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 اسفند سالروز فاجعه خوجالي و حمله به 7به مناسبت 
  حرمين شريفين در سامرا

باغ بيش از ده سال است كه از قتل عام شيعيان خوجالي در قره   
ار نفري بود كه خوجالي شهري هفت هز. اشغالي مي گذرد

امروز ديگر . داشناكهاي ارمني آن را با خاك يكسان كردند
حتي . باغ شنيده نمي شودصداي اذان از مناره هاي خوجالي و قره

آن موقع و صد البته االن هم . بدتر، مساجد به طويله تبديل مي شود
. ما در پي موهوماتي بوديم كه خود براي خود ترسيم كرده بوديم

ما هيچ . بسياري از اين خطوط حتي با دين ما تضاد داردالبته كه 
 در صد 20گاه ارمنستان را محكوم نكرديم و نمي كنيم تا همچنان 

از خاك  جمهوري شيعه نشين آذربايجان را در الحق خود داشته 
 130از هشتصد هزار مسلمان چچني كه نابرابرانه در مقابل . باشد

ت خود دفاع مي كنند، خبري ميليون روس از دين و زبان و حيثي
  ...آوارگان بوسني را فراموش كرده ايم و . نداريم 

امروز سومين تعرض و هتك حرمت بزرگ بعد اغز تجاوز يوسف 
. حجاج و انهدام قبرستان بقيع به مقدسات اسالم انجام مي پذيرد

امروز حرم امامين شزيفين با خاك يكسان مي شود، اما كجاست 
المي كه به جاي فرافكني داليل بدبختي هاي وجدانهاي بيدار اس

اي جستجو جهان اسالم، ريشه آن را در خواب و رؤياي خرگوشي
  . كند كه در آن فرو رفته ايم

، فلسطين، )منطقه مسلمان و تورك نشين در چين(سين كيانگ
را از دست جهان ... باغ، افغانستان، عراق و چچن، بوسني، قره

  .ه ما همچنان خواب بوديم و هستيماسالم ربودند، در حالي ك

روز جهاني زبان مادري و روز جهاني زن هـردو مقـارن بـا آخـرين                 
روزهـاي ســال هـستند، ايــن قرابـت در تقــويم امـري كــامال اتفــاقي و     

ست، اما حقوق مربوط بـه زبـان مـادري و حقـوق زن داراي          ا تصادفي
  .قرابتي بسيار در محتوا و ماهيت خويشند

هاي زير در واقع تالشي بـراي بررسـي تطبيقـي ايـن دو           طرح گزاره    
 تاكيد بر مبـرم بـودن        و هاي مساله زن    مقوله است، با تاكيد بر مشخصه     

هـاي زيـر      قابل ذكر اسـت كـه هـر كـدام از گـزاره             .توجه جدي بدان  
بنـدي    ها به معناي اولويت     حاوي ارزش مستقلي هستند و ترتيب شماره      

  . آنها نيست
اي هويتي هستند، اولي هويـت جنـسي          ر دو مقوله  جنسيت و زبان ه   . ١

   .دهند يك فرد را تشكيل مي) ملي(و دومي هويت قومي 
تـرين حقـوق      در جامعه ما قريب دوسوم از اهالي كـشور از بـديهي           . 2

مربوط به زبان مادريـشان محرومنـد، زنـان نيـز كـه نيمـي از اهـالي را                   
سنتي و قانوني   تشكيل ميدهند، در حصاري از محدوديتهاي فرهنگي،        

   .برند بسر مي
 قـرار دارنـد،     قومي تبعيضبه تعبيري بخشي از شهروندان كه تحت        . 3

 و آن بخش كه مورد تبعيض جنسي قـرار دارنـد،            شهروندان درجه دو  
بر اساس همين تعابير، زنان مليتهاي ايراني       . شوند  ناميده مي  جنس دوم 

 تبعـيض  يـوغ  را ميتوان شهروندان درجه چهاري تلقـي نمـود كـه زيـر         
   . و جنسي قرار دارندقوميمضاعف 

اكثريت زنان مانند اكثريت منتـسبين بـه مليتهـاي ايرانـي از حقـوق               . 4
آرزوي دارا  . خويش ناآگاهند، اينان در معرض اليناسيون قـرار دارنـد         

بودن فرزند پسر و تمايل به تكلم به زبان حاكم از نمودهاي بـارز ايـن                
ه تغييـر هويـت زبـاني بـه راحتـي و در             اما در حالي كـ    . ناآگاهي است 

پـذير اسـت، معهـذا تغييـر هويـت جنـسي از         سه نسل امكـان   -طول دو 
  . شود محاالت شمرده مي

حقوق مربوط به آزادي زبان و حق تـساوي زنـان عـالوه بـر اينكـه                 . 5
ارتباط مستقيمي با همديگر دارند، ضمنا بـا حقـوق مربـوط بـه آزادي               

ان، در بسياري از جوامع غير مردمساالر، از        آزادي بي . بيان نيز مربوطند  
طرقي چون انحصار دولتي بر راديو و تلويزيون و مطبوعـات دولتـي و           

هـاي    اعمال سانسور و يا ايجاد خودسانسوري در نشر كتب و فرآورده          
گردد، اما يكي از راههـاي عمـده نيـز ايجـاد              محدود مي  ...فرهنگي و 

ــا   ــان از طــرق غيرمــستقيم و ب ــودگي  بهــرهمحــدوديت بي گيــري از آل
توانـد ماننـد     اين آلودگي فرهنگي مي   . فرهنگي حاكم بر جامعه است    

تعـصبات شوونيـستي تـاريخي هــشتادساله داشـته باشـد و يـا ريــشه در       
وقتـي فـضاي    . اعصار و قرون داشته باشد، مانند فرهنـگ پدرسـاالري         

 انباشـته شـود، بطـور       قـومي تحقير   و    تحقير زن  جامعه از سمومي چون   
هـا و   سيستماتيك بسياري به حاشيه رانده شده و از بيان افكار و انديشه     

   .ورزند آرا خويش امتناع مي
 زمينه رشد و شـكوفايي اسـتعداد اكثريـت اهـالي            قوميرفع تبعيض   . 6

زبان ايران را فراهم ساخته، موجب رشد فرهنگي، اجتماعي،           غيرفارس
.  در كل به نفع عموم جامعه خواهـد بـود  اقتصادي آنان خواهد شد كه    

رفــع تبعــيض جنــسي نيــز موجــب افــزايش مــشاركت زنــان در امــور   
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خواهد شد كه آن هـم بـه نفـع عمـوم              

  . جامعه خواهد بود
هـاي    مسئله زن و مسئله ملي عليرغم استقالل نسبي از هم داراي لبـه            . 7

نيست كه ادبيات پـان آريانيـستي مـا         دليل    مشترك فراواني باهمند، بي   
بطور بارزي ادبياتي مردانـه اسـت، و در طـول هـشتاد سـاله تـاريخ آن             
شـاهد يــك زن شوونيــست كــه بــر عليـه حقــوق اقــوام و ملــل ايرانــي   

از پـروين   . فرسايي كرده و يـا طـرح تئـوري نمـوده باشـد، نيـستيم                قلم
شـين احمـدي   اعتصامي و فروغ فرخزاد و سيمين بهبهاني بگيريد تـا نو     

ناصـح  " در مقايسه با بـرادرش       "هما ناطق "خراساني و شيرين عبادي،     
چنانكـه نوشـين    هـم .  نزديكتـر بـوده اسـت     "آدميت" همواره به    "ناطق

   .واليتي خراساني خويش حميد احمدي احمدي نيز در مقايسه با هم
بسياري از مدافعين آزادي بيان تا كنون كمتر به ارتباط متقابل و . 8

  مشترك مابين مسئله زن و مسئله ملي و همچنين ارتباط اين دووجوه

را اند، آنان مدافعـه از مـسئله            مسئله با حقوق مربوط به آزادي بيان پرداخته       
را بر عهده خـود اقـوام و        ) قومي(برعهده خود زنان و مدافعه از مسئله ملي         

انـد وحتـي بعـضا نيـز بـا بـدبيني و تمـسخر بـه حركتهـاي                    ملل، رهـا كـرده    
   .ند ا ، احيانا در مقابل آن ايستاده فمنيستي و ملي نظر افكنده

وابستگي دائمي زن به شوهر و يا پدر موجب گرديده اسـت تـا زنـان در         . 9
آل   جامعـه ايـده   . اغلب معادالت اجتماعي نقش تابع بر عهده گيرند تا متغير         

.  در آن هويـت مـستقل فـردي زن تـضمين شـود              ت كـه  اي اسـ    زنان جامعـه  
 اگـر در انديـشه      )آذربايجـان و از جمله فعـالين      (ماعي  فعالين جنبشهاي اجت  

مشاركت فعال زنان در جنبش هستند، بايد نشان دهند كه به هويـت فـردي               
  . زن در جامعه  احترام قائلند و آنرا تضمين ميكنند

ود بارز خواهد داشت كه آنـان       شركت زنان در جنبشهاي ملي وقتي نم       .10
منجـر  ) المثل در قالب فدراليسم في(اطمينان داشته باشند كه حل مسئله ملي   

  . به استقرار سلطه مردان در چارچوب جديدي نخواهد شد
هاي مـشترك جنبـشهاي اجتمـاعي همچـون جنـبش             پافشاري روي لبه   .11

بر مجموعه  خواهي و تأكيد      زنان، جوانان، جنبش ملي و جنبش دموكراسي      
اين مطالبات مـشترك دموكراتيـك يكـي از وظـايف اصـلي روشـنفكران               

  . جامعه است
ــان را   . 12 ــا آزادي زنــ ــان يــ ــه آزادي بيــ ــان كــ ــوان  (آنــ ــت عنــ تحــ

مطالبه ميكنند، اما تكليف حقوق اقوام و ملل را روشن          ) خواهي  دموكراسي
 سازند، طبعا نخواهند توانست رغبـت فعـالين ايـن جنـبش را بـه سـوي                  نمي

   .عكس قضيه نيز صادق است. خويش جلب نمايند
اعطاي حقوق مربوط به اقوام و ملـل و زنـان كـه مجموعـا پـنج شـشم                    .13

اهالي اين سرزمين هستند، ميتواند انرژي بزرگي را بـه نفـع رشـد و توسـعه                 
. جانبه كشور آزاد نموده، استعدادهاي خفتـه بـسياري را شـكوفا سـازد               همه

استاي تامين دموكراسـي واقعـي و در انطبـاق بـا            حل مسائل ملي و زن در ر      
منافع ملي در سطح تمام كـشور قـرار دارد و لـذا بايـستي هـر دو مـسئله در                     

   .هاي مديران آينده كشور قرار گيرد صدر خواستها و برنامه
ملــي، دموكراتيــك و  حركــت ملــي آذربايجــان حركتيــست     .14

تي نـسبت بـه     اين بـدين معناسـت كـه ايـن حركـت بايـس            . جويانه  عدالت
 آذربايجـان و از جملـه       ملـت بررسي و ارائه راه حل كليه مسائل مربوط بـه           

نه اينكه صرفا خود را به طرح و بررسـي مـسائل خاصـي              . مسئله زن بپردازد  
حل مسئله زن گامي اساسي در جهـت        . محدود نمايد ) همچون مسئله زبان  (

  .  جامعه استدموكراسي و عدالتتامين 
آذربايجان بر اين باورند كه وظيفه آنها، طرح و بررسي           رخي از فعالين   ب 15

مسائل مختص آذربايجان است و حل و فصل مسائلي چـون مـسئله زن كـه            
ايـن  ! در كل جامعه ايران عموميت دارند بر عهـده جريانهـاي سراسريـست            

 در امـور سياسـي      )تمركزگرايـي (طرز تلقي عمال به معناي قبول سانتراليسم      
ز تلقي باعث تـداوم تمـايالت مركزگرايـي در ميـان            ديرپايي اين طر  . است

زنان آذربايجاني خواهد شـد و آنـان رهـايي خـود را در اتـصال بـه مركـز                    
  . خواهند جست

ند، مـردان فعـال و       هست كه ماهيتا ضدسانتراليست  اگر در جنبشهاي ملي     . 16
  پيش رونـد، امـا زنـان كـه اميـدي بـه حـل مـساله خـويش در ايـن                          مصمم

د، منفعـل و مـردد گـام بردارنـد، ايـن جنبـشها از هـارموني        چارچوب ندارن 
  . مناسبي برخوردار نخواهند بود

 آذربايجان توجه به مساله زن را در حد توجه به مفاخر            برخي از فعالين  . 17
بعبــارت ديگــر بــه . انــد اي ، ادبــي و تــاريخي زنــان خالصــه كــرده اسـطوره 

 و . اند  وناليستي خود پرداخته  ال ناسي بازسازي چهره زنان قهرمان مطابق با امي      
   .اند مساله زن است در واقع چيزي را كه نديده

التحـصيلين زن وارد بـازار كـار      در آينده نزديك تعداد بسياري از فارغ      . 18
و عمال در دهه نود تعداد زنان شاغل در حدي قابل مقايسه بـا              . خواهند شد 

ي بـه نفـع حـضور       بايستي فرهنگ مردانه محيطهاي كار    . مردان خواهد بود  
   .زنان تغيير يابد

عـراق،  -بعلت تقليل نرخ رشد جمعيت در سالهاي پس از جنگ ايـران           . 19
سـن و     شانس ازدواج مردان با زنـان كـم       ) اوايل دهه نود  (در آينده نزديك    

بايستي فرهنگ تغيير يابد و ازدواج      . سالتر از خود بسيار محدود خواهد شد      
  )ادامه در صفحه بعد(        .سن ترويج گردد در گروههاي هم

 خوجالي در قم مسلمانان  قتل عامسالروزبزگداشت
  قم از طرف طالب اين15در ساعت  ،1384روز شنبه، شش اسفند     

لمانان قره به خاطر گراميداشت ياد شهداي نسل كشي وحشتناك مس
 در شهر خوجالي، نسل كشي توركهاي آذربايجان جنوبي در باغ 

شهر همچنين فاجعه تبديل مسجد  وسلماس و خوي شهرهاي اورمو،
 حضور اط داشناكهاي ارمني، برگزار شد كه بخوكداني توسهآغدام ب

ظامي و اطالعاتي و همچنين هجوم به تجمع بسيار متراكم نيروهاي ن
 روبروي  و قم كنندگان نا امني هاي وسيعي در مهمترين ميدان شهر

تعدادي از شركت . به وجود آمد) س(حرم حضرت معصومه 
در .  عده اي دستگير شدندو شتم قرار گرفته و كنندگان مورد ضرب
  حجت االسالم عظيمي قديم،آقايان اسامي ميان دستگير شدگان

،  صحتي بيات، حجت السالمحيدر  السالمحجت،ذوقي السالمحجت
، فرزاد صمدلي،  اكبر آزادعنقائي،السالمحجت، يغمائيالسالمحجت
و  ) سيبيخبرنگار بي( نوروز ، كيشي زاده آتيالو، غانلوسعيد م

   .يگري به چشم مي خورد ددتعدا
حوزه علميه قم صورت  دعوت جمعي از طالب هاين مراسم كه ب 

مي شد كه  برگزار) ع( در محوطه حرم حضرت معصومه،گرفته بود
گفته مي شود اطراف و داخل حرم .با حمله نيروهاي امنيتي ناتمام ماند

 واقعه  اينر از و فضاي قم متاثنيروهاي امنيتي و انتظامي بوده مملو از
همچنين گفته مي شود قريب به بيست تن ديگر از . غيرعادي مي باشد

اهالي تورك قم در اين تجمع و نيز تظاهرات كوتاه مدت بعد از آن 
در اتفاق آنها بعد از بازجويي بازداشت شده اند كه اكثريت قريب به 

تم كيوسك انتظامي ميدان آستانه و بعضا با تحمل اهانت يا ضرب و ش
در اين تجمع افرادي كه با موبايل صحبت مي كردند و  .آزاد شده اند

 .يا دوربين عكاسي در دست داشتند به سرعت بازداشت مي شدند
يكي از ويژگيهاي بارز تجمع قم دفاع شجاعانه و بسيار صريح طالب 

 شوونيسمتورك حوزه از حقوق ملت آذربايجان و محكوميت 
 در بازرگان و ماكو ردهاوكباغ و قره دراكجنايتهاي ارامنه داشن،

 همچنين به دنبال خبر رساني سريع، صحيح و دقيق حوادث قم، .بود
اخبار اين تجمع از انعكاس وسيعي در افكار عمومي برخوردار شده 

 .است
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   الحاق آستارا به اردبيل 
چندي پيش حسن نوعي اقدم، نماينده مردم اردبيل در مجلس     

سليم مجلس شوراي اسالمي، طرح الحاق آستارا به استان اردبيل را ت
چرا كه . اين طرح از همه جهات منطقي و به نفع مردم منطقه بود. نمود

طبق اصل ده و يازده قانون تقسيمات كشوري قانون اساسي، بايد هر 
روستا به نزديكترين دهستان، هر دهستان به نزديكترين بخش، هر بخش 

تبط به نزديكترين شهرستان و هر شهرستان به نزديكترين مركز استان مر
 كيلومتر 200 كيلومتر و با رشت 70فاصله آستارا با اردبيل . ملحق شود

است و مردم آستارا مشتركات فرهنگي و زباني با مردم استان اردبيل 
 سال پيش و تنها به دليل وجود 40آستارا از . دارند نه با مردم گيالن

گردنه هاي حيران و صائين كه در آن زمان صعب العبور بودند و 
رسي به مركز استان يعني تبريز را مشكل مي كردند، به گيالن دست

هم اكنون كه گردنه هاي حيران و صائين كامال امن هستند . ملحق شد
و به يكي از زيباترين گردنه هاي كشور بدل شده اند و همه ساله 
مسافران و گردشگران بي شماري را جذب مي كنند، اين مشكل كامال 

حال حاضر مردم آستارا براي رفع مشكالت رفع شده است و نيز در 
معيشتي و نيازهاي خود، ترجيح مي دهند به اردبيل مراجعه كنند تا 

با توجه به موارد ياد شده الحاق آستارا با اردبيل كامال منطقي و . رشت
اما برخورد . منطبق بر اصول قانون اساسي و نياز منطقه شمرده مي شود

جلس شوراي اسالمي با اين طرح برخي نمايندگان بخصوص رئيس م
عاشوري نماينده فومن در نطق پيش . بسيار عجيب و جالب توجه است

از دستور خود گفته بود كه اين طرح موجب به تشنج كشيدن مراسم 
كه كذب محض بود و نماز جمعه در امنيت و (!) نماز جمعه آستارا شد

 جديدي به و نيز گفته بود كه استان. آرامش كامل برگزار شده بود
(!!!) ايجاد شود و بيله سوار مغان به آن بپيوندد) تالش(مركزيت هشتپر 

 كيلومتر است و 350اين در حالي است كه فاصله بيله سوار تا تالش 
ايراد چنين سخنان خنده آوري از جانب يك نماينده مجلس واقعا بعيد 

رياست محترم مجلس شوراي اسالمي، جناب . و تاسف آور است
ما «: دكتر حداد عادل نيز در واكنشي عجوالنه و عجيب مي گويدآقاي 

در اين مجلس همه جور بحثي داشتيم، مگر آنكه از گيالن چيزي 
جاي بسي تاسف است كه در جامعه اي » (!!!)نصيب اردبيل شود

اسالمي كه فرياد عدل و عدالت علي و دموكراسي آن گوش فلك را 
اي اسالمي به جاي بررسي مجلس شورمحترم كر كرده است، رئيس 

منطقي درخواست ها و طرح هاي ارائه شده و آن هم در مورد طرحي 
كه كامال در چارچوب قانون اساسي كشور و به نفع مردم منطقه است، 

   .چنين واكنش عجوالنه اي نشان مي دهد
   

   هزار كارگر بيمه نشده در استان آذربايجان غربي 60  
ركل اداره كار و امور اجتماعي استان  مدي،عبدالرحيم نوربخش    

 هزار نفر كارگر بيمه شده در استان 115  آذربايجان غربي با اشاره به 
نرخ بيكاري در استان آذربايجان غربي « :آذربايجان غربي اظهار كرد

 4/8   درصد است كه تا پايان برنامه چهارم توسعه اين رقم بايد به 8/11 
  » .درصد برسد

  
   استي با كمبود فضاهاي آموزشي رو به رو گرمشهرستان

دانش آموزان اين:  گرمي گفت شهرستانرييس آموزش و پرورش    
.شهرستان مرزي با كمبود فضاهاي آموزشي و پرورشي رو به رو هستند

ي درها در حالي كه ساالنه بر تعداد آموزشگاه: عباس صمدزاده  افزود
ختصاص اعتبار براي احداثرغم ا و عليحال تخريب افزوده مي شود، 

.فضاهاي آموزشي هيچ آموزشگاهي در اين شهرستان احداث نشده است
اندبيشتر آموزشگاههايي كه طي پنج سال اخير ساخته شده: وي گفت

غيراستاندارد و غيراصولي هستند و هم اكنون در آستانه تخريب و ريزش
در حالي :افزوددست لكرد مقامات باالوي با انتقاد از عم .اند قرار گرفته

كه مدت كوتاهي تا پايان سال باقي نمانده احداث آموزشگاه روستاي
.ديزج و كار و دانش الزهراي اين شهرستان با تعلل رو به رو است

ساختمان تعدادي از مدارس گرمي به علت احتمال: صمدزاده گفت
دتخريب و ريزش غيرقابل استفاده بوده و جان دانش آموزان را تهدي

شهرستان گرمي با بيش از يكصد هزار نفر جمعيت در شمال..كند مي
  .استان اردبيل واقع است

  
با توجه به دو مورد فوق با پايان دهه هشتاد زمينه.  20 )ادامه از صفحه اول   (  

فعـالين. مادي پايـان عـصر پدرسـاالري در جامعـه مـا فـراهم خواهـد شـد            
هـاي فكـري ايـن    ايـستي زمينـه   ب جتماعي واز جملـه  آذربايجـان       ا -سياسي

   .تحول عظيم و گريز ناپذير را با توجه جدي به مسئله زن مهيا نمايند
قوانين موجود در زمينه حقوق زنان و حقوق اقوام و ملـل بـا تغييـرات .21

بايستي مدافعين واقعي حقوق ملـل و. جزيي و موردي قابل اصالح نيستند     
ريـزي سـاختار مناسـب  ن در پايـه   اقوام ايراني و مـدافعين واقعـي حقـوق ز         

 . مجموعه قوانين كشور و از جمله قوانين اساسي و مدني مشاركت نمايند
فعالين جنبش ملي الزمست مواضع روشن و شفاف خود را در قبال. 22

    .عكس قضيه نيز صادق است. مسئله زن ارائه دهند
عليرضا صرافي                                                                                   

درارتباط با گراميداشت ياد شهداي »بياني«و»حسن پور«
 قره باغ در اهربازداشت شده اند

دو تن از» طاهر بياني«و » جواد حسن پور«روز شنبه ششم اسفند ماه،     
منطقه قره داغفعالين حركت ملي آذربايجان در شهرستان اهر واقع در 

آذربايجان، به دليل پخش تراكتهايي در بيان مظلوميتهاي ناگفته دهها
 به دست داشناكهاي ارمني، اشغاليقره باغ منطقه هزار تن از شهداي 

توسط مامورين اطالعاتي بازداشت شده و به مكان نامعلومي منتقل شده
در دستتاكنون از سرنوشت اين دو جوان معترض تورك اطالعي  .اند

   .نيست
  

 واحد 133  ازشهرستان مرند نيازمند بازسازي و تجهيز بيش
  آموزشي است

توسعه مدارس جديد و: مدير آموزش و پرورش شهرستان مرند گفت    
آموزش و پرورش اينتملك فضاهاي مناسب آموزشي نياز اساسي 

اللهي با اشاره به ضرورت عملي شدن توسعه و تجهيز  فرج.شهرستان است
مدارس جديد و بازسازي مدارس فرسوده و تملك فضاهاي مناسب
آموزشي، خواستار همدلي و مشاركت بيش از گذشته مسئوالن اجرايي و
نيكوكاران مدرسه ساز شهرستاني و استاني براي رفع اين نيازهاي اساسي

 واحد آموزشي فرسوده شهرستان133در حال حاضر : وي گفت. شد
 بازسازي و تجهيز است كه براي انجام اين كارمرند نيازمند تخريب و

اين شهرستان در: اللهي افزود فرج .خواهيم  ميليارد ريال اعتبار مي525
هاي ورزشي در كنار  باب سالن ويژه تمرينات و فعاليت35حال حاضر به 

  .مدارس پسرانه و دخترانه نياز دارد
   

  ن مادريض دانشگاهيان آذربايجاني به لغو سمينار زباااعتر
عصر روز پنج شنبه، چهارم اسفندماه، جمع كثيري از دانشگاهيان      
به لغو مجوز كنگره دانشگاه اميركبير  ايجاني با تجمع در جلويآذرب

دست اندركاران كنگره . زبان مادري در اين دانشگاه اعتراض كردند
اگرچه مسئولين دانشگاه از هفته ها قبل : زبان مادري مي گويند

ت كتبي خود را با برگزاري اين كنگره اعالم كرده بودند اما موافق
متاسفانه چند روز مانده به زمان برگزاري كنگره، نظر آنان تغيير يافت 

اقدام  .و شفاها مجوز كنگره را بدون ارايه توضيح خاصي لغو كردند
 به رغم اطالع از هاغيرمدني مسئولين دانشگاه سبب شد تا آذربايجاني

 در مقابل درب دانشگاه تجمع كرده و اعتراض حضوري لغو مراسم،
در اين تجمع كه  .و كتبي خود را به مسئولين ذيربط منعكس كنند

جمع كثيري از دانشگاهيان و ديگر اقشار مختلف مردم حضور 
همچنين تجمع .  پالكاردهاي متعددي در دست معترضين بود،داشتند

 .لين دانشگاه كردندكنندگان طومار اعتراض آميزي را تسليم مسئو
آقاي مجيد حسيني بعنوان يكي از اعضاي شوراي مركزي مجمع 
دانشگاهيان آذربايجان، ضمن محكوم كردن لغو بدون توضيح مجوز 

مسئولين دانشگاه بدانند : برگزاري كنگره زبان مادري، اظهار داشت
 شروع شد 15اين تجمع از ساعت  .دوران رضاخان سپري شده است

  .تبدون تنش خاصي خاتمه ياف دقيقه 16,30و در ساعت 
  

  معارفه دانشجويان تورك جديد الورود
   مراسم معارفه دانشجويان تورك جديدالورود، همزمان با روز جهاني
زبان مادري، روز سه شنبه دوم اسفند، به همت كانون فرهنگي شهريار

بود، آقايدر اين مراسم كه با استقبال غير منتظره مواجه شده . برگزار شد
ابوالفضل بجاني به بيان اهميت زبان مادري و لزوم حفظ آن و وظيفه نسل

آقايان حميد. بال آن اشاره كردقجوان و تحصيل كرده آذربايجان در 
عظيمي كيوي، اكبر كرمي و ايلديريم تورك اوغلو در اين جمع صميمانه

وين، كرجحضور دانشجويان همدان، قز. به قرائت اشعاري زيبا پرداختند
مراسم با انجام پذيرايي كه از محل. و قروه در اين مراسم چشمگير بود

همه ساله اوايل ترم هاي. جويان تهيه شده بود، پايان يافتهمياري دانش
   .تحصيلي، كانون فرهنگي شهريار چنين مراسمي را برگزار مي كند

  
 هزار نفر در شهرستان خلخال بيكار هستند 15

هزار نفر از 15  بر اساس آمارهاي رسمي : دار خلخال گفتمعاون فرمان    
محمد ظهيري روز چهارشنبه در .جمعيت اين شهرستان بيكار هستند

 550  از اين تعداد پنج هزار و : هاي خلخال افزود همايش اعضاي تعاوني
:وي گفت .دهند نفر را مردان تشكيل مي  500  هزار و  9  نفر را بانوان و 

ها در بخش تعاون نسبت به جذب گذاري گيري از سرمايه  با بهرهنياز است
  . بيكار اين شهرستان اقدامات جدي انجام شودتحصيل كردهجوانان 

  
  

 
 
  
  

  

  
روستايي درصد منازل نود: آذربايجان شرقي  معاون بنياد مسكن*

  .هستند شرقي در برابر حوادث غيرمقاوم آذربايجان
جمعي از اهالي ورزقان با مشاهده انتقال برخي از تاسيسات معادن *

عظيم مس سونگون به نواحي فارس نشين كرمان و اصفهان، در شهر
  .ستن جاده هاي منتهي به ورزقان كرده اندتجمع كرده و اقدام به ب

هاي مسكوني،نيروي انتظامي  ساعته به مجتمع48بدنبال اتمام مهلت  *
تبريز براي اولين بار در سطح ايران طي چند سال اخير، بصورت آرام
اقدام به جمع آوري بشقابهاي ماهواره و ضبط رسيورهاي مردم كرده

  .است
 شهرستان خوي از آب آشاميدني محرومروستاي قرخ ياشار از توابع *

  .است
مردم اردبيل در استفاده از آب: نماينده اردبيل در مجلس هفتم گفت *

  .برند  آلوده رنج مي
اهالي سوداي مراغه سالمت سرازيرشدن فاضالب كارخانه كاوه *

  .كند روستاي ديزج راتهديد مي
بيش از يك :رييس سازمان تجهيز و نوسازي مدارس آذربايجان غربي *

  .هزار مدرسه تخريبي در استان آذربايجان غربي وجود دارد
،اعتصاب كارگران كارخانه چيني بهداشتي ارس همچنان ادامه دارد *

  .تعهدات مسووالن عملي نشد
   .اند   ماه است حقوق نگرفته4 اردبيل "جهاد نصر"كارگران   *
،زايش شوري آباف :مدير طرح بين المللي حفاظت تاالب هاي ايران *

  .خطر مرگ درياچه اروميه را جدي كرد
 .باغ به نتيجه نرسيد مذاكرات براي حل مناقشه قره: خبرگزاري توران *
  .تعدادي از آثار تاريخي مراغه مورد تخريب سودجويان قرار گرفت *
   .غني سازي را تاييد كرد آغاز  ايران *
"دي.سي.ئي.او"ضو كيه از نظر رشد اقتصادي در بين كشورهاي عورت *

  .در رديف دوم قرار گرفت
دانش آموز مراغه اي دستگاه كنترل، نخستين بار دركشوربراي  *

  .سرعت خودرو ساخت
 قزوين مقابل دادسراي قزوين"وكوراوغل"جمعي از كارگران شركت  *

  .تجمع كردند
مردانه ، « كافي نت ها  با دستور جديد اداره اماكن نيروي انتظامي، *
   .  ميشوند»هزنان
 گرگ درنده همزيستي يك با يك جوان خلخالي،اي نادر در پديده *

 .كند مسالمت آميز برقرار كرده و در منزل خود با آن زندگي مي
استان سيستان وبلوچستان طي حقوق دوهزار وهفتصد كارگر در *

  .هشت ماه گذشته پرداخت نشده است
ق دخالت در پروژههيچ كشوري ح: وزير امور خارجه ارمنستان *

  .صادرات گاز ايران به ارمنستان را ندارد
  . نمايندگان تبريز خواستار حل مشكالت روستاييان كشور شدند*
 شهر به مرحله هاي منطقه قينرجه مشگين  هكتار از جنگل200حدود  *

  .نابودي رسيده است
ل اداره ك:سوار مغان  هاي عمراني شهرستان بيله  مسوول پيگيري طرح *

امور عشاير استان اردبيل نسبت به حل مشكالت آب آشاميدني قشالقات
  .ندك  مغان كوتاهي ميشهرستان 

 وداع» دكتر محمد علي فرزانه«دوستان آذربايجان شرقي با   فرهنگ *
  .كردند

 تعاوني توليدي و22 «:نماينده پارس آباد و بيله سوار در مجلس هفتم *
  .»ار راكد مانده استسو  كشاورزي در شهرستان بيله

شرقي استاندارد  درصد فضاهاي آموزشي استان آذربايجان30تنها  *
  .هستند

ازهزار نفر   15  بر اساس آمارهاي رسمي : معاون فرماندار خلخال *
  .جمعيت اين شهرستان بيكار هستند

21 مصادف با ، اسفند2 زبان مادري روز سه شنبه همايش روز جهاني *
  .مفي تئاتر دانشكده فني اورميه برگزار شد در آ،فوريه

  .ركيه مراسم يادبود قربانيان حادثه خوجالي را برگزار كردومجلس ت* 
ايجاد كارخانه مس كاتدي براي ذوب: نماينده ورزقان در مجلس* 

  .كنسانتره معدن مس سونگون در محل ، دغدغه اصلي مردم است
  
  
 
  
 

Yurd84@mynet.com
كويولو حميد عظيمي: سوروملو مودور  

سيد مصطفي جمشيدي: باش يازار  
:داشالريبو سايين امك  

ايلديريم تورك اوغلو   اكبر كرمي،كويولو محمد پيرقلي،
  پريخانلي جواد سروناز، جعفر شيخ پور،توحيد احمدي

  سئوگيلي اوخوجوالر؛
 .ميينگهامكداشليغينيزي بيزدن اسير

  سايين يولداشيميز مهدي نعيمي جينابالري؛
تانريدان سيزه و . قارشيالشديغينيز كدرده بيزيده اورتاق بيلين

                                             يورد.عائيله نيزه دؤزوم ايستيريك
سئوگيلي قارداشيم مهدي بي نعيمي؛

سون . وزولدوم.جي ايتگينيزدن سونسوز اوالراق اجان آجيدي
                                          ابوالفضل بجاني.    غمينيز اولسون


