کرد که جادي را ایتي منطقه را فراهم کند بلکه وضعیبوم
 ی تازه ای انسانی و حتیستي زطي محعي فجادهد،ينشان م

  . منطقه دورافتاده استنيدر انتظار ا
 ی پوستی هایماري از کودکاِن مبتال به بیداني ممشاهدات
 از ی ناشی فاجعه انسانکي منطقه ني، نشان داد در امزمن

. مواد پخش شده از معدن طال در حال رخ دادن است
 ی پوستی هایماري عالوه بر بند،يگوي ده میمردم و اهال
 ی سرطان هالي که به دلی گذشته، تعداد افرادیدر سالها

 مختلف ني رفته اند در سنني و حنجره در روستا از بهير
 از ی تشعشعات ناشکنند،يآنها گمان م. استرشد داشته 

 یهايماري بوعي معدن طال عامل شیاستنشاق گازها
.  انواع سرطان ها در منطقه شده استني و همچنیپوست

   یماري قدر سرطان و بني اش،يچرا تا چند سال پ«
 چندسال ني ام؛ي داشتی خوبیآب وهوا.  نبودادي زیپوست

آلوده شد و هم  شد، هم خاکمون اديکه انفجارا ز
  ».نامونيزم
 که کارگر ديگوي ماي آق دره علی از اهالیکي را نهايا

 ی و خودش براکندي میبافيهمسرش قال. ستيمعدن هم ن
   ساله 10،9پسر . رودي اطراف می به روستاهایدامدار

  

  
  
  
  
  

 بدنش را ی پوستیمارياش را همراه خودش آورده تا ب
 بار نيچند. هينجورياالن چند وقته که ا«. نشانمان دهد

 م،ي فهمه از کجا اومدیتا م.  دکترشي تکاب، پمشيبرد
 ده،ي مشت قرص و پماد مهي. گهي بهمون نمیزي چگهيد
 مدت خوبه، دوباره هي. شهي خودش خوب مني برگهيم

 با نقطه ی پسرک، عارضه پوستی پاهایرو» .گردهيبرم
 کمرنگ قابل مشاهده است؛ ی به رنگ صورتزي ریها
 کهاز خودش . ی پوستتي حساسکي به هيشب یزيچ
» .خارهيبدنم م «ديگوي به پدرش می به کردميپرسيم

 در ی بازی ده برای اغلب مواقع بچه هاد،يگويپدرش م
تمام . کنندي می خاکها باهم بازی روستا رویکوچه ها

 ی خانه هایگردوخاک حاصل از انفجارها به گفته او رو
 ني که ایغلب مردم اجهي و در نتندينشي ده میاهال

 در معرض انواع توانندي مکنند،ي ماقگردوخاک را استنش
 اغلب د،يگويم. رندي قرار بگی پوستی هایآلودگ

 ی هاتي معدن، درست بغل گوششان و در پیانفجارها
 بچه ها ش،يچند وقت پ«. دهدي به روستا رخ مدهيچسب

 انفجار رو کم کنن، ی رد گم کنن و صدانکهي ایگفتن برا
 پر از آب گذاشتن تا صدا پخش ی هاسهي خاک، کیرو

 رو هم یعي منابع طبینجوريا.  ندنرينشه و بهشون گ
  »... .زننيگول م

 از مواد ی و مشکالت ناشناخته ناشی عصبیهايماريب
 ی بودن مراکز بهره بردارکي نزدلي که به دلندهيآال

 از یکي بوده، يی روستایمعادن طال به مناطق مسکون
 ،یبه گفته اهال.  شدهعي منطقه شاني که در ا استیموارد

 یکي نزدرمرد،ي شی آق دره، روستایعالوه بر روستاها
 ی معدن استحصال طالني اولوران، زره شیمعدن طال

 از زي آق دره قرار دارد نی معدن طالیکيکشور که نزد
 ی انسانعي که منجر به فجای ایطي محستي زی هایآلودگ

  .ستيشده، در امان ن
 یماري از بیبي که مبتال به نوع عجی از افرادگريد یکي

 معدن آق ی کارگران اخراجني از همیکي شده، یپوست
 به جا مانده ی عارضه پوستکي ش،ي زانویرو. دره است

 گذشته است و هربار که خوب یکه مربوط به سالها
چندبار رفتم «. گرددي دوباره بازمی پس از مدتشود،يم

 معدن طال کار گمي می وقت!هيچ کارت پرسنيدکتر، م
 فقط داروهامو دني بهم نمی اگهي اطالعات دچي هکردم،يم
فقط . مياي ما از کجا مدوننيچون م.  بروگني و مدنيم

 وه،ي و جانوري پخش شدن سگن،ي که مميشنوي میگاه
  ». هاستیماري بنجوريعامل ا

 اش، نهي سی از کارگران روگري دیکي ن،ي بني همدر
 اندازه نيپارسال به هم«: ديگويو م کشدي مرهي داکي

رفتم .  شدتي ام قرمز و پوستم دچار حساسنهي سیرو
 که دمي رو دهايدکتر، دارو داد و کم کم بهتر شدم اما بعض

 تشوني و هربار حساسرني مشکل درگنيمدتها با ا
  ».گردهيبرم
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 مشکالت ني ای باورند که علت اصلني بر ای همگبايتقر
 ی ناشانوري خاص، پخش شدن سی و سرطان هایپوست
 آقدره یاهال.  طالهاستی جداسازی براونيوراسيانياز س

 خاک ني معدن، اگاهي گاه و بی در اثر انفجارهانديگويم
، 9 هفت تا ی هاتي پژهي روستا و به ویآلوده در همه جا

 رفتن ني و باعث ازبشودي پخش متاست، روسکيکه نزد
  .شودي انسانها می برایماريب جاديدام ها و ا

 که معدن در يی های آلودگد،يگوي روستا می از اهالیکي
 ی پوستی هایماري کرد، منحصر به بجادي گذشته ایسالها
 بلکه در آب شودي خاص نمی سرطان های برخوعيو ش
دندان .  کرده استجادي ای منطقه هم مشکالتیدنيآشام
 ی توستيم نمعلو«: ديگوي و مدهدي را نشانمان مشيها
 دندوناش ن،يني رو ببی از اهالهرکدوم.  هستی آب، چنيا

 در کند،ي که او به آن اشاره مینکته ا» .مشکل داره
 روستا به وضوح قابل یمصاحبه با چند نفر از اهال

 از مصرف آب ی ناشماري بیدندانها و لثه ها. مشاهده بود
ره  در منطقه آق دوهي مثل جیآلوده به مواد ناشناخته ا

  .است
 از شبکه بهداشت ،ی است که به گفته اهالی درحالنيا

 آب منطقه مراجعه کرده اند شي آزمایتکاب، بارها برا
 شاتي از آزمای اجهي نتچي هنديگوي روستا میاما اهال

 آب روستا به آنها ارائه نشده تيانجام شده درباره وضع
 از باال آمدن گاز ی روستا از مشکالت ناشیاهال. است
. نديگوي دامها در اثر انفجارها می باالريدن و مرگ وممع
.  رفتنني از بماني و هم دام هادي دبي ها آسنيهم زم«

 چرا سمت معدن اما به ی رفتن برای مم؛يگوسفند داشت
 دور خودشون ی چرخهي شدن،ي مکياون محدوده که نزد

 گوسفندها هم یبعض. مردني افتادن و می و بعد مزدنيم
 اي مرده به دنی بره ها، کردنی مکه اونور چرا

  ».اوردنيم
 سال گذشته حدود کي در ند،يگوي ماي آق دره علیاهال

 رفته ني ها از بی آلودگنيهزار رأس گوسفند در اثر هم
 نه تنها دهدي که نشان میطي محستي زيی هایآلودگ. اند

 یباي بکر و زعتيکارگران شالق خورده آق دره که طب
  ... .ست ایآن در معرض فراموش

  ! گذردیم» آق دره« آنچه در همه
 فراتر گذرد،ي به آن مهي شبيی در آق دره و روستاهاآنچه

  آق دره و ( معادن روباز طال تي فعالوهيش. از فاجعه است
   بهی ایستي زطي محعي منطقه، فجانيدر ا) زره شوران

   انسانها همنيبار آورده که به صورت خاموش از ب
  
  

  
  
  
  
  

 م،ي آق دره داشتی که با اهاليیدر صحبتها. دريگي میقربان
 آق دره اتفاق ی آنچه در اطراف معدن طالميمتوجه شد

 با کارگران رمعمولي فقط محدود به برخورد غافتد،يم
 معترض کطرفهي ی که نسبت به قراردادهای ایفصل

 ني که در ای ایطي محستي زعي بلکه فجاشوديهستند، نم
 ینکردن استانداردها تي رعالي به دلزيمنطقه زرخ

 شده جان عث بارد،يگياستحصال مواد صورت م
 که هم انييبا روستا. فتدي به خطر بیادي زیانسانها

 ی ایطي محستي زعي پرده از فجاد،يشويصحبت م
 ني از مردم ساکن ایاري که دامن بسشوديبرداشته م

 در انيي روستاني ایخانه ها. مناطق را هم گرفته است
 معدن است که با هر انفجار، یاصل یمجاورت بخشها

 سالم ی را وارد هواندهي خاک و مواد آالیادي زريمقاد
 آق دره و زره یوجود دو معدن طال. کنديروستا م

 اري استحصال طال در فاصله بسوهيشوران در تکاب و ش
 یهايماري باعث شده تا بيی به مناطق روستایکينزد
 همچون نده،ي از استنشاق مواد آالی ناشیوي و ریپوست
 یشتري بوعي شطق مناني ساکنان اني در بوهي و جانوريس

 بر نشت ی مبنيی بود که خبرها1383سال . داشته باشد
 از انوري سژهي به و،ی از مواد سمی قابل توجهريمقاد

 آق دره که در مجاورت معدن آق دره یکارخانه طال
 ی ماده سمني اداديتکاب واقع شده، منتشر شد که نشان م

 ه و رودخانه ساروق تکاب وارد شدی جاریه منابع آبهاب
و موجب تلف شدن هزاران قطعه از جانداران موجود در 

 بود که ی به حدی آلودگني ازانيم.  رودخانه شده استنيا
 یگزارشها.  ساکنان منطقه را فراهم کردیموجبات نگران

 در آب انوري سی در اثر نشتدهند،ي نشان میرسم
 ی کارخانه استحصال طالتيتکاب، فعالرودخانه ساروق 
 مدت چهار ماه در همان زمان متوقف هآق دره تکاب ب

 ی از سد باطله کارخانه هاانوري سدينشت شد. شد
 دو معدن زره شوران و آق دره صورت یاستحصال طال

 آب ی و نفوذ آن در رودخانه ها و چشمه هارديگيم
ر  مناسب دیدني آب آشامی باعث شده حتینيرزميز

 یاريس بل،ي دلنيبه هم. ردي منطقه قرار نگیدسترس اهال
 لثه یهايماري و بی آق دره با مشکالت دندانیاز اهال
 عالوه بر دهند،ي گزارش ها نشان منيهمه ا.  هستندريدرگ

 آق دره، نه ی در معدن طالی کار بومیروي نزيسهم ناچ
 ستي زی برایني مانده و نه زمدني آشامی برایآب سالم

  ...!نانسا
 ١٣٩۵ بهمن ١٨ ،»هي اتفاقعيوقا«روزنامه : منبع
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پيش شرط استقرار دمکراسی واقعی در ايران احقاق حقوق ملل و 
 اقوام تشکيل دهنده کشور می باشد



  
  
  

   دروازه غاریها دوست بچه» خاله صفا
 از یکي »ندهيصفا پو« سال از فقدان کي: قيشي ا«
 ماندگار دروازه ی آوایساز مرکز توانمند «انگذارانيبن

  .گذشت» غار
 خود را با آموزش کودکان تي در ابتدا فعال»ندهي پوصفا«
 حذف کودکان از افتي دریپس از مدت. ار شروع کردک

 خانوارها تي خانواده با توجه به وضعديچرخه کار و تول
 سبب از نيبه هم. در دروازه غار دور از تصور است

 ماندگار دروازه ی آوایمرکز توانمندساز «١٣٨۶سال 
 ی  زنان و دختران محلهی توانمند سازوررا به منظ» غار

 کرد تا با آموزش دادن به سي تأسدروازه غار تهران
 یها و کسب درآمد مکف  آنی کار براجاديمادران و ا

بتوان آرام آرام کودکان را از چرخه کار در خانواده 
  . کردجادي اشاني آبرومندانه برای زندگکيحذف و 

بار   مشقتی دوره طوالنکي پس از تحمل نده،ي پوصفا
 ۵٧ن  در س١٣٩۴ بهمن ماه ١١ سرطان در یماريب

  . درگذشتیسالگ
 تي و شخصیمياز معلمان قد»  فرشبافبيحب «استاد

 که از همکاران جاني حوزه فرهنگ آذربای شناخته شده
 ماندگار دروازه ی آوایمرکز توانمندساز«داوطلب 

 به مناسبت سالگرد درگذشت خانم صفا باشد، یم» غار
 خوانندگان مي کرده که تقدهي را تهري زادداشتي ندهيپو
  :شود یترم ممح
   فرشبافبيحب
 که در تهران ی افرادی  و همهی مدنی نهادهای  همه…

 است ني شعارشان اني، اول با کودکان کار سر و کار دارند
 تنها خانم صفا اني منيدر ا. » کار کنندديکودکان نبا«: که
 شعار ني روز با انيبود که از اول) خاله صفا (ندهيپو

 کودک ی خانه« در مرکز او از همکارانش! موافق نبود
ها کار نکنند پس چرخ   بچهنياگر ا«: ديپرس ی م»ششو
 ديما اول با! ها چطور بچرخد؟  خانوادهني ایزندگ
 ني ای زندگی نهي و هزنييها تع  کار بچهی براینيگزيجا

 ني بار تامريها بتوانند از ز  تا بچهميها را فراهم کن خانواده
 نياکثر ا.  آزاد شوندنشايها  خانوادهی زندگیها نهيهز
 بد سرپرست هستند و در اي ،   سرپرستی باي  ها نوادهخا

  ». دارندازيها ن  به درآمد بچهی گذران زندگیهر حال برا
،  ها را  خانوادهیشتي مشکالت معقتي در حق»صفا خاله«

 علت ني و به همدانست یها م  آنیمشکل اصل
 یها س برنامهها را در را  بچهني به مادران ایآموز حرفه

  .خود قرار داده بود
 خانم اش یشگي هماوري  یاري  بار به همت و ني نخستیو
 دروازه غار ی  در محلهی اتاقی  با اجاره»ی جاللدهيفر«
را با چند دستگاه چرخ »  ماندگارینيمرکز کارآفر«
 نيبا هم.  کردري دا ی با چند نفر استادکار استخدام، یاطيخ

 ی و خستگوقفه ی بیگر حرکتاقدام، خاله صفا آغاز
 از یکش  و بهرهادي مبارزه با فقر و اعتی برا، ريناپذ

ها و تحقق حقوق  کودکان دروازه غار و باسواد کردن آن
   تنگ یها دروازه غار با آن کوچه.  شدشان ی فراموش شده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تهران ١٢ ی  بخش در منطقهنيزتريخ بي آس، کشيو تار
 یها هيت که شبانه روز جوالنگاه ساشناخته شده اس

اکثر . باشد ی و پخش مواد مخدر ماديآور اعت هراس
 ی، روزها در سطح کل تهران برا  منطقهنيکودکان ا

 و شبها کنار پدران شوند یپخش م… فروش گل و فال و 
  .گردند یمعتاد و مواد فروش باز م

 ی  مرکز با گرفتن مجوز کار از ادارهني ا١٣٨۶ سال از
مرکز «با عنوان   ی و رسمري فراگیا  به موسسه، یستيهزب

ها استادکار  با ده»  ماندگار دروازه غاری آوایساز توانمند
به کارش » صفا خاله «تيري داوطلب با مدیروهايو ن

 از یکي  به عنوان یتوسعه داد و در عرض مدت کوتاه
 زود یلي شناخته شد و خراني ایني مراکز کارآفرنيمهمتر

 یعالوه بر توانمندساز.  کسب کردیجهانشهرت 
،  ) مرکز ماندگار استیها تيکه از اولو (یاقتصاد

 و ی زندگیها  و آموزش مهارتیسوادآموز
 از اهداف و ، یاطي خی پا به پازي نیفرزندپرور

 مرکز صدها نيا. شوند ی مرکز محسوب مني ایها برنامه
 ی برااي  حالت ني منطقه را که در بهترنينفر از زنان ا
 با دستمزد اي   وکنند ی پاک میها سبز سوپر مارکت

 در ، کردند ی هزار تومان در خانه قند خرد م۶روزانه 
 به ، ی، عالوه بر سوادآموز  ماه٣ کمتر از یمدت زمان
 ني برشکار ارتقاء داده و ااي  چرخکار یاستادکارها

 ی از نظر اقتصادیدي تولیها تي را با فعالها وادهخان
  .مند کردتوان

 از طرف ٢٠١۴ ماندگار در سال یني کارآفرمرکز
 افتي، به در  اسکان سازمان ملل متحدی  برنامهرعامليمد
 ، ی آموزش، یتوانمندساز: یها نهي افتخار در زمپلميد

 کشور ١۴٠ ني ب، دهي دبي زنان آسی و اقتصادیاجتماع
 ی کودک و زن ب١٧٠در حال حاضر . ديجهان نائل گرد

،   دروازه غاری  ساکن منطقهت بدسرپرساي سرپرست 
   توان ی مرکز قرار دارند و به جرات منيتحت پوشش ا

١٨ 

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان              ١٣٩٥بهمن١٢٦ شمارهدوره پنجم



  
  
  
  

  ...خاله صفا
 در یني مراکز کارآفرنيرگذارتري مرکز از تاثنيگفت، ا

  .است) دروازه غار( مناطق تهران نيتر بي از پرآسیکي 
 از دوستان ی، بعض در آغاز کار«: گفت ی م»صفا خاله«

 به ی ولکردند، ی برخورد متمي به فعالی با ناباورانيو آشنا
،   اوقاتی، گاه البته» . کردريي تغدگاهشاني دجيتدر

 خسته ها یاز مشکالت و کارشکن» صفا خاله «که یهنگام
  . داد ی به دوستانش حق مزي خود نشد یم
اش   و بم جامعهري بود و به زیا  انسان فرزانه»صفا خاله«

 یها  که نه تنها با کمکدانست یاو م.  داشتیآگاه
 زي نی مدنی نهادهایها  با کمکی بلکه حت، یا هيريخ
  طبق آمار.  بردني فقر را از بی مشکل اساستوان ینم
همه روزه )  کودکانیصندوق ملل متحد برا (سفيوني

 ني فقر از بلي، به دل  در جهانودک هزار ک۴٠حدود 
جهان در هر  یها  است که دولتی در حالني و اروند یم
 و حاتي تسلیها نهي دالر صرف هزونيلي مبلغ دو مقهيدق
 ده یتنها با کاهش حت .کنند یم  ی نظامی ها  برنامهگريد

 آشکار یعدالت ی بني به اتوان ی م ی نظامیها نهيدرصد هز
 امر نيمتاسفانه ا.  شدرهي کودکان چريو مرگ و م

 یدار هي شده؛ چرا که در فرهنگ نظام سرمارممکنيغ
 نظام ني ایها  و چرخشود ی مفي صنعت تعریجنگ نوع
  .ديآ ی باروت به حرکت در میبا انرژ

 ی کردن فقر و بکن شهي که ردانست ی خوب م»صفا خاله«
 دارد ازي نی فراملی و حتی ملري فراگیا  به برنامهیسواد

 توان ی نمیا  گستردهشرفتي پچيو بدون آن به ه
کار کردن و :  معتقد بود که اونهايا  ی با تمام؛ افتي دست

» خاله«.  استدني، حداقل بهتر از نشستن و پوس فرسودن
 مي تالش کنميما ناچار«: کرد ی تکرار می تلخندبا شهيهم
 را به یني سنگتي مسئولني، بار چن او» .مي باشدواريو ام
،   تا فرسودن و از پا افتادن، اش هي عمر گرانمایبها

  .ديقهرمانانه بر دوش کش
 است که ی کنشیآگاه«: گفته است»  پل سارترانژ«

سارتر » .دهد ی سوق متيانسان را به انتخاب و به مسئول
او . کردند ی مخالف بود که از جبر دفاع ميیها دگاهيبا د
  ها دفاع   انساناري و از اختديکوب ی را مجبرگراها یتمام
  را در قالب انتخاب آگاهانه واري اختني و اکرد یم

  .داد ی می انسان تسری همسئوالن
  

  
  
  
  
  
  ،  مانند سارتر اعتقاد داشتزين»  مارکوزههربرت«

 ني به ایابي دستی برادي بهتر وجود دارد و بايیايامکان دن
 خود آل دهي ایايمارکوزه دن.  و عمل پرداختشهي به اندايدن

،   بدون جنگیا جامعه«: کرد ی می گونه معرفنيرا ا
، بدون فقر و بدون  ر، بدون استثما بدون سرکوب

  »اصراف
 که رفتي را پذتي مسئولني بار ایطي در شرا»صفا خاله«
 از مردم جهان یا  مسلط موفق شده بخش عمدهیدئولوژيا

هشدار، «: دهد ی دهد که مدام فرمان موندي پینشيرا با ب
 و يی فردگراغيو تبل» !یري را نپذی تعهدچيکه ه

 یها  شبکهیاه برنامه ی تمامی  سرلوحهيیگرا مصرف
در مراسم .  استی ارتباط جمعلي و وسایاجتماع

 ی هسته«: گفت »ینيحس «ی، آقا »صفا خاله«بزرگداشت 
، در   آغاز شدندهي که توسط خانم پویا حرکت عاشقانه

 شد که لي تبدیگستر هي خود به درخت تناور و سای ادامه
 درخت ني اسار هينه تنها هزاران کودک رنج و کار در سا

مند و   جوانان دغدغهار شمی، بلکه ب  آغاز کردنددنيبال
 که به یردولتي تشکل غ٣٠ از شي کشورمان در بیايپو
 انسان یها ، تالش اند  از آن حرکت شکل گرفتهیتاس

 آغاز نموده و هم ماني خود را با عشق و ای دوستانه
 یسنگ انسان  گرانیها هيها به سرما  از آنکي اکنون هر
  ».اند  شدهليمان تبد کشوریو اجتماع

 -»خاله صفا«- ندهيصفا پو:  گفتزي ن»یري عشادکتر«
 ی فهي را به کار و تالش و وظاش ی زندگماتينامال  یتمام

 ی درسیها  در کتابدي او بایزندگ.  کردلي تبدیاجتماع
 ندهي آیها  نسلیآموزش و پرورش مکتوب شود تا برا

  ».الگو باشد
 ی زندگینما تمام ی نهيي آ»هيسا «ی سروده

  :ست»صفا خاله«
شان   زاني که خود ميیها  انساناري بسام دهي من د«…
  بودند  یآدم
   افزودنداريبس  ی شان آدمزاني روح بر میاي کبروز
   بودندني چنیآر
 که دست مرگ را بر گردن خود شاخ گل شاني زنده اندآن

  کردند
   پل کردنددي جاوی تا هستیستي مرگ را از پرتگاه نو
  بادديو نامش زنده و جاو  یگرام ادشي
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سنديکا و اتحاديه های مستقل، اعتصاب، تحصن و 
حقوق مسلم و شناخته شده جهانی  گردهمايی از
 .کارگران است



  
  
  

  ماستی هاتي موفقی نهيآئ » جانيآذربا«
 

 يیهمان قدر که سالح مبارزه  » جانيآذربا «ی روزنامه
 فرقه و مرد م هم شده ی کارهای نهي امان است، آئیب

  .است
 ی سال است که من وارد عالم روزنامه نگاری از سشيب

 ی آمده بود که نتوانم آنچه را مشي کم پاريبس. شده ام
.  نگذاردري در جامعه تأثمي و نوشته هاسميخواهم، بنو

 ی مسائل روز می که قلمم درباره یهمواره هم در حال
 سعادت مردم داشته ني را که در مورد تأمینوشت، هدف

 و در هر تيدر هر وضع. ام، فرامو ش نکرده ام
 و به ري تصو حوادث راقتي تالش کرده ام، حقیطيشرا
به اعتراف دوست .  کنميی که مرد م بفهمند قلم فرسایزبان

 بود و چو ن از دل تيمي پر از صمميو دشمن نوشته ها
  . نشستی آمد الجرم بر دل میبرم

 مؤ ثر بود، چو اري مردم بسقي و تشوغي در تبلمي هانوشته
 موارد ني ای همه کنميفکرم. کردمي ماني را بقتين حق
 که در عالم یاني نزد آشنای مهمتيقع من مویبرا 

 یعالو ه بر همه .  کرده بودجادي داشتم، ایروزنامه نگار
 ی که در روزنامه نوشته ام می مقاالتلي تنها به دلنهايا

 ی که من هم موفق شده ام وارد جرگه مي بگونمتوا
  . شومیاسيروزنامه نگاران س

مقام  که در يی از کارهاکي از من بپرسند به کدام اگر
 ؟ی کنی افتخار مشتري ب،يی انجام داده یرهبر نهضت مل

" جانيآذربا "ی که در روزنامه یبه مقاالت«: مي گویم
 ی سالح مبارزه یبه راست » جانيآذربا» «. نوشته ام

 شتريمن به عنوان صدر فرقه ب. مردممان شده است
  . سالح استفاده کنمني از امازهمه توانسته ا

 دي شداري و بسی جداري بسن،ي سنگاري بستي فعالقي دقادر
 کي فرقه و نزداستي روشن کردن سیدر نهضتمان برا
 فرقه و مردم، سر مقاله ی آن به اعضایکردن  رهبر

را هر روز خودم با دست خود نوشته  » جانيآذربا «یها
 آخرش را هم خودم انجام حي اوقات تصحیاريام و حتا بس
  . کنمی افتخار منيداده ام و به ا

 به نقظه ليتبد » جانيآذربا «ی کنم روزنامه ی ف ماعترا
   آن را با عشق نوشته ام یمقاله ها. ضعف من شد ه است
  ني هم بارها اکميحتا دوستا ن نزد. و با عشق خوانده ام 

   ن مقالهشاي از ایحتا بعض. نکته را به من تذکر داده اند
  ی مرادي شدم، اري که نخست وزینوشتن مرا در زمان

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 روزنامه ني گاه نتوانسته ام از اچي من هیول. نستنددا

 ها یري خرده گنيدست بکشم، بلکه با در نظر گرفتن ا
 چا پ کرده گراني دی به امضاايمقاالتم را بدون امضا 

  .ام
همان قدر که سالح  » جانيآذربا «ی نظر من روزنامه به

 مرد م  فرقه وی کارهای نهي امان است، آئی بيیمبارزه 
 که در مورد نقصان ها و یهم شده است و من از نظرات
 در يی لکه هادني شود مانند دیاشتباهات در آن منعکس م

  . متأثر شده امنهيآئ
من . شودي متشي سال فعالنيوارد دوم » جانيآذربا «نکيا

 که یني سخت و سنگفيمقاالت آن را بدون توجه به وظا
داشته ام، نوشته و  نهضتمان برعهده ی روزهانياز اول

شش ماه تمام شبانه روز .  روزنامه را اداره کرده امنيا
 آن به موقع نوشته شود و به یمراقب بوده ام که مقاله ها

 آورم ی مادي که به یمن زمان.  به دست مردم برسدعموق
 ني انتشار، نوشته شدن مقاالت وچا پ ای برایچه زحمات

 که تحمل کرده يی های خوابی ام و چه بدهيروزنامه کش
 روزنامه در نيچرا که ا. شوديام، وجدانم آسوده م

 برعهده داشته ی و تکامل نهضت ما نقش بزرگشرفتيپ
  .است
 کارگران نان،ي خبرنگاران، مترجمان، حروفچسندگان،ينو

 ما ی کنندگان، فروشندگان و باالخره همه عيچاپخانه، توز
زرگ و  بی فهي وظميي که موفق شده مي کنیافتخار م
 ما گذاشته بود با شرافت و ی را که فرقه بر عهده یرسالت

  .ميافتخار به انجام برسان
 ی، سالح مبارزه  »جانيآذربا «ی باد روزنامه زنده

  ! مای فرقه شاهنگيخلقما ن و مشعل پ
 ی شماره.  دومیدوره . جاني آذربای روزنامه 
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