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  :مقدمه
  

 وارد فاز جدیدی 1385ئی آذربایجان از سال  حرکت ملی آذربایجان و جنبش دانشجو
. این حرکت بطور گسترده در حال رشد بين توده های ملت آذربایجان می باشد. شده است

یکی از نواقص عمده در حرکت ملی آذربایجان عدم ثبت و ضبط وقایع تاریخی در طول سالهای 
 توسط جمعی از طبيعیمجوعه حاضر که با عجله و در شرایط غير . گذشته بوده است

دانشجویان فعال در جنبش دانشجوئی آذربایجان تهيه شده به نوبه خود قصد برطرف نمودن 
مجموعه حاضر به هيچ وجه مجموعه ای کامل نيست، اما بهر حال حاوی . این نقيصه را دارد

نکات فراوانی است که می تواند مورد استفاده فعالين دانشجوئی و عالقمندان حرکت ملی 
رجوع به تجارب تاریخی کمک قابل توجهی در اتخاذ تاکتيکهای مبارزاتی . ایجان قرار گيردآذرب

از نظر ما حرکت ملی . ودنمحرکت ملی آذربایجان در روزها، ماهها و سالهای آتی خواهد 
 دشواری پيش رو  طوالنی وآذربایجان برای رسيدن به اهداف و آرمانهای مقدس خود هنوز راه

م امروز رهبران حرکت ملی و جنبش دانشجوئی رجوع به عقالنيت و تفکر غير نياز مبر. دارد
هر گونه اشتباه در اتخاذ تاکتيکها و استراتژیها می تواند رسيدن به . احساسی می باشد

حرکت ملی آذربایجان را که حرکتی مدنی، صلح آميز، دمکرات، آزادیخواه، اهداف 
توصيه جنبش دانشجوئی حضور فعال .  سازداست با تاخير مواجهعدالت طلب و سکوالر 

از همه دوستان و دانشجویان . توام با عقالنيت در صحنه مبارزات ملی آذربایجان می باشد
 را در تهيه این مجموعه یاری نمودند  آذربایجانعزیزی که بخش رسانه ای جنبش دانشجوئی
جر و مزدی تنها به دانشجویانی که بی هيچ ا. صميمانه تشکر و سپاسگزاری می نمایيم

  . عشق آذربایجان روز شب نشناخته و در راه اعتالی آذربایجان فعاليت می کنند
همچنين از همه سایتهای اینترنتی و خبری که نسبت به انتشار اخبار حرکت ملی و جنبش 

در پایان اميدواریم این . دانشجوئی اقدام نمودند صميمانه تشکر و سپاسگزاری می نمایيم
  .چاپ، تکثير و در اختيار عموم ملت آذربایجان قرار بگيردمجموعه 

  
  بخش رسانه ای جنبش دانشجوئی آذربایجان

  1385خرداد ماه 
   
  
  
   

   اردیبهشت روز دانشجو در آذربایجان19

  

این روزها با اوج گرفتن حرکت ملی آذربایجان جنوبی در داخل و خارج از کشور عوامل امنيتی رژیم جمهوری 

همه روزه خبرهایی مبنی بر .  بر فشار خود عليه فعالين حرکت بویژه جوانان و دانشجویان افزوده انداسالمی نيز

دستگيری سردبيران نشریات دانشجوئی، دانشجویان اعضا مجمع دانشگاهيان آذربایجان و سایر فعالين جوان 

ان آذربایجان شدیدا نگران هيچ شکی در این نيست که رژیم از پا گرفتن جنبش ملی دانشجوی. شنيده می شود

. است و همه دسایس و حيل خود را بکار می گيرد تا بهر نحوی که شده آنها را سرکوب و یا منحرف نماید

دانشجویان آذربایجانی از اواخر دهه شست و بویژه دهه هفتاد هميشه در نوک پيکان حمله شونيسم و عوامل 

ینها بلحاظ خاصيت سيالی و روانی دانشگاهها رژیم هرگز موفق امنيتی رژیم قرار داشته اند ولی عليرغم همه ا

با توجه به شرایط فوق العاده حساس و پيچيده منطقه جنبش ملی . به شکست این جنبش نشده است

اگرچه این جنبش در قالب تجمعات . دانشجویان آذربایجان نياز به بازسازی و سازماندهی مجدد توان خود دارد

نسها و نشریات دانشجوئی همواره حضور و تاثير خود را بر کليت حرکت ملی آذربایجان جنوبی اعتراض آميز، کنفرا

نشان داده است، اما عليرغم همه اینها بایستی همواره و بصورت پيوسته نسبت به نوسازی خود و اتخاذ 

عنوان یک تاکتيک اعتصاب غذای دانشجویان دستگير شده ب. تاکتيکها و شيوه های جدید مبارزاتی اقدام نماید
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ادامه این تاکتيک و اعالن مظلوميت دانشجویان به . مبارزاتی در این اواخر عوامل امنيتی را دستپاچه کرده است

سازمانهای جهانی حقوق بشر ضمن تقویت جایگاه بين المللی حرکت ملی آذربایجان باعث عقب نشينی رژیم 

 آذربایجان بویژه دهه هفتاد ضمن درس گرفتن از تجارب با مرور به تاریخ گذشته جنبش دانشجوئی. حواهد شد

حوادث بارز و زیادی در . تاریخی گذشته می توان انگيزه مبارزه در دانشجویان جوان و جدیدالورود را تقویت نمود

در اینجا هدف . تاریخ جنبش دانشجوئی آذربایجان بوقوع پيوسته که هریک از آنها قابل بررسی و تامل است

 آذر بعنوان روز دانشجوئی در ایران و 16. ن حوادث تاریخی نيست، بلکه ذکر یک ضرورت تاریخی استبررسی ای

لذا جنبش دانشجوئی .  تير نمی تواند بعنوان نکته اتکای جنبش دانشجوئی آذربایجان باشد20 و 18یا حوادث 

د تعيين کند و در این روز ضمن آذربایجان بایستی بتواند روزی را بعنوان جنبش دانشجوئی آذربایجان برای خو

دانشجویان آذربایجانی در همه دانشگاههای ایران . انسجام  داخلی خود قدرت، وجود و حضور خود را اثبات نماید

هریک به نوعی نقش قابل توجهی در پرورش حرکت ملی آذربایجان داشته اند اما نقش دانشگاه تبریز بعنوان یک 

دانشجویان و فارغ التحصيالن فعال در دهه هفتاد معتقدند که . ان غيرقابل انکار استدانشگاه مادر در مرکز آذربایج

 روزیکه در آن دانشجویان آذربایجانی دانشگاه تبریز در اعتراض به طرح 1374 اردیبهشت سال 19

پرسشنامه فاصله اجتماعی اقدام به تظاهرات نموده اند، نقطه عطفی در تاریخ جنبش دانشجوئی 

، جنبش دانشجوئی آذربایجان، ویژه نامه آراز، نشریه 181، 175، 88، 71، 41صفحات  ( ن استآذربایجا

  ).، متاسفانه این نشریه توقيف شده است1384اجتماعی، تاریخی و فرهنگی دانشگاه تبریز، یاز 

 تواند  در صورت اجماع نظر فعالين دانشجوئی این روز می اردیبهشت19بنظر ميرسد با توجه به نزدیک شدن 

 شناخته شده و بر این اساس مراسم هایی در سطح روز سراسری جنبش دانشجوئی آذربایجانبعنوان 

در اینصورت ضمن اینکه دانشجوی آذربایجانی نيز می تواند روز مخصوص . دانشگاههای کشور ترتيب داده شود

ج و بعنوان یک جنبش مستقل جوان  آذر بعنوان روز جنبش دانشجوئی ایران خار16بخود داشته باشد از سایه روز 

  .و ملی اعالم حضور نماید

  

 اردیبهشت بعنوان روز دانشجوئی 19ما جمعی از دانشجویان و فارغ التحصيالن آذربایجانی ضمن پيشنهاد روز 

  .آذربایجان از سایر فعالين دانشجوئی نيز خواهشمندیم نظر و عقيده خود را در این خصوص اعالم دارند

  

 ی از دانشجویان و فارغ التحصيالن آذربایجانیاز طرف جمع

  1385فروردین ماه 

  

    

   اردیبهشت روز دانشجو در آذربایجان19نکاتی چند پيرامون برگزاری مراسم 

  

 اردیبهشت، روز دانشجو در آذربایجان باقی نمانده است عوامل 19در حاليکه زمان چندانی به برگزاری مراسم روز 

استی در داخل دانشگاهها و نيروهای امنيتی خارج از دانشگاه با احضار دانشجویان به اصطالح فرهنگی و حر

فعال در حرکت ملی آذربایجان و گردانندگان انجمنهای ادبی و سردبيران نشریات دانشجوئی سعی در ترساندن و 

غه، تهدید به تعطيلی انجمن ادبی سهند در دانشگاه آزاد مرا. ایجاد رعب و وحشت در بين دانشجویان دارند

تعطيلی انجمن ادبی سهند در دانشگاه تبریز، دستگيری دانشجویان فعال در دانشگاه آزاد تبریز و اعضا مجمع 

دانشگاهيان آذربایجان، دستگيری تعدادی از دانشجویان فعال در دهه هفتاد دانشگاهها، ضرب و شتم فعالين در 

حراست دانشگاهها و غيره به نقل از سایت   آوریل تهران، احضار دانشجویان فعال به 24مراسم 

http://www.haqqimiz.blogsky.comنمونه ای کوچک از این فشارهاست .  
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 در چنين فضای امنيتی بوجود آمده از سوی رژیم، متاسفانه بعضی از موج سوران حرکت ملی آذربایجان که عادت 

این در حاليست که ( حرکت ملی آذربایجان می دانند به مصادره هر حرکتی به نفع خود داشته و خود را بنيانگذار 

 در مصابحه با )هر گونه حرکت مثبتشان و حتی موجودیت و بقایشان مدیون جنبش دانشجوئی آذربایجان است 

. رادیوها و تلویزیونهای منصوب به حرکت ملی آذربایجان سعی در تصاحب این روز به نفع خود و جریانشان دارند

ذربایجان همواره به دليل جلوگيری از ایجاد نفاق و چند دستگی در حرکت ملی آذربایجان با جنبش دانشجوئی آ

این . سعه صدر برخورد نموده و از هرگونه افشاگری در مورد اپورتونيستها و لمپنهای حرکت خودداری نموده است

خود این آقایان نيز .  استنوع رفتار متاسفانه در بعضی مواقع باعث سو استفاده بيشتر بعضی از آقایان شده

خوب می دانند که جنبش دانشجوئی بيشترین هزینه را در راه آرمانهای مقدس حرکت ملی آذربایجان پرداخت 

. نموده و پس از پی بردن به بی کفایتی این آقایان مسير خود را از چند سال پيش از این آقایان جدا نموده است

آذربایجان منتشره از سوی آسمک خود گواهی معتبر بر این مسئله مروری کوتاه بر ليست زندانيان سياسی 

جنبش . مماشات و برخورد توام با تساهل و تسامح، برخوردی نيست که دائما ادامه داشته باشد. است

دانشجوئی آذربایجان به عنوان یک جنبش مستقل دانشجوئی هدف غائی و نهائی خود را در سعادت ملت 

بنا براین این جنبش اجازه زائيده شدن دیکتاتوری نوین از ویرانه های یک سيستم .  استآذربایجان تعریف نموده

این جنبش برای نيل به این هدف مقدس آگاهی بخشی به توده ملت . دیکتاتوری کهنه را به هيچکس نخواهد داد

زه فرهنگی درموقعيتهای در کنار این نوع مبار. را از طریق چاپ نشریات و ویژه نامه های گوناگون دنبال می کند

 اردیبهشت 19تظاهرات روز . مناسب نيز بر عليه شونيزم از طریق تظاهرات و اعتراضات مدنی اقدام می نماید

دانشگاه تبریز بر عليه اشغال قره باغ و فاجعه ) 71،73سالهای ( نيز در راستای تظاهرات سالهای قبل74سال 

ه این روز مبنی بر کسب اجازه برای تظاهرات از این آقایان محترم و بنابراین مصادر. خوجالی قابل ارزیابی است

 19روز . انجام تظاهرات تا ميدان ساعت شهر تبریز دروغگوئی بزرگ و نابخشودنی از سوی این آقایان است

این . اردیبهشت روزی است که در آن جنبش دانشجوئی آذربایجان قدرت و نفوذ خود را به شونيستها نشان داد

ش مستقل و این روز تاریخی موثرترین قيام بر عليه سياستهای شونيستی رژیم بود که با همکاری تمامی جنب

دانشجویان اعم از دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی، دانشگاه آزاد و تربيت معلم در سر در دانشگاه تبریز 

ه فراگير نبود واین امر باعث شد که رژیم به متاسفانه در آنروزها مثل حاال اینترنت و ماهوار. به وقوع پيوست

بایکوت خبری آن بپردازد، اما حداقل مردم تبریز و فعالين حرکت ملی آذربایجان و دانشجویان دهه هفتاد هرگز آنروز 

بنظر ميرسد در این شرایط حساس و تاریخی همه سایتهای اینترنتی و رادیو و . تاریخی را فراموش نخواهند نمود

های منصوب به حرکت ملی آذربایجان موظف به یادآوری این روز مهم و تاریخی برای مردم آذربایجان می تلویزیون

عملکرد شک برانگيز بعضی از سایتهای اینترنتی شناخته شده درجلوگيری از پخش اخبار مربوط به این . باشند

ذربایجان یعنی دانشجویان هستند نيز روز که از قدیم االیام عالقمند به بایکوت اصيلترین قسمت ازجریان ملی آ

  . برکسی پوشيده نيست

اميد است دانشجویان به نحو احسن بتوانند ضمن معرفی این روز به دانشجویان جدیدالورود با چاپ ویژه نامه 

هایی و برگزاری مراسم های متنوع در سرتاسر دانشگاههای ایران و یا در صورت صالحدید تعطيل ساعات معينی 

همچنين بجاست با ایجاد وبالگی مشخص به همين نام دیدگاهها و . های درس این روز را گرامی بدارنداز کالس

  .گزارشات و خاطرات مربوط به این روز در اختيار عالقمندان قرار گيرد

  

  از طرف جمعی از دانشجویان و فارغ التحصيالن

  1385اردیبهشت 
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   در دانشگاه تبریز چه اتفاقی افتاد؟)روز دانشجو در آذربایجان( نوزده اردیبهشت 

  

 با توجه به فرا رسيدن نوزده اردیبهشت روز دانشجو در آذربایجان بر آن شدیم تا نگاهی کوتاه به حوادث آن -اشاره

مطالب زیر بر گرفته از ویژه نامه جنبش دانشجوئی آذربایجان از سایت این ویژه نامه به آدرس . روز داشته باشيم

  .زیر می باشد

/com.topcities.azeroyrenci://http  

   

اميد است دوستانی که اطالعات، خاطرات و یا اسنادی در ارتباط با حوادث این روز دارند جهت آگاهی فعالين 

با توجه به . ار سایتهای اینترنتی مربوط به حرکت ملی آذربایجان قرار دهندجوان به ویژه دانشحویان عزیز در اختي

اینکه در شرایط حساس و تاریخی از جنبش ملی آذربایجان قرار گرفته ایم، گراميداشت این روز از طرف 

ا که عادت دانشجویان روحيه تازه ای در کالبد فعالين جوان خواهد دميد و از سوئی دیگر نقشه افراد و جریاناتی ر

با فعاليت به اصطالح (به مصادره حرکت ملی آذربایجان به نفع خود و تشکيالت چند نفریشان در داخل و خارج 

  . قصد به فراموشی سپردن  زحمات دانشجویان را دارند، نقش بر آب خواهند نمود) دوازده ساله شان

  1374اردیبهشت سال 

  

دا و سيمای جمهوری اسالمی ایران در تهران اقدام به پخش به مرکز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه ای ص

در داخل این . پخش پرسشنامه ای زیر عنوان فاصله اجتماعی در مناطق بيست گانه تهران اقدام می نماید

  پرسشنامه سواالتی چون

 اگر روزی قصد ازدواج داشته باشيد، آیا حاضرید با یک فرد ترک ازدواج کنيد؟ .1

 تری داشته باشيد و روزی بخواهد ازدواج کند، آیا حاضرید اورا به یک مرد ترک بدهيد؟چنانچه فرزند دخ .2

برای شرکت در بعضی از مراسم خاص مثل عاشورا و تاسوعا آیا حاضرید در مجالس  یا دسته جات   .3

 ترکها شرکت کنيد؟

اور شما ترک هستند، آیا اگر بخواهيد خانه ای بگيرید و ببينيد که همسایه دیوار به دیوار یا آپارتمان مج .4

 حاضرید در مراسم آنها شرکت کنيد؟

 آیا حاضرید با فردی ترک در اتاق همکار باشيد؟ .5

 آیا حاضرید در محله ای که اکثریت آنها ترک هستند، مسکن بگيرید؟ .6

 آیا حاضرید در شهری آذری زبان زندگی کنيد؟ .7

 خانه خود مهمان کنيد و یا به خانه آنها بروید؟آیا حاضرید با فردی ترک رفت و آمد داشته باشيد، او را به  .8

  

  . مطرح می شود59در قالب طرح فاصله اجتماعی شماره 

. دانشجویان آگاه ترک دانشگاههای تهران طی بيانيه ای اعتراض خود را به این طرح اعالم می دارند

گاه تبریز می رسد پرسشنامه توسط دانشجویان دانشگاه تهران بدست دانشجویان بدست دانشجویان دانش

  .و بالفاصله تکثير و دست به دست می گردد

. توهين صدا و سيما باعث جریحه دار شدن احساسات آنها شده است. دانشجویان خشمگين شده اند

بيانيه هایی در اعتراض به این پرسشنامه در سطح دانشگاه و بيرون از آن و غذا خوری دانشجویان توزیع می 

  . وش یکدیگر پچ پچ می کنند و خبر مهمی را به اطالع همدیگر می رساننددانشجویان به گ. شود
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سه شنبه نوزده اردیبهشت سال  هفتاد و چهار ساعت دوازده و نيم ظهر مقابل درب اصلی 

  دانشگاه

  

اطالعيه های زیادی که بيانگر موعد تجمع اعتراض آميز دانشجویان است از یک روز قبل در سطع دانشکده ها 

  . شودنصب می

 است و کسی نمی داند که این روز 1374اکنون ساعت دوازده و نيم ظهر روز سه شنبه نوزده اردیبهشت سال 

  .روزی تاریخی و فراموش نشدنی در تاریخ جنبش دانشجوئی آذر بایجان خواهد بود

ض آميز را قرائت می یکی از دانشجویان بر باالی پله های پل عابر پياده جلو دانشگاه می رود و بيانيه ای اعترا

 همه شعار مرگ بر آپارتاید. پس از اتمام قرائت بيانيه ناگهان صدائی محکم و قوی جو سکوت را می شکند. کند

 دشمنلری خوار اولسون تورک -آذربایجان وار اولسون، مرگ بر الریجانی  مرگ بر آپارتاید،می دهند، 

  . گرک اجرا اوال15ماده ، دیلی آزاد اولسون

اما خيابانهای مشرف به دانشگاه  . یان خشمگين بسمت چهارراه آبرسان و فلکه دانشگاه براه می افتنددانشجو

نيروی انتظامی و نيروهای امنيتی با لباسهای شخصی جلوی دانشجویان ظاهر می شوند، زد و . بسته است

شجویان حتی نمی توانند خود را اعالميه های اعتراض آميز در هوا به پرواز در می آیند، دان. خورد شروع می شود

رئيس وقت دانشگاه  دکتر پورفيض برای آرام نمودن دانشجویان می آید، اما کسی .  به فلکه دانشگاه نيز برسانند

ماموری که در قالب فيلمبردار از دانشجویان فيلم می . همه می گویند او درغگوست. به حرف او گوش نمی دهد

شلوغی همچنان . پليس سریعا او را از محل حادثه دور می کند. مين می شودگرفت توسط دانشجویان نقش بر ز

دانشجویان را به داخل دانشگاه و . استاندار وقت عبدالعلی زاده در جمع دانشجویان حاضر می شود. ادامه دارد

ليه صدا و نمایندگان دانشجویان به اعتراض بر می خيزند و در جلوی تریبون بر ع. تاالر وحدت هدایت می کنند

پيغام او اینست که رئيس صدا و سيما از این . اما ظاهرا عبدالعلی حامل پيغامی است. سيما صحبت می کنند

  .پرسشنامه بی اطالع بوده و عوامل نشر آن مجازات خواهند شد

ه نيز در بعد از این قضيه دانشجویان دانشگاه ارومي. دانشجویان قانع نيستند اما بهر حال جلسه پایان می پذیرد

قالب تظاهراتی اعتراض آميز به این پرسشنامه معترض می شوند و نهایتا رادیو سراسری اعالم می کند که 

تمامی . نویسندگان این پرسشنامه از عوامل خارجی دستور گرفته اند که به سزای عملشان خواهند رسيد

نامه و نویسندگان آنرا محکوم می کنند، دانشجویان ترک در همه دانشگاههای ایران با صدور بيانيه هایی پرسش

اما باالخره آخر سر کسی نفهيمد که نویسندگان پرسشنامه و طراحان آن چه کسانی بودند و چه بر سر آنها 

  ....خواهد آمد

  

  حميده اسکوئی

  1385اردیبهشت 
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  دانشگاه تبریز1374 اردیبهشت سال 19خاطرات یک دانشجوی فعال از مراسم 

  

  

 

 اردیبهشت روزی که هيچ یک از دانشجویان فعال و حتی غير فعال آذربایجانی دانشگاه تبریز نمی 19 آری

 .روز طغيان دانشجوی ترک آذربایجانی بر عليه سياستهای نژاد پرستانه جمهوری اسالمی. تواند فراموشش کند

 شکنجه خاموش  روزیکه در آن دانشجویان آذربایجانی ضمن تحمل هرگونه سختی، ضجر، زندان و

نشدند و با اعتراض خود به عمل وقيحانه صدا و سيمای الریجانی نشان دادند که شمع آزادیخواهی، عدالت 

طلبی و دمکراسی خواهی که ارث پدران بزرگمان ستارخان، شيخ محمد خيابانی و سيد جعفر پيشه وری بود 

عليرغم بایکوت شدید خبری این روز مهم و . هد شدهرگز در تبریز و آذربایجان و بویژه دانشگاه تبریزخاموش نخوا

تاریخی از حافظه ملت آذربایجان پاک نشد و اینک دانشجویان دانشگاههای آذربایجان مصمم به ابدی کردن آن 

 . واقعا دست مریزاد. تحت عنوان روز دانشجو در آذربایجان هستند

. خوشحالی اشک در چشمانم حلقه زدوقتی خبر برگزاری مراسم روز نوزده اردیبهشت را شنيدم از 

تمام خاطرات آنروز همچون فيلمی در برابر چشمان ظاهر شد و تصميم به . یازده سال تمام از آن روز می گذرد

  ....واقعا نمی دانم از کجا شروع کنم. نوشتن این چند سطر نمودم

 

آرام آرام با بعضی .  چيزی نمی دانستماز آذربایجان و آذربایجانچی ها.  در دانشکده فنی قبول شدم1370در سال 

همچون فردی که از خواب چندین ساله بر می . حرفهایشان بدلم می نشست. از دوستان ملی آشنا شدم

 خدا بيامرزد مرحوم دکتر محمد تقی زهتابی را که  (آرام آرام با تاریخ خود. خاست، من نيز از خواب بر می خاستم

طولی نکشيد که من نيز به صف . مهایيکه بر ملتمان گذشته بود آگاه می شدمو ظل) واقعا مدیون ایشان هستيم

دو تظاهرات مهم که بر . بهار سال هفتاد و یک  و اردیبهشت هفتاد و دو را نمی توانم فراموش کنم. آنها پيوستم

خروجمان شد و در اردیبهشت هفتادو دو حراست با بستن درب اصلی دانشگاه مانع از . عليه ارامنه انجام دادیم

نتوانستيم صدایمان را به گوش مردم برسانيم اما در نوزده اردیبهشت هفتادوچهار قصد داشتيم دنيا صدای ما را 

بشنود و به همين خاطر برآنشدیم که به هر قيمتی که شده از دانشگاه خارج شویم و خوشبختانه توانستيم به 

  . قسمت اعظمی از هدفمان برسيم



 8                                                              ويژه نامه جنبش دانشجوئی آذربايجان و بحران کاريکاتور 

  

 اردیبهشت توسط یکی از دانشجویان دختر اعالميه ای همراه با پرسشنامه 13به عصر روز چهار شن .1

در این اعالميه دانشجویان آذربایجانی فعال در دانشگاه تهران به . فاصله اجتماعی بدستمان رسيد

پرسشنامه ای که هدفش تخریب، تحقيرو محو هویت . پرسشنامه صدا و سيما معترض شده بودند

.  سنجش افکار عمومی آذربایجان در مقابل تفکر آپارتاید مابانه رژیم از سوئی دیگر بودمليمان از سوئی و

بفکر یک اعتراض افتادیم  اما طبيعتا آخر هفته بود و . عملکرد خائنانه شونيسم ما را شدیدا ناراحات کرد

چی ها همدیگر را آذربایجان. انجام هر نوع اعتراض نياز به انجام هماهنگی قبلی داشت. دانشگاه  تعطيل

منتظر بودیم تا . می شناختند و بنا براین اعالميه ها و پرسشنامه ها دست بدست بين آتها توزیع ميشد

 .روز شنبه فرا برسد تا همه دانشجویان تصميم واحدی بگيرند

جامعه اسالمی دانشجویان تازه فعال شده بود .  اردیبهشت آذربایجانچی ها دور هم گرد آمدیم16شنبه  .2

یکی از دوستانمان دردانشکده کشاورزی .  شورای مرکزی آن کنترل چندانی روی دانشکده ها نداشتو

او پيشنهاد داد که ابتدا برای سنجش موقعيت خود و دانشجویان بيانيه ای با . عضو جامعه اسالمی بود

 قبل از اینکه بيانيه ای تهيه شد و. پيشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت. امضای جامعه اسالمی صادر شود

اعضا شورای مرکزی متوجه شوند این بيانيه با امضای جامعه اسالمی در سطح وسيعی در دانشگاه 

بعد از اینکه شورای مرکزی متوجه قضيه شد سریعا به دست و پا افتاده و از پخش بيانيه . توزیع گردید

 .اما دیگر کار از کار گذشته بود. جلوگيری کرد

متوجه شده . ر یکی از کالسهای درس گرد هم آمدیم تا وضعيت را ارزیابی کنيم اردیبهشت د17یکشنبه  .3

. بودیم که دانشجویان شدیدا ناراحت هستند و موقعيت برای انجام یک تجمع اعتراض آميز فراهم است

اولين پيشنهاد تعيين روز نوزده اردیبهشت برای انجام تجمع مقابل . چند پيشنهاد مورد تصویب قرار گرفت

دومين پيشنهاد نوشتن . در دانشگاه بود تا حراست فرصت بستن دربهای اصلی را نداشته باشدسر

سومين پيشنهاد هم نوشتن پالکاردها، توزیع در سطح شهر . بيانيه به امضای دانشجویان دانشگاه تبریز

 .و هماهنگی با سایر دانشگاهها بویژه دانشگاه آزاد و تربيت معلم

روههای کاری مشخص شده اقدام به توزیع بيانيه ها در سلف سرویس گ.  اردیبهشت18دوشنبه  .4

وعده تجمع اعتراض آميز دهن به دهن . دانشگاه و چسباندن آنها در سطح بولتن های دانشگاه نمودند

رابطها با دانشجویان سایر دانشگاهها ارتباط برقرار . همه برای تظاهرات آماده می شدند. می گشت

بعضی ها مسئول نوشتن پالکارد و . در آخرین جلسه هاهنگی این روز شرکت نمایندنمودند تا آنها نيز 

عصر همين روز پس از اتمام جلسه هماهنگی . بعضی ها نيز مسئل چسباندن آن در سطح شهر شدند

از چها رراه آبرسان . من به اتفاق چند تن از دوستان مسئول چسباندن اعالميه ها در سطح شهر شدیم

دیوار سنگی و صيقلی شده بانک ملت شعبه آبرسان . و در امتداد خيابان امام براه افتادیمشروع کردیم 

همه مردم و بویژه جوانان با خواندن پرسشنامه ناراحت . پس از نصب اعالميه مملو از جمعيت شده بود

عالميه چسباندن ا. می شدند و از سوی دیگر از تصميم دانشجویان به انجام تظاهرات با خبر می شدند

 ...ها را تا ميدان ساعت ادامه دادیم

 اردیبهشت من به اتفاق تيم خودم پس از خریدن چندین ماژیک رنگی به سمت 19صبح روز سه شنبه  .5

یکی از دوستان اهل کرج . اتاق یکی از دوستانمان در خوابگاه شهرک امام واقع در خانه سازی رفتيم

خوبی داشت و هم دست به قلمش عالی بود، مسئول الف که هم خط .دانشکده کشاورزی بنام علی 

روی پالکاردها شعارهایی چون مرگ بر الریجانی، مرگ بر آپارتاید، آذربایجوان وار . نوشتن پالکاردها شد

پس از اتمام ...  گرگ اجرا اوال، تورک دیلی آزاد اولسون و 15اولسون دوشمنلری خوار اولسون، ماده 

 دوازده به جلو دانشگاه آوردیم تا به محض شروع تظاهرات در اختيار دوستان پالکاردها آنها را در ساعت

صبح همين روز بعضی از دوستان تمامی دیوارها و بولتنهای دانشگاه را مملو از آگهی تجمع . قرار دهيم
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اعتراض آميز دانشجویان بر عليه پرسشنامه فاصله اجتماعی در ساعت دوازده و نيم روز سه شنبه  

بعضی دیگر از دوستان نيز بيانيه ها را در قسمتهایی از . اردیبهشت مقابل سردر دانشگاه نمودندنوزده 

 . شهر بویژه مدارس و دبيرستانها توزیع نمودند

دانشجویان دانشگاه آزاد، . سردر دانشگاه مملو از دانشجویان است. حاال ساعت دوازده ونيم است .6

انشکده های مختلف و بچه های علوم پزشکی همه و همه تربيت معلم، جوانان تبریز، دانشجویان د

. پليس خيابانهای مشرف به دانشگاه را بسته است و لباس شخصيها نيز همه جا حضور دارند.  جمع اند

چند تن از آنها بر باالی پل عابر پياده  مستقر شده و از دانشجویان فيلم می گيرد اما دانشجویان هيچ 

از سوئی دیگر جهانبخش خانجانی دانشجوی دانشکده شيمی بچه شمال . اهميتی به آنها نمی دهند

و از شونيستهای مذهبی مسئول انجمن اسالمی که بعدها در دولت به اصطالح اصالح طلب خاتمی به 

عضویت حزب کارگزاران در آمد و مسئول روابط عمومی وزارت کشور عبدالواحد موسوی الری شد همراه 

 دانشکده شيمی که او نيز به عنوان نماینده به اصطالح اصالح طلب از سوی با ميثم سعيدی دانشجوی

دفتر تحکيم وحدت و حزب مشارکت به مجلس راه یافت، ضمن تهدید دانشجویان از آنان می خواستند 

دانشجویان هيچ . که دست از اعتراض بردارند و به دانشگاه برگردند و اال شدیدا سرکوب خواهند شد

 .  آنها نداده و به پاسخگوئی دندان شکن به آنها بسنده می کردنداهميتی به حرف

سپس . سر ساعت مقرر یکی از دانشجویان بر باالی پل عابر پياده می رود و بيانيه ای می خواند .7

پالکاردهای حاضر شده در دست دانشجویان . صدایی محکم  از بين جمعيت فریاد می زند مرگ بر آپارتاید

در همين لحظه حمله لباس شخصيها و پليس . همه شروع به شعار دادن می کنندبه باال می رود و 

ن یکی از دانشجویان .عباس. زد و خورد بين دانشجویان و ماموران صورت می گيرد. شروع می شود

. دانشکده کشاورزی کشيده به یکی از اطالعاتيها می زند و عينک مامور به هوا پرتاب می شود

وسط دانشجویان نقش بر زمين می شود و پليس با بنزهای ویژه آنرا از مهلکه نجات فيلمبردار اطالعات ت

اینها به تو و . من به او می گویم بيا نگاه کن. یک سرهنگ از من می خواهد که تمام کنيم. می دهد

سرهنگ پس از شنيدن این حرفها . فرزندان و پدران تو توهين کرده اند و من از حق تو دفاع می کنم

 . سارانه از من دور می شودشرم

بعضی از دانشجویان توانسته اند خود را به نزدیکی های فلکه دانشگاه برسانند اما پليس و لباس  .8

روحيه ای تازه در " بيز گئدیروخ تبریزه" شخصيها اجازه حرکت نمی دهند، ناگهان مصطفی فریاد می زند 

استاندار (عبدالعلی زاده .  بی نتيجه استاما اصرار دانشجویان . وجود دانشجویان دميده می شود

به دست و پا افتاده اند و ازدانشجویان خواهش می کنند که به ) رئيس دانشگاه وقت(و پورفيض ) وقت

دانشجویانيکه اصرار . خيابانها بسته است. دانشجویان در محاصره کامل قرار گرفته اند. دانشگاه برگردند

ند دستگير می شوند و بقيه نيز با فشار نيروهای پليس و لباس به رفتن بسمت چهارراه آبرسان دار

من به داخل دانشگاه بر نمی گردم اما بعضی از دانشجویان به تاالر . شخصی وارد دانشگاه می شوند

 .وحدت می روند تا شاهد  عوام فریبی و معضرت خواهی استاندار و رئيس دانشگاه باشند

 تن از دوستان فرار می کنيم، لباس شخصيها تا ميدان قورد دنبالمان از بين نيروهای پليس به اتفاق چند .9

. من به مغازه پدرم می روم. هستند تا اینکه در آنجا گمشان می کنيم و هریک به سمتی فرار می کنيم

. همه می گویند که در دانشگاه چه خبر است؟ گویا خيابانها بسته شده و دانشجویان معترض را زده اند

 . شونيسم ضربه محکمی دریافت نموده است.  جای شهر پيچيده استخبر در همه

 و اینک من بعنوان یک مهندس شاغل در یک کارخانه با چشمانی گریان به یاد روزهای مبارزه و به یاد  .10

روزهای تحصيلم در دانشگاه تبریز و به یاد دوستانيکه صادقانه از شرف و ناموس ملی خود دفاع کردند بر 

می دانم که تا رسيدن به سرمنزل .  و پس از یازده سال به استقبال آنروز تاریخی می رومخود می بالم
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اما هرگز فراموش نخواهم کرد شعار زیبای دوستانمان درآزبيلتوپ  را که . مقصود راه زیادی در پيش داریم

 " . گله جک بيزیمدیر" 

  

  یورولماز. ح

  85اردیبهشت 

  

  

  :تاریخ سخن می گوید

  ز تاسيس دانشگاه تبریز، پرشکوهترین روز دانشگاهيان آذربایجانخرداد؛ رو22

  اکبر آزاد

14/2/1385  

شمسی، بی تردید پرشکوهترین و پرافتخارترین روز برای دانشجویان و 1325روز بيست و دوم خرداد ماه 
  .ان آذربایجانی استدانشگاهي

 سال پيش در چنين روزی، فرمان شهيد سيد جعفر پيشه وری، صدر فرقه دموکرات و نخست وزیر حکومت 60

ملی آذربایجان، در ضرورت تاسيس دانشگاه تبریز به منصه ظهور رسيد و این دانشگاه از بدو تاسيس اقدام به 

الزم به تاکيد است که . زبان تورکی آذربایجانی کردتدریس دروس مختلف در سه رشته طب، فالحت و ادبيات به

شمسی، در مدتی کمتر از یک 1324 دی ماه 19طرح تاسيس این دانشگاه نخستين بار در جلسه ملی مورخه 

ماه بعد از استقرار حکومت ملی در آذربایجان، تصویب شد که خود حکایت عمق توجه دمکراتها به تحصيالت عاليه 

دانشگاه تبریز در شرایطی تاسيس شدکه رژیم پهلوی بعد از احداث دانشگاه تهران، برای .وددر آذربایجان می نم

تاسيس دانشگاه تبریز و تدریس . بيش از یک دهه از تاسيس دانشگاه در شهرهای دیگر ایران ممانعت می کرد

ور این اوضاع حکومت حتی تص.زبان تورکی به معنای ورود آذربایجان به عرصه تعلميات ملی، عاليه و مدرن بود

شوونيست پهلوی را دچار وحشت و دهشت می کرد و پایه های این حکومت نژاد پرست را در آذربایجان سست 

دانشگاه تبریز در طی حيات مستقل یک ساله خود توانست موثرترین و شيرین ترین خاطره یک .تر می نمود

دریغ و افسوس که در نسل کشی .یجانی باقی بگذارددانشگاه ملی، آزاد و مترقی را در اذهان دانشجویان آذربا

شمسی در آذربایجان توسط ارتش جالد پهلوی، دانشگاه تبریز یکی از نخستين اهداف حمله 1325آذرماه سال 
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جنایتکاران و جهل پرستان پان آریانيست، به محض ورود به تبریز، جمعی از اساتيد و . شوونيستهای فارس بود

دت رساندند و به این ترتيب دانشگاه تبریز را به سرعت تعطيل و آنرا در معرض تخریب قرار دانشجویان را به شها

در واقع دانشجویان دانشگاه تبریز . اما سقوط حکومت ملی در آذربایجان به معنای مرگ دانشگاه تبریز نبود.دادند

الشها و مبارزات جسورانه ت. در راستای اقداماتی هماهنگ و مستمر، خواهان بازگشایی این دانشگاه شدند

اما .دانشجویان تورک تبریز به معنای آغاز نخستين مبارزات دانشجویی در آذربایجان و شاید در ایران است

 خرداد 22متاسفانه از لحظه بازگشایی دانشگاه تبریز تا به امروز ، روسای این دانشگاه، هرگز مایل به ذکر تاریخ 

 1326 در اقدامی جاعالنه کوشيده اند تا تاسيس دانشگاه تبریز را به سال آنها همواره.  نبوده اند1325سال 

اما اکنون وظيفه ما است تا مانع از نسيان تعمدی ! فراموش شود1325نسبت دهند تا مگر خاطره بی نظير سال 

روز دانشجو در بنابراین اگر قرار باشد تا روزی بعنوان .این روز بزرگ ملی در تقویم دانشگاهيان آذربایجانی شویم

آذربایجان پيشنهاد شود به نظر می رسد مناسبترین و شایسته ترین روز، سالروز تاسيس دانشگاه تبریز در تاریخ 

 نيز به مثابه برگ زرینی 1374 اردیبهشت ماه سال 19بی شک روز .شمسی است1325بيست و دوم خرداد 

در این روز فراموش نشدنی، هزاران تن .یجان استدرتاریخ مبارزات شکوهمند دانشجویان جسور و حق طلب آذربا

از دانشجویان غيور آذربایجان با حضور ظلم ستيزانه خود در برابر دانشگاه تبریز، نسبت به اقدام موهن و ضد ملی 

گراميداشت این روز پر افتخار، بعنوان یکی از روزهای ملی در تقویم .صدا و سيمای وقت اعتراض کردند

اما چگونه ميتوان روز .یجانی، اقدامی کامال ضروری، شایسته و بسيار تحسين انگيز استدانشگاهيان آذربا

شمسی را فراموش کرد و این روز با عظمت، تاریخی و منحصر بفرد را بعنوان برترین 1325بيست و دوم خرداد 

  !نامزد روز دانشجو در آذربایجان در نظر نگرفت؟

  

  نشجو در آذربایجان باقی استتنها سه روز به برگزاری مراسم روز دا

  

در موقعيتی که کمتر از سه روز به برگزاری مراسم روز دانشجو در آذربایجان باقی است، طرح روز بيست و دو 

خرداد برای روز دانشجو در آذر بایجان چه معنایی می تواند داشته باشد؟ در حاليکه از طرح روز نوزده اردیبهشت 

 ماه می گذرد، طرح روز بيست و دو خرداد در مقطع زمانی فعلی باعث ایجاد چند بعنوان روز دانشجو بيش از یک

دستگی در بين دانشجویان و فعالين حرکت ملی آذربایجان شده و ميوه این چند دستگی مستقيما از سوی رژیم 

 والیق گرامی اگرچه روز بيست و دو خرداد نيز روزی بسيار مهم و عزیز برای ما بوده. و شونيسم چيده خواهد شد

داشته شدن و حتی جشن گرفتن است اما ویژگی روز نوزده اردیبهشت بعنوان یک روز سياسی و طغيان جنبش 

. دانشجویی آذربایجان برعليه سيستم آپارتاید مابانه جمهوری اسالمی از اهميت شایان توجهی برخوردار است

 آذر می بایست روزی را برای خود تعریف نماید تا آن دانشجوی آذربایجانی برای بيرون آمدن از سيطره روز شانزده

دانشجویان و فارغ اتحصيالن آذربایجانی پيشنهاد دهنده این . روز سمبل مبارزه و مقاومت بر عليه شونيسم باشد

روز خود از نزدیک در جریان مبارزات آزادیخواهانه جنبش دانشجوئی بوده و با نشر جراید دانشجوئی و سایتهای 

از سوئی . ینترنتی نقش درخوری در توسعه حرکت ملی آذربایجان ایفا نموده و حاال نيز در حال ایفا هستندفعال ا

دیگر افتخار روز نوزده اردیبهشت تنها افتخار دانشجویان و فارغ التحصيالن دانشگاه تبریزنبوده و نيست، بلکه روزی 

به گواه فعالين دهه هغتاد روز نوزده .  استاست که افتخار آن شامل تمامی فعالين حرکت ملی آذربایجان

اردیبهشت هفتاد و چهار  روز خروج و سرریز جنبش ملی آذربایجان از سطح دانشگاهها به داخل شهرها و توده 

در شرایط حساس تاریخی ایران و منطقه و باالخص سعی رژیم در به تعطيلی کشاندن انجمنها و . هاست

همبستگی بيشتر در بين فعالين حرکت و بویژه دانشجویان برای شکست پروژه نشریات دانشجوئی لزوم اتحاد و 

  .بایکوت حرکت دانشجوئی ضروری بنظر ميرسد
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  ضمن تشکر از استاد بزرگوارمان جناب آقای اکبر آزاد که زحمات فراوان و هزینه های هنگفتی را در راه مبارزه 

لين دانشجوئی و غير دانشجوئی، سایتهای اینترنتی، حرکت ملی آذربایجان پرداخت نموده است، از همه فعا

رادیو ها و باالخص تلویزیون گوناز تی وی  خواهشمندیم که به کمک جنبش دانشجوئی شتافته و آنها را در این 

متاسفانه سکوت معنادار بعضی از سایتهای معروف و حتی سایتهای منسوب به . مسير پرخطر تنها نگذارند

جوئی در چنين شرایط حساسی که تنها چند روز به برگزاری مراسم اینروز نمانده ما را نيز طيفی از جریان دانش

ما بعنوان جمعی از دانشجویان و فارغ التحصيالن تنها با هدف انجام رسالت تاریخی خود و . متعجب نموده است

به عنوان روز دانشجو خروج جریان دانشجوئی از تحریم و بایکوت شدید تصميم به طرح روز نوزده اردیبهشت 

اميدواریم دوستانمان در تمامی دانشگاهها دست در دست هم با همبستگی کامل و گرامی داشتن . گرفتيم

  .اینروز روحيه ای جدید در کالبد حرکت ملی و جنبش دانشجوئی آذربایجان بدميم

  جمعی از دانشجویان و فارغ التحصيالن 

  1385اردیبهشت 

     

  خرداد؛ روز دانشجو در آذربایجان22

  : در اردوی دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای تهران پيشنهاد شد

   اردیبهشت؛ روز مبارزه با سياستهای فرهنگی و رسانه ای شوونيسم 19

  د؛ روز دانشجو در آذربایجان  خردا22

روز جمعه گذشته، جمع کثيری از دانشجویان شرکت کننده در اردوی بزرگ دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای 
تهران، بدنبال سخنرانی جمعی از فعالين حرکت ملی آذربایجان، ضمن گراميداشت یاد و مبارزه دانشجویان 

 19و نيز ) ز پرافتخار تاسيس دانشگاه تبریزتوسط حکومت ملیرو(1325 خرداد ماه سال 22آذربایجانی در 
پيشنهاد ) روز مبارزه غرور آفرین دانشجویان با سياستهای شوونيستی صدا وسيما (1374اردیبهشت ماه سال

 خرداد بعنوان 22 اردیبهشت بعنوان روز مبارزه با سياستهای فرهنگی و رسانه ای شوونيسم و 19کردند تا روز 
  . جو در آذربایجان گرامی داشته شودروز دانش

دانشجویان آذربایجانی شرکت کننده در این اردوی بزرگ، ضمن اعالم احترام عميق به همه پيشنهادات موجود، 
  . خواهان اعالن نظر فعالين و دانشگاهيان آذربایجانی در این خصوص شدند

  1385اردیبهشت 

 
  

مع دانشگاهيان آذربایجان در اظهار نظر یکی از اعضای فعال شورای مرکزی مج

   اردیبهشت19مورد ضرورت برگزاری مراسم روز دانشجو در 

 

  نين آدييالاولو تانري

  سايين و حؤرمتلي آذربايجان وورغونالري؛

 و – 19نين آيي) ارديبهشت(لري طرفيندن بوغا بيلديگينيز آيمي بير آي بوندان اؤنجه بير ساي آذربايجان اؤيرنجي

بوگون موناسيبتينه › جمعيت اسالمي دانشجويان زنجان‹بو اؤنرله برابر . يرنجي گونو آدالنميشديرآذربايجان اؤ

  .ديتؤرن قورما قرارينا گلميشلر، آنجاق بو تؤرنه موجويز وئريلمه

 ني – 22نين آيي) خرداد(سينده سايين فيكيرداشيميز اآبر آزاد جنابالري ايكيزلر هابئله بوگون اينترنت دوشرگه

 .ذربايجان اؤيرنجي گونو اوچون اؤنر وئرميشلرآ
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منه بئله گليرآي بوغا . نيليبديرهر حالدا، اينديسه بو ايكي گون مطرح اولونوبدور و هاميدان نظر وئرمك ايسته

لره آي اساسًا اؤيرنجي گونو دونيا عوذره اؤيرنجينييه.  و چوخ موناسيب گون اوال بيلر– 19نين آيي) ارديبهشت(

داشييان و ياخود اوگونده اؤيرنجي طرفيندن ياددان چيخماز بير حرآت اوز وئرن گون اولور و منه بئله گليرآي اؤنم 

) البتده يالنيز بوگونده يوخ، بلكه نئچه گون بوندان قاباخ و سونرادا(آي بوگونده نييه.  اوال بيلر19نين بوگون بوغا آيي

يه و ين عليهينه تظاهرات ائديب و شوونيسمي ديزه آؤچمهملري خودجوش حالدا شوونيسآذربايجان اؤيرنجي

سينده ده ليسانس دؤرهمده فخر ائديرم آي اورميهمنده اؤز نوبه. ني دانماغا مجبور ائتديلر›پرسشنامه‹ياييالن 

 .تحصيل آلديغيم زامان، بو ايشي يوال ساالنالردان اولموشام

يگيمزي بو آغير گونلرده حفظ ائدك و هئچ بير آيرليق سالمايا ده، بيز گرك بيرلهر حال هانسي گون سئچيلسه

  .كايمكان وئرمييه

  .ديرييبمدي و آزبيلتوپ بو حاقدا هله نظر وئرمهيم بو يالنيز منيم اؤز دوشونجهليدئمه

  الرالسايغي

  آيدين صادقي

16/2/85  

  

 تبریز، در نشست جمعی از دانشجویان، سردبيران و فارغ التحصيالن دانشگاههای

دانشگاه آزاد تبریز، دانشگاه تربيت معلم آذربایجان و دانشگاه صنعتی سهند عنوان 

  شد

  
 اردیبهشت به عنوان روز دانشجو از ماههای قبل و اعالن آن در سایتهای خبری و رادیو 19با توجه به طرح روز 

 نظر، دانشجویان ضمن بحث و تبادل تلویزیونهای منسوب به حرکت ملی آذربایجان و با توجه به نزدیکی روز موعد

 اردیبهشت همه دانشجویان فعال در حرکت ملی 19نظرفراوان ضمن تاکيد بر برگزاری مراسم روز دانشجو در 

نظر کلی دانشجویان بر این بود که . آذربایجان را به اتحاد و اتخاذ سياست واحد در قبال این مسئله فراخواندند

موجب سو استفاده دشمنان و بدخواهان حرکت ملی آذربایجان شده و ابتکار تشت آرا در این ضمينه بی شک 

در این نشست همچنين با توجه به فضای باز سياسی بيشتر . عمل را از دست فعالين حرکت خارج خواهد نمود

در تهران از همه دانشجویان شرکت کننده در اردوی دانشجویان دانشگاههای تهران و اعضا فعال در مجمع 

شگاهيان آذربایجان و تمامی نشریات دانشجوئی آذربایجان در سرتاسر ایران درخواست گردید که با همکاری دان

در پایان .  اردیبهشت جلوگيری نمایند19صميمانه و استفاده از تمامی امکانات موجود ازایجاد بایکوت خبری روز 

کن باقی مانده با تشکيل مراسم های این نشست اظهار اميدواری گردید که دانشجویان در حداقل زمان مم

متنوع در تمامی دانشگاهها و گرامی داشتن یاد و خاطره آن روزفراموش نشدنی هموارگرو پيرو راه مقدس 

  . مبارزان ضد شونيستی هزاران دانشجوی دانشگاه تبریز در نوزده اردیبهشت سال هفتاد و چهار باشند

  
 1385شنبه، شانزده اردیبهشت سال 

  

 اردیبهشت 19کميته پيشنهاد دهنده روز ( جمعی از دانشجویان و فارغ التحصيالن 5 شماره بيانيه

  )بعنوان روز دانشجو در آذربایجان

بار دیگر جنبش دانشجوئی آذربایجان نشان داد که در مواقع حساس و ضروری از تاریخ حرکت ملی آذربایجان قادر 

جنبش دانشجوئی آذربایجان بعنوان یک جنبش . بایجان استبه اتخاذ مواضعی اصولی در مسير منافع ملی آذر

مستقل، آزادیخواه و عدالت طلب همواره با چشمانی باز و با اتحاد کامل اجازه هرگونه عمل نژاد پرستانه در 
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این جنبش با تکيه بر عقل گرائی انتقادی و روحيه . فضایی توام با آرامش را به اردوی شونيسم نخواهد داد

واهی هدف خود را در توسعه و سعادت آذربایجان تعریف نموده و از لغزش حرکت ملی بسمت دمکراسی خ

 اردیبهشت به همه فعالين دانشجوئی در 19ما ضمن تبریک روز . لمپنيسم و دیکتاتوری نيزجلوگيری خواهد نمود

در . ن اعالم ميداریمتمامی دانشگاههای ایران خرسندی خود را از اتحاد و یکپارچگی جنبش دانشجوئی آذربایجا

 دانشجویا ن دانشگاه تبریز منتظرمجوزآقایان برای برگزاری تظاهرات نماندند و خود با اجازه 74 اردیبهشت 19روز 

خودشان و بنام آزادی و بنام آذربایجان بپاخواسته و رئيس وقت دانشگاه تبریز و استاندار پرقدرت وقت را در 

اینک در سالروز چنين قيام پرشکوه و .  به گریه و معذرت خواهی  واداشتندپيشگاه دانشجویان و ملت آذربایجان

اگرچه جنبش دانشجوئی آذربایجان تحت هيچ شرایطی . تاریخی باز دانشجویان منتظر اجازه آقایان نخواهند ماند

سای خود بسمت خشونت و رادیکاليزم کشيده نخواهد شد و تنها با اقدام مدنی و اعتراض مسالمت آميز فریاد ر

را بگوش جهانيان خواهد رساند، اما این به مفهوم تمکين بيش از اندازه و بيخال شدن ازطلب حقوق حقه و 

ما تمامی شوراههای فرهنگی وکميته های اعطا مجوز دردانشگاهها را به تمکين و . قانونی خویش نخواهد بود

 دانشجویان در تمامی دانشگاهها متناسب با شرایط در غير اینصورت. برخوردی مدنی و توام با احترام فراميخوانيم

اميدواریم رفتار توام با درایت مسئوالن مانع از هرگونه . و وضعيت هر منطقه اقدام و اتخاذ تصميم خواهند نمود

اعتراض ما در این روز تنها و تنها . برخورد غير مدنی و غير اخالقی بين دانشجویان و مسئولين دانشگاه ها گردد

اض به تفکر نژاد پرستانه حاکم بر سيستم رسانه ای و آموزشی النه کرده در داخل سيستم حکومتی خواهد اعتر

سيستمی که هدف آن اضمحالل و نابودی همه زبانها و فرهنگهای ملل ساکن ایران به نفع یک زبان و یک . بود

یجان چنين اجازه ای را به هيچ و صد البته که جنبش آگاه و بصير دانشجوئی در آذربا. فرهنگ خاص می باشد

ما همچنين از تمامی اساتيد دانشگاهها خواهش می کنيم که در این روز پرشکوه . شخص و گروهی نخواهد داد

به یاری فرزندان دانشجوی خود برخيزند و یکصدا تفکر شونيسمی حاکم بر سيستم رسانه ای و آموزشی در 

  .ایران را محکوم نمایند

  1385ت  اردیبهش17یکشنبه 

  

   اردیبهشت روزی زیبنده برای جنبش دانشجوئی آذربایجان؟19چرا 
 

های دانشجویی این شاخص تمامی حرکت. مردان استخواهی و دوری از دولتماهيت جنبش دانشجویی آرمان
هایی به لطایف الحيلی قصد انحراف در جریانات ها و دستههایی گروههر چند در نظام. در سراسر جهان است

های مستقل دانشجویی یافته است، جنبشاند ولی به هر حال آنچه که نمودی عينی میانشجویی  را داشتهد
، نيز دانشجویان مستقل در 1332 آذر16در. ها بوده استجنبش دانشجویی فرانسه بارزترین این حرکت. اندبوده

 .گنجيدبرابر خفقان آن دوره دست به کاری زدند که در باور هيچ کس نمی
های دانشجویی و با باور این نکته که بار عظيمی از نحله فکری های جریانبنابراین با در نظر گرفتن شاخصه

بر دوش دانشجویان آذربایجانی است در انتخب روز مختص دانشجویان آذربایجانی باید " حرکت ملی آذربایجان"
دهد و در راه دفاع یادی خودباورانه سر میروزی را در نظر داشت که دانشجوی آذربایجانی در سرمای سکوت فر

  .زنداز حقوق ملت خود آستين باال می
. اند شمسی در ایران، اوج قدت تماميت خواهانی بود که بعدها داعيه دموکراسی و اصالح طلبی داشته70دهه 

- بعدها آن. بود. .  . آن روزها انجمن اسالمی دانشگاه تبریز  در دست آقایان خانجانی، ميثم سعيدی و آسيابی و 
های مسئول روابط عمومی وزارت کشور، نمایندگی تهران در ها در دوران دولت اصالحات به ترتيب در پست

  .مجلس ششم، و شورای شهر و دیگر مناسب دولتی مزد خدمات خود را گرفتند
به غير از آنچه که  و در محيطی مانند تبریز تدارک اعتراضی 70 و در فضای سنگين دهه 1374 اردی بهشت 19

ای پرستی درآمد که داعيهاین کار از عهده مردان وطن. کشيدند، کاری بس گران بودمردان انتظارش را میقدرت
های اروميه و تهران را این حرکت به زودی دانشگاه. پروراندجز منافع ملی آذربایجان و سعادت آن را در سر نمی

شناسی کردم و دانشجوی رشته زیستفعاليت می) چاپ تبریز(نامه احرار ها من در هفتهآن سال. نيز فرا گرفت
 19مراسمی که از ظهر روز . به همت دوستان پرسشنامه را در هفته نامه به چاپ رساندیم. دانشگاه تبریز بودم
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گویی  همان روز در تاالر وحدت و با پاسخ18بهشت از درب اصلی دانشگاه تبریز شروع و تا ساعت اردی
  .  پایان یافت) استاندار وقت آذربایجان(زاده عبدالعلی

و اميدوارم فعالين آن روزها تجربيات ارزنده آن روز . گویمبه حسن انتخاب چنين روزی به نام روز دانشجو تبریک می
ها العيهنحوه اجماع در خصوص اجرای برنامه، تنظيم و پخش اط. (برداری مکتوب نمایندرا برای ثبت در تاریخ و بهره

  .)ای باشدتواند تجربيات ارزندههر یک به تنهایی می. . . و مدیریت برنامه و 
 ، سالروز افتتاح دانشگاه تبریز، به دليل 1325 خرداد 22اما در خصوص پيشنهاد موازی آقای اکبر آزاد در خصوص 

رسد زیبنده است چنين روزی یماهيت علمی این روز بزرگ و اقدام از سوی دولتمردان وقت آذربایجان به نظر م
بی شک در . های دانشجویی پاس داشته شودگذاری شود تا استقالل حرکتبه نام روز پژوهش یا روز دانش نام

روزگاری نه چندان دور و در خودباوری انسان آذربایجانی وجود نيروهای منتقد و دلسوز راهبری آذربایجان را به 
  .  اهد نموداش هموارتر خوپاسداشت منافع ملی

   
  1385 اردیبهشت 17یکشنبه 

  ایلقار مرندلی

  

   تاریخينده آپارتاید عليهينه باغيران اویرنجی لره اتحاف1374 اردیبهشت 19 

  

شهيد پيشه وری نين قوردوغو بيليم یوردو قارشيسيندا ایستی بير . او گون بير سن ایدین و بيرده من

ریميزده آغير بير یوک، یوکوموز ایسه تاپتاالنميش بير ميلتين منليگی، چيينل. گون اورتا چاغی بير آرایا گلميشدیک

  .دیلی، مدنيتی و گله جه یی

  

او اوزده ن باغيرماق ایسته یيردیک بوتون دونيایا، . آغير کوچومسه مه لر و آشاغی الماالردان-یورولموشدوق، آغير

  .قوی بيزیم سسيميزی هر کس ائشيدسين، قوی هر کس بيزی آنالسين

  

اونالر بيزه . هر طرفيميزی بایقوشالر آلميشدیر. او گون بير سن و بيرده من بو آغير یوکو داشيماق زوروندایدیق

دوغرو یوگورمه یه باشالميشالر، بيز ایسه تکجه سيالحيميز اللریميزده اوالن پالکارداالریميز و بوغازیميزدان 

خيابانی لر و پيشه وری لرین اونودولموش حاق سسی هایخيریالن سس لر ستارخانالر، باقرخانالر، شيخ محمد 

  .ایدی

  

بيز گئدیروخ " قان تر ایچينده . یولوموز داشلی و یوکوموز آغير. او گون سن ومن آذربایجان یوکونو داشيمالييدیق

  .هارایالرینی باغيراراق یورولمادان دینجلمه ده ن ایله ری گئدیردیک" تبریزه

  

منليگيميزه و حشيجه سينه سالدیرميشالر، دیليميزی . ان چيخارا بيلمزدیرکيمسه بيزی توتدوغوموز یولد

یورا . بيز ایسه بو قده ر آلچالماقدان واز گئچه بيلمزیدیک. ازميشدیلر، قيزالریميزا و اوغالنالریميزا توخونموشالر

  .یتبریز بيليم یوردونون نرده لری بيزیم شاهيدیميز اید. بيلمز یولالر بيزی سویله یيردیک

  

  .باتومالر تپه لریميزه گليردی، بيز ایسه آغالمادان، هونکورمه ده ن آبرسانا دوغرو گئتمک ایسته یيردیک

  

کيم بيلير سن و من نه لر چکدیک؟ کيم بيلير سن و من آغير یوک چيگينلریميزده اوزوموزو ميللتيميزه و آنا دیليميزه 

  قوربان دئميشدیک؟ 

کيم بيلير او گون سن او آغير ". دوشمنلری خوار اولسون-ایجان وار اولسونآذرب" و سن او گون باغيریردین 

  درس وئرمک ایچين اونيورسيته ده ن مدرسه یه گئده جکدین؟ " شيمی"یوکونله آخشام 
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و کيم بيلير او گون سن نازلی باالنی ائوده یالنيز بوراخيب " اولوم اولسون آپارتایدا" سن او گون باغيریردین

 متير محله سينده ن تبریز بيليم 40ندی اوزه ریندن اینيب بو یوکو داشيماقدا منه یاردیم ائتمک ایچين فرش تخته ب

  یوردو قارشيسينا گلميش ایدین؟

  

کيم بيلير او گون سن پولسوز و پاراسيز چلبی محله سينده کيراالدیغين کيچيک  ائوده  ویا خانه سازی  ده اوالن 

  ده ن سحره قده ر اعتراض پالکارداالری یازیردین؟ اویرنجی یاتاقخاناسيندا گئجه 

  

کيم بيلير سن او گون یاتمادان سحرین ایشيقالنماسين بکله یيردین؟ کيم بيلير سن او گون سحر بيليم یوردونون 

  بک چی لری گلمه ده ن، بوتون پانل لره اعتراض آفيش لری آسيردین؟

  

کيمسه سنی تانييامادی، سن ایسه اوزونو کيمسه یه . خاردیقاو گون سن و من او آغير یوکو داشييب بو گونه چي

REKLAMکيم بيليردی سنين اکدیگين او . سن ممنيم اولمز یولداشيم. سن منيم ابدی آرخا داشيم.  ائتمه دین

کيچيک توخوم الر بو گون اون بير ایلده ن سونرا اردیبهشت آی نين اون دوققوزوندا گویه ریب قوجامان بير آغاج 

  جاق؟اوال

  

آراز رادیوسونا و نه گوناز "بيليره م سنين اوتانجين نه سنه ایذین وئریر . یورولما قارداشيم. داریخما یولداشيم

  .یه چيخاسان و هئچ خبرین اولمادیغين ایش لری ده بوینونا آالسان" تی وی

  .سن و نه کانادایابيليره م سنين یوکون آغيردیر، سن بو یوکو چينينده ن یئره آتيب نه آمئریکایا گئدن

بو آغير یوکو . تاپتاالنميش بير ميللتين یوکون هر کيمسه یه تاپشيرامازسين. آما داریخما یولداشيم، یولونو دوام ائت

و بيز بو . صداقتلی گنج اویرنجی یولداشالریميز اوالجاقدیر" منم منم ليکده ن اوزاق"قالدیرابيله ن  ساده جه 

. یورور یولداشيم، یورو قارداشيم یولون آچيق اولسون. یه امانت ائده بيلمریکیوکو اونالردان باشقا کيمسه 

  .بو گون سنه قوتلو اولسون. بو گون سنين گونون. دامارالریندا گزه ن تورک قانی حاللين اولسون

   1385 اردیبهشت 18   اویرنجی 

  

  اد مراغهآذربایجانی در دانشگاه آز پخش صدها نسخه بيانيه به مناسبت روز دانشجوی

روز دانشجوی آذربایجان،این روز را به   اردیبهشت به عنوان١٩دانشجویان دانشگاه آزاد مراغه ضمن اعالم روز 
دانشگاهها تبریک گفتند ودر عملی جسورانه اقدام به پخش  تمامی دانشجویان هویت طلب ترک در سراسر

 ه دانشجویان ،دانشگاه آزاد مراغه که از چند روزدر پی این عمل جسوران .نمودند  نسخه١٠٠٠بيانيه زیر باتيراژ
انتظامی که گویا از  پيش در آستانه روز دانشجوی آذربایجان شاهد فضای سنگين امنيتی بودمورد هجوم نيروی

   دانشگاه گرفت تا اوضاع را کنترل کند چند روز پيش در آماده باش بوده است با اسلحه ویونيفرم نظامی به
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  مراغه نشجویان هویت طلب ترک دانشگاه آزادبيانيه دا 

 ملت آذربايجان دانشجويان آگاه
عمل وقيحانه شوئونيسم فارس که  سال پيش در چنين روزي دانشجويان دانشگاه تبريز در اعتراض به آنچه که 11

 اقدام به "پرسشنامه فاصله اجتماعي"اي تحت عنوان  در رسانه ملي النه کرده است و اينبار با طرح پرسشنامه
آزادي و عدالت و به نام آذربايجان به پا خواستند و خواهان عذرخواهي مسئولين  توهين به ترکها نموده بود، به نام

خواسته جوانان هويت  مسئولين وقت در آن زمان تن به اين. پروژه ضد ترک از ملت ترک آذربايجان گرديدند  اين
دانشگاه تبريز و راهپيمايي در خيابانها به اين امر  نان ضمن خروج ازطلب ترک نمي دانند تا اينکه عده اي از جوا

مقامات شدند اين عمل جسورانه ي دانشجويان هويت طلب ترک چنان  اعتراض نمودند و خواهان عذرخواهي
آن و حکومت و صدا و سيما را رسوا نمود که استاندار قدرتمند آذربايجان و رئيس  شوونيسم فارس و ايادي

آذربايجان  صدا و سيماي وقت جهت جلوگيري از رسوايي بيش از پيش در مقابل دانشجويان و عموم ملت سازمان
 . عذر خواهي کردند

درصدد ازبين بردن هويت و فرهنگ   سال از آن زمان مي گذرد پس از انقالب اسالمي شوونيزم فارس که11حال 
ومت دست به اجراي هرچه بيشتر برنامه هاي پليد و حک تمام ملل غير فارس ايران است با نفوذ هرچه بيشتر در

 تمام ملل غيرفارس ايران را مورد انواع و اقسام تحقير ها در راديو و تلويزيون و نژادپرستانه خود زده و ترکها و
بر جغرافياي مناطق  رسانه ها قرار داده و سياست هاي حکومت نيز به گونه اي بوده است که جغرافياي فقر را

آذربايجان را مورد هدف قرار داده است در  و در کل هويت و مدنيت و اقتصاد مردم ترک. نطبق کرده استقومي م
دفاع از حقوق ضايع شده مردم آذربايجان در دانشگاهها تحت  طي اين مدت دانشجويان آذربايجاني به واسطه

يض ها و فشارها دست و پنجه نرم کرده و در راهي پيش رو گرفته اند با انواع تبع . بيشترين فشارها قرار داشتند
دانشجويان  انجمن هاي ادبي شان پلمپ ، نشريات دانشجوئي شان بسته و در کل مانع از آن شده اند که اند

و حقوق ضايع شده ملت  نداي عدالت طلبي و آزادي خواهي و هويت طلبي ملت ترک آذربايجان را سر دهند
رسانده اند که دانشجويان را بخاطر نشريات   اواخر حتي کار را به جاييو در اين. آذربايجان را مطالبه کنند 

دستگير و سعي در انتساب آنان به خارج از مرزهاي سرزميني  دانشجويي ترکي شان و انجمن ادبي ترکي شان
رچه داده است که اين اقدامات نه تنها موثر نخواهد بود بلکه سبب بيداري ملي ه مي نمايند البته تاريخ نشان

 . ملت آذربايجان خواهد شد بيشتر
دانشجوي آذربايجاني،   ارديبهشت به عنوان روز19جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد مراغه ضمن اعالم روز  ما

حقوق ضايع شده ترکها و آگاهي بخشي به  جهت پاسداشت فداکاري دانشجويان آذربايجاني که در راه دفاع از
اين روز را به تمام دانشجويان هويت طلب . ، تالش نمودند  چه بيشتر ستم مليملت آذربايجان در جهت درک هر

 تبريک ميگوييم و بر اين اعتقاديم که مملکت با کفر باقي مي ماند با ظلم باقي نمي ترک فعال در دانشگاهها
 . ماند و شوونيزم فارس و سياست هاي شوونيستي در هر قالبي که باشد محکوم به شکست است

 من ميرم استون نژاداناممن دئ
 باش دير دئميرم ائللريم ائللر دن
 يولومدا ميللتلر هاميسي دوسدور قارداشدير منيم مسلکيمده منيم

 آنجاق بير سوزوم وار منده اينسانام
 حال سخني با دانشجو يان

جان زبان و هويت خود فرزند آذرباي. حيدرعمواوغلو ها و کوراوغلو ها هستيد  شما فرزندان ستارخان ها و بابک ها و
آزاديخواه  هاي مختلف تاريخ حفظ نموده و با تکيه بر تاريخ درخشان خود همواره عدالت طلب ترين و را در برهه

ارمغان آورده است و هيچ گاه تحت  همواره بزرگترين دستاوردها را براي بشريت به. ترين ملت ها بوده است 
خود را از دست نخواهد داد و زبان مقدس آن که سومين  زبان و هويتتبليغات شونيزم فارس و ايادي حکومتي آن 

 . تعويض نخواهد نمود) سي و سومين لهجه عربي (زبان فارسي  زبان دنيا است را هيچ وقت با
و اقسام فشارها قرار دارند و شاهد اينهمه توهين و تحقير و ظلمهاي  چگونه است که ترکها در ايران زير انواع

 و اجتماعي هستيم اما با اينهمه ظلمي که مي بينيم هيچ اعتراضي نمي کنيم ؟ رهنگياقتصادي ، ف
 دانشجو بايد عدالت طلب و آزاديخواه باشد ؟ مگر به غير اين است که

 کنيم ؟ چرا ما اجازه نداريم به زبان مادريمان در مدارس تحصيل
 اينهمه معادن غني در فقر مطلق بسر مي برد؟ چرا آذربايجان با

   ؟؟؟...چرا و چرا 

   جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد مراغه

  1385 اردیبهشت 19
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  اعتصابات دانشجوئی در دانشگاه سهند مقدمه ای بر گسترش مطالبات ملی دانشجویان آذربایجان

   

  

  

عملکرد ناصواب حاکميت در بی اعتنائی به خواسته های ملی تورکها و سایر مليتها و قوميتها و ادامه 

سياستهای تبعيض آميز و نژاد پرستانه در طول سالهای گذشته باعث مصمم شدن دانشجویان در زنده نمودن 

 دانشجویان 1374 اردیبهشت 19ات ملی مطرح شده در مجدد جنبش دانشجوئی آذربایجان و طرح دوباره مطالب

همبستگی دانشجویان آذربایجانی در تمامی دانشگاهها در برگزاری مراسم روز . دانشگاه تبریز شده است

موثرترین این اعتراضات در دانشگاه صنعتی سهند . دانشجو باعث حيرت و سردرگمی شونيستها شده است

انشگاه همراه با پی گيری مطالبات صنفی به اعتراض بر عليه سياستهای دانشجویان تورک این د. شروع شد

در حاليکه این تظاهرات ادامه دارد پيش بينی . قومی رژیم پرداخته و روز دانشجو در آذربایجان را گرامی داشتند

شيده می شود در روزههای آتی دامنه اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند به سایر دانشگاهها نيز ک

  . شود

  

  دانشجوی دانشگاه صنعتی سهند. علی الف

  1385 اردیبهشت 22جمعه 

 
  

  

  

  

  

  

  

  



 19                                                              ويژه نامه جنبش دانشجوئی آذربايجان و بحران کاريکاتور 

  نوزده اردیبهشت و دميدن روحيه ای جدید بر پيکره جنبش دانشجوئی آذربایجان

 

 

  

در حاليکه تنها سه روز از برگزاری مراسم روز دانشجو در آذربایجان می گذرد، دانشگاههای آذربایجان آبستن 

دانشجویان آذربایجانی .  گسترده بر عليه سياستهای شونيستی حاکميت است تظاهرات و اعتصابات دانشجوئی

. اهها دست به اعتراضات گسترده و مدنی زده اند در تمامی دانشگ1374با هدف گراميداشت نوزده اردیبهشت 

تحصن دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز، برگزاری مراسم های تریبون آزاد در دانشگاه تبریز، برگزاری 

مراسم زبان مادری و روز دانشجو در دانشگاه اردبيل و صدور حکم تعطيلی تشکل دانشجوئی انجمن اسالمی 

 اردبيل بخاطر مطالبات ملی آذربایجانی و اعالم آمادگی دانشجویان بر اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد

به این حکم، اعتراضات گسترده دانشگاه آزاد مراغه و پخش اعالميه های اعتراض آميز در سالروز مراسم 

م روز دانشجو در دانشجو، برگزاری مراسم روز دانشجو در اردوی دانشجویان دانشگاههای تهران، برگزاری مراس

دانشگاه صنعتی شریف، امضا طومارهایی در دانشگاه آزاد تبریز مبنی بر آزادی فعالين دانشجوئی آذربایجان، 

بازداشت و تهدید تنی چند از فعالين مجمع دانشگاهيان آذربایجان و نامه های سرگشاده این جریان محبوب 

نشجویان تورک دانشگاههای ایران براحقاق حقوق قانونی دانشجوئی به مقامات رژیم همه و همه موید تصميم دا

در این بين عوامل امنيتی و حراستی با دست پاچگی . و ملی خویش در قالب ادامه اعتراضات مدنی می باشد

اما خوشبختانه اقدامات جسورانه . تمام و اقدامات کور سعی در فشار بر جنبش دانشجوئی آذربایجان می باشند

گاه صنعتی سهند تبریز سياست سرکوب را با شکست مواجه ساخته و زمينه برای اعتراضات دانشجویان دانش

  . گسترده و پيوستن سایر دانشجویان دانشگاههای آذربایجان به این اعتصابات گسترده را فراهم نموده است

  

    1385جمعه بيست و دو اردیبهشت 

  

  

  گون اردیبهشت ان اویغون 19 : آذربایجاندا اویرنجی گونو
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اگر اویرنجی . هر بير اویرنجی سل حرکاتين اونملی اوزه لليکلرینده ن بيرسی او حرکاتين باغيمسيزليغی دیر

قدیمکی و . حرکاتی بو اوزه لليگينده ن واز گئچرسه او زامان اوز وارليغين و تمييزليگين سورغو آلتينا آپارجاقدیر

يزین سویله دیکلرینه گوره آذربایجان اویرنجی حرکاتی یئنی یئتميش اینجی ایللر ده اویرنجی اوالن یولداشالریم

 اینجی ایلده ن بری بوتون اونيورسيته لرده و اوزه لليکله تبریز اونيورسيته سينده 1370دونم ده ان آز 

 اینجی ایلين باهاریندا تبریز اونيورسيته سی اویرنجی لری ارمئنی و داشناکالرا قارشی 1371. باشالميشدیر

باغينا قده ر یورویه رک اوز اعتراض الرینی بيلدیرميشلر و بو حادثه نين خبری ایسه سالم آدلی گونده ساعت قا

او زامانين اویرنجی لرینده ن اوالن مجيد، ایوب، عليزاده، کيومرث، صفر، جالل، احمد، علی، . ليکده یاینالنميشدیر

دفعه اوالراق تبریز اونيورسيته سی نين ائشيگينه اونالر بيرینجی . امکلری اولموشدور... صالح، نادر، سياوش و

سول و مذهبی شعارالر وئرمه ميش بلکه یالنيز و یالنيز آذربایجان ملی منفعت لری آماجی -چيخاراق داها ساغ

ایشين ان ایلگينج یئری اودورکی حتی اویرنجی لرده ن بيرسی پالتارالرینی چيخاراراق . ایال  شعارالر وئرميشدیلر

  .والراق اوزونه اوت وورماق ایسته ميشدیراعتراض ا

 ینجی ایلين 1372خوجالی فاجعه سينه قارشی اوالن اعتراض ایسه بير ایل اونجه کی اعتراضين آردینجا 

او گونکو اعتراضدا یئنه تبریز اونيورسيته سی اویرنجی لری تبریز دانشگاهينن . اردیبهشت آیيندا اوز وئرميشدیر

او گون حراست . باشالیاراق اونيورسيته نين دیش قاپيسينا دوغرو یوروموشلرسلف سرویسی قارشيسندان 

مامورالری قاپيالری باغالیاراق اویرنجی لرین ائشيگه چيخماقالرینا ایذین وئرمه ميش و نتيجه ده صفر آدلی 

 یاردیم اویرنجی سلف سرویسين قارشيسيندا ائرمنی لرین جنایتلرینه قارشی دانيشميش و ایرانی ائرمنی لری

بو اوالیدا کریم آدلی اویرنجی حراست مامورالری طرفينده ن تبریز اونيورسيته سينين . ائتمکده ن چکينميشدیر

  .ریاست حوزه سی قارشيسندا دویولموشدور

عينی زاماندا تهران اونيورسيته سی اویرنجی لری ایسه تهراندا ائرمنی سفيرليگينين قارشيسندا متينگ 

يتنگه بير چوخ آذربایجانلی اویرنجی قاتيلميش و نهایتده پليس مامورالرینين دخالتی ایله اوالی بو م. گئچيرميشدیلر

  .بيتميشدیر

 اوالیی داها جدی و داها گوجلو اوالراق دوزنله نميش و بویوک مقياسدا تبریز 1374 اردیبهشت 19آنجاق 

 بو گونده مينلر اویرنجی نين دوزه .اونيورسيته سی قارشيسندا کئچيله ره ک شونيزمی قورخویا سالميشدیر

نلدیگی متينگ ده آذربایجان اویرنجی سی سسينی بوتون آذربایجانا چاتدیرميش و رژیم ین بو حرکته قارشی 

بو مراسيمين دواميندا بير نئچه گونده ن سونرا اورميه اونيورسيته سی . اوالن فعاليتی سونوچسوز قالميشدیر

 19دئمک . داشالرینين سيسينه سس وئرميش و اعتراض متينگی دوزه نلميشلراویرنجی لری ده تبریزده کی قار

اردیبهشت گونو و اویرنجی گونو آدالنان بو گونون مراسيمی گئچميشده کی مراسيملرین دوامی اوالراق 

 بو گونون اعتراضی بيرینجی اعتراض یوخ بلکه ان ائتگين و ان تاثيرلی حرکت لرده بيریسی. دیرلندیریله بيلير

  .اولموشدور

. ایستر ایستمز او گون آذربایجان اویرنجی سی اوز منفعت لرین سراسری اویرنجی سل حرکتلرده ن آیيرميشدیر

آذربایجان اویرنجی سی نين دوشونجه سينده اوالن ساده جه ميللی ایستکلر اولموشدور و اونا گوره ده اویرنجی 

غيمسيز بير دوشونجه اوالراق، باشقا جریانالرا گونونون تانينماسينين اساس سببی بو دوشونجه نی با

دونيانين هر بير یئرینده اویرنجی . آسالنمادان، تک باشينا و باغيمسيز بير جریان اوالراق هر کسه تانيدیلماسيدیر

عجبا ایندی اویر ه نجی اولمایان و داها دوغروسو اویرنجی حرکاتيندا . گونو ساده جه اویرنجی یه عاید اولمالی دیر

یاخيندان هئچ بير ائتگيسی اولمایان بيری لری بو گونون تانيتيمی ایله ایلگيلی نه قده ر حاقلی اوال بيلر لر؟ بورادا 

بيزیم آماجيميز هئچ بير کسين فيکيرینه سالدیرماق و یا بيرسينی سوچالماق دئييل، آما اویرنجی لرین اکثریتی 

لگيلی بير پارا مراسيملر کئچيریلدیکده ن سونرا بو یله بير فيکيری طرفينده ن تانيمالنان بير گون و بو گون ایله ای

ایره لی آتيب و آذربایجان اویرنجی گونون باشقا بير گونه سالينماسی، کيمی لرین خئيرینه و کيمی لرین و 
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یالن هانسی آماجين خيرینه و یا ضررینه تمامالنا بيلير؟ بيزده هر کس کيمی دمکراتيک و تنقيد آماجی ایله یاز

بوتون یازیالرین طرفداریيق و داها دوغروسو اونو مقصده اویغون گوروروک، آما فيکيرلرین ایفاده ائدیلمه سينين 

اوميد ائدیریک امنيتی . زامانی و مکانی نی دیقته آالراق آذربایجانين ميللی منافعين هر زامان گوز اونونه قویمالييق

  .ر موضو ایله ایلگيلی اوز فيکيرلرین ایره لی سورسونلراورتام ایمکان ساغالدیغی قده ر اویرنجی ل

آذربایجان ميللی حرکاتينين ان صادیق، ان آیيق و ان چاليشقان اوالن قولو دایما شيدتلی باسقی الرا معروض 

آسمک طرفينده ن یاینالنان آذربایجان سياسی محبوسالرینين ليسته سينده یئر آالن اویرنجی سای . قالماقدادیر

اده جه حاکميتين بو جریانی یولدان چيخاریب و اونا مغلوب ائتمه گه شدیتلی جهد گوسترمه سينين بير سی، س

هرکسين بيلدیگی کيمی بو باسقيالر یئنه دوام ائتمکده دیر و بو آن یولداشالریميزین نئچه سی . تانيقی دیر

عجبا رحمتليک . اویناماقدادیرالرحبسه آلينميش و نئچه سی ده دائما اطالعات مامورالری ایله گيزلن پانج 

دوستوموز سهند بی افشاری نين یاس توره نينده یولداشالریميزا اوالن باسقينين اساس نده نی نه ایميش؟ 

سون واختالردا بوتون اونيورسيته لرده بيزه اوالن باسقی آرتيریلير بئله بير اورتامدا بو حرکتين یاردیمينا قالخماق و 

چوخ طبيعی دیر کی بو حرکت و بو . نيا سویه سينه چاتماق هر بير ميليتچی نين بورجودوراونون ایستکلرینی دو

بویله بير دورومدا بعضی قلمداش . بيز هر بير آغير شرایطده یئنه یولوموزا دوام ائده جه یيک. اوجاق سونمه یه جک

اوميد ائدیریک بوتون اویرنجی . ک اردیبهشت له ایلگيلی دوشونجه لرینين یئرینی بوش گورورو19یولداشالریميزین 

لریميز و اونيورسيته نی بيتيره ن یولداشالریميز ال اله وئره ره ک یئتميش ینجی ایللرده ن بری آلوالنان بو اوجاغی 

من بورادا بير اویرنجی اوالراق او گونکو و بو گونکو اویرنجی یولداشالریمين . داها ایتستی و داها ایتی ساخالیاق

  ".گله جک بيزیمدیر" اش ایيره م و دئييره م کی قارشيسندا ب
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  اعتراضات گسترده دانشجویان آذربایجانی و دستپاچگی تحليلگران سياسی

  

برابر پيش بينی های فعالين دانشجوئی آذربایجان موتور جنبش دانشجوئی آذربایجان پس از یک وقفه کوتاه دوباره 

در سالها و ماههای اخير پس از اوج گرفتن حرکت ملی . ر دانشگاههای آذربایجان به حرکت افتاده استد

آذربایجان رژیم برای سرکوب حرکت ملی آذربایجان دست به چندین اقدام زد تا بزعم خود باعث توقف جریان ملی 

ازداشتها و توقيف نشریه ها و اعضا ب. نوک پيکان حمله رژیم مثل هميشه متوجه دانشجویان شد. آذربایجان شود

رژیم می خواست تا بدین . فعال حرکتهای دانشجوئی تنها یک هدف داشت و آن سرکوب حرکت ملی دانشجویان

اما هوشياری جنبش دانشجوئی و طرح روز . وسيله قویترین قسمت از بدنه حرکت ملی آذربایجان را از کار بيندازد

انشجوی آذربایجانی و اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه  اردیبهشت بعنوان روز مستقل د19

آزاد تبریز، آزاد مراغه و آزاد اردبيل و درپی آن اعتراضات گسترده ای که قرار است امروز در دانشگاههای تبریز و 

ن اعتراضات خود به ای. اروميه بر عليه اقدامات شونيسم انجام شود عوامل رژیم را مبهوت و حيرت زده کرده است

 اردیبهشت هفتاد و چهار  بوده و نشان از بلوغ ملی و سياسی دانشجوی 19نوعی زنده کردن مجدد خاطره 

  .آذربایجانی دارد

از سویی دیگر با فعال شدن حرکت ملی آذربایجان دومين تاکتيک سرکوبی رژیم ممانعت و  جلوگيری از پخش 

 ترک ست برای به تاخير انداختن رشد شعور ملی در آذربایجان و سومين تلوزیون گوناز تی وی از طریق ماهواره

تاکتيک که در عين حال کهنه ترین تاکتيک آنها نيز می باشد، فعال نمودن بخش نفوذی اطالعات در داخل حرکت 

 پخش بعضی شانتاژهای اخالقی عليه فعالين. ملی جهت جلوگيری از هرگونه وحدت و اقدام یکپارچه بوده است
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حرکت اگرچه بعنوان یک روش سوخته جهت جلوگيری از مبارزات ملی است اما شونيسم با این عمل به نوعی از 

آخرین مهر ه های خود استفاده می نماید تا بنوعی از همگرایی فعالين جلوگيری نموده و ابهت اخالقی حرکت 

ی فعال در حرکت ملی از پخش هر گونه خبر بنابر این پيشنهاد می شود سایتها. ملی آذربایجان را زیر سوال ببرد

برخورد . و شانتاژ در مورد این مسائل خودداری نمایند تا توپ حریف به طرف ميدان خودشان حرکت کند

  .خونسردانه و توام با آرامش سياست این بخش از عوامل رژیم را با شکست مواجه خواهد ساخت

در این فاز همه ملت آذربایجان . جان وارد فاز نوینی می شودبرابر پيش بينی های انجام شده حرکت ملی آذربای

. جریان خود جوش روز پنجشنبه طرفداران تراکتور سازی خود گواهی بر این ادعاست. شریک و سهيم خواهد بود

من بعنوان یک دانشجو از تمامی فوتبالدوستان آذربایجان و طرفداران محترم تراکتور سازی که به جمع دانشجویان 

حرکت فوتبالدوستهای آذربایجان نشان داد که . سایر فعالين حرکت پيوسته اند صميمانه تشکر می نمایمو 

  .جمعيت ورزشکاران آذربایجان هر زمان در کنار حرکت ملی آذربایجان خواهد بود

در چنين شرایط حساسی از تمامی روشنفکران فعال در حرکت ملی آذربایجان در خواست می شود که مثل 

در این روزها بنظر ميرسد این . ق قلم بدست و با طرح بحثهای تئوریکی از همراهی حرکت غافل نشوندساب

اگرچه قسمت اعظمی از این مسئله در ارتباط . قسمت از فعالين حرکت ملی آذربایجان مثل گذشته فعال نيستند

می توانند با روشهای مختلف و مستقيم با فشارهای رژیم می باشد اما در هر حال نویسندگان ملی آذربایجان 

  .اتخاذ تاکتيکهای جدید ارتباط خود را با فعاالن مردمی حرکت گسترش دهند

حرکت ملی آذربایجان و جنبش دانشجوئی آن نشان داده است که یک حرکت کامال مدنی، دمکرات، آزادیخواه، 

قعيت و شان حرکت ملی آذربایجان هر گونه اقدام بر خالف این اصول باعث افت مو. عدالت طلب و سکوالر است

بنابر این فعالين حرکت بایستی ضمن اقدامات گوناگون و اعتراضات مدنی و گسترده . در سطح جهان خواهد شد

این اقدام ضمن گسترش محبوبيت داخلی و خارجی . با خونسردی تمام از هرگونه عمل غير مدنی تبری جویند

لمپنيزمی که آگاه و یا نا خودآگاه با .  آذربایجان جلوگيری خواهد نمودحرکت از افتادن حرکت ملی بدست لمپنيزیم

  .عمل خود در راستای منافع شونيسم گام برداشته و از مردمی شدن حرکت ملی جلوگيری خواهد نمود

همچنين پيشنهاد می شود دانشجویان فعال تورک در سراسر ایران با ایجاد یک سایت اینترنتی مخصوص به 

ما آذربایجانيها تاریخ را بوجود . وئی آذربایجان اخبار و تحليلهای دانشجوئی را در آن منتشر نمایندجنبش دانشج

در طول سالهای اخير جنبش دانشجوئی آذربایجان . می آوریم اما از ثبت و ضبط و نوشتن تاریخ غافل هستيم

 جنبش دانشجوئی از کم و کيف مراسمهای زیادی برگزار نموده است اما به جرات می توان گفت که نسل جدید

این بی اطالعی باعث عدم استفاده دانشجویان جدید از تجارب دانشجویان قدیمی و فارغ . آن بی اطالع است

حلقه اتصال در داخل جنبش دانشجوئی می بایست . التحصيل شده و بعضا دوبار ه کاریها را سبب می شود

که امکانات اینترنتی و خبری فراوان در دسترس دانشجویان در شرایطی . خيلی قویتر از شرایط فعلی می بود

بعنوان مثال سایتی زیر عنوان . آذربایجان وجود دارد ایجاد چنين سایتی مشکل بنظر نمی رسد

com.oyrenci.www آذربایجان ایجاد  می تواند بعنوان یک سایت مستقل خبری و تحليلی برای جنبش دانشجوئی

  . شود

  

  1385 اردیبهشت 26سه شنبه، 

  ع دانشجوی دانشکاه تبریز.مهدی
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  دو خبر خيلی  فوری

  

 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز در زمان مخابره این خبر در اعتراض به عمل موهن 2000بيش از 

  هندروزنامه رسمی ایران در مقابل دانشکده دارو سازی تجمع کرده و شعار ميد

  منيم دیليم اولن دئييل فارس دیلينه چونن دئييل 

حضور . دانشجویان جهت برگزاری مراسم بعد از دقایقی بسمت تاالر وحدت حرکت خواهند نمود

اميد است با دریافت عکسها و تصاویر . نيروهای حراستی در بين دانشجویان چشمگير می باشد

  .مراسم آنها در اختيار رسانه ها قرار کيرد

  

  انشگاه تبریزد

  12.30 ساعت 1385 اردیبهشت 26سه شنبه، 

  

  

 در پي اعتراض به انتشار مطالب موهن بر عليه تورآها در روزنامه ايران

 

  !کنندهای تهران تجمع اعتراض آميز برگزار میدانشجويان تورک دانشگاه

 

 22/02/1385ی کودکان مورخه های تهران در پی درج مطلب توهين آميز ويژه نامهدانشجويان تورک دانشگاه 

 مقابل 13:30 الی 12:30 از ساعت 27/02/1385ی ها فردا روز چهارشنبه مورخهی ايران نسبت به تورکروزنامه

در اين تجمع اعتراض آميز تمامی شرکت . درب اصلی دانشگاه تهران تجمع اعتراض آميزی برگزار خواهند کرد

-فاشيستی-های شووينيستیی نمادی از سياسترا به مثابه» يرانا«ی کنندگان به عنوان اعتراض روزنامه

 .  آپارتايدی فارسی به آتش خواهند کشيد

، »الزهراء«، »رجايی«، »بهشتی«، »عالمه طباطبايی«، »شريف«، »تهران«های دانشجويان تورک دانشگاه

تربيت «، »تربيت معلم «،»علوم پزشکی«، »انقالب اسالمی«، »امير کبير«، »علم و صنعت«، »امام صادق«

  . ، و جمعی از دانشجويان دانشگاه آزاد در اين تحصن اعتراض آميز شرکت خواهند کرد»مدرس

الزم به ذکر است که محل تجمع و حرکت به سمت درب اصلی دانشگاه تهران برای دانشجويان دانشگاه تهران از 

رف دانشجويان دانشگاه تهران تدارک ديده شده ای از طهمچنين بيانيه. ی ادبيات خواهد بودمقابل دانشکده

های انجام شده، جمعی مضافًا اينکه، بنا به هماهنگی. است که در آن اين عمل فاشيستی محکوم خواهد شد

  .از نمايندگان مجلس نيز در اين تجمع حضور خواهند داشت

  

  جمعی از دانشجويان تورک دانشگاه تهران

26/02/1385  

 
  .....ماستاکنون توپ در زمين 

 
کند و وقتی بعدًا معذرت خواهی شود،  یعنی فکرش اینگونه کار میوقتی هميشه کسی مرتکب اشتباه می

  ....خواهد طرف مقابل را بدون هيچ رودربایستی خر کندکند یعنی میمی
ه نامه صاحب امتياز هفت(اهانت روزنامه ایران و گفتگوی وکيل الدولت تبریز آقای دکتر محمدحسين فرهنگی 

  . آور استواقعًا شرم) ميثاق تبریز
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شود و حذر ای که از پول دزدیده شده از جيب ملت آذربایجان چاپ میایشان به عوض مخاطب قرار دادن روزنامه
کردن آن از تکرار اینگونه اعمال، ملت آذربایجان را خطاب قرار داده که فریب نيروهای حساس به منافع ملت 

  .دآذربایجان را نخورن
  ....اکنون توپ در زمين ماست

-های فارس باید گفت که کار از کار گذشته است، ما فریب منافع ملت خود را خوردهبه امثال ایشان و فاشيست
بر تمامی جوانان و فعالين فرض . زندگی کنند" انسان آذربایجانی"خواهد به عنوان یک ایم، آذربایجانی می

فرصت بسيار ... ی خود را در جهت تنویر اذهان عمومی، به کار بندیمهاتا تمامی تالش) واجب است(است 
  ....مناسبی پيش آمده است، تا روی به ملت خود چهره عریان شوونيست را نشان دهيم

برید، بار دیگر مار فاشيستی فارس از النه بيرون آمده است، برای شوونيست چند سالی بود که با پنبه سر می
  .... ز دم آن گرفتزخمی کردن مار باید ا

  ...... این فرصت را از دست ندهيم

  ایلقار مرندلی 

 1385 اردیبهشت 26سه شنبه 

 
 اخبار از مراغه

  

دانشگاههای کشور امروز به اطالع رسانی در  دانشگاه آزاد مراغه نيز همگام با سایر دانشجویان ترک دانشجویان

  داختندروزنامه ایران پر انسانی مطالب شوئونيستی وضد مورد

نمایند وبه این عمل روزنامه ایران اعتراض   اقدام به تجمع13ساعت  دانشجویان قصددارند فردا چهارشنبه راس

 کنند

  .جوش وخروش به سر بردند را در توهين شونيست ایران امروز مشاهده دانشجویان دانشگاه مراغه پس از

  

 ارالرتبریز دانشگاهيندا ایران گونده ليگينه قارشی وئریلن شع

  

 دوام 26/2/1385 قده ر سه شنبه گونو 14 دان باشالیاراک ساعات 11.30 نفرليک متينگ ساعات 6300

  و ئریلن شعارالر ایچينده بونالر گوزه چارپيردی. ائتميشدیر

  هارای هارای من تورکم

  آزادليق آزادليق

  تورکون دیلی اولن دئييل فارس دیلينه چونن دئييل

   ائرمنی محکوم اولسونتوتوالنالر آزاد اولسون

  گونش هله سونمه یيب تورکون دیلی اولمه یيب

  یاشاسين آذربایجان

  / دفعه آذربایجان ميللی مارشی اوخونموشدور2بو متينگ ده 

  

    الف.ویرنجی سی، حسيناعلوم تربيتی , تبریز دانشگاهی

   نهاردان سونرا1385 اردیبهشت 26سه شنبه 
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  يبيانيه شماره يك جمعيت اسالم

  ...افسوس وصد افسوس

 ..…باز هم تحقير وباز هم نيرنگ وباز هم .تا آي بايد افسوس خورد و هيچ نگفت

   !سكوت تاآي؟

  .بار ديگرشوينيست چهره ي زشت وپليد خودرا ازپشت پرده هاي ريا و عدالت وآزادي هويدا ساخت

  دانشجويان عزيز وانسانهاي خردمند ومنصف 

اريبهشت ماه روزنامه ي 22داو سيما ،  شوينيست درروزنامه ها نيز رخنه آرد روز پس از توهينات وتحقير هاي ص

در اين . ايران اقدام به چاپ آاريكاتور مغرضانه اي آرد آه ذهن انسانهاي آزاد انديش را به ستوه ودرد مي آورد 

ي جواب باز در شماره ما شاهد آن هستيم آه به هويت  وفرهنگ ملتي عظيم اهانت شده است و اين سوال ب

  !!اذهان تداعي مي شود براي چه وتا آي؟؟

آيا روزنامه هاي آذربايجاني توقيف مي شوندتا روزنامه هاي ديگردرفضايي بهتر رسالت خود را به انجام  رسانند 

  !!؟؟

آيا رسالت آنان اهانت به شعوروحيثيت انسانهاست واي بر آساني آه راز بقاي خويش را درتحقير ديگران مي 

  انند وايمان به انسانيت خود را به دشمن مي فروشند؟ د

از سوي غير _جمعيت اسالمي دانشجويان دانشگاه زنجان همچنان آه در قبال توهين نشريه ي دانمارآي 

به ساحت پيامبر اعظم واعتقادات مسلمانان را محكوم آرده اين بار _مسلماناني آه داعيه حكومت علوي ندارند 

نه روزنامه ايران را آه درجمهوري  اسالمي اجازه نشردارد را محكوم آرده وخواهان توقيف نيز اين عمل قبيحا

وباز هم سئوال آه چه دستهايي در پشت پرده وجود دارد آه مي خواهد شيعيان .روزنامه ضد ايراني ايران را دارد 

 چه سودي براي آنان وجود دارد؟؟. ومسلمانان تورك ايران راتحقير آند

 

  1385 اردیبهشت 26 سه شنبه

  

گزارشي ازوحدت و یکپارچگی دانشجویان آذربایجانی دانشگاه تبریزجهت اخذ مجوز اعتراض 
 1385 اردیبهشت26برای روز سه شنبه 

.  بعد از ظهر در جلوی ساختمان ریاست جمع شده اند3 نفراز دانشجویان دانشگاه تبریزدر ساعت 100حدود 
به همراه دارند که در آن از ریاست دانشگاه خواسته شده تا به آنها مجوز  امضا 3500آنها طوماری بابيش از 

تجمع به خاطر شعار فاشيستی تيم ملی فوتبال، توهين روزنامه ایران و کاریکاتور هفته نامه بازار کار داده 
یيس به اما نگهبان ساختمان ادعا می کنند ر. دانشجویان درخواست مالقات ریيس دانشگاه را کرده اند. شود

 .خاطر توهين روزنامه ایران برای جلسه ای اضطراری به استانداری رفته اند و دانشجویان باید برگردند

   عصر است5االن ساعت  

  .رفته رفته به تعداد دانشجویان افزوده می شود

ت در ساع.  دقيقه به نشانه بی اعتنایی هيچ مسئولی برای شنيدن حرف دانشجویان نيامده3:30تا ساعت  
 3 حاج آقا عادلی معاونت حراست دانشگاه تبریز به دانشجویان دستور دادند که ساختمان را ترک کنند و 3:30

 100اما دانشجویان امتنا می کنند چراکه اعتقاد دارند این . نفر از دانشجویان به عنوان نماینده به اتاق او بروند
  . هستند3500نفر نماینده بيش از 

آقا به پایين آمدند و دستور ترک ساختمان را به دليل جلسه اضطراری ریيس دانشگاه در  حاج 3:50در ساعت  
آنها تجمع داشجویان در ساختمان ریاست و نشنيده گرفتن حرف های وی را . استانداری به دانشجویان دادند

  .عتنا نمی کنندولی دانشجویان ا. غيرقانونی دانسته و دانشجویان را به برخورد جدی با آنان تهدید کردند
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دکتر حرفهای حاج آقا عادلی را تکرار می .  دکتر جعفرزاده در جمع دانشجویان حاضر شدند4:30در ساعت 
رفتار زننده ایشان با دانشجویان را . دکتر خيلی کم حوصله تشریف دارند. کنند و بچه ها حرفهای قبلی خود را

  .نمی شود هيچ جور توجيه کرد

مبنی بر نوشتن اعتراضيه به وزارت فرهنگ و ارشاد توسط دکتر سرورالدین ریاست ده دقيقه قبل نامه ای 
یا دکتر در اتاقشان هستند یا اینکه . نامه هنوز خيلی داغ است. دانشگاه به پيش دانشجویان آورده شد

 تمام نامه تاریخ و شماره هم ندارد چراکه کارمند دبيرخانه حضور ندارند و وقت اداری. امضایشان جعل شده
  . شده است

   عصر است 6االن ساعت   

  .تعداد دانشجویان خيلی بيشتر شده

 به ساختمان ریاست وارد 5:25دکتر علوی معاونت دانشجویی دانشگاه و عضو هيئت رئيسه در ساعت 
دکتر با وجودی که قرار است نقش آدم های خوب را بازی کنند ولی نه از اعتراضيه دکتر سرورالدین . شدند
به هر . انگار نه انگار که ایشان عضو هيئت رئيسه دانشگاه هستند. دارند ونه از علت حضور دانشجویانخبر 

حال مدیر خوب ما اول به درد دل دانشجویان گوش می کنند، بعد از دست فاشيست ها عصبی می شوند و 
ضای خود خواستار محاکمه ایشان در نوشته زیر ام. بعد برای تصدیق کار بچه ها زیر طومار را امضا می کنند

اما چه فایده که دانشجویان را هيچ . ولی از دانشجویان هم می خواهند برگردند. عوامل روزنامه می شوند
ایشان هم زیر . حاج آقا عادلی هم نرمتر شده اند. چيز غير از حضور دکتر سرورالدین نمی تواند قانع کند

 افزایش هر لحظه دانشجویان فشار ها به مسئولين  .ندمسئولين کالفه شده ا. طومار را امضا می کنند
  .انگار دانشجویان تصميم گرفته اند تجمع را زودتر از موعد مقرر شروع کنند. بيشتر می کند

  است  عصر7االن ساعت   

دکتر . "دکتر علوی به دانشجویان التماس می کنند.  پخش شده آبميوه  بين دانشجویان کيک و6:15ساعت 
.  هم سر کار حاضرند و مسلما خيلی خسته خواهند بود6هستند و از صبح ساعت   مریضسرورالدین

  "..کنم بروید من حتما مجوز تاالر وحدت را شخصا برایتان می گيرم خواهش می

گروه مهندسی صنایع و مشاور سياسی سابق استاندار به ساختمان   مهندس بانان مدیر 6:20ساعت 
به هر حال مهندس بعد . چرا که نه کادر اداری حضور دارند و نه رئيس. م نيستمعلو برای چه.  آمدند ریاست

نویسنده مقاله  دیدن دانشجویان و جویا شدن علت، زیر طومار را امضا کرده و یادداشتی مبنی بر محاکه از
   .نوشته و به طبقه باال رفتند

. ا کوتاه نيایند بلکه جسور تر هم بشوندهيجان آن باعث شده دانشجویان نه تنه  و افزایش تعداد دانشجویان
شده اند  دانشجویان متذکر. دقيقه پيش برای حضور دکتر سرورالدین ضرب االجل تعيين کرده اند 5 دانشجویان

  ....  باید استاندار7:30در صورت عدم حضور دکتر سرورالدین تا ساعت 

   است8:15االن ساعت   

دکتر مثل . در جمع چندین صد نفری دانشجویان حضور یافته اند  دقيقه است که20دکتر سرورالدین حدود 
بعد . خط و نشان کشيدن می کنند اول شروع به . بدهکار هم هستند این بار هميشه عصبانی هستند ولی
..." هستيم توهين شده و (!!!) شما آذری ها برای ما هم که جزئی از. " این عمل را محکوم می کنند

به هر حال بعد از سخنرانی دکتر . دکتر حرفش را پس بگيرد کنند ولی سابقه ندارددانشجویان اعتراض می 
  ..... پرداخته و نسبت به عدم توجه دکتر به خواسته های آنها دانشجویان به تشریح ماجرا

   است 9االن ساعت   

ر تهيه شام برای  نفر از دانشجویان مامو45. ساختمان را ترک کرده اند دکتر سرورالدین حدو ده دقيقه پيش
 دانشجویان جمع های کوچک چند نفره.  نفر حدس زده می شود900تعداد دانشجویان . اند دانشجویان شده

اما عمده بحث  .جک می گویند ، بازی می کنند، خاطره می گویند. تشکيل داده و خود را مشغول کرده اند
عده ای روزه سکوت را .است شار بيشتردانشجویان یافتن راهی برای سریع تر رسيدن به هدف و اعمال ف

مامورین حراست واقعا مانده اند که چه  . ... پيشنهاد می کنند، عده ای تجمع غيرقانونی را و تعدادی هم
می کنند دانشجویان را راضی به بازگشت به اتاقهایشان بکنند،  به جمع بچه ها اضافه می شوند تالش. کنند
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تنها . اما چه فایده تصميم اول گرفته شده و غير قابل تغيير است. کنندالتماس می  اشک تمساح می ریزند،
  که آنا را راضی می کند گرفتن مجوز است چيزی

   است 10االن ساعت  

برای چندمين بار از دانشجویان خواهش می کنند که . می دهند حاج آقا عادلی خيلی خسته نشان
می دهيم تا هر طور ... ليغات اعم از کاغذ، دستگاه کپی و به شما کليه وسایل تب ما. "ساختمان را ترک کنند

. می کنم دوستان من خواهش. فقط بروید استراحت کنيد تا فردا سرحال باشيد. خواهيد تبليغ کنيد که می
تصميمی است که گرفته  . چه فایده اما.) ما هم از صبح سر پا هستيم و خيلی خسته... خواهش می کنم 

  .تغيير یابدشده و محال است که 

انگار نقشه هایی در . این کار ایشان دانشجویان را خوشحال کرده. ترک کردند حاج آقا برای صرف شام جمع را
  .دارند سر

  است  شب11االن ساعت  

اوزون کيمی ".دانشجویان آرام آرام شروع به خواندن ماهنی می کنند  بعد از رفتن حاج آقا عادلی10ساعت
  ... و..." بو قاال داشلی قاال، جينقلی داشلی قاال " ،"... ینوقارليدیر اوجا داغالر

آقا رسيدند و شروع  حاج  اما در وسط مارش. خواندن مارش ملی کردند  دانشجویان شروع به10:15ساعت 
   .به انتقاد و نصيحت کردند

. ده اندبه خوردن شام به همراه مامورین محترم حراست کر دانشجویان شروع.  شام رسيد10:40ساعت 
 نفر است چرا که تهدادی از دانشجویان ساندویچ خود را با 900از  مطمئنا تعداد دانشجویان بيشتر

  .اند دوستانشان نصف کرده

   نصف شب است12االن ساعت  

حاج آقا . باالخره قول دادند که صبح حتما مجوز به آنها داده شود  حاج آقاعادلی تسليم شدند و11:10ساعت 
تعدادی از دانشجویان کليه صحبت های . اگر رئيس مجوز ندهند حتما استعفا می دهند که درتاکيد کردند 

شدند به  دقيقه مشورت باالخره راضی10دانشجویان ناراضی هستند ولی بعد از . آقا را ضبط می کنند حاج
وز به پيش ریيس برای گرفتن مج  نفر به نمایندگی از تمام دانشجویان صبح5قرار شد . تجمع خود پایان دهند

  .بيایند

چندین ده اتوبوس برای . نماینده ها تعيين شدند. تمام شد  تجمع هزار نفری دانشجویان11:30ساعت 
  .ها آمده اند رساندن دانشجویان به خوابگاه

  .دانشجویان هویت طلب دانشگاه تبریز خبر می دهد همه چيز از یک روز به یادماندنی برای

  ، دانشگاه تبریز1385هشت  اردیب25نصف شب دوشنبه 

  

  اخبار جدید از جنبش دانشجوئی آذربایجان

  

  زنجان دانشگاهيندان خبرلر

 

گئچن ایلده توره نن چتينليکلردن سونرا زنگان دانيشگاهينين اوشاقالری بير کز ده جيسارتله اعتراض بایراقالرینی 

شيب و او مکتبده ایللر یئره دوشمه ین بایراغی بو آنالر اویرنجی لر بير ميتينگ ایچين حاضيرال.قالدیرماقدادیرالر

شهرده ده ميللی حرکتين چاليشقانالری خبرلری آالراق بير شکيلده اعتراضالرا قاتيلماق هوسينده .یئللندیریرلر

  .دیرلر
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رکين ین یازیسی و کاریکاتورو اینانيلماز قده ر آجی و چ"ایران."بير بویوک تعجب و حيرت ایچينده خبرلری ایزله یيرم

آرتيق بيزیم ميللی کيمليگيميزه اهانت اولوب و بو .ایران دوولتی داها نه نيت ایله بو ایشی گوروب بيلمه یيرم.دیر

اینسانين  مسلمان. هله دوولت عذر ایسته مه یيب.لحظه یه کيمی فارس آیدین سایتالری خبرینی ده یازمایيبالر

  . ده ساکيت دیرلرهله قم مالالری  حئيوانا بنزه تمه سی قارشيسيندا

اعتراضالرین داوامی .سياستين مئيدانينی و دسيسه سينی تانيریق ایندی ایرانچی.بيز و بيز  :گئنه بيزیک یالنيز

 حئيوان  فارسچی الر نفت قوخولو اوتاقالردان بيزی.و خياوانالر بيزیم مئيدانالریميز اليميزین سيالحی دیر

لو شهرلریميز و کندلریميزین مئيدانالریندان باغيرماق حاققيميزی هئچ تانيتدیرماغا چاليشساالر بيز ده درد قوخو

  .عاغيال و قورخویا ساتمایاق

گلين شهر مئيدانالریميزی تاریخيميز قاالسينا باغالیيب اعتراضالریميزی .بویوک مئيدانيميز بابک قاالسی دا یولدلدیر
  .اساسلی و مدنی شکليده دونيایا ائشيتدیره ک

  
  1385 اردیبهشت 27 چهارشنبه سعيد متين پور

 
  

 برگزاري تريبون آزاد دانشجويي دردانشگاه زنجان در اعتراض به شوئونيزم فارس

دانشجويان ترك دانشگاه زنجان در مقابل دانشكده آشاورزي اين دانشگاه اقدام به برگزاري تحصن وبرگزاري 

ون آزاد دانشجويي نمودنداين اعتراضات در اعتراض به اقدام موهن روزنامه شوئونيست وفاشيست ايران در تريب

درج آاريكاتور توهين آميز به ترآها صورت ميپذيرد الزم به ذآر است آه اين تجمع خود جوش بوده و به گفته 

 اعدام سيد هاشم آغاجري است و شاهدان عيني بزرگترين تجمع دانشجويي پس از برگزاري اعتراضات به حكم

 نفر از دانشجويان ترك دانشگاه زنجان گرد هم آمده اند تا به شوئونيسم فارس 1000 نفر الي 700در آن حدود 

اولوم اولسون "وايادي آن در روزنامه هاي رسمي وصداوسيماو حكومت اعتراض آنندشعار محوري اين تجمع 

  .است"تورآون ديلي اولن دئيل فارس ديلينه دونن دئيل"و)"رسمرگ بر شوئونيزم فا(فارس شوئونيزمينه 
 
  

  خبر از دانشگاه قزوین
 

 بسمه تعا لي
   

  بيانيه دانشجویان ترک دانشگاههای قزوین 
   

آشور ايران مملكتي است با انواع   قوميت ها و فرهنگ هاي مختلف  آه با وجه اشتراك دين اسالم  همگي در 
نقش به سزايي ' ميليون پراآندگي جمعيت 35ارند  مخصوصا ملييت ترك با بيش از راه وحدت آشور گام بر مي د

  .در حفظ و صيانت از آشور و انقالب اسالمي در طول سالياني متمادي وجنگ تحميلي داشته اند 
ا  ولي اين رشادت ها  و جانفشاني هاي  فداآارانه فرزندان غيور آذربايجان در حق اين مرز وبوم هميشه و همه ج

با بي مهري  و ناسپاسي   عده اي خاص  آه اآثريت امكانات اعم از سرمايه هاي ملي  و رسانه هاي جمعي را 
) جمعه(درحيطه اقتدار خود دارند مواجه گرديده است   آه مورد اخير آن در اقدامي وقيحانه از طرف روزنامه  ايران

ه دار با فرهنگي سرشار از عزت و افتخار آه جاي به وقوع پيوسته است تشبيه ميليو نها انسان اصيل و ريش
جاي آن نشان از مردانگي و غيرت وحميت دارد به موجودي بي ارزش و نجس آن هم در روزنامه اي آه خود را 
رسانه اي همگاني ميداند و امتياز آن متعلق به سازمان خبر گزاري جمهوري اسالمي است   چه منطق و دليلي 

؟ آيا جز اين نيست آه عده اي بي ارزش بي مقدار آه نه فرهنگ غني دارند و نه گذشته ميتواند داشته باشد 
  . اي معلوم  اين اقدامات را در جهت لگد آوب آردن عزت و شرف ملتي با پيشينه فاخر تاريخي انجام مي دهند

ر واقع اين  قبيل اعمال در راستاي البته اين اولين اقدام اين قبيل افراد نبوده و آخرين اقدام آنها نيز نخواهد  بود  د
يك مسير فكري آه از مدتها قبل بوده و همچنان ادامه داشته و از اوايل سال جديد نيز شدت گرفته است به گونه 

  . اي آه در سال جديد ملت ترك انواع و اقسام اهانت ها را به خود ديده است 
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تيمي آه شناسه آشوري با !!! ستارگان پارس" :دازسویی دیگر بحث شعار تيم ملي در جام جهاني مطرح ميشو
  . قوميت نه تنها فارس بلكه با قوميت هاي غير فارسي آه از لحاظ جمعيت بيشتر از فارس زبانان مي باشد 

در شرايطي آه ما به علت حرف زدن به زبان مادري خود هر روز لقب پان را نسبت به خود مي شنويم نمي دانيم   
  قبيل  برخورد ها و شعارها را مي دهند چه بايد بناميم ؟؟افرادي را آه اين 

وقتي آه مجري تلويزيوني در برنامه صندلي داغ آه نه ربطي به تاريخ دارد و نه مجري اش تاريخ دان است بحث 
ان آذري بودن ترآهاي ايران را مطرح مي آند بايد هم   انتظار چنين توهين وقيحانه  از جانب روزنامه اي همچون اير

دريغ از !! را داشت روزنامه اي آه پوزش خود را با تصحيح همراه ساخته و اين توهين را يك اشتباه چاپي مي داند
  . اين آه بداند حنايش ديگر رنگي ندارد 

ما دانشجويان ترك دانشگاههاي استان قزوين هم صدا با دانشجويان ترك سراسر آشورعذر خواهي رسمي 
ن از ملت شريف ترك    را خواستاريم و   اين قبيل افراد را به مطالعه تاريخ مقامات مسئول موسسه ايرا

  . آشورهايي چون پاآستان فرا مي خوانيم و نسبت به عواقب اين قبيل اقدامات هشدار مي دهيم 
   

  ) دانشگاه بين المللی امام خمينی ودانشگاه آزاد قزوین(دانشجويان ترك دانشگاههای قزوین
 
 

بيانيه ی نشریه ی یار پاق، ارگان دانشجویان ترک دانشگاه تربيت معلم تهران در محکوميت اهانت 
 روز نامه ی ا

دیر گاهی است که ملل ساکن ایران ظلم ها و تبعيض های بسياری متحمل شده و می شوند و هنوز با دلی پر 

و اما در این ميان سر گذشت ترکهای ساکن ! د و دست و زبان به مقابله به مثل نمی گشایندخون سر به زیر دارن

  !ایران عجيب سرگذشتی است 

  !ملت تاریخ ساز سرزمينی باشی و با جعل و دروغ های به اسم تاریخ انکارت کنند 

  !و توهين یادت نکنند نام آورانت زبانزد زبانها و قلم های دنيا باشد اما در سرزمين خود جز به تحقير 

  .....و...و ! تمام افتخاراتت به نام ایران ثبت شود اما آنجا که از هویت خویش دفاع کنی بيگانه ات خوانند 

آیا الزم است برای چندین و چندمين بار تکرار شود که تاریخ و هویت این سرزمين به مدیریت و قدرت ترکان بنا 

به ! جانی ها برای ایران دل نسوزانند ، چه بسيار بال ها که برسر ایران نيایدشده و هنوز که هنوز است اگر آذربای

  ! چه زبانی باید با شما سخن گفت ؟

این بار نيز دست هميشه گشوده به خيانت شونيست شوم ازآستين مزه پراکنی های روشن فکرانه، برآمده و 

نامشان، هویت و زبان ملتی را که اکثریت " ایران"گروهی ابله و دیوانه ی مدعی ایران دوستی در روزنامه کذایی 

  !نسبی ساکنان این سرزمين را تشکيل می دهند، مورد توهين قرار دادند 

آیا این حقيقت که عمده تاریخ سازان این سرزمين ترکان بوده اند و هنوز هستند چه قدر براین کوته اندیشان گران 

  !ی آورده اندآمده که به چنين دلقک بازی های رقت انگيز رو

آیا برای چندمين بارباید تکرار کرد که خائنين واقعی به ایران، این کوته اندیشان قوم پرستند که کثرت هویتی و 

فرهنگی این سرزمين را انکار می کنند نه آنان که یک چشم به حفظ وحدت ملل ساکن ایران دارند و چشم دیگر 

  !ن دریغ که این حقایق در مغز نداشته ی این مرتجعان نمی گنجد اما هزارا. خونين از تبعيض، نگران هویت خویش
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دیر گاهی است که قوم پرستان کوته اندیش در مطبوعات و تریبون های تبليغی خودشان مدعی ایران ! در یغا

  !دوستی و ملت پرستی می شوند اما آن قدر دیوانه و بی منطق اند که تنها قوم خویش را ملت ایران می دانند 

  ! آیا چه سان باید با اینان سخن گفت؟! که در چه غفلت بی نظيری به سر می برند! غادری

  !آیا این است مزد ملتی که بيشترین هزینه ها را در راه حفظ ایران داده است؟

که ! هنوز بر ملت ما معلوم نيست که چه دستانی گردانندگان چنين تریبون های به اصطالح فرهنگی هستند

  ! به جز فرهنگ انسانیهمه چيز دارند

آیا همگان باید رنج حفظ این سرزمين و اعتالی آن را بر دوش کشند اما فرصت و امنيت حاصل از آن صرف تبليغ 

  !تصورات ماليخوليائی این حضرات شود؟

آیا وقت آن نرسيده است که که مراکزومحافل فکری و فرهنگی این سرزمين تن به گفتمانی سراسری برای 

  !ف با چنين خائنان وخيانت هایشان دهند؟تعيين تکلي

  !آیا نمی فهمند که این رفتارهای حماقت آميزحاصلی جز پراکندگی و تفرقه نخواهد داشت؟

تا کی دلقک های قلم بدست باید پيروان کر و کور پلشتی های توليدی دم و دستگاه وطن سوزان پهلوی 

  !باشند؟

  !اران ميراث شوم در ارگان ها و مراکز به اصطالح فرهنگی باشيم؟تا کی باید متحمل و شاهد حضور این ميراث د

  مه فشاند نور و سگ عوعو کند هرکسی بر خلقت خود می تند: باز می گویيم

اما همصدا با تمام آذربایجانی ها و . و دندان خشم بر جگر صبر خایيده و به این اعتراض نامه بسنده می کنيم

بت به ادامه ی این اقدامات و رفتارهای غيرانسانی و ضد فرهنگی هشدار غيرآذربایجانی های نيک اندیش نس

  !می دهيم

کسی از "ُطرفه اینکه حضرات دو سطری با عنوان دروغين عذرخواهی درج کرده و با پررویی تمام می خواهند که 

ترعيان نموده والبته سفاهت خویش را دراین مثًالعذرخواهی بيش"!!! ، کوه نسازد!کاه) به قول خودشان(این 

این صحنه سازی چنان با خونسردی انجام می ! یاد ميکنند" حساسيت های گویشی"واززبان ملتی با عنوان 

برای به اصطالح دست ! شود گواینکه متن مثًال عذرخواهی کذایی پيش از اهانت نامه ی اوليه آماده بوده است

  !پيش گرفتن برای لت نخوردن

ریم که هنوز شمع خردشان خاموشی نگرفته، مگر به حد مسخرگی و رذالت قضاوت برعهده ی آنانی می گذا

  !. چنين جرثومه های قلم بدست پی ببرند
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  خبر از دانشگاه همدان  
  

  لغو درخواست تحصن دانشجويان تورك دانشگاه بوعلي سينا و علوم پزشكي همدان 

ي چاپ مطالب اهانت آميز در روزنامه ايران و نيز موج جديد دستگيريهاي فعالين آذربايجان ، دانشجويان تورك در پ

دانشگاههاي بوعلي سينا و علوم پزشكي همدان همراه با دانشجويان ساير دانشگاهها خاستار برگزاري 

فت شديد مسئولين دانشگاه مواجه تحصني اعتراض آميز بودند آه در مرحله درخواست مجوز براي تحصن با مخال

گفتني است چندي پيش و بعد از برگزاري همايش علما و فالسفه آذربايجان به همت دانشجويان تورك . شد 

دانشگاه بوعلي سينا ، انجمن ادبي ترآي اين دانشگاه طي نامه اي از طرف مسئولين دانشگاه تهديد به دوري 

ت اسكن نامه مذآور به اطالع ملت آذربايجان و تمام وجدانهاي آگاه قابل ذآر اس. از اعمال سياسي شده است 

   .خواهد رسيد 

 آيدين يئنيلمز: يازان 

  خبر در مورد گزارش عف بين الملل در مورد مصطفی عوض پور

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130472006  
URGENT ACTION  

Iran: Arbitrary arrest/ incommunicado detention/ torture and ill-treatment: Mostafa 
Evezpoor (m), aged 25, member of the Azeri Turk minority community  

PUBLIC AI Index: MDE 13/047/2006  
05 May 2006 

 
UA 120/06 Arbitrary arrest/ incommunicado detention/ torture and  
ill-treatment  

 
IRAN Mostafa Evezpoor (m), aged 25, member of the Azeri Turk minority  
community 

 
Mostafa Evezpoor is detained incommunicado, at an undisclosed location which is  
believed to be a detention facility run by the Ministry of Intelligence in  
Tabriz. It is feared that he is being tortured. 

 
According to reports, Mostafa Evezpoor was arrested at his home in the city of  
Tabriz, East Azerbaijan province, on 6 April with his 16-year-old brother  
Morteza. Their younger 14-year-old brother, Mohammad Reza, had been arrested  
earlier that day by officials from the Ministry of Intelligence, while writing  
the following slogan on the wall: "I am a Turk and my language is Turkish". He  
was taken to a Ministry of Intelligence facility called Bagh Shomal, where he  
was allegedly severely beaten.  
That night, at around midnight, around 15 officials from the Ministry of  
Intelligence came to the Evezpoor family home. They reportedly did not have an  
entry or an arrest warrant. Nonetheless, they searched the house, and  
confiscated some Azeri-Turkish language books, newsletters, posters, CDs, DVDs-  
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reportedly of the three brothers at nationalist events with other Azeri Turk  
activists, and also some photos and a telephone book belonging to Mostafa.  
Mostafa and Morteza were then arrested. 
Mohammad Reza and Morteza were detained for three days before being released.  
During this time, Mohammad Reza was allegedly tortured, including being  
suspended by his feet for 24 hours, and given no food or water, or allowed to  
use a toilet. 

 
Mostafa Evezpoor remains in detention. His location has not been disclosed to  
his family, who have not had access to him. They managed to catch a brief  
glimpse of him on 9 April, three days after his arrest, when he was apparently  
brought before a court. It is believed that he is detained at a detention  
facility of the Ministry of Intelligence in Tabriz. He has had no access to a  
lawyer, and it is feared that he is being tortured in detention. 

 
Amnesty International believes that Mostafa Evezpoor may be a prisoner of  
conscience, detained solely on account of his peaceful activism for the rights  
of the Azeri Turk minority in Iran. If this is the case, he should be  
immediately and unconditionally released. Otherwise, he should be promptly  
charged with a recognisably criminal offence and given a prompt and fair trial. 

 
BACKGROUND INFORMATION 
Iranian Azeri Turks, who are mainly Shi’a Muslims, are the largest minority in  
Iran, believed to constitute between 25-30 per cent of the population. They are  
located mainly in the north and north-west of Iran. As Shi’a, they are not  
subject to the same kinds of discrimination as minorities of other religions,  
and are well-integrated into the economy, but there is a growing demand for  
greater cultural and linguistic rights, including implementation of their  
constitutional right to education through the medium of Turkish. A small  
minority advocate secession of Iranian Azerbaijan from the Islamic Republic of  
Iran and union with the Republic of Azerbaijan. Those who seek to promote Azeri  
Turkish cultural identity are viewed with suspicion by the Iranian authorities,  
who often accuse them of vague charges such as "promoting pan-Turkism". 

 
At the end of June 2005, scores of Iranian Azeri Turks participating in an  
annual cultural gathering at Babek Castle in Kalayber were arrested. At least  
21 were later sentenced to prison terms of between three months and one year,  
some of which were suspended, reportedly after conviction of charges such as  
"spreading propaganda against the system" and "establishing organizations  
against the system". Some were also banned from entering Kalayber for a period  
of 10 years. On 30 March 2006, Azeri activists Ebrahim Rashidi and Maharam  
Kamrani, who is the brother of lawyer and Human Rights Defender Saleh Kamrani,  
were arrested. They were released on bail on 18 April, and are due to be tried  
on the charge of "acting against national security". (See UA 86/06, MDE  
13/043/2006, 2 May 2006 and follow up). Azeri activist Saleh Malla Abbasi is  
detained incommunicado at a detention facility run by the Ministry of  
Intelligence in Tabriz, following his arrest on 17 April 2006 (See UA 115/06,  
MDE 13/045/2006, 3 May 2006). 
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Güney Azerbaycan Üniversitelerinden Xeberler 

 

Tebriz ve Urmu Üniversitelerinde Fars şuvinizmine qarşı geçirilen mitingde Güney Azerbaycan 

öyrencileri İştirak etdiler. Bu miting 16.05.2006 tarixinde bu iki üniversitede keçirildi. Bu mitingden 

aldığımız şekiller aşağıda görülmekdedir. Verilen sloganlar içinde Türk kimliğine qarşı olan heqaretler 

pislenilmişdir. Tabriz Üniversitesinde 6000 ve Urmu üniversitesinde 2000 öyrenci iştrak etmişdir. Ayni 

mitingle başqa Üniversitelede elecede Tehran Üniversitesi ve Zencan Üniversitesinde geçirildiği 

bildirilmişdir. Öyrenci aktivistlerin yorumlarına esasen bu mitingler gelecek günlerde daha da çox 

olabilir. Bildirilmeidir ki İran mediyası terefinden bu xeberler baykot ounmaktadır.  

 

17.05.2006 

Tebriz Üniversitesi  

 

Mitinglerde verilen Sloqaqnlar 

Haray haray men türkem 

Türkün dili ölen değil Fars diline dönen değil 

Yaşasın Azerbaycan 

Ölüm olsun Fars şuvinizmine 

Tutlanlar Azad olsun 

Ya azadlıq ya ölüm 

Qızıl olsada qefesim azaldığa var hevesim 

Ya qarabağ ya ölüm 

 
Tebriz Üniversitesi 
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Urmu Üniversitesindeden  Şekiller  
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  تجمعات دانشجوئی ضمن حفظ یکپارچگی و اتحاد ادامه می یابد: خبر مهم وفوری

 

تصميمات متاخذه در نشست سراسری جمعی از فعالين دانشجوئی دانشگاههای سراسری و 

  دانشگاههای آزاد

جمعی از دانشجویان فعال آذربایجانی دانشگاههای کشور در نشست غير رسمی خود ضمن بررسی شرایط 

کت ملی آذربایجان و با تشکر از همه دانشجویان با غيرت آذربایجانی و تشکر از اتحاد و همبستگی بی موجود حر

مراتب جهت اطالع مردم . نظير شان بعد از بحث و بررسی فراوان همگی بر روی مسائل زیر به اتفاق نظر رسيدند

  .شریف آذربایجان به اطالع می رسد

اردیبهشت بعنوان روز دانشجو در آذربایجان از دانشگاههای تبریز،  19حرکتی که با هدف گراميداشت روز  .1

صنعتی سهند و دانشگاههای آزاد مراغه و آزاد تبریز شروع شده بود با اعتراض به اقدام موهن روزنامه 

دانشجویان تورک و مصصم . رسمی ایران در سایر دانشگاههای آذربایجان وارد مرحله نوینی شده است

 اعتراضات و اعتصابات خود را شدت بخشيده و تا توقيف کامل روزنامه ایران و آزادی دانشگاهای کشور

زندانيان سياسی دانشجو و غير دانشجو به اقدامات و اعتراضات مدنی خود به صورت خودجوش و 

 . متباسب با شرایط مقتضی در هر شهر و دانشگاه ادامه خواهند داد

 می نمایند که با تجمعات اعتراض آميز و مدنی در داخل از سایر فعالين حرکت ملی نيز درخواست .2

 .شهرهای آذربایجان همگام با دانشجویان آذربایجانی پيگير مطالبات برحق و ملی خود باشند

از تمامی سایتهای خبری و رادیو تلویزیونهای منسوب به حرکت ملی درخواست می نمایند که در  .3

داخلی با -شگاهها از سوی رسانه های جمعی دولتیشرایط بایکوت و سانسور خبری حاکم بر دان

انتشار بهنگام خبرهای اعتراضات دانشجوئی حساسيت داخلی و خارجی و سازمانهای بشردوستانه را 

 . به مطالبات ملی، آزادیخواهانه و بحق دانشجویان برانگيزانند

 و همگام با دانشجویان از تمامی آذربایجانيهای خارج از کشور نيز درخواست می نمایيم بنحو ممکن .4

آذربایجانی داخل کشور با اعتراضات گسترده خود چهره کریه شونيزم دولتير ایران را در پيشگاه انسانهای 

 .آزاده جهان افشا و رسوا نمایند

از تمامی دانشجویان منسوب به سایر اقليتهای قومی و به ویژه همزبانان و تورکهای قشقایی، ترکن و  .5

در خواست می نمایيم برادران آذربایجانی خود را در طی این مسير پرخطر تنها شمال خراسان نيز 

 .نگذارند

  گله جک بيزیمدیر

  1385 اردیبهشت 27چهارشنبه 

  
  خبرهایی جدید از جنبش ملی دانشجویان اردبيل 

  تحصن دانشجویان اردبيلی  

شجویان آگاه و هویت طلب آذربایجانی  اردیبهشت ماه دانشجویان اردبيلی همگام با سایر دان27 شنبه و4امروز 

در اعتراض به کاریکاتور موهن و  اهانت  روزی نامه دولتی ایران  به ملت غيور آذربایجان  در جلودانشگاه آزاد 

 دانشجوی فهيم  اردبيلی برگزار شد  500در این تحصن که با حضور بيش از .اردبيل دست به تحصن زدند

  یی نظيردانشجویان ضمن سر دادن شعارها

  

  تورکون دیلی اولن دئييل فارس دیلينه چونن دئييل

  

  یاشاسين آذربایجان
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  آزادليق آزادليق

  

  اؤلوم اولسون فاشيسته

  

            .                                                                                                     اقدام روزنامه دولتی ایران را محکوم کردند

  

با توجه به پلمپ دفتر انجمن اسالمی دانشگاه آزاد اربيل  از سوی مسئولين دانشگاه پس از برگزاری شب شعر 

  .آنا دیليم به بهانه قوميت گرایی در این تحصن به این مورد نيز اعتراض گردید

   ائلشن گونئيلی1385 اردیبهشت 27جهار شنبه 

  
Önemli xeber: Azerbaycan öyrencileri birliklerini qoruyaraq etiraz mitinglerini devam 

etdirecekler. 

 

Azerbaycançı öyrencilerin toplantısında alınan qerarlar 

 

Azerbaycançı öyrenciler bir toplantıda iştirak ederek Güney Azerbaycan durumunu inceleyerek bütün 

mitinge qatılan öyrencilere öz minnetdarliqlarını bildirerek bazi qararlar aldılar. Bu qerarlar aşağıda 

verilmişdir: 

1. Azerbaycan öyrenci günü(19 Ordibeheşt) amacı ile Azerbaycanın Sehend, Tabriz, Azad Tabriz, 

Azad Merğa üniversitelerinde başlanan mitingler yeni bir döeme girmekdedir. Bu mitingler 

İRAN adlı gündeliğin Türklere qarşı heqaret etdigi karikatorin yayımlandıqdan sonra daha artiq 

şiddet tapıb. Bu mitingler adı çekilen üzden iraq gündeliğin bağlanması ve Azerbaycan siyasi 

mehbuslarının(Öyrenciler ve başka milliyetçiler) azadlığına qader medeni bir formada devam 

edecekdir. 

2. Başqa Azerbaycançılardan istenilirki öyrencilere qoşularaq medeni mitinqleri şeherler ve 

kendler içine sürerek öyrencileri bu qutsal yolda yalqız buraxmasınlar. 

3. İranda olan xeberi sansora qarşı butun Azerbaycan web siteleri ve radyo Tv-leri öyrenci 

herekatınını xeberlerini tam zamanında bütün dünyaya ve insan haqları müdafe eden örgütlere 

çatdırsınlar. 

4. Yurd dışında yaşayan bütün Azerbaycanlıları içeride olan öyrencilerle ayni zamanda mitinqler 

qurauaq şuvinizmin çirkin üzünü bütün dünyaya çatdırsınlar. 

5. İranda yaşayan bütün azınlıqları özellikle Qaşqay, Türkmen ve Xorasan Türklerini şuvinizme 

qarşı birliğe çağırırıq. 

 

GELECEK BİZİMDİR 

GÜNEY AZERBAYCAN ÖYRENCİLERİ 

17.05.2006 
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  ور خبری تجمعات اعتراض آميز جنبش دانشجوئی آذربایجان شکست طرح سانس
  

در حاليکه از چند روز گذشته دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای کشور اعم از دانشگاههای سراسری و 
دانشگاههای آزاد اعتراضات گسترده و سراسری خود را بر عليه سياستهای نژادپرستانه رژیم و عوامل رسانه ای 

سایتهای خبری خارج . آغاز کرده اند، اغلب سایتهای خبری به سانسور این خبرها اقدام نمودندشونيزم مذهبی 
از کشور چون بی بی سی، رادیو فردا و سایتهای داخلی بازتاب، آفتاب نيوز، روزآنالین، مهر نيوز، فارس نيوز،ميزان 

از بين رادیوهای خارجی نيز تنها بخش . اقدام به سانسور اخبار جنبش دانشجوئی آذربایجان نمودند... نيوز و 
آذری صدای آمریکا به اطالع رسانی در زمينه این تظاهرات پرداخت اما بخش فارسی این رادیو همسو با سایتهای 

تنها تعدادی از سایتهای داخلی در . شونيزم داخلی و خارجی از پخش اخبار حرکت ملی آذربایجان خودداری نمود
در زیر لينک این سایتها ارائه شده .  محدود اخبار این تظاهرات سراسزی اقدام نمودندبخش خبری خود به انتشار

در شرایط سانسور خبری حاکم از تمامی هوطنان آذربایجانی داخل و خارج کشور درخواست می شود با . است
 دانشجویان ارسال اخبار دقيق و ترجمه شده این تظاهرات به سایتهای خبری دنيا صدای ملت مظلوم و بویژه
  .آذربایجانی را به گوش انسانهای آزاده جهان و بویژه سازمانهای بين المللی مدافع حقوق بشر برسانند

3068=essayId?jsp.news/de.chabar-iran.www://http 

 php.047991/archives/politics/eu.gooya.news://http 

 30797=ID?aspx.body_news_iran/iran/new/com.peykeiran.web://http 

 30799=ID?aspx.body_news_iran/iran/new/com.peykeiran.web://http 

 php.6_04139/05/2006/archives/info.emrouz.www://http 

 
  1385 اردیبهشت 28پنجشنبه   ارسالن، س دانشجوی آذربایجانی  گله جک بيزیمدیر

  

  

  شونيسم را به زانو در می آوریم

سالهای سال است که این ملت شریف تحقير می شود، سالهای سال است که از ابتدائی ترین حقوق خود 

 سال است که از حاکميت و از محروم هستيم، سالهای سال است که به شونيزم اعتماد کرده ایم، سالهای

سالهای سال است که در صدا و سيمای جمهوری اسالمی مسخره این و . تماميت ارضی ایران دفاع نموده ایم

آن شده ایم، سالهای سال است که به جرم ترک بودن در هر منبر و مجلسی تحقير شده ایم، سالهای سال 

، سالهای سال است که زبان و ادبيات شونيزم فارس را از است که متمدنانه با شونيزم گفتمانها گذاشته ایم

مرگ نجات داده ایم، سالهای سال است که با فقر و نداری در آذربایجان ساخته ایم، سالهای سال است که دم 

  .........بر نياورده ایم

. ا مصصم تر می شوداما شونيزم روز به روز پرروتر از گذشته می شود، شونيزم روز به روز برای نابودی فرهنگ م

شونيزم روز به روز حلقه محاصره عليه ما را تنگتر می کند، روز به روز بر تعداد بازداشت شدگان دانشجو و غير 

دانشجوی آذربایجانی افزوده می شود، روز بروز با هزاران مکر و حيله برادران نظامی، انتظامی و امنيتی تورک را 

نمایندگان مجلس تورک زبان را با هزاران مکرو حيله ميخرند، روز بروز سياست بر عليه ما می شورانند، روز بروز 

  ....خائن پروری را گسترش می دهندو 

و سالهاست که من و تو با احترام و با مدنيتر از گذشته به اميد بهبود اوضاع مدارا می کنيم، سالهاست که 

و آنها هر روز بيشتر پيش روی ميکنند اما دیگر سياست سکوت را پيشه کرده ایم، ما هر روز عقب می نشينيم 

  ...........بس است

اینبار نيز . اینبار شونيزم را به زانو در می آوریم، اینبار نشان خواهيم داد که ما از نوادگان ستارخان و بابک هستيم

بگذار . دادبا اقدام مدنی و اعتراضات مسالمت آميز چشمهای بصير دنيا را بسوی آذربایجان سوق خواهيم 
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انسانهای آزاده دنيا در مورد ما قضاوت کنند، بگذار بدانند چه طور می شود در قرن بيست و یکم اقليتی محدود 

زبان اکثریتی خاموش را به سخره بگيرد و حتی اجازه خواندن و نوشتن را نيز به او ندهد و سپس در دنيا پز حقوق 

  !!!!!بشر بدهد

در آمده ایم، پنجره ها را نخواهيم شکست، بانکها را آتش نخواهيم زد، پمپ بنزین اینبار نوبت ماست، ما بحرکت 

بگذار دنيا بداند . ها را نمی سوزانيم، بلکه همه با هم یکصدا فریاد آزادی و فریاد مرگ بر آپاتاید سرخواهيم داد

  .آپارتاید اگرچه در آفریقای جنوبی مرده است اما در ایران تازه جان گرفته است

وبدان که اگر مرا بگيری دوستانم پرچم مرا برزمين نخواهد گذاشت، و باور کن روزی خواهد رسيد که به تمنا و  

چه خوب گفت پدر فرزانه مان مرحوم . گریه خواهی افتاد ولی در آن زمان تاریخ مصرف تو نيز تمام خواهد شد

گون گلر صفحه چونه ر مجبور / ائده سن ایسته سن زور دئيه سن مليتيمی خوار " پرفسور محمد تقی زهتابی 

  .و ایکاش حاال زنده می بود و از نزدیک صدای من وتو را می شنيد" اوالرسان گئده سن

  

  گله جک بيزیمدیر

  1385 اردیبهشت 28 دانشجوی دانشگاه تهران  آیدین ائل سئوه ر  

  
  امه ایرانتجمع عظيم دانشجویان دانشگاه آزاد در اعتراض به کاریکاتور موهن روزن

دانشجویان در این مراسم عالوه بر کاریکاتورهای روزنامه ایران، به انتخاب شعار ستارگان پارسی، شعار مرگ بر 
که اخيرا )و در لباس حرکت ملی(آذربایجان ارامنه و همچنين لجن پراکنی سایت وابسته به مخالفين حرکت ملی 

   اعتراض نمودند  سعی در زدن انگ اخالقی به فعالين حرکت ملی نموده
  

تحصن ضد فاشيستی دانشگاه آزاد تبریز همزمان با سایر دانشگاههای آذربایجان امروز توسط تشکل آرمان 
  .دانشجو ،با همکاری سایر تشکلهای دانشجویی و حضور وسيع دانشجویان این دانشگاه برگزار گردید 

آزاد برگزار گردید ، پس از قرائت بيانيه توسط در محوطه مجتمع دانشگاه 12:30این تجمع اعتراضی که از ساعت 
مجری برنامه و قرئت چندین شعر توسط دانشجویان دبير سياسی تشکل آرمان ، نوید محمدی ضمن اشاره به 

حال ادامه دهندگان این راه اگر فرمانبرداران :اینکه افکار شوونيستی در زمان رشاه به کشور وارد شده ،افزود 
دانند که برای چه و اهداف چه کسانی را پيش می  ند ،جاهالنی هستند که خود نيز نمیمستقيم انگليس نباش

  . برند 
وحيد شيخ بگلو عضو شورای مرکزی تشکل آرمان در سخنانش با اشاره باینکه سياستهای شوونيستی اخيرا 

يم ملی به جام چگونه است که در وقت خطر آذربایجان سر ایران است و هنگام صعود ت: پررنگ تر شده  گفت
  ؟"ستارگان پارسی"جهانی شعار تيم می شود 

بعد از سخنان شيخ بگلو ،دکتر جوانپور رئيس دانشگاه  و حجه االسالم مصلح نماینده نهاد رهبری در 
  . به جمع معترضين پيوستند) شمالغرب کشور(2دانشگاههای آزاد منطقه 

د وی در سخنان خود ضمن محکوم نمودن کاریکاتور یونس زارعيون ،دبير تشکل آرمان دانشجو  سخنرانی نمو
موهن ، آن را یک عمل کامال فاشيستی اعالم نمود و مصاحبه دکتر فرهنگی نماینده تبریز با روزنامه ایران را 
خجالت آور دانست وی همچنين از اعمال فشار بر زائرین قلعه بابک بعنوان سمبل مقاومت در مقابل بيگانگان 

   . اظهار تاسف نمود
دکتر جوانپور رئيس دانشگاه که به جمع معترضين پيوسته بود با اظهار تاسف نسبت به این عمل غير انسانی 
اعالم نمود که مراتب تاسف و تاثر نسبت به این عمل زشت توسط شورای فرهنگی دانشگاه امروز صبح به 

  . شاهد اینچنين عمل وقيحی نباشيمصورت مکتوب به ریاست جمهوری و رهبری ارسال شده و ما اميدواریم دیگر 
االسالم مصلح که جایگاه خوبی در ميان دانشجویان دارد ضمن محکوم نمودن این عمل بی شرمانه اعالم  حجه

این :وی در ادامه گفت . نمود روزنامه نگار ایران آینه را مقابل خود نگه داشته و این کاریکاتور را رسم نموده 
ای که نسبت به برگزاری  دگان رضا شاه پهلوی پيش می برند و آن آقای نمایندهسياست های چرکين را پس مان

االن نيز ) اشاره به فرهنگی(اند؟  همایش ستارخان توسط دانشجویان آنچنان های و هوی انداخته بودند کجا رفته
  . حتما مشغول معامالت سياسی خود هستند 

. ویان بود که با محکوم نمودن این عمل چرکين اشاره نمود ای دبير کانون وحدت دانشج سخنران بعدی صيام گنجه
کشند و حکمی  شوند و روزنامه ها را به تعطيلی می العموم ها که با کوچکترین صدایی پيدا می کجایند آن مدعی

جز تشویش اذهان عمومی و اقدام عليه امنيت ملی بلد نيستند ؟ آیا از این هم بيشتر می توان عليه امنيت 
  دام نمود؟ملی اق

 و 15مسعود لطيفی دبير سياسی انجمن اسالمی نيز با محکوم سياستهای شوونيستی خواستار اجرای اصول 
  .  و حق تحصيل به زبان مادری شد و آرزوی برابری و برادری بدون توجه به مليت را نمود19

  .ن رسيد این مراسم بعد از قرائت شعر آند اولسون ومارش آذربایجان سن سن منيم به پایا
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  :در حاشيه 
  *.در پایان مراسم روزنامه ایران به آتش کشيده شد

   تعطيل شد5کالسهای بعد از ظهر دانشگاه  تا ساعت *
دانشجویان در این مراسم عالوه بر کاریکاتورهای روزنامه ایران به انتخاب شعار ستارگان پارسی، شعار مرگ بر *

که اخيرا )و در لباس حرکت ملی(سایت وابسته به مخالفين حرکت ملی آذربایجان ارامنه و همچنين لجن پراکنی 
  سعی در زدن انگ اخالقی به فعالين حرکت ملی نموده اعتراض نمودند  

  *:شعارهای معترضين اینچنين بود
  یاشاسين آذربایجان 

  آنادیليم اؤلن دئييل باشقا دیله دؤنن دئييل 
  هارای هارای من تورکم 

 فارس دا بيزه قوناق دی-آذربایجان اویاقدی 
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 اخبار جدید از اردبيل 
 

 اردبيلده لئيسانلی نين ائوی و توکانی نظر آلتيندادیر
  

اردبيلده اویره نجيسل حرکاتيندان و هابئله کيمليک سی دی لری نين یایيلماسيندان سونرا، عابباس بی 
 . لئيسانلی نين ائوی و توکانی نظرآلتيندا ساخالنيلير

  . تعداد قارا یاخا مامورالر او یوئره ده آردیجيل دوالنيرالربير 
هابئله شاهيد لرین دئدیگينه گوره  لئيسانلی نين توکانی، خياوانين قارشی طرفيندن ، مدار باغلی دوربين لر ایله 

  . کسينتی سيز گودولور
   !آذربایجان ميللی حرکتی اوز ایگيدلری نين امنيت لریندن غافيل اولمامالی دیر

  
 زمزمه های اعتصاب عمومی  سراسر اردبيل را در بر گرفته است

  
در حاليکه کمتر از یک هفته از انتشار اهانت نفرت انگيز روزنامه ایران عليه ملت آذربایجان و زبان تورکی می گذرد 

می در خشم عمو.دهها هزار نسخه از اهانت نامه روزنامه ایران در بين مردم اردبيل دست به دست می گردد
 .اهانت به حدی بزرگ است که هر شنونده ای را شوکه می کند.حال گسترش است

  . اکنون زمزمه های ضرورت اعتصاب همومی در همه جای شهر شنيده می شود
یاد اوری می شود که روزنامه ایران در روز جمعه گذشته با انتشار کاریکاتور و متنی بسيار متعفن اعالم کرده بود 

   »!ت فارسها به توالت نروند تا تورکها از گرسنگی بميرندبهتر اس« که 
   

oyaq qiz  
 

 لسانی و آزاد به دادگاه تجدید نظرکليبر احضار شدند
 

مطابق احضاریه هائی که آقایان عباس لسانی در اردبيل و اکبر آزاد در تهران دریافت کرده اند این دو فعال حرکت 
  .  به دادگاه تجدید نظر کليبر احضار شده اند15/5/85 و 3/3/85ملی آذربایجان، بترتيب در تواریخ 

سال گذشته، دادگاه انقالب شهر کليبر این دو هویت طلب برجسته را به دليل حضور در قورولتای کبير قلعه بابک، 
  . دست کم به یک سال زندان محکوم کرده بود

    ساواالن ساوچی
  
  

  !ه است ساعت گذشته اردبيل به شدت بمباران شد48طی 
   

  ! طی چهل و هشت ساعت گذشته، شرق آذربایجان، آماج هزاران بمب نورانی و هویت زا قرار گرفته است
جمع ناشناخته ای از فرزندان هویت طلب حرکت ملی آذربایجان، در اقدامی حساب شده، دقيق و شجاعانه، 

  .زیع کرده اند سی دی تصویری افشاگرانه ای را در سطح محال اردبيل تو10.000قریب به 
 دقيقه ای، دردهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی ملت مظلوم آذربایجان، بصورت 80در این سی دی 

  . بيان شده است» حجت هاشمی«واضح و صادقانه ای از زبان یکی از هنرمندان شهير اردبيلی بنام 
نز صداوسيمای مرکز اردبيل محسوب می حجت با لقب مردمی بویوک آقا، محبوبترین بازیگرمردمی برنامه های ط

  . شود
بویوک آقا بعد از مدتها نقش آفرینی در سيمای شوونيسم، همچون آتش زیر خاکسترعمل نمود و بگونه ای 
غافلگيرانه در برابر چشمان مبهوت دشمنان ملت آذربایجان شعله ور شد تا فانوسی گردد برای نجات مظلومترین 

  . و محبویترین ملت دنيا
 اکنون با حضور فداکارانه در برابر دوربين ملی هویت طلبان و پشت کردن به همه مناصب دولتی و مفاخر او

شوونيستی، به افشای مصائب و مظالمی پرداخته است که دانستن آن هر تورک بی خبری را سراسيمه می 
  ! کند

اما اکنون متعاقب بيان تراژیک .  می زدسالها بود که هر شهروند اردبيلی با شنيدن نام بویوک آقا صميمانه لبخند
دردهای ملت آذربایجان، بویوک اقا را تبدیل به سنگ صبوری برای این ملت دربند و سرزمين تحت اشغال آذربایجان 

  . خواهد کرد
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توزیع ضربتی این سی دی ها، به حدی اهالی شهر را دچار هيجان کرده که در حال حاضر هر سی دی در حال 
قطعا این سی دی مرزهای .  سی دی دیگر بوده، رقم موجود در حال تکثير تصاعدی استکپی به چندین

آذربایجان را در خواهد نوردید و تبدیل به فصل مشترکی از شعور ملی، در مسير سخت مبارزه با فاشيسم فارس 
  .   و آپارتاید آریایی خواهد شد

  .ارتاید شده استوسعت هيجان عمومی، سبب وحشت و سردرگمی مامورین رژیم آپ
متعاقب شنيده شدن صدای انفجاراین بمبهای قدرتمند هویت طلبانه ، طرح ضربتی جمع آوری سی دی از طرف 

  . مامورین در اردبيل به مورد اجرا گذاشته شده است
  !اما چگونه می توان حلقه های جيبی سی دی را کشف و ضبط نمود؟

  :ل زده استاطالعات اردبيل به ناچار دست به اقدامات ذی
خود را به ميان مردم فرستاده اند تا مثال از آنها بصورت !) عمدتا شناسایی شده (لباس شخصيهای          -

   !ناشناس در مورد سی دی سئوال کنند
خانه به خانه مراجعه کرده و از اهل منزل می خواهند تا وضعيت خود را در خصوص داشتن یا نداشتن          -

درصورت دریافت جواب مثبت، با . ا دیگر وسایل مشاهده سی دی های تصویری اعالم کنندو ی(!) رایانه
  ! تشر و تهدیدخواهان تحویل سی دی هایی می شوند که خود به کشف آن باور ندارند

 10.000در چندین مورد مامورین با رجوع به منازل مردم اعالم کرده اند که هر سی دی را به مبلغ          -
   !ریداری می کنندتومن خ

سطلهایی را (!) باال است» سی دی های هویت« در برخی محالت که از نظر آنها سطح آلودگی به          -
  ! قرار داده و از مردم خواسته اند که به دست خود، سی دی ها را در این سطلها بيندازند

ن باران رحمتی دریافت و جذب وجود اکنون مردم اردبيل به مثابه زمين تشنه ای، سی دی های هویت را همچو
  . آنها فقط  به شدت نگران امنيت و سالمتی بویوک آقای قهرمان هستند.خود کرده اند

  . بی تردید بویوک اقا می تواند یکی از سمبولهای برجسته هنرمند ملی آذربایجان تلقی شود
  :اکنون این سئوال در همه جا شنيده می شود

  !بویوک اقا هاردادیر؟
  ... هر یئرده دیرسه، آهللا اونو قوروسون، آهللا اونو وطنه چوخ گورمه سين، اهللا اونو کافيرلرین اليندن قورتارسيناو 
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بيانيه و تحليل کانون نشريات دانشجويي آذربايجان در خصوص کاريکاتور موهن روزنامه ايران بر 
 عليه ملت شريف تورک

  
-زمان, تدبير, درايت, ها و مقاطع حساسي وجود دارد که اگر آگاهيدوره, زمانها, يات تاريخي ملتهادر سير ح

هويت ملي و منافع ملي متشکل و متبين , شناسي ملت و نخبگان آن براي صيانت از حيثيتشناسي و موقعيت
هاي آن نسل را حيلوها و سادهکارينشود آن ملت ممکن است دهها سال و حتي صدها سال چوب ندانم

پوشي ملت آذربايجان است که در چند قرن اخير از در حقيقت مصداق عيني اين سخن بدون هر نوع پرده. بخورد
معماري و مدنيت در جغرافياي وسيعي از خاور ميانه اکنون به ملتي تبديل , هنر, ملتي حاکم و توسعه دهنده علم

ترين اند به کثيفها برخوردار بودهت و خيرخواهي آذربايجانيشده است که محکومان ديروز که هميشه از صداق
تازند و دردآورتر آنکه به اصطالح وکيل ملت در مجلس ترين روشها بر حيثيت و هويت ملي آن ميها و رذيالنهشيوه

و چون که انتظار اوليه از وي دفاع از حقوق ملي تورکهاي آذربايجان است در همان روزنامه پليد مصاحبه کرده 
داند دانشجويان به عنوان قشر آگاه و دلسوز ملت آذربايجان به اين لجن پراکني به اصطالح روزنامه ايران مي

العمل نشان خواهند داد قبل از آنکه از بانيان اين لجن پراکني حتي انتقاد ماليمي کند پيشاپيش به عکس
البته در صد سال . زنددگان از احساسات مردم را مياعتراض کنندگان به اين لجن پراکني اتهام سوء استفاده کنن

دادند اخير نمايندگاني از اين طيف اکثريت نمايندگان آذربايجان در مجالس ملي و شوراي اسالمي را تشکيل مي
  !آنها نمايندگان دولتند نه ملت: که دليل آن واضح است

فکران و فعاالن سياسي دويست سال يابي وضعيت وخيم فعلي ملت تورک حداقل نياز به نقد روشنريشه
, جدايي ملت آذربايجان با اشغال روسيه و ظهور روشنفکراني چون فتحعلي آخوندزاده. اخير آذربايجان دارد
احمد , سيد حسن تقي زاده, ايالعابدين مراغهزين, ميرزا يوسف خان مستشارالدوله تبريزي, عبدالرحيم طالبوف

که بر مبناي هويت زباني در اروپا شکل ) Nation-State(ملت -فهوم دولتکه عدم درک دقيق م... کسروي و 
فهميدند و گرفته بود و درک سطحي آنان از مباني مدرنيته و دولت ملي که آن را به مفهوم پيروان شريعت مي

ل اخير ابتدا به انکار هويت ملي آذربايجان در دويست سا, نهايتا مبناي هويت زباني آن را زبان فارسي تعيين کردند
توسط روشنفکران آذربايجاني و سپس بعد از انقالب مشروطه توسط روشنفکران تازه به دوران رسيده فارس و 

  .دولت مطلقه پهلوي منجر شد
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, شان قيد گرديد سرکوبهاي روشنفکران آذربايجاني به ويژه آنان که اسامينتيجه اين ندانم کاريها و حماقت
لجن . دري و انکار موجوديت فيزيکي و معنوي ملت آذربايجان در صد سال اخير بوده استدرب, مهاجرت, فقر, تحقير

, اي که با فکرمشروطه. باشدپراکني اخير نيز ادامه اين روند دويست ساله دوره مدرن در تاريخ اخير آذربايجان مي
 خنجري تبديل شد که ملت ها بهکاريتالش و خون مجاهدان آذربايجاني به بار نشست در نتيجه اين  ندانم

. آذربايجان را که خوش بينانه و ساده لوحانه به انتظار نتايج شيرين پيروزي انقالب نشسته بود مورد هدف قرار داد
نتيجه سرکوب هويت ملي و غرور ملي در دويست سال اخير توسط شوونيسم روسي و آريايي و با همکاري 

ملتي را در روزنامه رسمي دولتي و کثيراالنتشار :  قابل مشاهده استکامل اکثر روشنفکران آذربايجاني به عينه
خيزد و اين نشان ها هيچ صداي اعتراضي بر نميکنند اما از ميان ملت بجز در دانشگاهبه سوسک تشبيه مي

 اغراض و, دهد که شوونيسم آريايي و خود فروختگان آذربايجاني آن به همراه ساده لوحان و فريب خوردگانمي
هايي از اين دست شايد هر از گاهي براي چک اند و لجن پراکنينيات شوم خود را تا اينجا به خوبي انجام داده

 را 1374در سال » طرح تحقيقاتي فاصله اجتماعي«گيرد و کردن ميزان پيشرفت پروژه آسيميالسيون انجام مي
  .انشجويي آذربايجان روبرو شدنيز بايستي از اين دست اقدامات شمرد که با واکنش قاطع جنبش د
ها و درخواست اشد مجازات گونه لجن پراکنيکانون نشريات دانشجويي آذربايجان ضمن محکوم کردن اين

مراغه و , زنجان, اردبيل, اروميه, و همچنين تقدير از فعاالن جنبش دانشجويي آذربايجان در تبريز, براي مسببان آن
, فرصت را غنيمت شمرده به همه فعاالن جنبش دانشجويي آذربايجان, انساير شهرهاي بزرگ و کوچک آذربايج
کند که ديگر دوران تمجيد از فرهنگي و اجتماعي آذربايجان گوشزد مي, روشنفکران و ساير فعاالن سياسي

 در انقالب مشروطه و نوگرايان آذربايجان و ذکر اينکه آذربايجانيان پيشرو نظري و عملي مدرنيته و مدرنيزاسيون
بلکه . اند گذشته است و نتايج خفت بار اعمال اين روشنفکران بر کسي پوشيده نيستآذربايجان و ايران بوده

رحمانه جريانات گذشته و اعمال روشنفکران گذشته بايد بر مبناي هويت و منافع ملي آذربايجان به نقدي بي
زيرا روشنفکران آسيميله . يجان هموار گرددسپرده شوند تا زميته براي طراحي مباني نظري منافع ملي آذربا

گويند چيزي جز تکرار شده آذربايجان حتي در شرايط کنوني نيز آنچه در مورد هويت ملي ايران و آذربايجان مي
, ميرزا يوسف خان مستشارالدوله تبريزي, عبدالرحيم طالبوف, اراجيف بافته شده به دست فتحعلي آخوندزاده

  .نيست... احمد کسروي و , سيد حسن تقي زاده, ياالعابدين مراغهزين
ارائه مباني نظري و عملي گفتمان هويت و منافع ملي مستقل آذربايجان و بازپخش آن در ميان مردم کوچه و 

 ترين اقدامات پيشترين و فوريهاي پوسيده فارسي از آذربايجان ضروريبازار ملت آذربايجان و بيرون راندن گفتمان
هاي دانشجويي و روشنفکران ملي آذربايجان است و اين مسير و شيوه اصلي مبارزه با لجن پراکنيروي جنبش 

  .شوند هيچ فرقي با ايران ندارندهايي مانند ايران است که از مرکز پخش ميروزنامه
تي براي کنيم که واقعه اخير فقط تلنگر و تذکري براي ملت آذربايجان بود و ما مسيري طوالني بايستاکيد مي

, حقوق بشر, دموکراسي, رسيدن به حقوق ملي خود در قالب ارزشهاي دنياي مدرن مانند حق تعيين سرنوشت
المللي انسجام و آگاهي از هويت و منافع ملي و هماهنگ شدن با روندهاي بين. پلوراليسم و تکثرگرايي بپيماييم

  .قرار گيردشناسي در شرايط فعلي بار ديگر بايستی مورد گوشزد و فرصت
  کانون نشريات دانشجويي آذربايجان

                                                                                                               27/2/1385  
  می بنابتجمع دانشجویان باغيرت دانشگاه آزاد اسال

 

از دانشگاه آزاد بناب نيز خبر ميرسد که دانشجویان فعال این دانشگاه همراه با امضا طوماری بالغ بر هزار نفر طی 

تا . در پایان دانشجویان قطعنامه ای نيز صادر کردند. یک تجمع  پر شکوه بر عليه اقدامات شونيزم اعتراض نمودند

  .صویری از مراسم دریافت نشده استلحظه مخابره خبر هيچ گونه عکس و یا ت
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 بيانيه دانشجویان علوم سياسی آذربایجان

 با چاپ کاریکاتوری ملت بزرگ آذربایجان را تشبيه به موجودی ریزی کرد که 85 اردیبهشت22روزنامه ایران درتاریخ 

پارس زبان ميباشد، این اقدام موهن نه تنها توهين به ملت غيور آذربایجان و مرگ ! ضافات هموطنانغذایش ا

  . انسانيت که بيانگر شدت عداوت شونيسم پارس نيز هست

 اقدام به قتل عام انسانهای بی گناه و آزادیخواهان آذربایجان نمود و 1325 آذر 21روزی که شونيسم پارس در 

ذر همان سال کتابهای ترکی را که نماد فرهنگ دیرپای آذربایجانيان بود، در خرمن های آتش  آ26روزی دیگر در

سوزاند، باید روشنفکران ما بر این باور ميشدند که ساليان آتی نه فقط انسانها و کتابها را از بين خواهند برد که 

  .يان خواهند بردو حتی نام آذربایجان را نيز از م فرهنگ، اقتصاد، تاریخ، سياست، مرزها
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پهلویها که باسوزاندن و خاکستر نمودن ملتهای بيگناه ساکن در ایران باالخص ملت آذربایجان توانسته بود بر اریکه 

قدرت بنشينند با کشتار ملت آذربایجان و سوزاندان کتابهای ترکی و بر افروختن خرمنی از آتش دلهای مردمی که 

ا به کشور موهوم ایران هدیه آورده بودند ميراث دار تمدنی بود که به گفته تنها چهل سال پيش از آن دموکراسی ر

  )بماند که این تمدن از پایه چه بود؟( سال قدمت داشت،2500شان 

 محمدرضا آن را به اوج خود رساند، هرچند محمد 25هيوالی شونيسم پارس که با رضای قلدر آغاز گردید، در آذر

آنها روزی با . در قامت روشنفکری راه او را مستحکم تر از پيش دوام بخشيدندرضا رفت، اما فرزندان خلف او 

 ، روزی دیگردر قالب فيلم سينمای کاله قرمزی و روزهای دیگر در 74درسال " فاصله اجتماعی" پرسشنامه 

 را نمایان شکل کتابهای رنگارنگ با فرمی باصطالح علمی و امروز در نوعی جدید و در یک روزنامه دولتی طرح خود

مرزهای ایرانی که دیروز توانست با آتش گلوله بر سينه انسانهای بيگناه و نيز کبریت آتش بر کتابهای  .کردند

فرهنگ و تمدن یک ملت صيانت و حفظ شود ، امروز حافظان آن ناچار دربرابر جوانان آگاه به منافع ملی آذربایجان 

  . توهين درقالب ژورناليسم آن مرزها راحفظ کنندمستأصل گردیده و دست به قلم شده اند تا با 

افسوس وصد افسوس بر ملتی که روشنفکرانش می خواهند تمدن و فرهنگ آنها را با فحش و ناسزا؛ نه، بلکه 

  .غرق در منجالب عفونت حفاظت نماید

باالخره سند روزنامه ایران که از بدو انتشار سخنگوی بخشی از جریان روشنفکری ایران جلوه نمایی ميکند 

  .بربریت نویسندگان خود را برمال کرد

آری؛ آنها هر روز در لباسی جدید توهينها را ادامه ميدهند و اما این ما و روشنفکران در خواب غفلت رميده مایند، 

 که هنوز خواب ماليخوليایی ایران بزرگ، آباد، آزاد و سربلند را می بينند، چه زیبا و دوراندیشانه گفته است آن

  .»گوناه یاد دا دئييل ،اؤزوموزده دیر«:شاعر ملی آذربایجان، بولود

 و فدراليسم و کنفدراليسم نه تنها جایی در 19 و15امروز باید روشنفکران ما بيدار شوند که دیگر سخن از اصل 

  .افکار عمومی ملت آذربایجان ندارد بلکه این، خود، توهينی به ملت آذربایجان است

لت باشد وهيچ شخصيت بين المللی از آن خود نداشته باشد محکوم به فنا بوده وناچار است ملتی که فاقد دو

فقط روزی که اورا مورد هتک قرار می دهند التماس کنان بگوید که دیگر نگویيد ، ما هم انسانيم بهوش باشيد و 

فردا توهينی در ! روشنفکردوستان . دا راه پر مخاطره ای در پيش استبهوش باشيم که این آغاز راه است ، فر

ما نسل امروز، دانشجویان و فرزندان شما، امروز از  .کار نيست که اینبار شما را از خانه هایتان بيرون خواهند کرد 

کار های دیروز شما ونسل پيشين شما همچون آخوندزاده ها، طالبوف ها ، کسروی ها وشيخ االسالمی ها 

  . و دیگر نمی خواهيم نسل آینده نيز مارا سرزنش کندوصدهای دیگر شدیدا متاثر وشرمساریم

در پایان ما دانشجویان علوم سياسی آذربایجان ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی روزنامه ایران در هتک 

حرمت، توهين و ترور هویتی ملت آذربایجان به تمام مسئوالن فرهنگی و سياسی کشور ایران هشدار ميدهيم 

  .ت پایان ندهند بی شک با نفرت بی پایان همه ملت آذربایجان روبرو خواهند شدکه اگر به این اقدام

  که آذربایجان دیگر سر ایران نيست ، بلکه آذربایجان قلب تپنده آذربایجانيان است
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 آذربایجان در اعتراض

 .ایجان روزهای ناآرامی را سپری می کندبه دنبال چاپ کاریکاتور و مطالب توهين آميزروزنامه ایران به ترکها، آذرب

اخبار رسيده از شهرهای مختلف آذربایجان حاکی ازجریحه دار شدن احساست ملی آذربایجانی هاست که  
زنجان ,تهران،مراغه,اردبيل,اروميه,دانشگاههای شهرهای تبریز.اعتراضات گسترده ای را در پی داشته است

تجمعات اعتراض آميزی بوده است که در تاریخ معاصر آذربایجان کم ظرف روز های گذشته شاهد تحصنات و...و
 معترضان که عمدتا جمعيت آنها در تجمعات به هزاران نفر می رسيده است با سر دادن .سابقه می باشد

 اعتراضات که با شعارهاو خواسته .شعارهای ملی خواستار عذرخواهی رسمی روزنامه ایران ازترکها شده اند
هرروز ابعاد گسترده تری به خود می بيند نشانگر انسجام و وحدت در بطن جنبش آذربایجانی های یکسان 

که خود عاملی در جهت وحشت هر چه بيشتر حاکميت از رشد و نمو این .است) حرکت ملی آذربایجان(ها
نظر گزارشات بر این نکته صحه می گذارد که مامورین امنيتی جمهوری اسالمی با زیر .حرکت گشته است

این مسئله عمق نگرانی .داشتن تحرکات اخير از رودررویی مستقيم و قهر آميزبا معترضان خودداری می نمایند
های جمهوری اسالمی را از گسترده تر شدن اعتراضات، اعتصابات و تحصنات و سوق آن به سمت حرکتهای 

 .خيابانی را  نشان می دهد

وضعيت خاص بين المللی خود سعی در خاموش نمودن کليه در ماهها و روزهای اخيرحاکميت با توجه به 
حرکتها در داخل ایران را داشته است ودر همين راستا دستگيری ها و فشارها در آذربایجان نسبت به پيش 
سير صعودی به خودگرفته بودکه با رویدادهای اخير به نظر می رسد که حاکميت در پيشبرد این سياست با 

 .شکست مواجه شده است

بيم حاکميت از اینست که این اعتراضا ت حتی به شهرهای غير ترک نشين نيز  با توجه به سوابق تاریخی، 
رخنه کند که در این صورت با توجه به وضعيت کنونی چالشی بزرگ فراروی رژیم قرار خواهدگرفت که می تواند 

ين و نمایندگان مجلس نيز به دستپاچگی برخی از مسئول.عواقب غير پيش بينی شده ای در پی داشته باشد
 .همين خاطر است

زمزمه هایی وجود دارد که در هفته پيش رو دامنه اعتراضات به خيابانها کشيده شود و حتی گفته می شود که 
واقعيت اینست که رژیم جمهوری اسالمی تاکنون نتوانسته .بازار تبریز خود را برای اعتصاب آماده می کند 

جریانات و وقایع مراسم روز بابک خود .مقابله با جنبش مدنی آذربایجان اتخاذ نمایدتاکتيک مناسبی در جهت 
چندین سال قبل در جریان برگزاری این مراسم شعارها و خواسته های مطرح شده .گواهی بر این ادعاست

 دهها سال بعد اطراف قلعه بابک به شعاع.باعث حساسيت فوق العاده حاکميت به حرکتهای آذربایجانی ها شد
کيلومتری شاهد حضور نيروهای وابسته به رژیم بود تعداد بسياری با پشت سرگذاشتن دهها مانع خود را به 

 دستگيریها روند بی سابقه ای به خود گرفت .قلعه بابکی رساندند که شاهد مانور نظامی نيروهای مسلح بود
  5000ينی تعداد بازداشت شدگان از مرز بازداشتگاههای رژیم مملو از دستگير شدگان بودبه گفته شاهدان ع

نفر نيز می گذشت با این حال نه تنها مراسم آن سال نيز به نوعی برگزار شد بلکه به گفته فعالين آذربایجانی 
حرکتها از کوهها به شهرها آمد در همين چند سال نيزاکثریت فعالين آذربایجانی تالش های فراوانی نموده اند تا 

تظاهرات هزاران نفری تبریز و .های خود را حتی به ميادین مرکزی شهرهای بزرگ بکشانندتجمعات و مراسم 
شهرهای دیگر در اسفند گذشته و حوادث چند روز گذشته نشانگر اینست که آنها به این مهم دست یافته 

 کردنش جنبش ملی آذربایجانی ها را برای خود به مثابه غده سرطانی می بيند که زخمی ,حال حاکميت.اند
از این منظر می توان مدعی نمود که حاکميت در مواجه با این .سرایت آن به دیگر قسمتها رادر پی داشته است

حرکت نا توان مانده است حتی به نظر می رسد در صورت برخورد شدیدتر با این حرکت عواقب وحشتناکی 
 قبل دارد که همه مناطق ایران در وضعيت امروز شباهت بسياری به یکصد سال.منتظر جمهوری اسالمی باشد

آذربایجان این .مقابل استبداد تمکين نموده بودند وليکن این آذربایجان بود که همچنان بااستبداد مبارزه می نمود
بار در حالی که هيچ صدای اعتراض آميزی از دیگر نقاط به گوش نمی رسد یک تنه به جنگ تماميت خواهان رفته 

تبریز به دنبال رد پای .ینبار آذربایجان بيشتر به دنبال سهم خود است آنهم در همه اموربا این تفاوت که ا.است
 اریبهشت  26ظهر.ستارخان حتی به نهران نيز آمده است تا در پارک اتابک خون فرزند خود را از تهران بازستاند

باور کنيم پایه های سست .قلب تهران با صدای فرزندان ستار که به خون خواهی آمده  بودند به لرزه درآمد
  .استبداد نيز به لرزه درآمده و در حال ریختن است

 1385 اردیبهشت 28بابک تبریزی 
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  اخبار فوری از دانشگاه آزاد اروميه

بر اساس خبری که هم اینک بدستمان رسيد دانشجویان دانشگاه آزاد اروميه همگام با سایر دانشجویان 

 28 در یک اقدام هماهنگ و با برگزاری تجمعی هزاران نفری در ظهر روز پنجشنبه آذربایجانی دانشگاههای کشور

دانشجویان آذربایجانی در این .  بر عليه سياستهای پليد شونيزم و روزنامه ایران اعتراض نمودند1385اردیبهشت 

چنين اعالم نمودند تا آنها هم. تظاهرات بر عليه شونيزم شعار داده و خواستار توقيف کامل روزنامه ایران شدند

رسيدن به اهداف مقدس حرکت ملی آذربایجان و رفع شونيزم از پای ننشسته ودر روزهای آتی به اعتراضات خود 

در پایان تحصن دانشجویان همصدا با یکدیگر مارش و سرود مقدس آذربایجان سن سن منيم  را . ادامه خواهند داد

  .خواندند

  :از جمله شعارهای دانشجویان

 شاسين آذربایجانیا •

 منيم دیليم اولن دئييل ذاشقا دیله چونن دئييل •

 هارای هارای من تورکم •

 یاشاسين تورک اوغلو •

 ستارگان پارسی شونيزمين شعاری •

 آذربایجان اویاقدیر وارليغينا دایاقدیر •

 ایران گره ک توقيف اوال •

 دوغراساندا دیليم دیليم منيم دیليم اولن دئييل •

 آزادليغا وار هوسيماولسا قيزیلدان قفسيم  •

  1385 اردیبهشت 28پنجشنبه 

  

  :جوابيه صریح و بی پرده جنبش دانشجوئی آذربایجان به فعالين خارج از کشور

  جنبش دانشجوئی آذربایجان جنبشی متحد و مستقل

 اردیبهشت و روز دانشجو شروع شده و با اعتراضات 19جنبش و اعتراضات سراسری که با گراميداشت روز 

بر عليه رفتار نژاد پرستانه شونيزم مذهبی النه کرده در رسانه های گروهی دولتی رفته رفته ابعاد تازه سراسری 

. ای می گيرد، جنبشی است کامال مستقل و تحت هيچ شرایط اتحاد و یکپارچگی خود را از دست نخواهد

قل و فهيم آذربایجان بوده و اعتراضات انجام شده در دانشگاههای کشور در کنترل کامل فعالين دانشجوئی مست

دانشجویان فعال در این مسير . با تصميماتی که خود دانشجویان و به موقع اتخاذ می کنند، مدیریت می شود

پرخطر دانشجویان و دانشگاهيانی هستند که از نزدیک بر مسائل و مشکالت جنبش اشرافيت داشته و سالهای 

 همراه با بحثهای سازنده ملی در قالب نشریات، انجمن ها و سال است که در یک فضای دمکراتيک دانشجوئی

عليرغم احترامی که به همه فعالين . کنفرانسهای دانشجوئی بصورت خودجوش و خود ساخته تربيت شده اند

آذربایجانی به ویژه فعالين خارج کشور داریم بجد از آنها می خواهيم که از هرگونه عمل، سخن و رفتاری که به 

تحت چنين شرایط حساسی . ادره و یا توصيه به جنبش دانشجوئی آذربایجان باشند پرهيز نمایندمنزله مص

دغدغه جنبش دانشجوئی سو استفاده رژیم از رفتار بعضی خارج نشينان و منسوب کردن این جنبش مستقل و 

 و با یک اتحاد جنبش دانشجوئی آذربایجان باهوشيارتر و با دقت عمل بيشتر. خودجوش به خارج از مرزهاست

مثال زدنی در سراسر دانشگاههای ایران از هویت ملی خود دفاع خواهد نمود و تا رسيدن به هدف غائی خود که 

  .همانا سعادت ملت آذربایجان است از پای نخواهد نشست

  والسالم

  1385 اردیبهشت 28 از طرف دانشجویان فعال آذربایجانی دانشگاههای کشور    گله جک بيزیمدیر 
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  شونيزم گستاخ تر از هميشه

  . سایت بازتاب اعال م کرد که  شعار تيم ملی فوتبال تغيير نکرده و همچنان ستارگان پارسی خواهد ماند

 2006شعار تيم ملي فوتبال جمهوري اسالمي ايران در جام جهاني : يك منبع آگاه در نهاد رياست جمهوري گفت

فر، نماينده مردم خوي در مجلس شوراي  حجازي. اقي خواهد ماندب» ستارگان پارسي«آلمان تغيير نكرده و 

صلح براي همه بر «اسالمي اعالم آرده بود، با تذآر به تغيير شعار تيم ملي ايران، هيئت دولت اين شعار را به 

  .اي از مردم خوي تقدير آرد تغيير داد و با صدور اطالعيه» پايه عدالت و معنويت

  1385 اردیبهشت 27 تاریخ 392727سایت بازتاب کد خبر 

. برخورد گستاخانه شونيزم و بی توجهی به خواسته های بحق ملت آذربایجان ابعاد تازه ای به خود می گيرد

. انتشار این خبر شاید برای آنهائيکه هنوز از خواب غفلت همچون اصحاب کهف بيدار نشده اند تلنگری دیگر باشد

ر شرایط فعلی هرگونه عقب نشينی از خواسته های ملی پشيمانيهای روند امور بخوبی نشان می دهد که د

بنظر می رسد ادامه اعتراضات گسترده و مدنی در . بزرگی در آینده برای ملت آذربایجان به ارمغان خواهد آورد

. ستداخل و خارج تنها راه حل برون رفت از تنگناههای فعلی و نشان دادن حقانيت تورک های ایران به تمام دنيا

در این شرایط حساس تنها وحدت و همبستگی بين توده ملت آذربایجان است که کاخ شونيزم را ویران خواهد 

وقت آن رسيده است که جنبش ملی آذربایجان در درون دانشگاهها و پشت ميله های آهنی و درهای . نمود

غير دانشجو به یاری دانشجویان بسته آن تنها و مظلوم حبس نشده بلکه تمامی ملت شریف و جوانان غيرتمند 

  . شتافته و با گامهایی استوار از اولين و ابتدائی ترین حقوق ملی و انسانی خود دفاع نمایند

  گله جک بيزیمدیر

  1385 اردیبهشت 28پنجشنبه 

  بيانيه اعتراض آميز دانشگاه علم و صنعت تهران در اعتراض به اقدامات نژاد پرستان

  

 ، قومي ديگر را مسخره کند ، شايد مسخره شوندگان، بهتر از آنها رده ايد ، نبايد قومياي کساني که ايمان آو"

 (11سوره حجرات ، آيه )".باشند

شريف آذربايجان  دستهاي پنهان شوونيست از آستين برآمد و چهره زشت و آريه خود را با توهين به ملت بار ديگر

  .و ترك ايران نشان داد

هاي   به ملت آذربايجان در کنار رفتارها و منش22/2/84در روز جمعه " ايران" ه دولتيروزنام اهانت بي شرمانه

شعار شوونيستي جام  پان فارسيستي دولت جديد همانند تبريک سال نو به فارسي زبانان و يا انتخاب تنها

م هاي فارس گرا روشني بر عزم راسخ شوونيز دليل... و ) ستارگان پارسي(جهاني براي تيم ملي فوتبال ايران 

  .باشد براي نابودي فرهنگ ها، باالخص آذربايجان مي

نژادپرستي ها و فرهنگ ستيزي ها سکوت نخواهيم کرد و فرياد  ما دانشجويان و ملت آگاه آذربايجان در مقابل اين

 . خويش را سر خواهيم داد مبارزه و دفاع از هويت

قلم بهرنگي ها، شهريارها و . يجان بوي مبارزه مي دهدخاک آذربا خون ستارخان و بابک هنوز در جاي جاي

 اکنون به خون آغشته است و کالم دده قورقود در دلهامان همچنان نويدبخش آزادي و زهتابي هاي آذربايجان
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  .آزادگي ست

 و کوههاي سربلند سرزمين مادريمان، پژواک. را مي نوازد سازهامان همچنان صداي کوبنده زنده باد آذربايجان

ما زير بار آسميالسيون : خواهد بود و قلم هامان براي چندمين بار خواهند نوشت نژادپرستان کوته نگر فارس

  .رفت نخواهيم

عمل شوونيستي همگام با ساير دانشجويان  ما دانشجويان دانشگاه علم و صنعت، ضمن محکوم کردن اين

بايجان و عذرخواهي رسمي روزنامه مذکور از ملت مظلوم آذر آذربايجاني دانشگاههاي کشور تا اعاده حقوق

 .اعتراضات و اقدامات مدني خويش ادامه خواهيم داد ساحت ملت آذربايجان به

  آذربايجاني دانشگاه علم و صنعت دانشجويان

 1385 اردیبهشت 28

  
 

  اخبار جدید از خالل
  

ر مقابل دانشگاه آزاد خلخال  د1385دانشجویان آذربایجانی و مردم شریف خالل روز شنبه سی ام اردیبهشت 
  .تجمع اعتراض آميز برگزار خواهند نمود

  
   اعتراض گسترده مردم و دانشجويان خلخال به اقدام موهن روزنامه ايران

  
 اطالعيه اعتراض آميز دانشجويان دانشگاههاي - زادگاه سيد جعفر پيشه وري-بنا به اخبار دريافتي از شهر خلخال

  .مامائي در سطح دانشگاهها و داخل شعر توزيع شده است پيام نور،آزاد،دانشکده 
در اين بيانيه ضمن اعتراض به اقدامات فاشيستي روزنامه ايران خواستار تجمع اعتراض آميز در روز شنبه در مقابل 

  .دنشگاه آزاد شده اند
  

  1385 اردیبهشت 28پنجشنبه 
  

  چند خبر فوری و مهم

  تيم ملی فوتبالاحتمال کناره گيری بازیکنان ترک از  •

  آماده شدن دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای اصفهان برای پيوستن به اعتراضات ضد شونيستی •

  ایجاد کميته های هماهنگی در دانشگاههای کشور •

بازیکنان ترک تيم ملی فوتبال در پی عدم تغيير شعار تيم ملی و " یک منبع نزدیک به فدراسيون فوتبال اعالم کرد 

امه ایران به ملت شریف و غيور ترک  در حال بررسی و اقدام برای خروج و استعفا از تيم ملی فوتبال توهين روزن

این منبع که نخواست نامش فاش شود در تماس با دانشجویان فعال آذربایجانی از اعالم " در جام جهانی هستند

  .خبر دادحمایت جامعه ورزش ترک از خواسته های بحق و ملی دانشجویان آذربایجانی 

همچنين از طرف دانشجویان و دانشگاهيان آذربایجان خبر می رسد که دانشگاهيان آذربایجان درصدد تهيه بيانيه 

ای هستند که در آن رسما از اعضا تورک تيم ملی خواهش خواهند کرد که به صفوف دانشجویان آذربایجانی 

همچنين از اصفهان نيز خبر می . مایندپيوسته و سياست شونيستی حاکم بر سيستم حکومتی را محکوم ن

رسد که دانشجویان ترک دانشگاههای اصفهان، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد نجف آباد و دانشگاه آزاد 

همچنين خبر می رسد دانشجویان . خوارسگان در صدد پيوستن به جمع جنبش دانشجوئی آذربایجان می باشند

هماهنگی و متناسب با شرایط هر دانشگاه مبارزات ملی و مدنی در دانشگاههای کشور با ایجاد کميته های 

پيش بينی می شود در روزهای آتی دانشجویان با برنامه . خود را با کنترل کامل اوضاع شدت خواهند بخشيد

  .ریزیهای منسجم و دقيق اعتراضات خود را در همه دانشگاههای کشور شدت دهند

  

  گله جک بيزیمدیر

  1385 اردیبهشت 29جمعه 
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  یولداش تحسين اعتراض دانشجویان آذربایجانی در سایت

 
 مرتضی نگاهی، نویسنده و روزنامه نگار

 
May 18th, 2006  

  …اعتراض… اعتراض 

اهانت آميز آن اعتراض دانشجویان ترک زبان سرتاسر ایران و نيز گروه های دیگر ترک زبان نسبت به یک کاریکاتور 

 قابل درک است و قابل -را هم بر تارک خود دارد” ایران“ که متاسفانه نام -هم در یک روزنامهء دولتی ایران 

تحسين برای اینکه . درک از این نظر که کاریکاتور مربوطه جز اهانت به ترکان و ترک زبانان چيزی نداشت. تحسين

 .ما یک نوید خوب استاین بسيار مدنی است و این در فرهنگ سياسی 

  1385 اردیبهشت 28جمعه  گله جک بيزیمدیر

 
  جوابيه به مصاحبه یکی از فعالين آذربایجانی دررادیو آراز

بارها و بارها فعالين دانشجوئی در طی نوشته ها و مذاکرات خصوصی  ضمن احترام فراوانی که به بزرگواران غير 

ه وجود آنها در داخل حرکت ملی افتخار می کنند اعالم نموده دانشجوی حرکت ملی آذربایجان قائل هستند و ب

اند که بلحاظ ویژگيهای ذاتی دانشجویان، حرکتها و جنبشهای دانشجوئی نه تنها در آذربایجان بلکه در کل جهان 

این استقالل به منزله جدا نمودن مسير حرکت جنبش دانشجوئی از کل مسير . جنبشهایی مستقل هستند

از دهه هفتاد بدین سو با پا گرفتن حرکتهای دانشجوئی در آذربایجان هيچ گونه . ربایجان نيستحرکت ملی آذ

بی شک دانشجوی آذربایجانی جزئی از . شواهدی دال بر تقابل این جنبش با سایر فعاالن آذربایجانی وجود ندارد

رین سرمایه گذاری را در حرکت ملت بزرگ اذربایجان است اما این  بمنزله رد این واقعيت بزرگ نيست که بيشت

ملی آذربایجان نموده و از سوئی دیگر بيشترین هزینه را نيز در راه آرمانهای حرکت ملی اذربایجان پرداخت نموده 

هنوز هم که هنوز است چندین تن از دانشجویان و فاغ التحصيالن بخاطر مبارزات ملت گرایانه خود در . است

 جنبش دانشجوئی خواهان سهم خواهی از حرکت ملی آذربایجان نيست و با .سلولهای انفرادی بسر می برند

حوادث روزهای اخير به گواه . تمام افتخار و بدون هيچگونه منتی در نوک پيکان حرکت ملی آذربایجان قرار دارد

و از سوی  اردیبهشت به عنوان روز دانشج19فعالين دانشجو و غير دانشجوی آذربایجان نشان داد که انتخاب روز 

پيشنهاد این روز به عنوان یک . جمع کثيری از فعالين صادق یک پيشنهاد کامال بجا، منطقی و تاثيرگذار بوده است

. تاکتيک کامال آگاهانه مطرح شده و توانست حرکت ملی آذربایجان را از محاصره خارج و آنرا وارد فاز نوینی نماید

نگ و آگاه عمل کرده که باعث حيرت دوستان و دشمنان در روزهای اخير جنبش دانشجوئی بقدری هماه

تحت چنين شرایطی که اعضا فعال جنبش دانشجوئی طی نوشته ها و بيانيه های خود در . آذربایجان شده است

سایتهای خبری منسوب به آذربایجان بصورت جدی از این حرکت و پيشنهاد حمایت نموده و دست در دست هم با 

مال هماهنگ به پيش می روند انتظاری جز حمایت از این حرکت از طرف فعالين غير شعارها و روشهایی کا

جنبش . دانشجو وجود نداشته و صحبتهای غير مسئوالنه باعث رنجش خاطر دانشجویان آذربایجانی خواهد شد
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ت ملی دانشجوئی از دهه هفتاد تا بحال حوادث و جریانات بی شماری را تجربه کرده و بعنوان قسمتی از حرک

مروری به بحثهای مطرح شده در ویژه نامه ها، نشریات، . آذربایجان به بلوغ سياسی خود رسيده است

اساس و شالوده فکری جنبش دانشجوئی آذربایجان کشاندن . کنفرانسها، نحصنها و غيره اثباتگر این ادعاست

حدودی به این خواسته خود رسيده حرکت ملی از داخل دانشگاه به بيرون از دانشگاه بوده و به شکر خدا تا 

ما ضمن . است و حوادث و اعتراضاتی که در داخل شهرها در حال اتفاق است مبين درستی این اندیشه است

اینکه خود را از مردم و صاحبان حقيقی آذربایجان جدا نمی دانيم بلکه در هر شرایطی در کنار آنها بوده و خواهيم 

... دوستان فعالمان در نشریات دانشجوئی، مجمع دانشگاهيان آذربایجان، آسمک وتا بحال اگرچه بسياری از . بود

نظرات سازنده خود را در زمينه موقعيت، حساسيت و اهميت جنبش دانشجوئی آذربایجان بعنوان قسمتی 

ا ازکليت حرکت ملی آذربایجان ارائه نموده اند، اما در شرایط حساس از همه آن عزیزان درخواست می گردد ب

جنبش دانشجوئی در تحت هر شرایطی آمادگی خود . ارائه نظرات خود از موقعيت جنبش دانشجوئی دفاع نمایند

ایده ها، . را برای دریافت انتقادات سازنده  اعالم نموده و خود را بی نياز از انتقادهای خرد گرایانه نمی داند

ان آذربایجانی در فضائی کامال دمکراتيک اتخاذ تصميمات و تاکتيکهای ارائه شده در داخل حرکت ملی دانشجوی

متاسفانه بلحاظ درک و وجود بعضی از حساسيتها فعال فعالين جنبش دانشجوئی از هرگونه مصاحبه . می شود

با رادیوها و تلویزیونها خودداری نموده اند اما در صورتيکه شرایط اقتضا کند در موقعيتی مناسب دیدگاههای خود را 

درد و احساس مشترکی دانشجویان اذربایجانی را بدون اینکه تشکلی . حبه هایی اعالم خواهد نموداز طریق مصا

استراتژی . سراسری داشته باشند به هم پيوند داده است و اعتراضات روزهای اخير تبلور این پيوند مبارک است

ا و دانشگاهها تعيين و ترسيم جنبش دانشجوئی نه در بيرون از دانشگاه بلکه در داخل خوابگاهها، دانشکده ه

جنبش دانشجوئی با اميد به آینده ای بهتر و با اميد سعادت ملی برای ملت آذربایجان به مسير پرخطر . می شود

  .خود مصصم تر از گذشته ادامه خواهد داد

  گله جک بيزیمدیر

 دانشجوی دانشگاه تبریز. حسين الف

  

  مراغه و تبريزهای تهران،با شرکت دانشجويان تورک دانشگاه

  :کننددانشجويان تورک دانشگاه اميرکبير برگزار می 

  تجمع اعتراض آميز 

  !ها در روزنامه ايراننسبت به انتشار مطالب توهين آميز بر عليه تورک

   

ها و ی ايران نسبت به تورک روزنامه22/02/1385ی کودکان مورخه در پی درج مطلب توهين آميز ويژه نامه

يد تجمعات اعتراض آميز شهرهای تبريز، اورميه، اردبيل، همدان، قزوين، زنجان، مراغه، بناب، سولدوز، همچنين تأي

 رأس ساعت 31/02/1385ی يکشنبه مورخه، تهران و ساير شهرهای آذربايجان روز )ماهاباد(خوی، سويوق بوالق 

در اين تجمع اعتراض آميز . واهند کرد تجمع اعتراض آميزی برگزار خ مقابل سلف سرويس دانشگاه اميرکبير12:00

-های شووينيستیی نمادی از سياسترا به مثابه» ايران«ی تمامی شرکت کنندگان به عنوان اعتراض روزنامه

  .آپارتايدی به آتش خواهند کشيد-فاشيستی

خود را در اين الزم به ذکر است که تا کنون جمعی از دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز و مراغه نيز شرکت قاطع  

  .تجمع اعتراض آميز اعالم داشته اند

  

  جمعی از دانشجويان تورک دانشگاه اميرکبير 

30/02/1385  
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  خبر از گيالن

خبرهای رسيده از گيالن حاکی است جمعی از فعالين ترک شهرستان رشت با تجمع در مقابل دفتر سرپرستی 

گفته می شود بر روی دیوارهای دفتر شعار زیر را . دنداین روزنامه در رشت دربهای آنرا شکسته و به آتش کشي

  "زنده باد ترک مرگ بر فاشيست. " نوشته اند

  

 بيانيه دانشجويان تورك دانشگاه الزهراء تهران در اعتراض به اقدام منفور روزنامه ایران عليه تورآها 
   

   باشقا ديله چونن ده یيل      تورکون دیلی اولن ده یيل

 به ملت تورك آذربایجان، از طريق رسانه هاي جمعي طرفدار آپارتاید، معضل ومشكل حاد ديگری از اهانت وتوهين 
 سال است آه دستهاي پليد وپنهان 84. ميان انبوه مصائب ملت ستمديده و مظلوم آذربايجان می باشد

ند تا هويت وسابقه  ميک شونيست فارس، با بکارگيری انواع سياستها وترفندهای ضد مردمی، با تمام قوا سعي
  . ملل و اقوام مختلف ایران، خصوصا ملت پر افتخار تورك و آذربایجان را محو کند و حقوق مسلم آنان را پايمال نمايد

  . اين بار نيز اين دست پليد از پس آستين ديگري بيرون آمد

دت نفرت انگيزی عليه زبان، ، همه مردم ایران، ناباورانه شاهد درج متن وکاریکاتور بش22/2/85روز جمعه مورخ 
  . فرهنگ و شان تورآها در ويژنامه آودك اين روزنامه رسمی بودند

روزنامه ایران با زیر پا گذاشتن اخالق مطبوعانی و رسالت رسانه ای خود، در اقدامی کامال مشابه به کاریکاتور 
ک آذربایجان اهانت کرد وآنها را به ميليون شهروند مسلمان و تور35، به )ص(روزنامه دانمارکی عليه رسول اکرم

این روزنامه که از . سوسکهای نجاست خوار مستراحهای فارس تشبيه نمود که باید نسلشان از زمين کنده شود
طريق بودجه عمومي کشور اداره و وظيفه اطالع رساني، اخالق پروری و فرهنگ سازي را در جامعه مي بايست 

صحنه شونيسم شده واينچنين گستاخانه وبي پروا ملت بزرگ آذربایجان را ايفا آند در حال حاضر نقش آفرین 
  .مورد حمله فاشيستی خود قرار داده است

اکنون آذربایجان با پيشنه ای بسيار قوی و غنی و سابقه ای کهنتر از تاریخ، مورد اهانت مشتی کوکلوسکلن 
ملت مظلوم آذربايجان را به شدت جریحه دار این اهانتها احساسات پاك . وحشی روزگار معاصر قرارگرفته است

  .کرده است

 شنيع روزنامه ايران اعالم داشته خواهان عذر  بدين وسيله ما جمعي از دانشجويان تورك دانشگاه الزهراء، اعتراض و انزجار خود را از اقدام

هستيم وتاآيد می کنيم تا پايان دادن به خواهي رسمي وزیر ارشاد، توقيف اين روزنامه و اشد مجازات برای عاملين شوونيست آن 

  .سياستهای نژاد پرستانه کنونی که خصوصا عليه تورآان اعمال می شود هر گز از پای نخواهيم نشست
  

 سخنی با آقای نظمی افشار
   

مقاله بلند شما در خصوص مخالفت با دیدگاههای طرفداران استقالل ترکهای آذربایجان جنوبی و پيامی که برای 
شجویان آذربایجانی در خصوص اعتراضات آنان به کاریکاتور موهن روزنامه ایران نوشته بودید، متاسفانه حاوی دان

شما در پيامتان به گونه ای حرف زده اید که گویا شما رهبر منتخب و بال منازع . سو فهمهای عظيمی است
همانند خطاب یک رهبر حرکت ملی حرکت ملی آذربایجان و خطابتان به فعاالن حرکت ملی وجنبش دانشجویی 

بود درحالی که مقاله شما نشان می دهد فاقد هر نوع اگاهی وعلم به مناسبت بين المللی واصول حاکم بر 
  .روابط بين الملل وسياست داخلی می باشد

 وملت را استفاده کرده اید شما هنوز تفاوت کلمه مردم) مردم آذربایجان جنوبی(شمادر عنوان مقاله تان از عبارت 
نمی دانيد و بهتر است مطالعا تتان را عمق ببخشيد قبل از آن که به فکر به دست آوردن رهبری حرکت ملی 

تالش تمامی فعاالن حرکت ملی وجنبش دانشجویی آذربایجان بویژه در پانزده سال اخير این . آذربایجان باشد 
دازد البته ترکهای آذربایجان همه مشخصه های ملت بوده است که مفهوم ملت را برای ترکهای آذربایجان جا بيان

 و اوایل قرن 19بودن را دارا بوده اند این خطا ودرک اشتباه و خوشبينی روشنفکران آذربایجانی در نيمه دوم قرن 
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بيستم بود که در انقالب مشروطه هویت زبانی ایران مدرن را فارسی تعریف کردند در حالی که در ایران چندین 
 دولت وستفاليایی ، هویت ملی در ایران بایستی متکثر تعریف -گی می کرد و اصوال بر مبنای اصول ملتملت زند

  .می شد در هر حال این خطای استراتژیک باعث انکار هویت ملی آذربایجان و زبان آن گردید
 اگر کمی تاریخ .می باشد" ترکهای ایران"عبارت دیگری که به عمد یا به خطا مکرر استفاده می کنيد عبارت 

تحوالت سياسی ایران معاصر را بخوانيد ميدانيد که ایران جدید بر مبنای هویت فارسی تعریف شده است ودر 
ایران نه از نظر حاکميت پهلوی ونه جمهوری اسالمی ونه روشنفکران فارس ، جایی برای ملتی غير از فارس 

بنابراین عبارت ترکهای .  این راستا معنی می یابد وجود ندارد وتالش برای حذف هویت های ملی غير فارس در
ایران عبارتی پارادوکسيکال و بی معنی در سياست داخلی ایران می باشد که عده ای شوونيست فارس صرفا 

  .برای فریب ترکهای آذربایجان از آن استفاده می کنند
ربایجان شمالی می باشد که باز نشان از مسئله دیگری که به کرات آن را تکرار می کنيد رعایت منافع ترکيه و آذ
حرکت ملی آذربایجان در پی بدست آوردن .بی اطالعی جنابعالی از اصول حاکم بر روابط بين الملل می باشد

استقالل ترکهای آذربایجان جنوبی وتشکيل دولت ملی ترکهای آذربایجان جنوبی می باشد تا بتمامی ظلمها و 
دولت می باشد و آن هم -روابط بين الملل مبتنی بر نظام ملت. پایان دهدستمها وتحقيرهای صد سال اخير 

 خود یاری می باشد و هر ملت و دولتی مجبور است بر اساس توانایيهای خود اقدام به پيگيری  مبتنی بر اصل
 بنابراین .اتحاد ها ،ائتالفها ، دوستيها ، ودشمنيها بر اساس منافع ملی جریان می یابد. منافع ملی اش بنماید

همچنانکه آن دو . فعالين حرکت ملی آذربایجان مسئوليتی در حفظ منافع ملی ترکيه و آذربایجان شمالی ندارند
دولت برای منافع ملی ترکهای آذربایجان جنوبی تا کنون کاری انجام نداده اند و ما نيز منفعتی در رعایت منافع 

 علمی احساسات مثبتی نسبت به ترکهای آذربایجان جنوبی وجود درآذربایجان شمالی در ميان افکار. آنان نداریم
حق "دارد که قابل تقدیر است لکن هيچ کدام از اینگونه احساسات ،موافقتها و مخالفتها نمی تواند جایگزین 

بعد از استقالل می توان بر اساس منافع ملی با ترکيه وآذربایجان . گردد" استقالل ملت ترک آذربایجان جنوبی 
  . مالی روابط دو جانبه ،اتحاد و یا هر نوع رابطه سود مند برقرار کردش

مطرح کرده اید عميقا ... مسائلی که در خصوص ترکهای ساکن در مناطق قشقایی ،تهران ، خراسان و
ملت، منافع ملی ،اقتصاد -نشاندهنده عدم آشنایی جنابعالی با مفاهيم و اصول اوليه روابط بين الملل مانند دولت

اصوال از کجا شما استنباط کرده اید که ما باید منافع ترکهای قشقای و یا خراسان .دارد... سياسی بين الملل و
خواهان ... اگر قشقایيها و.راهم تامين کنيم من شما را به مطالعه اصل خودیاری در روابط بين الملل دعوت ميکنم 

ت آوردن آن حقوق مبارزه کنند همچنانکه دیگر رسيدن به حقوق ملی خود هستند بایستی خودشان برای بدس
  . ملتهای بدون دولت برای رسيدن به استقالل و یا آزادی بيشتر مبارزه می کنند

آنچه که در خصوص مشکالت اقتصادی ترکهای آذربایجان جنوبی مطرح کرده اید ، بدون دستيابی به استقالل قابل 
چند حقایق محدودی را در بر دارد اما نتيجه گيری که از آن مقدماتی که شما چيده اید هر .حل وفصل نيستند

  .کرده اید بی اساس وفاقد مبناست
شما بدون ارائه هرگونه دليلی و مدرکی ادعا کرده اید نظام بين الملل و قدرتهای بزرگ بين الملل مخالف 

اروپا به عنوان اصلی ترین و استقالل ترکهای آذربایجان جنوبی می باشند با توجه به اینکه آمریکا و اتحادیه 
قدرتمند ترین واحدهای سياست بين الملل خواهان تضعيف ایران و تکه تکه کردن آن هستند، تجزیه ایران فقط 

اساتيد . بستگی به ميزان انسجام ترکهای آذربایجان جنوبی به عنوان بزرگترین ملت سرکوب شده در منطقه دارد
از فارس وآذربایجانی در دانشگاههای تهران متفق القولند که تجزیه ایران روابط بين الملل و علوم سياسی اعم 

وتداوم روند واگرایی در آن حد نيست و فقط می تواند در صورت حمله و یا عدم حمله آمریکا با تسریع یا تاخير 
ستاد ،مصاحبه با دکتر ابومحمد عسگرخانی ا1381برای نمونه مجله پژوهشی نهضت ، تابستان .روبرو گردد

سياست و امنيت روابط بين الملل دانشگاه تهران مراجعه کنيد که در آن بطور مستدل ، دليل تجزیه ایران را مورد 
 در دانشکده علوم 85/2/16و یا نمونه دیگرميتوان به کنفرانس روابط ایران وآمریکا در تاریخ . بحث قرار داده است

ر رمضان زاده سخنگوی سابق دولت ، دکتر نقيب زاده استاد  دانشگاه تهران اشاره کرد که در آن دکت سياسی
علوم سياسی دانشگاه تهران ، دکتر هرميداس باوند استاد علوم سياسی دانشگاه عالمه که همگی گرایشات 
شدید شوونيستی و آنتی آذربایجانی دارند همه براین باور بودند که در صورت حمله آمریکا ،تجزیه ایران به احتمال 

  .  قوی تا حد یقين خواهد بودبسيار
  بطور کلی مقاله جنابعالی فاقد هر نوع مبانی شناخته شده در روابط بين الملل و سياست داخلی می باشد

وادعای جنابعالی که مشاور اقتصادی کنگره امریکا بوده اید با کيفيت مقاله ای که ارائه داده اید سازگار نيست و 
 20سی بين الملل و اقتصاد داخلی واینکه بدون هر گونه سندی ادعا کرده اید عدم آشنایی شما با اقتصاد سيا

ميليارد دالر از درآمدارزی ایران به آذربایجان تعلق ميگيرد و یا از اعراب خوزستان قول شرف گرفته اید که حتما نفت 
ه شد هر کشوری بر اساس اصل مورد نياز آذربایجان را مجانی تامين خواهند کرد، با توجه به اینکه در ابتدا اشار
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خودیاری به دنبال منافع ملی می باشد بخششها وامتناعها نيز بر اساس منافع ملی و ميتواند در حد کمکهای 
انسان دوستانه باشد و انتظار اینکه دیگر کشورها ميلياردها دالر بالعوض به ما کمک خواهند کرد در بين تعدادی 

ی و روابط بين الملل آذربایجان جنوبی باعث گفتن جوکهای متعدد وانبساط از اساتيد ودانشجویان علوم سياس
البته شما به عنوان یک عضو ملت آذربایجان حق دارید نظرات خود را درخصوص حرکت ملی بيان . خاطر شده بود

  نمایيد اما منتظر نقدهای تند تيز نيز باشيد 
   

  نشگاه تهرانعلی باقرزاده، دانشجوی دکترای روابط بين الملل دا
 

  خوی دان یئنی بير خبر
 

اليميزه چاتان . آذربايجان ميللتينين، پان فارسالرين تورك ميللتينه توهينلر قارشيسيندا پروتستلرين داوامي وار
 ده، خوي شهرين سالماس خياوانيندا ماقوره قاباغيندا ييغيشيب و 7خبرلره گؤره، بو گون آخشام اوستو ساعات 

  .بو خبر خوي شهرينده ياييليب و ميللت قاتيلماقا قرار وئريبلر. جكلرميتينگ آئچيريلده
  ياشاسين آذربايجانين ميللي حرآتي    ياشاسين آذربايجان، ياشاسين تورك، 
   

 در مقابل اعمال تحريک تر به عنوان استراتژي مطلوب فعالين حرکتبرخورد منطقي و مناسب
 هابرانگيز شونيست

  
  بسمه تعالي

آميز در روزنامه ايران ـ ارگان رسمي شته ملت شريف و غيورآذربايجان در اعتراض به چاپ کاريکاتور توهينهفته گذ
ها به پا خواسته و انزجار خود را دولت جمهوري اسالمي ايران ـ در سراسر شهرهاي آذربايجان و نيز ساير استان

پيشگامان حرکت فوق دانشجويان . ز داشتندها به شکل کامًال مدني ابراحرمتي آشكار شؤونيستنسبت به بي
و دانشگاهيان ترک سراسر کشور بودند که با برگزاري ميتينگهاي چندين هزار نفري خود آه همگام با ساير 

اين . هاي آتشين بيان داشتندها، شعارها و بيانيهاقشار ملت آذربايجان بود اعتراض خود را در قالب سخنراني
ن نشأت گرفته از شعور باالي سياسي و فرهنگي اين ملت است که در طول سالهاي حرکت مدني ملت آذربايجا
عدالتي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي قرار ها و به طور کلي بيحرمتيها، بيگذشته مورد انواع اهانت

ضر با انواع هاي مختلف سازندگي، اصالحات و دوران حادولتمردان جمهوري اسالمي ايران در عرصه. گرفته است
روشها و سازکارها، اقوام و ملل اين سرزمين را از داشتن حق طبيعي مصرح در قانون اساسي و کنوانسيونهاي 

هاي واهي، عالوه بر عدم اجراي قوانين فوق، فرهنگ و هويت ملل غيرفارس را المللي باز داشته و با بهانهبين
هاي مختلف عدالتيدر حالي است که در کنار افزايش بياين . هاي آشکار قرار داده استمورد انواع توهين

قرار گرفته و بطور ... اجتماعي، فعالين اين حرکت دموکراتيک و عقالني با انواع اتهامات کذايي مورد بازخواست و 
  .اندغيرقانونی روزهای زيادی را در بازداشت به سر برده

اني از حرکت مدني اقشار مختلف ملت آذربايجان در  ضمن ابراز تشکر و قدردمجمع دانشگاهيان آذربايجاني
اعتراض به اهانت ارگان رسمي دولت جمهوري اسالمي ايران، بار ديگر انزجار خود را نسبت به اين عمل رکيک 

آميز فوق مطابق با روزنامه ايران ابراز داشته و خواهان مجازات مدير مسئول روزنامه و عامالن درج مطلب اهانت
همچنين مجمع با درخواست از کليه فعالين و روشنفکران حرکت ملي آذربايجان نسبت . باشدوطه ميقوانين مرب

به تحليل شرايط پيش آمده، خواهان برخورد مدني ملت با مسئله فوق بوده و هرگونه حرکت غيرعقالني در برهه 
اهميت جلوه نامه ايران در بيهاي عوامل روزبا توجه به تحريک. داندحساس کنوني را به صالح حرکت ملي نمي

خود و نظر به نزديک شدن به روزهاي تولد قهرمان ملي آذربايجان، فعالين حرکت " آميز آگاهانهتوهين"دادن حرکت 
بايستي تالش وافري داشته باشند تا ضمن آگاهي دادن به ملت، نقش مهمي را در پويايي حرکت در روزهاي 

  .آينده ايفا آنند
با توجه به تكرار حرآت (اي شک برانگيز بوده در چنين برهه" اهانت روزنامه ايران" وقوع حادثه از نظر اين مجمع

آميز از قبيل دامن زدن به آتش آشيده هاي خشونتو ايجاد حرکت) 29/2/1385مذوبوحانه آنان در ايران جمعه 
 شديد، مراسم عظيم قلعه شدن دفتر روزنامه در شهرهاي مختلف و در پي آن وقوع شرايط امنيتي و نظامي

از اينرو فعالين، روشنفکران و اقشار مختلف ملت با درك اين موضوع، همگام . الشعاع قرار خواهد دادبابک را تحت
تر را به عنوان استراتژي مطلوب در مقابل چنين با تحليل و بررسي شرايط مختلف، بايد برخورد منطقي و مناسب

  . نمايندهاي تحريک برانگيزي اتخاذحرکت
  

  30/2/1385 مجمع دانشگاهيان آذربايجاني
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  »ایران«در محکوميت روزنامه  بيانيه دانشجویان تورک دانشگاه شهيد رجایی
  

اما .    امروز بيش از یک هفته از اعتراض و تحصن ملت تورک در خصوص نشر کاریکاتورهای موهن می گذرد
 از ملت مظلوم تورک انجام نشده است و تنها مطلب متاسفانه تاکنون هيچ اقدام رسمی برای اعاده حيثيت

آنان در این غلط . نوشته است توهينی باز بزرگتر صورت گرفته است» ایران«معذرت خواهی که در روزنامه منفور 
مخاطب قرار داده اند و به خيال خام خود » آذری«نامه خود ملت تورک آذربایجان را با اسم موهوم و انفصال گر 

تمام کرده اند، اما آنان از خشم فرو خفته چندین ساله آذربایجان از شونيسم بی خبرند، یا حداقل اینکه ماجرا را 
  .خود را به بی خبری زده اند

    ما دانشجویان تورک دانشگاه شهيد رجایی ضمن اعالم انزجار و نفرت خود از شوونيسم، راسيسم و پان 
ربایجان و علی الخصوص دانشجویان فهيم در دانشگاههای آزاد مراغه، آریائيسم و همصدا با ملت غيور و مظلوم آذ

بوعلی همدان، بين المللی امام خمينی قزوین، اورمو، تبریز، تربيت معلم آذربایجان، آزاد اردبيل، عالمه طباطبایی، 
 موضوعی تصادفی اعالم می داریم، که توهين، افترا و تحریف عليه تورکها.... شهيد بهشتی، امير کبير، طئهران و

نيست، بلکه برنامه ای مدون است که هدف آن تنها و تنها از بين بردن نام مبارک آذربایجان و هویت تورکی آن 
در کوتاه » ایران«لهذا و برای جلوگيری از تحقق این نقشه شوم وپليد خواستار توقيف روزنامه شونيستی . است

 سياسی در دراز مدت برای جلوگيری از تکرار مجدد چنين اعمال مدت، و رفع تمام تبعيضهای اقتصادی، فرهنگی و
ما در پایان از ملت آذربایجان و تمامی فعالين آذربایجانی می خواهيم که تا عقب نشينی . نفرت انگيزی هستيم

ما همچنين خواستار تشکيل کميته ای از فعالين تورک . آپارتاید و شونيسم و محو کامل آن برجای ننشيند
  .ضمن ادامه اعتراضات و تحصنها هستيم  پيگيری اقدامات الزمه، برای

  .   اذ جاء الحق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا 
  
 
  

خبر ميرسد بين نمایندگان ترک در مجلس شورای اسالمی و نمایندگان فارس مشاجره ها و درگيریهای لفظی در 
  .جریان است

  
  هرانبرنامه تظاهرات دانشجویان در دانشگاههای ت

  
 12 اردیبهشت ساعت 31دانشگاه اميرکبير روز یکشنبه  •
 12 خرداد ساعت 3دانشگاه عالمه طباطبائی روز چهار شنبه  •
 12 خرداد ساعت 6دانشگاه شریف روز شنبه  •
 10خرداد ساعت 7تظاهرات روبری مجلس شورای اسالمی روز یکشنبه  •

 خرداد مقابل 7ن خواهشمندیم که در تجمع  روز  از تمامی دانشجویان، دانشگاهيان  و مردم شریف آذربایجا
  .  مجلس شورای اسالمی  حضور پرشکوهی داشته باشند

  
  گله جک بيزیمدیر

   اردیبهشت30شنبه 
  

  به گزارش خبرنگار سایت دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن ایران

 )TurkmenStudents.com(وزيع نشريه دانشجويان ، با نظر شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی سمنان ت
ترکمن اين دانشگاه با نام آلتين ممنوع اعالم شد، به گزارش خبرنگار ما از سمنان ، شورای فرهنگی دانشگاه با 

اعالم اينکه دو مقاله با عناوين فرهنگ و گويش شاهرودی و تاريخچه اقوام ترکمنی مضامينی قومی دارند با 
  .انتشار و چاپ آن مخالفت نموده است 

 قانون اساسی به حساب می آید 15برنگار ما می افزايد اين اقدام دانشگاه آزاد اسالمی سمنان مغایر با اصل خ
  :  قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران می گويد 15چرا که اصل 

اسناد و مکاتبات و متون رسمی بايد به اين زبان و خط . زبان و خط رسمی و مشترک مردم ايران فارسی است 
 ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس باشد

  . ، در کنار زبان فارسی آزاد است
ناصر نظر خوانی مدير مسئول اين نشريه صبح امروز گفت ما تمام نسخه های چاپ شده را تحويل شورای 

قرار است شورای فرهنگی بعد از اعالم نظر اصالحی خود اجازه چاپ : فرهنگی دادیم ، نظر خوانی در ادامه گفت 
من نمی دانم با : مجدد اين شماره را صادر نمايد ، مدير مسئول آلتين در خصوص نسخه های چاپ شده گفت 

 .آنها چه خواهند کرد ولی قدر مسلم با توجه به عدم توزيع آن شايد آنها را نابود کنند 



 59                                                              ويژه نامه جنبش دانشجوئی آذربايجان و بحران کاريکاتور 

 !!!!!ارس جانانه از زبان فارسی زبان به اصطالح مردم ایران دفاع می کنندتئوریسينهای شونيسم ف
 

  پايداري فرهنگ و تمدن وامدار زبان است: هرميداس باوند
  

  
ايرانيان همواره در طول تاريخ در معرض تهاجم ها و تعرضاتي قرار  ميراث فرهنگي
ي بسيار جدي ديده فارسي نيز به مثابه پايه اين فرهنگ آسيب ها زبان. گرفته است

  .است
دکتر هرميداس باوند با مروري بر پيشينه تاريخي ايران مي کوشد تحليلي از اين 
  .گذشته تمدني ارائه دهدتا براي امروز بکار آيد

اجازه بدهيد سواالت را اينگونه شروع کنم که ميراث فرهنگي و تاريخي ايران در _ 
مان شما چگونه مي توان با ارجاع به گ. شده است   کنوني دچار نوعي ضعف شرايط

 به ميراث گذشته برخي از مولفه هاي اساسي اين فرهنگ و تمدن را در شکل هاي امروزين آن احيا کرد؟
فرهنگ ايراني پيش . يک دوره پيش از اسالم و يک دوره پس ار اسالم.فرهنگ ما داراي دوره هاي متفاوتي است*

به اين معني که نه تنها بر مباني اجتماعي و فرهنگي تکيه . ه استاز اسالم در واقع فرهنگي چند بعدي بود
از منظر اجتماعي در مولفه هاي عمده فرهنگ ما . داشت بلکه بر مباحث هنري نيز تاکيد ويژه اي به خرج مي داد

اين ويژگي ها در .و سازگاري نژادي و زباني و آزادي هاي مذهبي وجود داشت همزيستي اجتماعي و تساهل 
ان اشکانيان و هخامنشيان بسيار قوي بود اما در زمان ساساني به اين دليل که دين زرتشتي به دين رسمي زم

در زندگي اجتماعي . تبديل شد و دايره آزادي مذهب بسيار محدود شد اين مولفه داراي فتور و سستي شد
ار به جا مانده و برخي از سنگ ايرانيان همواره ابعاد هنري مطرح بوده است مثال در تخت جمشيد برخي از آث

مجسمه سازي، حجاري، موسيقي و نقاشي جزء هنرهاي . نوشته ها در واقع تکميل کننده کتيبه ها هستند
رايج در ايران بوده است اما با ورود اسالم به ايران، ابعاد فرهنگ ايراني به اين دليل که اصول مذهب اقتضا دارد 

فلسفه عرصه چون و چراست و همواره در پي پرسش از چيستي و . ون شدفرامين ديني را اجرا کنيم ، دگرگ
دين . الفتي نداشت.. از سوي ديگر اين فرهنگ تازه با اموري مانند نقاشي و حجاري و . چگونگي امور است

از . اسالم پاسخگوي بسياري از مسائل بود و به همين جهت برخي از اين شاخه هاي علوم به حاشيه رفتند
ر در اسالم، ادبيات جايگاه ويژه اي داشت و به اين ترتيب ايرانيان بسياري از تمنيات هنري خود را در سوي ديگ

 ميالدي که 12 ميالدي آغاز مي شود تا قرن 9شکوفايي فرهنگ ايراني در واقع از قرن . قالب ادبيات عرضه کردند
فعاليت ادبي و فرهنگي بسيار باز مي در اين دوره فضاي . رنسانس ادبي تبديل به رنسانس فرهنگي مي شود

شود و نه تنها ادبيات ترکستاني و خراساني اوج مي گيرد بلکه در اين دوره نوعي بازنگري فرهنگي نيز در تمدن 
  .در واقع نوعي بازشناسي که منجر به برکات بسياري در عرصه هاي گوناگون مي شود. ايراني ايجاد مي شود

   در عرصه علوم چطور؟_
رصه علوم نيز در اين دوره ظهور برخي از دانشمندان مانند خوارزمي و زکرياي رازي و ابن سينا در رشته در ع*

نشان مي دهد که شکوفايي فرهنگ ايراني در واقع شکوفاي فرهنگ ... هايي مانند نجوم و فلسفه و پزشکي و
در اين دوره برخي از . ن شداسالمي نيز تلقي مي شد و رنسانس فرهنگ ايراني باعث شکوفاي فرهنگي ايرا

آثار علمي و فرهنگي ايرانيان به زبانهاي ديگر ترجمه مي شود و همين امر باعث اوج گيري علوم در برخي از 
اروپاييان در اين دوره دچار چنان ضعف و فتور و عقب ماندگي بودند که به غير از . کشورهاي اروپايي نيز شود

آثار علمي و فرهنگي ايران توسط برخي از . جه و اهتمام نشان نمي دادندانجيل به هيچ کتاب و علم ديگري تو
يهوديان اسپانيولي که به زبان التين آشنايي داشتند براي کشورهاي اروپايي ترجمه شد اما با آغاز دوران تسلط 

داني چون امام سلجوقيه بر ايران تفکرات اصولگررايي بر فرهنگ ايراني حاکم شد و اين امر با نشر آثار انديشمن
اين توقف همچنان ادامه . به دنبال آن حمله مغوالن فرهنگ ايران را دچار نوعي توقف کرد. محمد غزالي اوج گرفت

داشت تا اينکه در زمان صفويه يک امپراطوري متمرکز در اين حوزه تمدني تشکيل شد و ايرانيان در اين دوره در 
در اين دوره است که . ديدي از استعدادهاي خود را بروز دادندرشته هاي گوناگون فرهنگي و علمي تجليات ج

پس از پايان حاکميت صفويه با بروز حوادثي . شهر اصفهان به بسياري از شهرهاي اروپايي و پيشرفته تن مي زند
    .ايران مجددا دچار توقف هاي طوالني شد.... و  افاغنه، جنگ سرداران نادرشاه چون فتنه

ه از آن سخن مي گوييد باعث ايجاد چه وضعيتي در ايران شد که شما از آن به عنوان رکود ياد اين اصولگرايي ک_
   .مي کنيد

اين اصولگرايي باعث مي شود بسياري از تفکرات فلسفي از بين برود و افکار و کتاب ها و در نتيجه راه و ! ببينيد*
ر زمينه هاي علمي و فلسفي به ويژه در زمينه روش کساني به ميدان بيايد که با بسياري از اين پيشرفت ها د

در دوره . در اين دوره فالسفه در محذوريت و محدوديت هاي بسيار شديدي قرار گرفتند. هاي هنري مخالف بودند
صفويه نسبت به اين دوره استعداد ايراني در کاشي کاري ها، قالي بافي ها و حتا رنگ آميزي اشعار و بيان 

و مجسمه سازي و  د اما اين تمنيات دروني همچنان نمي تواند در قالب موسيقياحساسات بيان مي شو
    .بروز يابد و اين هنرها همچنان در محروميت و محجوريت قرار دارند... نقاشي و 

 در ابن سال ها آيا مجد و عظمت تمدن ايراني توانسته است در فالب و اشکال جديد احيا  در قرون متاخر چطور_
   شود؟

.  که در تعامل با اروپا قرار گرفتيم توانستيم وجوهي از مشخصه هاي تمدني خود را احيا کنيم19در قرن ما *
در اين دوره تالش براي خيزش در فرهنگ ايراني . تعامل با اروپا هم در زمينه ديپلماتيک و هم در جنگ هاي روسيه

اين پيامدها . ر سراسر دنيا پيامدهايي داشتانقالب کبير فرانسه د. با الهام از ارزش هاي غرب آغاز مي شود
هابز، هگل، الک، کانت، : پس از يک دوره ايران را نيز فرا گرفت و ايرانيان در قالب آشنايي با فالسفه اي چون
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و همچنين آشنايي با تحوالت دوران اسکوالستيک در غرب کوشيدند خيزشي ... روسو، اسپينوزا، دکارت، بيکن و
البته به (آثار اين آشنايي با اين تفکرات در ادبيات و آثار علمي و فلسفي پيش از مشروطه . مجدد داشته باشند

   .و پس از مشروطه پديدار شد) صورت ضعيف
  آگاهي ما از تمدن هاي هخامنشيان و اشکانيان بيشتر از طريق چه منابعي بود؟_
حتا .  از اشکانيان هم اطالعات درستي نداشتيمالبته ما. آگاهي ما از اين دو تمدن بيشتر از طريق شاهنامه بود*

 سال 500اشکانيان حدود » .از ايشان به جز نام نشنيده ام«: فردوسي در شاهنامه درباره اين سلسله مي گويد
ما تنها از طريق ترجمه آثار تاريخي  .در ايران حکومت کرده اند اما اطالعات ما نسبت به آن ها بسيار محدوداست

و ترجمه تاريخ روميان با اشکانيان در تماس بوده ايم و البته از همين طريق هم با بخش " ايگزنفونو م" هرودوت"
در زماني که . اين آشنايي مقارن با زمان مشروطيت بود. هايي از اين مجد و عظمت تاريخي آشنا شده ايم

نوعي مقاومت در  ايرانيان باستاندخالت روس و انگليس در ايران به اوج رسيده بود و همين بازگشت به افتخارات 
آشنايي با تفکرات گذشته و آگاهي به دستاوردهاي جديد اروپا به صورت فرايندي در . درون مردم ايران ايجاد کرد

ذهن انديشمندان ايراني عمل کرد که نمودهاي آن در انقالب مشروطه بروز کرد بنابراين ما در انقالب مشروطه 
يک سال پيش از .  هستيم اما اين روند نيز با نهايت تاسف دچار فترت مي شودشاهد دگرگوني جامعه ايران

 در روسيه انقالب مشروطه اي براي تشکيل پارلمان آغاز شده که به 1905انقالب مشروطيت يعني در سال 
براي روس ها اين امر قابل قبول نبود انقالبي که يک سال پيش در کشور . سرعت و به شدت سرکوب مي شود

براي انگلستان نيز انقالب مشروطه ابزاري . نان شکست خورده بود، در همسايگي آنان ايجاد شده و موفق شودآ
اگر انقالب مشروطه در ايران شکوفا مي شد جرقه اي براي مشتعل کردن انقالب در هندوستان ايجاد . بيش نبود

 به اين ترتيب دو استعمارگر در يک زمان .مي شد به همين دليل انگلستان از اين امر به شدت جلوگيري مي کرد
به يک نتيجه مشترک رسيدند و ايران به دو منطقه نفوذ تقسيم شد و مي دانيم که از آن پس هرچه در اين 

   .کشور رخ داد زير نفوذ اين دو کشور بود
ندازه توانسته به گمان شما ما تا چه ا. زبان عاملي بسيار مهم در ميراث فرهنگي و حفظ و حراست از آن است_

   .ايم در اين خصوص از گنجينه هاي تمدني استفاده کرده و زبان فارسي را غنا ببخشيم
فرهنگ براي . فارسي در حوزه تمدني ايران زبان درباري بود. رستاخيزي که از آن سخن گفتيم بر مبناي زبان بود*

م و نسق شدند به اين دليل بود که از اگر سامانيان موفق به ايجاد نوعي نظ. گسترش خود نيازمند حامي است
زبان فارسي در آسياي ميانه زبان . شاعران حمايت کردند و زبان را به عنوان يک عامل قوام بخش حفظ کردند

در هندوستان نيز در زمان گورکانيان و عثماني و همچنين در ديگر حوزه هاي تمدني داراي چنين . درباري بود
   .کارکردي بود

   .وجود داشته است تالشي براي از بين بردن اين زبان سدبه نظر مي ر_
از سوي روس و انگليس » زدودن مباني فرهنگ و زبان ايراني« يک استراتژي سيتماتيک با عنوان 19در قرن _ بله*

آخرين _  در هندوستان انقالب سپاهيان هند را سرکوب کرد و بهادر شاه1858انگلستان در سال . آغاز شد
به اين ترتيب هندوستان مستعمره انگلستان شد و کشور . به پايتخت برمه تبعيد کردند را_ اني پادشاه گورک

انگلستان همچنين در . استعمارگر زبان درباري فارسي را حذف کرد و به جاي آن زبان انگليسي را جايگزين کرد
شکيل برخي از مکتب ها به زبان بحرين که داراي برخي از اقوام ايراني بود زبان فارسي را عقيم کرد حتي از ت

پس از چشم . به اين ترتيب در بحرين نيز زبان عربي قوت گرفت و زبان فارسي ضعيف شد. فارسي جلوگيري کرد
پوشي ايران از هرات، تاريخ جداگانه اي براي افغانستان درست کردند و زبان پشتو را به جاي زبان فارسي 

حتي اجازه ندادند که مراسم سنتي عيد . سياي مرکزي و قفقاز تکرار کردندهمين کار را نيز بعدها در آ. نشاندند
در سمرقند و بخارا که جايگاه خيزش فرعنگ ايران بود جلوي تشکيل . نوروز را بر مبناي رسوم ايراني برگزار کنند

    .برخي از مکتب خانه ها را گرفتند
   امروز بايد براي قوام اين زبان چه کرد؟_ 
بايد بدانيم که زبان  وجود دارد سياري از کتابخانه هاي ما کتاب هاي بسياري به زبان هاي بومياکنون در ب*

به جاي . بکوشيم ما بايد براي خروج اين زبان از اين وضعيت. فارسي امروز در مظان تهاجم از بيرون و درون است
ه ما مي توانيم به جاي استفاده از من معتقدم ک. برخي از کلمات خارجي بيشتر از کلمات فارسي استفاده کنيم

فرهنگستان . نام هاي خارجي براي پرندگان و ماهي ها و حيوانات از فرهنگ محلي و سنتي مان استفاده کنيم
  .زبان فارسي در اين زمينه مي تواند بسيار فعال باشد

  کارکرد اين نهاد را در پاسداري از زبان چطور مي بينيد؟_
اما اگر به جاي تاکيد بر واژه هاي . اين کارها بيشتر بعد ارزشي دارد.  نبودنش استبه هرحال بودنش بهتر از*

ما مي توانيم به موازات واژه هاي قديم از برخي . عربي اهتمام بيشتري به زبان فارسي داشته باشند بهتر است
. راب برتري ندارندفارسي زبانان در جهان به لحاظ کميت نسبت به اع. از کلمات امروزين هم استفاده کنيم

اقدام به منزوي کردن اين زبان کنيم نابودي آن حتمي خواهد بود و در اين صورت ديگر چيزي   بنابراين اگر ما هم
  .براي افتخار به ميراث فرهنگي خود نداريم
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تورك  خوي در اعتراض به اهانت عليه ساحت مقدس ملت خبرهاي رسيده از شهر خوي حاآي است مردم
 .عصر تحصن خواهند آرد 30/2/85ايجان امروز آذرب

 
 بيانيه دانشجویان دانشگاه پيام نور خوی

 
 ملت تورک آذربایجان

  مدتهای مدیدی است که همه ما شاهد توهين و تحقير پس مانده ها
 .و عقب  مانده های شوونيسم هستيم

خون ها داده , جبهه ها در راه این خاکملت غيور آذربایجان هميشه تاریخ در کنار سایر قوميت ها و در صف مقدم 
  .رنگين است...است وهنوز هم خاک این وطن از خون ستار خان ها وشيخ محمد ها و باکری ها و 

ما اکنون به پاداش خدمت هایمان زیر توهين وتحقير شوونيست های فارس ودر کشوری که مدعی اسالم 
ميدانند ودر هر مجلس و محفلی سنگ همبستگی و )ص(راستين است وسردمداران آن خود را پيرو پيامبر اعظم

 !وحدت ملی وحقوق قوميتها را به سينه ميزنند
 !!!اکنون چه جفاها  وجسارت ها که به ملت تورک نمی کنند

اردیبهشت  23در تاریخ  "ارگان رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران" روزنامه ایران"در پی این تحقير وتوهين ها.
اتوری موهن ملت تورک آذربایجان را به  سوسک  تشبيه کرده که غذایش تفاله های ملت  باچاپ کاریک1385

که به گفته خودشان روز به روز بر "...فارس است وبه راه های مقابله با این مللت سی و هفت ميليونی 
 ...پرداخته است و راه شوونيسم رضا خانی را می پيماید "تعدادشان در این کشور افزوده ميشود 

و در تصميمی ناخوشایند تيم فوتبال کشور راکه در آن جوانان غيور تورک که در همه عرصه های  ورزشی تنها 
ما ملت تورک آذربایجان که از اکثریت .راهی جام جهانی ميکنند  " !!ستارگان پارس"مدال آورندگان هستند با نام 

قانون اساسی ایران بر  19 و 15الی که در بند   قوميتی در ایرانيم از کمترین حقوق خود بی بهره هستيم در ح
 که ميشود با دمپایی له کرد سوسکیما را ..این حقوق تأکيد شده وهنگامی که خواستار حقوقمان ميشویم 

 !!!آیا این تبعيض نژادی نيست ؟؟؟ آیا این حقوق قوميتی است؟؟...خطاب می کنند 
 

م زبان و هم صدا با سایر هم فکران خود در سایر شهر های ما جمعی از دانشجویان دانشگاه پيام نور خوی ه
 اعالم ميداریم"ایران "آذربايجان اعتراض خود را نسبت چاپ مطا لب توهين آميز روزنامه

 .هستيم"ایران"وخواستار عذرخواهی رسمی مقامات و توقيف روزنامه 
 ... ميدهند بدانندتفاله های شوونيسم فارس که در قالب حکومت اسالمی راه خود را ادامه

 ...جوانان تورک آذربایجان بيدارند
 

 است اآثر دانشجويان و اساتيد و رييس دانشگاه پيام نور خوي امضاء شده از طرف اين بيانيه
 
 
 

  تهدید  و توهين
  رویکرد دوباره شوونيستها در قبال حرکت ملی آذربایجان

   
در قالب یک کاریکاتور موهون به ملت آذربایجان و تمام _ وابسته به ریاست جمهوری _ی ایران توهين روزنامه

و تاکيد بر کسترش دستگاه _ دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام_ و بدنبال آن مصاحبه محسن رضایی  ترکها
ای به یک سازمان دو خبر قابل تامل در چند روز اخير است که امنيتی کشور و تبدیل آن از حالت وزارت خانه

  . زوایای گوناگون ضروری است از پرداختن به آن
گرچه در نکاه اول ارتباط دادن این دو قضيه به هم شاید معقول به نظر نياید ولی با اندکی تامل و نيز با در نظر 
گرفتن سایر جوانب قضایا، می توان حرکت جدید پان فارسيت ها را در سرکوب حرکت ملی در این قالب تحليل 

  .کرد
شوونيستها و پان فارسيتها چه در دوران رژیم پهلوی و چه در دوران جمهوری  ر بشری فعاليتهای غيرانسانی و غي

برای شاهد . اندتا به امروز در این زمينه از هيچ تالشی دریغ نکرده آنها . اسالمی ایران بر کسی پوشيده نيست
واع قوانين در مجلس، به عنوان این مدعا می توان به فعاليتهای بنياد افشار، به عنوان نهاد غير دولتی، تصویب ان

یک نهاد ملی و دولتی، پخش انواع فيلم های توهين آميز از تلویزیون، به عنوان تنهاترین کانال تلویزیونی در دست 
البته ذکر کامل یا حتی خالصه ای از فعاليتهای صورت گرفته نياز به تحقيق . نام برد... عاليترین مقام کشوری، و

  .جا مجال پرداختن به آن وجود ندارد و موارد باال به عنوان مثال ذکر شدمفصل دارد و در این
در قدم .  با تمام قوا عزم خود را برای مقابله با حرکت ملی آذربایجان جزم کرده است در روزهای اخير نيز دشمن

 می کند و آن نخست روزنامه وابسته به ریاست جمهوری بدترین توهين های ممکن را نثار ملت آذربایجان و ترک
را یک سوء تفاهم می خواند و بدنبال آن دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام طی مصاحبه ای از عملکرد ضعيف 

و نکته جالب توجه در این . دستگاههای اطالعاتی بر می آشفتد و نسخه جدیدی برای سکوب ارائه می دهد
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ی نام آذربایجان از سوی یک مقام مسوول در مصاحبه این است که برای اولين بار بعد از پيروزی انقالب اسالم
و به این ترتيب حکومت اسالمی به زعم خویش در پی برنامه ریزی برای . ليست تهدیدات نظام آورده می شود

  مقابله با حرکت ملی آذربایجان بر می آید
  :به نظر نگارنده ذکر چند نکته در مورد این توطئه شوم نظام ضروری است

شکست نظام در سرکوب حرکت ملی آذربایجان و رشد روز افزون آن، نهادهای سرکوبگر در به دنبال      -1
پی القای این نکته هستند که ما تا بحال قصد برخورد نداشتيم یا دستگاههای ما این آمادگی را 

ولی فراموش کرده اند که همواره شدیدترین و . نداشتند ولی از این به بعد همچون قصدی را داریم
  .ین شکنجه ها و فشارها از طرف همين نهادهای سرکوبگر بر ملت آذربایجان تحميل شده استبدتر

بدنبال شکست نظام در دستيابی به سالحهای هسته ای برای حفظ بقائ خود، نظام در پی فرافکنی      -2
 هر به این معنی که. این شکست است و جه بسا این اقدامات نيز با این پش فرض قابل توجيه باشد

  .فردی بدنبال شکست از یک فرد قدرتمند جهت جبران شکست به پایين دست خود زور بگویيد
پس از حوادث خوزستان، احتماال رژیم بدنبال کشف ریشه های حوادث مشابه در سایر نقاط کشور به      -3

  .تحریک احساسات مردم بپردازد
 فعاالن حرکت ملی آذربایجان نباید کنترل امور را از در صورت رد یا اثبات هر یک یا همه فرض های باال     -4

بلکه باید با تاکيد بر فعاليت در چارچوب قانون بر فعاليتهای خود افزوده و از حقوق مسلم و . دست بدهند
 .تا این بار نيز نقشه دشمن نقش بر آب بشود. ابتدایی و طبيعی خود دفاع کنند

 
  اندانشجوی دانشگاه تهر قاسم سيدین زاده

 
 خبرهای فوری از دانشگاه زنجان

 اعالم کردند که سلسله اعتراضات خود را تا رسيدن به 12دانشجویان دانشگاه زنجان در تحصن روز شنبه ساعت 

  .خواسته هایشان ادامه خواهند داد

وتحصن دانشجویان دانشگاه زنجان در ميدان مرکزی دانشگاه  ظهر تجمع 11/30ساعت 85/2/30امروز شنبه 

تن از 1500 در این تحصن دانشجویان پس از برگزاری تریبون آزاد در ميدان مرکزی که با حضور.زنجان شروع شد

دانشجویان برگزار شد دانشجویان اقدام به راهپيمایی نمودندوبه طرف جاده ترانزیت بين المللی تبریز تهران 

همچنين .  دانشجویان فوق خواهان عذرخواهی وزیر ارشاد وبرخورد قضایی با روزنامه ایران هستند.مودندحرکت ن

دانشجویان تهدید کرده اند در صورت عدم اعطای مجوز برای برگزاری تجمع در شهر زنجان جاده ترانزیت تهران 

 تبریزرامسدود خواهند نمود

 گزار نشد دردانشگاه زنجان بر10 الی 8کالسهای ساعت 

در پی این اقدام .دانشجویان دانشگاه زنجان در اقدامی خودجوش اقدام به بستن در این دانشگاه نمودند 
 این دانشگاه 10 تا 8سرویسهای دانشجویی این دانشگاه دم در این دانشگاه متوقف گردید وکالسهای ساعت 

در این . نفری را ترتيب دادند 1000 تحصنی تشکيل نشد همچنين دانشجویان در اعتراض به توهين روزنامه ایران
 برنامه دانشجویان به سر دادن شعارهایی عليه شوئونيسم فارس پرداختند

روزنامه   بيش از هزار نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان با تحصن در ميدان دانشگاه به اعتراض خود به اقدام موهن
 صبح در این محل جمع شده و در قالب تریبون آزاد و دعوت ٧این دانشجویان از حدود ساعت .ایران ادامه می دهند

اکنون کالسهای درس تعطيل است و .از دیگر دانشجویان برای تعطيلی کالسها برنامه خود را ادامه می دهند
  . مسئولين دانشگاه با با بستن درهای دانشگاه از ورود دانشجویان و خبرنگاران به دانشگاه جلوگيری می کنند

 
 

  دانشجويان دانشگاه آزاد مراغه پيرامون توهين به ترآها در روزنامه ايران2بيانيه شماره 
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 توهين به انسانيت است و اين عمل از طرف هر نهاد و نشريه وسيستمي آه باشد محكوم ،توهين به يك ملت 

  .به شكست است

ربايجان در روز نامه اي آه با پول بيت المال و ماليات ملت ترك آذربايجان اداره مي شود امر ساده توهين به ملت آذ

الزم به ذآر است آه . به آساني از آنار آن بگذريم و آن را به فراموشي  بسپاريم اي نيست آه با گذشت زمان

ن بلكه در روزنامه هاي ديگر به آرات توهين به ترآها توسط سيستم شوئونيستي نه تنها يكبار در روزنامه ايرا

تاآنون نخبگان ترك بارها با ارسال .تكرار گرديده است ودرصداوسيمانمونه هاي فراواني از آن را شاهد بوده ايم

  نفر ترك آذربايجان و آموزش به زبان مادري 35000000طومارها ونامه هاي متعدد خواهان توقف توهين به فرهنگ 

شامل استانهاي آذربايجانغربي وشرقي واردبيل وزنجان وهمدان (يضات اقتصادي از آذربايجان در مدارس و رفع تبع

اما مسئولين حكومتي نه تنها به اين طومارهاي پي در پي وقعي ننهادند بلكه سياستهاي .شده اند)وقزوين

غير فارس ايران شوئونيستي خود را تشديد نمودند و سعي خود را در جهت تحقير فرهنگي و فارس سازي ملل 

  .تسريع نمودند

 1حال با توجه به مظالم فوق الذآر و با توجه به اينكه دانشجويان متحصن در دانشگاه آزاد مراغه در بيانيه شماره 

خود مشخصا بر سه خواسته تاآيدآرده بودند آه تا بحال محقق نشده است و مسئولين مملكتي بي توجه به 

  : آذربايجان سعي دارند تا از آنار موضوع به راحتی بگذرند لذااعتراضات سراسري در دانشگاههاي

  

 قصد داريم تا با عدم 2/3/1385 روز دوشنبه مورخ13ما جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد مراغه از ساعت 

شرآت در سر آالسهاي درس واعتراض در محوطه دانشگاه تا زمان برآورده شدن خواسته هايمان از حضور در 

اخودداري نماييم و از تمامي دانشجويان آزاده تقاضامنديم تا با عدم حضور در سر آالسهاي درس به سر آالسه

  .حرآت اعتراضي ما آه همگام با ساير دانشگاهها است بپيوندند

  

الزم به ذآر ميدانيم آه دولت ومسئولين هر چقدر تالش نمايند تا روي قضيه سرپوش بگذارند وآن را بايكوت آنند 

ا اعتراضات تمام نخواهد شد بلكه دامنه اعتراضات گسترش خواهد يافت آه نمونه اين امر آغاز اعتصاب بازار نه تنه

  بزرگ تبريزدر اعتراض به اين توهين بيشرمانه است

  :خواسته هاي دانشجويان

ن زير نظر وي عذرخواهي وزير ارشاد به عنوان باالترين مقام مسئول دولتي آه خبرگزاري ايرنا و روزنامه ايرا).1

  اداره ميگردد

  برخورد قضايي با روزنامه ايران طبق قانون مطبوعات).2

  توقف توهين به ترآها در مطبوعات وصداوسيما واحترام به حقوق انساني ترآها)3

  

  2/3/85وعده ديدارروز دوشنبه

  جلوی ساختمان آموزشی دانشگاه13ساعت 

  

  دانشگاه محقق اردبيلی

مطالب توهين آميز روزنامه ی ایران دانشجویان دانشگاه محقق اردبيلی در صدد گرفتن در پی چاپ کاریکاتور و 
 امضا از 1000مجوز برای تحصن در جلوی سلف سرویس دانشگاه اقدام نمودند که با جمع آوری بيش از 

حصن  اقدام نمودند ولی روز شنبه مسولين دانشگاه با ایجاد ت85.2.29دانشجویان ترک در تاریخ شب جمعه 
مخالفت کردند ، که با تجمع دانشجویان مقابل دفتر ریاست دانشگاه و تهدید به اینکه آنها بدون مجوز نيز تحصن را 

 در امفی تئاتر دانشگاه صادر کرد 11.30برگزار خواهند کرد ، باال خره ریاست دانشگاه مجوز تحصن را در ساعت 
 نفر با برداشتن پالکاردها شروع به 2000حدود حد اقل ولی دانشجویان از مقابل سلف سرویس حرکت نکرده و 

تحصن نمودند این در حالی بود که مسئولين حراست دانشگاه قصد هدایت جمعيت را به داخل آمفی تئاتر 
داشتند تا بدین وسيله از تجمع بيش از اندازه جلو گيری شود ولی عليرغم این همه فشار جمعيت به سرعت زیاد 
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شگاه و معاون سابق کل نهاد رهبری دانشگاه های کشور در آمفی تئاتر تنها ماندند که با در شده و مسولين دان
خواست دانشجویان مجبور به حضور در داخل جمعيت بودند این در حالی بود که دانشجویان خشمگين همچنان 

  شعار ميدادند شعار های این دانشجویان عبارت بودند از

   ایران قزئتسی باغالنسين گرک

   ایران روزنامه سينی باغالنماق ایستيریک بيز

   تورکلوگومو ساتمارام تورکم آیاقالنمارام

   آز یاشا تورک یاشا اینسان یاشا

   اؤلؤم اولسون نيژاد پرست ميللته 

در ادامه ی برنامه معاون سابق نهاد رهبری کل کشور به ایراد سخنرانی پرداخت ، او با اشاره به نقش ترکان در 
 سياست معاصر وخدمات ارزنده ی آنها ، این اقدام شونيستی را محکوم نموده و از دانشجویان تحصن تاریخ و

کننده تشکر کرد الزم به ذکر است که ریاست دانشگاه و معاونين عليرغم ميل باتنی تا آخر تحصن در محل حضور 
ل فاشيستی قرائت شد که با داشتند در آخر برنامه بيانيه های انجمن های دانشجویی در محکوميت این عم

  درخواست دانشجویان کليه ی بيانيه ها به زبان ترکی ترجمه وخوانده شد

  
  تبریزده ن ایکی خبر

  

اعتراض ميتينگي  12 ساعات  1358 /2 /31تبريزين تربيت معلم آذربايجان دانشگاه يندا آيينين 

  .گئچيريله جك

  تبریده یایالن بيانيه نين متنی

  

فارس در سایه اغماض و یا بهتر بگوئيم تحت  باز دستهای پنهان و آشکار شؤونيزم  ر آذربایجانملت شریف و غيو

نموده  مرتکب عمل نژاد پرستانه دیگری شدند و ترکهای غيور را سوسک قلمداد !؟...حمایت مردان سياست و 

مغلطه کالم مردان  «  عنداهللان اکرمکم » نظامی که در .اند و برای نابودی آنها روشهایی را پيشنهاد کرده اند

آنان . شؤونيزم فارس اساس سياست مرموزانه آنهاست انتظاری جزء این نمی رود سياست و دین شده است

هم پياله ها و هم مسلکان  .ملی و تماميت ارضی را ملعبه ای برای نيل به اهداف خود نموده اند که وحدت

و سریالها و فيلم های تلویزیونی شان همواره ترکها را  19/02/1374 الریجانی هایی هستند که پرسشنامه سال

چگونه است که در  اگر وحدت ملی ملعبه و مغلطه ای بيش نيست .داده اند تحقيرها قرار  هدف توهين ها و

 .این چنين جسارت می نمایند زیب نامشان است) ترکان ( ارگان رسمی دولتی به ملتی که سيف االسالم 

ملت آذربایجان درمانده اند چاره ای جز از به خدمت گرفتن دلَقک های   با حرکت حق طلبانۀآنانکه در مقابله

بود و در دامی که خود تنيده اند  خواهند « مکروا و مکراهللا » غافل از اینکه آنان مصداق آیۀ .ندا درباری ندیده

 يطانی این تفاله های نژاد پرست و مزدوراندلير آذربایجان در مقابل اعمال و افکار ش تاکنون فرزندان .خواهند افتاد

بدانند که اگر دریای  استعمار راه صبرو تمکين و منطق را پيش گرفته اند الکن جرثومه های استعمار و استبداد

پارسی را توان تحمل امواج سهمگين حرکت  صبر و تمکين ترکان دلير به خروش آید کشتی زوار در رفته فاشيسم

 باستانی گرایان پارسی و حاميان مسند نشين آنان باید بدانند که .ه ملت آذربایجان نشایدملی و آزادی خواهان

جریان دارد و توهين و  فرزندان آذربایجان هنوز هم خون بابک و شاه اسماعيل و ستارخان و باقر خان در رگ شان

ی شان در گور آرزوهایشان و آنان را همچون اسالف پهلو .فحاشی دلقکان پارسی را جوابی در خور خواهد داد

استعمار و  الکن فرزندان آذربایجان جهت اتمام حجت با این تفاله های نژاد پرست نوکر.نمود مدفون خواهند

آميز در ميدان راسته کوچه   در حرکتی اعتراض16 ساعت 01/03/1385حاميان سياست مدارشان روز دوشنبه 

  م ملت آذربایجانتجمع عظي وعده دیدار ما در .تجمع خواهند نمود
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آخرین تصميمات اتخاذ شده در نشست دانشجویان فعال و نمایندگان دانشجویان آذربایجانی 

  دانشگاههای کشور

  

 اردیبهشت برگزار گردید، دانشجویان پس از بحث 30در نشست دانشجویان آذربایجانی که درعصر روز شنبه مورخ 

  .به اطالع ملت شریف آذربایجان می رسدو بررسی فراوان تصميمات مهمی اتخاذ نمودند که 

  

در پی توهين روزنامه ایران، دانشجویان و ملت آذربایجان با وحدت و همبستگی کامل به پا خواسته و از ارزشهای 

عليرغم بایکوت شدید خبری حاکم بر فضای آذربایجان شدت اقدامات . ملی و هویتی خود دفاع جانا نه ای نمودند

سرعت  . بقدری قابل توجه بود که باعث حيرت و شفتگی تحليلگران سياسی شده استو تجمع های سراسری 

. وقوع تغييرات و تحوالت سياسی  ما را به هوشياری هر چه بيشتر در اتخاذ تاکتيکهای مبارزاتی فرا می خواند

 نيز همصدا با برای جلوگيری از هرگونه انحراف در مسير حرکت ملی آذربایجان در این شرایط حساس تاریخی ما

دوستان عزیزمان اعالم ميداریم که با توجه به احتمال سو استفاده عوامل شونيزم از تجمعات بحق و قانونی 

 در مقابل اعمال تحريک منطقي، مدنی و فعال به عنوان استراتژي مطلوب فعالين حرکت دانشجویان  برخورد

  .ا به اطالع عموم هموطنان می رسانيماز اینروی تصميات متخذه زیر ر. ست هابرانگيز شونيست

  

دانشجویان آذربایجانی با یکپارچگی تمام  بشدت و با گستردگی هرچه بيشتر تجمعات مدنی، صلح  .1

در . جویانه و آرام خود را در شهرها و دانشگاههای کشور تا توقيف کامل روزنامه ایران ادامه خواهند داد

خواهند ماند، چرا که برای دفاع از شرف، حيثيت و هویت یک این بين دانشجویان منتظر مجوز مسئوالن ن

اما این امر به مفهوم برخورد خشن و غير قابل کنترل . ملت هيچگونه نيازی به اجازه آقایان وجود ندارد

 .نبوده و تنها در راستای احقاق حقوق ملی و انسانی ملت آذربایجان قابل ارزیابی است

ربایجان درخواست می شود ضمن حضور گسترده در تجمعات اعتراض از عموم فعالين و ملت شریف آذ .2

آميز از هرگونه برخورد خشن و غير مدنی اجتناب نمایند و تنها با حضور فعال، گسترده و مدنی خود نگاه 

مجامع بين المللی را بسوی آذربایجان منعطف نموده و به تمام جهانيان ثابت کنند که ملت آذربایجان با 

 .دنی  و صلحجویانه اش خواهان دستيابی به حقوق ملی خود می باشداعتراضات م

اینبار بجای اعتراض به شعار شونيستی بکار گرفته شده در تيم ملی فوتبال از تمامی اعضا ترک تيم  .3

ملی درخواست می نمایيم با استعفای خود از تيم ملی فوتبال ایران رسما عنوان و موقعيت  آنرا به تيم 

نان تنزل داده و با اینکار خود چشمهای بصير دنيا را به سياستهای نژاد پرستانه حاکم در ملی فارس زبا

 .سيستم ورزشی ایران معطوف نمایند

از تمامی  دانشجویان و ملت فهيم آذربایجان درخواست می نمایيم که در تجمعات خود از شعارهای  .4

حتمالی افرادی را که سعی در غير ملی صرفا ملی و تورک استفاده نموده و با هوشياری تمام نقشه ا

 .جلوه دادن این مبارزات بحق را دارند به نحو احسن خنثی نمایند

از تمامی دانشجویان فهيم آذربایجان می خواهيم که تحت هيچ شرایطی همبستگی، اتحاد سراسری و  .5

 . نمایندملی خود را از دست نداده و نقشه ایجاد خلل در صفوف جنبش دانشجوئی را نقش بر آب

با توجه به نزدیک شدن مراسم قلعه بابک اميدواریم ملت آذربایجان با ادامه سلسله اعتراضات مدنی  .6

خود، زمينه حضور ميليونی را در مراسم امسال قلعه بابک فراهم نموده، قدرت، یکپارچگی، عظمت و 

 .حقانيت حرکت ملی آذربایجان را به جهانيان ثابت کنند

  

 گله جک بيزیمدیر
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  چگونه يك آاريكاتور مي تواند باعث چنين حرآت اعتراضي وسيعي گردد؟
  

. در چند روز اخير شاهد حرآتهاي دانشجويي و مردمي عظيمي در اعتراض به اهانت روزنامه ايران به ترآها بوديم
دولتي هيچ حقيقت اين است در تاريخ بعد از انقالب اسالمي ، آشور ايران به غير از نمايشها و راهپيمايي هاي 

نه مشكالت و تبعيضهاي اقتصادي و سياسي و جنسي . حرآت و اعتراضي به اين وسعت را به خود نديده بود
تاآنون منجر به اعتراضاتي به اين وسعت شده بودند و نه دعوت اوپوزيسيونهاي سراسري مقيم داخل و خارج 

  . ايران
  :حال دو سئوال پيش مي آيد

  د باعث چنين حرآت اعتراضي وسيعي گردد؟چگونه يك آاريكاتور مي توان -
چرا اخبار اين حرآات توسط تريبونهاي دولتي و غير دولتي و حتي تريبونهاي مدعيان دموآراسي در  -

 سراسر ايران بايكوت شده و يا به صورت حداقل ممكن از روي ناچاري منعكس ميگردد؟
 سال 84ه يك آاريكاتور نيست، بلكه اعتراض به در جواب سئوال اول بايد گفت آه اين اعتراض ، تنها اعتراض ب

سياسي تبعيض -اين اعتراض ، اعتراض به سيستم فكري. توهين و تبعيض نسبت به ترآهاي آشور ايران است
حتي اگر اين آاريكاتور محصول سهو .   سال پيش پي ريزي شده است100ملي در ايران است آه  بناي آن حدود 

، باز مي توان ريشه اين سهو را در اين سيستم تبعيضي ) ضي مشكوك مي باشدالبته چنين فر( باشد نه عمد
اين . چه بسا تعدادي از اين سهوآاران ترك نيز باشند. جستجو آرد آه چنين سهوآاراني را پرورش مي دهد

  .سيستم فكري و سياسي غلط حتي انسانهايي را پرورش مي دهد آه تيشه بر ريشه خود مي زنند
خواهي مسئولين روزنامه ايران اين اهانتها و تبعيضها تكرار نخواهد شد؟ آيا پرورش ديدگان سيستم  آيا با عذر 

آپارتايد حاآم محدود به آاريكاتوريست روزنامه ايران است و در روزنامه اي ديگر و در تريبوني ديگر باز شاهد چنين 
 ميليون ترك ايراني حق تحصيل به زبان مادري 30-25توهينهايي نخواهيم بود؟ آيا با عذر خواهي روزنامه ايران 

خود را خواهند يافت؟ آيا زنداني سياسي آذربايجان آزاد خواهد شد؟ آيا سرمايه هايي آه آذربايجان را به سمت 
  !مرآز ترك آرده اند باز خواهد گشت؟ يقين نه

س عبرتي براي ديگر دانش  توقيف روزنامه ايران و محاآمه مسئولين چنين  اهانتي حق معترضين بوده و در
اما شايد تازه گام اول در تخريب سيستم آپارتايد ملي در ايران است . آموختگان سيستم آپارتايد  حاآم مي باشد

  .آه امروز به نام شونيسم فارس شناخته مي شود
راستاي نابودي پس اعتراض دانشجويي و مردمي هفته اخير نه تنها اعتراض به يك آاريكاتور بلكه در اعتراض و در 

آاريكاتور روزنامه ايران نمود آوچكي از اين . سياسي فاشيستي و ويرانگر در ايران است-يك سيستم فكري
  . هنوز گريبان مردم ايران را رها نكرده است21سيستم تبعيضي است آه متاسفانه در قرن 

حقيقت است آه مؤلفه مساله چنين حرآت وسيعي در راستاي احياي حقوق ملي ترآهاي ايران ، نمايشگر اين 
تبعيض ملي وزنه سنگيني در مقوله دموآراسي در ايران است وبي توجهي  مدعيان دموآراسي در ايران به حل 

  .مسئله ملي  فريب خود و ديگران مي باشد
اگر تعداد انگشت شماري دانشجو در مقابل دانشگاه تهران شعار : اما سئوال دوم را به گونه اي ديگر بپرسيم

دموآراسي براي ايران سر مي دادند  آيا  اخبار چنين تجمعي نيز همانند تجمعات چند هزار نفري دانشجويان 
  BBCآذربايجاني در دانشگاههاي مختلف در سايتهاي فارس زبان آم اهميت انعكاس خود را پيدا مي آرد؟ سايت 

در حاليكه همايش . عكس نكرده استحتي يك خبر از تجمعات عظيم هفته قبل را من. بخش فارسي را ببينيد
سايت ! فردوسي در آشورهاي مختلف و يا اخبار مربوط به دنياي موسيقي از ديد مخبران آن پنهان نمي ماند

خبري ايران امروز بي آنكه اصل خبر را منعكس آند شاهد درج تحليالت منفي آقاي مزدك بامدادان آه خود تورك 
آيا آزادي رامين جهانبگلو از آزادي مصطفي عيوض پور فعال آذربايجاني ! تيممي باشد در تقابل به اين حرآت هس

  .....*مهمتر است؟ و
آيا اين مدعيان دموآراسي در ايران نظرات هموطنان ترك خود را شايسته درج در تريبونهاي خود نمي بينند؟ آيا از 

به اعتراض نموده اند، ايراني نيستند؟ آيا ديدگاه آنها چند هزار دانشجوي ترآي آه در دانشگاههاي ايران اقدام 
  خود را قيم ايرانيها مي بينينند آه چه خبري براي آنها مصلحت است و چه خبري به خير آنها نيست؟ 

سيستم آپارتايدي آه گاه . باز اين بايكوت و سانسور سندي است دال بر وجود سيستم آپارتايد ملي در ايران
زبان تورآي را به عمد يا سهو وسيله تفريح و مسخره مي آنند و گاه مخبران و دلقكهايي را پرورش مي دهد آه 

  .روزنامه نگاران و سياستمداراني آه هنوز وجود و حقوق غير فارس زبانها را در ايران باور ندارند 
ان نيست اما اين آاريكاتورتمامي درد معترض. آاريكاتور اخير تاري است از تار و پور سد ضخيم تبعيض ملي در ايران

 سال گذشته 84اهميت چنين توهيني زماني پديدار ميشود آه با ديدي وسيع تر اقدامات مشابهي را آه در طول 
دانشجويان و جوانان معترض به اين آاريكاتور جواناني . و در عرض مكانهاي متفاوت رخ مي دهد با هم ديد

 آنها نيز از گستره اين اهانتها و تبعيضها به خوبي احساساتي نيستند آه با يك جوك وارد صحنه اعتراضات شوند
آنها فقط . اين جوانان دچار افراط نشده اند. آگاه بوده و با دقت عواقب چنين آاريكاتورهايي را تحليل مي آنند

براي آنها احياي حقوق و هويت ملي و قومي خود آنقدر اهميت دارد آه . حقوق ملت خود را مطالبه مي آنند
  !نندگان سيستم آپارتايد ملي امحاء هويت ترآها در ايران  حياتي و مهم استبراي گردا

  
  به اميد دنيايي عاري از تبعيض و نژادپرستي

  ياشار تبريزلي
  2006 ماي 21
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از سايت اخبار روز آه اهانت اخير به ترآان را محكوم آرده و در انعكاس اخبار اعتراضات،  مردم آذربايجان را * 
 اند تشكر آرده و اميد مي رود آه چنين رفتاري سرمشق تمام مخبراني شود آه ايران را با تمام همراهي آرده

  .ايرانيانش دوست دارند
 

 فحاشی مسئولين نشریه ورزشی گل به معترضين 
    

: به بهانه اعتراض به شعار ایران در جام جهانی« مسئولين هفته نامه ورزشی گل در پی نگارش مقاله ای با نام
 اردیبهشت، تلفن 30به قلم فردی بنام مهدی شادمانی، در تاریخ   » همه پارسی هستند... ر، ترک، کرد ول

 .کنندگان معترض را به باد فحاشی گرفتند
ابهری که پرسيده بود چگونه می شود . س. یکی از مسئولين این هفته نامه در جواب سئوال تلفنی آقای الف

به نظر من این به نفع این بدبختها است که خود را فارس بدانند و از : نست؟ گفتتورک، لر و یا کرد را پارسی دا
  (!) ».قيد این عنوانهای پست قومی رها شوند

زبان اصلی  « :گفت ) شاهين دژ(ن از اهالی سایين قاال. مسئول دیگری در جواب همين پرسش  به خانم ش
علق به پارسها بوده است پس همين دو دليل کافی ایران فارسی است و پرشکوهترین حکومت تاریخ ایران مت

  (!) ».است تا همه پارسی باشند
او پرسيد اگر من مایل نباشم . ح صورت گرفت.سومين تماس تلفنی توسط  یکی از شهروندان تالشی با نام س

الجی خود را در دریای خزر خفه کن چون دیگر ع«: پارسی باشم چه باید کرد؟ مسئول روزنامه در جواب گفت
  ! ».برای درمان تو در دسترس نيست

صورت گرفته مسئول نشریه گفت ) هشترود(از اهالی سرایسکند. ر. در چهارمين تماس تلفنی که توسط آقای ف
حرف آخرم این اینه، یا خودتون را فارس بدونين یا به مغولستان، کویرعربستان و یا کردستان عراق گم و گور « : 

  (!) ».شيد
  .ين مجموعه ای از فحشهای رکيک را بر زبان آورد که به دليل عفت کالم صرف نظر می شوداین فرد همچن

   
  :لطفا جهت اعتراض به نشریه گل با شماره تلفنهای ذیل تماس بگيرید

88778986  
88664987  
88664988   

   
 

   نفری در دانشگاه اميرکبير1000خبر فوری از تجمع 
  

ی اميرکبير تهران با برگزاری یک تجمع اعتراض آميز و سخنرانی چندین تن از دانشجویان آذربایجانی دانشگاه صنعت
در این تجمع دانشجویان از مامورین حراست دانشگاه . دانشجویان به سياستهای شونيستی رژیم اعتراض کردند

 متعاقبا در .خواستند که دربهای دانشگاه را باز کنند اما مامورین حراست به درخواست دانشجویان اهميت ندادند
در پایان دانشجویان مارش ملی آذربایجان . اثر فشارهای وارده از سوی دانشجویان درب دانشگاه از جا کنده شد

  . اخبار تکميلی متعاقبا ارسال خواهد شد. سن سن منيم را بصورت دسته جمعی خوانده و متفرق شدند
  

   اردیبهشت31یکشنبه 
  گله جک بيزیمدیر

  
   تورکون دیلی اوله ن دئييل  باشقا دیله چونن دئييل  م،هارای هاری من تورک

  
   مقابل مجلس شورای اسالمیملت آذربايجان  تجمع ميليونی 

 آميز روزنامه ايران در اعتراض به مطالب اهانت
   1385 خرداد 7يکشنبه، : وعده ما
   صبح10ساعت 

  
  گله جک بيزیمدیر

  
  
  



 68                                                              ويژه نامه جنبش دانشجوئی آذربايجان و بحران کاريکاتور 

 شناسنامه 
 روزنامه صبح ايران

 ازمان خبرگزارى جمهورى اسالمى ايرانس: امتياز صاحب
  غالمحسين اسالمى فرد: مديرمسؤول 

 ٨٧۶١٢۵۴: نمابر - ٨۴٧١١١١: تلفن
 ٨۴١۵٨۶۶و ٨۴١٧٧١۵) :آبونمان : ( تلفن امور مشترآين

 تهران خيابان خرمشهر: نشانى
 ١۵٨٧۵-۵٣٨٨ صندوق پستى - ٢١٢شماره 

  نسخه٣۶٠٠٠٠: شمارگان چاپى
  ٨۴١۵٧٢٧و ٨۴١۵٨۴٩: يعسازمان شهرستانها وتوز

 ٨٧۴٨٨٢٠-٢٧: ها تلفن آگهى
 ٨٧۶٩٠٠١: ها نمابر آگهى
 ٨٧۴٨٨٠١- ۵): نيازمنديها(پيام  تلفن ايران

 ٨٨٧۶٩٠٧۴: تلفن روابط عمومى 
 ٨٨٧۶٩٠٧۵: عمومى  پيام گير روابط

  
  

  خبرخيلی مهم وفوری
  

جهت جلوگيری ازهرگونه نفاق و بهره بدینوسيله به اطالع تمامی ملت شریف و قهرمان آذربایجان ميرساند که 
برداری سياسی از تجمعات ملی دانشجویان و ملت شریف آذربایجان تمامی جوانان و دانشجویان آذربایجانی بر 
اساس مواد شش گانه تصویب شده در نشست دانشجویان فعال آذربایجانی اقدام نموده و نقشه افراد سودجو 

هر گونه تغيير در تصميم و . لی را با شکست مواجه خواهند ساختبرای انحراف از مسير راستين حرکت م
. خواسته های ملی دانشجویان تنها منوط به اتخاذ تصميم مجدد فعالين دانشجوئی در این زمينه خواهد بود

بدینوسيله از تمامی ملت آذربایجان درخواست می شود همصدا با دانشجویان در تجمعات روزهای آتی با 
هارای هارای من تورکم، تورکون دیلی اولن " بيشترصدای ملت مظلوم آذربایجان را با شعارهای هوشياری هرچه

و سایر شعارهای طرح شده در تجمعات دانشجوئی دانشگاههای تبریز، اروميه، " دئييل فارس دیلينه چونن دئييل 
گله جک : فراموش نکنيم که. نندتهران، زنجان و اردبيل به گوش مجامع بين المللی و انسانهای آزاده جهان برسا

  .بيزیمدیر
 اعتراض به روزنامه ایران وشونيسم فارس دست به تحصن زدند دانشجویان دانشگاه آزاد مراغه در

  :گرد هم آمده اند وبا سردادن شعارهای روز دوشنبه13دانشجویان دانشگاه آزاد مراغه از ساعت 
  هارای هارای من تورکم
 هوسيم زادليقا وارقيزیلدان اولسا قفسيم آ

 شوئونيزمينه اولوم اولسون فارس
 بخواهد وزیر ارشاد باید عذر

 گردد روزنامه ایران باید توقيف
درآغاز .  پرداختند شماره های مختلف روزنامه ایران به تظاهرات اعتراض به کاریکاتورهای توهين آميز مندرج دردر

وتهدید  و مخالفت با تعطيلی کالسهای درس مراسمعدم برگزاری این  تجمع عليرغم سعی دانشگاه در جهت
وزارت اطالعا ت در حدود پانصد تن از دانشجویان دانشگاه آزاد مراغه  فعالين دانشجویی به دستگيری توسط

  .حضور دارند
دانشجویان قصد دارند تا زمانی که وزیر ارشاد رسما عذرنکرده وبا روزنامه ایران برخورد قضایی صورت نگرفته 

 .کنند سهای درس را تعطيلکال
 1385دوشنبه اول خرداد   روز13.30زمان تنظيم خبر ساعت 

 
GÜNEY AZERBAYCAN’DA QIZ ÖYRENCİLERİ VE MİLLİ OYANIŞ 

 

Son günlerde Güney Azerbaycanda başlanan milli savaş ve özellikle öyrenci herkatı tüm expertleri 

şaşırtmişdır. Fars şuvinizminin Anti-Türk politikasına qarşı olan öyrenciler Güney Azerbaycanın bütün 

Üniversitelerinde ayağa qalxmışlar. Bu milli direniş İran ve dünya mediyasının gözünden qaçmaqdadır. 
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Güney Azerbaycan’da olan olaylar sadece Güney Azerbaycan Milli Herekatına mensub olan internet 

sitelerinde görünmekdedir. Azerbaycan qız öyrencileri her zamankı kimi bu direnişin ilk sıralarında yer 

tutmaqdadırlar. Ümid edirik bütün dünyada yaşayan özgür insanlar ve elecede insan haqları ile 

ilgilenler bu direnişin yanında durub Azerbaycan insanının haq sesini dünyaya çatdırmaqda Güney 

Azerbaycan Öyrencilerine yardım etsinler. Burada son günlerde Güney Azerbaycan üniversitelerinde 

olan mitinglerde Türk qızının rolunu eks etdiren bazi şekiller gösterilkmekdedir. 

 

 

Güney Azerbaycanlı bir qız Tehranın Emirkebir Üniversitesinde Şuvinizme Qarşı bağırır 
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Güney Azerbaycanlı qızın elinde olan sloqan “Qızıldan olsa qefesim Azadlığa var hevesim”  

 

 

Güney Azerbaycanlı qızın elinde olan sloqan “Qızıldan olsa qefesim Azadkığa var hevesim” 
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Tabriz Üniversitesinde miting geçiren Azerbaycanlı qız öyrenciler 

 

 

Güney Azerbaycanlı bir qız Fars Şüvinizme qarşı beyanat oxumaqdadır 
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Zencan Üniversitesi öyrencileri ellerinde “ Yaşasın Azerbaycan”. 

 

Güney Azerbaycan’da başlayan bu milli direniş bağımsız bir direniş olaraq haq sesini bütün dünyaya 

çatdırmağa çalışır. Bu milli direnişde verilen sloqanların bazileri bundan ibaretdir. 

1. Yaşasın Azerbaycan 

2. Menim dilim ölen değil / Fars diline çönen değil 

3. Haray haray men Türkem 

4. Qızıldan olsa qefesim / Azadlığa var hevesim 

5. Ölüm olsun Faşizme 

6. Ölüm olsun Şuvinizme 

7. Azerbaycan var olsun / düşmenleri xar olsun 

8. Azerbaycan ölmeyib / Türklüğünden çönmeyib 

9. Ölüm olsun Apartayda 

10. Türk dili azad olmalı 

……. 

GELECEK BİZİDİR 

22 May 2006 

GÜNEY AZERBAYCAN ÖYRENCİ HEREKATI  
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  فوری از تبریز و مراغه دو خبر 
  

 نفر از اهالي غيور اين شهر در ميدان ابوريحان به سمت بازار به 5000طبق آخرين اخبار واصله از تبريز، نزديک به 
نيروهاي انتظامي و اطالعاتي شديدا به سرکوب . شودتعداد جمعيت لحظه به لحظه بيشتر مي. اند راه افتاده

 .شودلي متعاقبا ارسال مياخبار تکمي. اندمردم پرداخته

 تجمع کردند جمع کثيری از جوانان مراغه در اعتراض به کاریکاتور روزنامه ایران

  ساعت  یک ونيم  بعد از ظهر در مراغه همزمان با اعتراضات دانشجویی در1385امروز دوشنبه اول خرداد 
حامد موسوی در  پخش بيانيه ای با امضایدانشگاه آزاد مراغه، پس از آنکه عده ای از افراد ناشناس اقدام به 

تعدا . اقدام به تجمع خودجوش نمودند مراغه نمودند، عده ای از جوانان این شهر در خيابان اوحدی این شهر
صورت خودجوش وبدون هيچگونه نقشی از بين فعالين  در این تجمع که به. جوانان به حدود سيصد تن می رسيد

در پی این امر مامورین . جوانان کاریکاتور روزنامه ایران را محکوم نمودند فته بودحرکت ملی آذربایجان تشکيل یا
 .تجمع کننده را متفرق نمودند امنيتی وپليس سریعا واکنش نشان دادند و افراد

ضد شورش در مقابل درب اصلی دانشگاه  همچنين اخبار رسيده از دانشگاه آزاد مراغه حاکی از استقرار نيروهای
 . اغه استآزاد مر

 گله جک بيزیمدیر

  ما اعتراض مي کنيم، پس هستيم
  

  1/3/1385    )از فعاالن سابق جنبش دانشجوئی دانشگاه تبریز در دهه هفتاد ( کيان صفری
  

عدم بلوغ فکري و سالمت رواني، .    روان شناسان در علت يابي تمسخر و توهين ديگران به داليل متعددي اشاره مي کنند
  .انديشي از داليل عمده به شمار مي آيند کج فهمي و غلطاحساس حقارت، 

   با لحاظ موارد فوق، توهين کننده ممکن است از سالمت فکري، ذهني و رواني برخوردار نبوده و يا از احساس حقارت شديد 
ذارد که رنج مي برد که با تمسخر ديگران سعي دارد بر کمبودها، ناکاميها، نداشته ها و شکستهاي خود سرپوش بگ

چنانچه ذکر شد، کج فهمي سبب بروز رفتار ناشايست توهين . خودبرتربيني غير واقعي عمدتًا حاصل چنين پديده رواني است
برخيها شوخ طبعي، طنز و اهانت را از همديگر تشخيص نداده و اين کج فهمي موجبات تمسخر ديگران را . شود به ديگران مي
  .کند فراهم مي

 به ميليونها 22/2/85 ارگان رسمي دولت جمهوري اسالمي ايران با درج مطلبي به اصطالح طنز در تاريخ    روزنامه ايران،
علت يا علل رفتار اهانت بار اين روزنامه : سؤالی که به ذهن خطور می کند اين است. انسان ترک و آذربايجاني اهانت نمود

فراوان ضمن تجّری و به دور از منطق در نشر مطالب سخيف در روزهاي کدامند؟ اين روزنامه عليرغم بروز اعتراضات و انتقادات 
  !بعد اصرار ورزيد که آسيب شناسي چنين رويکردي مهم و دقت برانگيز مي نمايد

 سال گذشته از سوي برخي دولتها و جريانهاي فکري و 80   واقعيت امر اين است که تبليغ و ترويج سيستم فکري خاص در 
ناگفته پيداست که انگاره يک کشورـ يک فرهنگ ـ يک . بسياري از کج فهميها و غلط انديشيها شده استسياسي زمينه ساز 

زبان ـ يک ملت پوچ و بي معني است و تالشهايي که در ابعاد مختلف و با هزاران شيوه ـ از جمله تحقير ديگر ملل ـ براي 
در . خواهد رساند، بلکه بر مشکالت و نارضايتيها خواهد افزودسازي صورت مي گيرد، نه تنها کسي را به منزل مقصود ن يکسان

کشوري کثيرالمله همچون ايران به جاي برخورد علمي و واقع گرايانه با مسئله ملي، پيشبرد رويکرد نژادپرستانه و باستان 
  .گرايانه از سوي برخي محافل و جريانها نشان از سطحي نگري دارد

عقب ماندگي اقتصادي آذربايجان در نتيجه سياستهاي . بعيض و تحقير ديگر ملل است   از اساسهاي تفکر شونيستي ت
 30جمعيت .  اظهر من الّشمس است و تخريب و تضعيف هويت ترکي بی نياز از بازگويي است نظرانه و تبعيض آلود، تنگ

چ دانشگاهي آموخته نمي شود، ميليوني ترک مدرسه اي براي تحصيل به زبان مادري اش نداشته و زبان و ادبياتش در هي
در اين وانفسا جاي بسي . صاحب يک کانال تلويزيوني رسمي نيست و دهها اجحاف ديگر که ذکرشان تکرار مکررات خواهد بود

شود، بلکه آماج گستاخيها و حمالت ويرانگر  تأسف است که فرهنگ، زبان و موجوديت آذربايجان نه تنها حمايت و تقويت نمي
  .  گيردنيز قرار مي

   اهانتهاي مکرر به هويت ترک و آذربايجاني در برنامه هاي مختلف راديو و تلويزيون، مطبوعات و حتي در متون کتابهاي درسي 
در جامعه اي که با وجود آموزه هاي ديني رعايت حرمت و کرامت انساني . در سالهاي گذشته دردآور و تعجب برانگيز است

 تمسخر و اهانت مکرر به شأن انسانها چه مفهومي مي تواند داشته باشد؟ تکرار اهانتها و واجب و ضروري شمرده مي شود،
در خصوص ! به راستي چه بايد کرد؟. عدم برخوردهاي الزم از سوي مراجع ذيربط با مرتکبين هم نکته قابل تأمل ديگري است

واستهاي مردمي و دانشجويي براي پيگيري اهانت روزنامه ايران منطق حکم مي کرد که قبل از وقوع اعتراضات و درخ
مسئولين قضايي و اجرايي کشور که دستگاههاي عريض و طويل نظارتي را در اختيار دارند، بايد با موضوع برخورد مناسب 
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با اين وضع شگفتا که نه تنها با خاطيان هيچ برخورد مناسبي . نموده تا شايد بخشي از آسيبهاي وارده را جبران مي کردند
  ! مي شود، بلکه معترضين و دفاع کنندگان از حقوق اوليه و انساني خويش سرزنش و حتي تهديد مي شوندن

   اقدام روزنامه ايران در اهانت آشکار به هويت ميليونها ترک مسلمان و ملت آذربايجان را مي توان از مصاديق 
برخورد الزم معمول و مسبب يا "  فرهنگيجنايت"قلمداد و مراجع قضايي بايد با اين " تروريسم فرهنگي"بارز 

  .مسببين آن را به عنوان جنايتکار فرهنگي معرفي و مجازات کنند
   اهانت نشريه مذکور يک روي سکه است و روي ديگر سکه قيام و اعتراض آگاهانه و مدني اقشار مختلف ملت به خصوص 

يل متعدد بر فضاي سياسي ـ اجتماعي کشور رکود نسبي در حالي که به دال. دانشجويان و دانشگاهيان آذربايجاني است
حکمفرماست، اعتراضات گسترده اما آرام دانشجويان آذربايجاني در سنگرهاي علم و آگاهي ـ عليرغم گذشت ده روز از انتشار 

ت ملي مطالب موهن ـ که همچنان ادامه دارد، نشان داد، دانشجويان در بطن جنبش دانشجويي همچنان پيشقراوالن حرک
برگ . آذربايجان بوده و در دفاع از مرزهاي کرامت، حرمت و هويت انسان آذربايجاني و منافع ملي اش مصمم و با اراده هستند

زرين ديگري بر تاريخ اين مرز و بوم در دفاع از برابري، عدالت، دمکراسي و شأن انساني افزوده مي شود و آذربايجان بايد به 
  .ر دامان خويش بيش از پيش بر خود ببالدخاطر پرورش نسلي آگاه د

نهاد و فطرت آگاه هر انساني در برابر اهانت و تحقير ملي توانايي .    اعتراض به شکل آرام و مدني حق هر شهروندي است
و امروز با هر ترک و آذربايجاني که هم صحبت شوي به اقدام اهانت آميزي که بر عليه هويت . سکوت و بي تفاوتي را ندارد

اين اعتراض نشانگر عمق آگاهي و شعور فرهنگي و سياسي ملت آذربايجان و شکست . مدنيتش صورت گرفته، معترض است
. برنامه هاي تمامي جريانهاي فکري و سياسي است که نابودي زبان و هويت ترکي و آذربايجاني را در سر مي پرورانند

  .ي غير قابل انکار استآذربايجان و آذربايجاني اعتراض مي کند، چون واقعيت
به نظر مي .    نکته اي که نمي توان به سادگي از کنار آن گذشت، خودداري از هر گونه خشونت ورزي در اين اعتراضات است

رسد که قشر آگاه و متعهد دانشجويي، دانشگاهي و فعالين هويت جو به لحاظ درک عميقي که از شرايط موجود دارند، راه را 
  . ام نسنجيده بسته و امکان هر گونه سوء استفاده احتمالي را از بدخواهان خواهد گرفتبر هر گونه اقد

  
 گله جک بيزیمدیر

  

  دانيشير تبریز، آذربایجانين اولمز سسی

  "بوراسی تبریز" دونيا بو سسی ائشيتسين 

ر آشور، خشمگينانه در دهها هزار نفر تورك خشمگين اعم از زن و مرد و پير و جوان در اعتراض به آپارتايد حاآم ب

در حال حاضر بازار تبريز بطور آامل تعطيل و خيابانهاي مرآزي شهر . حال تظاهرات در خيابانهاي تبريزهستند

هزاران تن ار نيروهاي  ضد شورش با باتوم، گازهاي اشك آور و بمبهاي صوتي در حال سرآوب  . مسدود است

م مدني اهالي تبريز  لحظه به لحظه شديدتر و عميقتر مي خش. وحشيانه ملت عدالت طلب  آذربايجان هستند

  .شود

مردم از واآنشهاي فرمايشي معمار زاده  استاندار آذربايجان شرقي و  اآثر نمايندگان انتصابي  آذربايجان در 

تظاهرات آنندگان خواستار تعطيلي روزنامه فاشيست ايران، عذر خواهي  سريع و . مجلس به خشم آمده اند

فريادهاي فرهنگي ننگت باد، . رييس جمهور و عزل فوري صفار هرندي وزير باستان پرست ارشاد هستندصريح 

 ساعته 24رسميت زبان تورآي و افتتاح يك شبكه . باهنر شرمت باد در بين تظاهر آنندگان شنيده مي شود

  . تلويزيوني به زبان تورآي آذربايجاني از جمله خواسته هاي اوليه معترضين است

   

  .  دقيقه است16.55اآنون ساعت 

  

 هزار تن از جوانان هويت طلب توسط مامورين گارد ویژه محاصره شده اند و به شدت در معرض 5در سه راه امين 

فريادهاي ياشسين آذربايجان جوانان غيرتمند  آسمان . ضرب وشتم و تنفس گازهاي خفقان آور قرار گرفته اند

  .تظاهرات در حال سرايت  به ديگر محالت تبريز است.  استانداري نيز غوغا استروبروي. تبریز را پر آرده است

  ! ايا جهان آزاد صداي مظلوميت ملت دربند آذربايجان را مي شنود؟

 

 انفجار پي در پي بمبهاي اشك آور در تبريز

  . دقيقه است 17.15 اآنون ساعت 
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تظاهرات در حال .  هزار نفر رسيده است30اري  به تعداد تظاهرات آنندگان در سه راه امين و روبروي استاند

  .سرايت به محالت ديگر است

جمع آثيري مصدوم و توقيف شده .  گازهاي اشك آور مامورين  پي در پي  در ميان هويت طلبان منفجر مي شوند

  .اند

   

  .دقيقه است17.20اآنون ساعت 

 آه به ملت آذربايجان شده است با مردم گالويز  گروهي از بسيجي هاي موتور سوار بي خبر از همه توهينهايي

  . در حال حاضر در بين بسيجي ها اختالفات جدي بروز آرده است. ملت آنها را عقب رانده است. شدند

  .دهها هزار تن بسمت ميدان ساعت تبريز در حال حرآت هستند

   

  توجه توجه

  .صداي شليك گلوله شنيده مي شود

  .  دقيقه است17.22اآنون ساعت 

  . صداي شليك گلوله شنيده مي شود

  

  .  دقيقه است17.25اآنون ساعت 

   :مضمون آن چنين است. جمعي از بسيجي ها پالآارد فرمايشي اي را در دست گرفته اند

  .توهين به تورك توهين به واليت فقيه است

 نيز تورك بودنش را پذيرفته اهالي  مي گويند توهين آثيف روزنامه ايران به حدي موثر بوده آه  حتي واليت فقيه

  است  

   

  تجمع مردم خشمگين مراغه در خيابانهاي اصلي شهر

در حالي آه تبريز دقيقه به دقيقه به نقطه  جوش نزديكتر مي وشد و در تجمعات مختلفي در دانشگاهاي 

حال برگزار سراسر آشور توسط دانشجويان تورك اعم از آذربايجاني، قشقايي، تورآمن، خراساني و غيره در 

  . شرآت آرده انددر نهضت ملي ضد آپارتايدشدن است اهالي مراغه نيز همگام با ساير نقاط آذربايجان 

  . از مراغه خبر مي رسد آه در حال حضار نيروهاي گارد در برابر مردم صف ارايي آرده اند

     

   روز اسارت در زندان آپارتايد45بعد از 

   پور را آزاد آرد  قيام ملت آذربايجان مصطفي عوض

 برادر ديگرش   شب   روز پيش همراه سه45مصطفي عوض پور يكي از شيرمردان حرآت ملي آذربايجان آه 

  .زاد شد  بزرگ تبريز آ هنگام بعد از هجوم وحشيانه مامورين بازداشت شده بود امروز درپي قيام

  گله جک بيزیمدیر

  
  تبریز شونيزم را به زانو در خواهد آورد

  
  ر جدید از سطح شهر تبریزاخبا

  
  . دقيقه است17.40اآنون ساعت 

به نظر مي رسد محالت تبريز يكي بعد از . جمعيت در برخي از محالت شهر از مرز هزاران نفر گذشته است
  . ديگري وارد صحنه قيام ملي مي شوند
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، آپارتايد آرايائي ننگت فاشيسته فريادهاي مرگ بر شوونيسم فارس، اولوم اولسون آپارتايدا ، اولوم اولسون
آوروش پرستلر اوتانين، ياشاسين آزادليق، مردان خليج فارس يك شعار فاشيستي است، همه گوشها را پر  باد،

  . آرده است
   

   دقيقه است17.45اآنون ساعت 
رد چندين دوربين فيلمبرداري مامورين اطالعات توسط مردم ضبط و خ. دوربينهاي مامورين در حال خرد شدن است

  . شده است
 شعارهاي اولدو واردي دوندو يوخدو، يا آزادليق يا اولوم، داشناك ارمني تورآون دوشمني، ياشاسين آذربايجان و 

  . محو اولسون آپارتايد از ديگر شعارهاي مردم است
   

  تجمع در شهرهاي ماآو بازرگان
  . ز اهالي در حال تجمع هستندبر اساس اخبار رسيده همزمان با تبريز در شهرهاي ماآو و بازرگان ني

   
  تظاهرات صدها تن از دانشجويان دانشگاه  آزاد اهر به سمت شهر 

براساس اخبار رسيده از شهرستان اهر، صدها تن از دانشجويان دانشگاه آزاد اين شهر بدنبال تحصن در دانشگاه 
  . به سمت جاده اي آه به شهر منتهي مي شود در حال حرآتند

  .امي رودرروي  آنها ايستاده اند نيروهاي انتظ
  

 گله جک بيزیمدیر
  

  :سان نيوز از تبر یز خبر می دهد
 

جمعيت که تعداد آن به .معترضان افزوده می شود خبرهای رسيده از تبریز حاکی است که هر لحظه بر تعداد
عفای دولت و خواستار است حال سر دادن شعارهای ملی هستند و دهها و بلکه صدها هزار می رسد عمدتا در

نيروهای رژیم در پی ناکامی از بر هم زدن تجمع به استفاده از گازهای .باشند رسمی یافتن زبان تورکی می
  .ماشين های آب پاش و شليک تيرهای هوایی روی آورده اند اشک آور و

  
ب آن توسط رژیم شود که با انعکاس خبری قيام مردم تبریز مانع از سرکو از عموم مدافعان حقوق بشر تقاضا می

  .گردند جمهوری اسالمی
  

  گله جک بيزیمدیر
 1385دوشنبه اول خرداد 

 تظاهرات مردم در زنجان شروع شد

 مردم زنجان نيز در اعتراض 1385همزمان با قيام ملی در تبریز از ساعت شش و نيم عصر روز دوشنبه اول خرداد 
در حال  جمع شده اند جمعيت مرتبا) ميدان مرکزی شهر (ميدان انقالب  به کاریکاتور روزنامه ایران از ساعت در

 د. افزایش است ومردم مرتبا به این جمع ميپيوندند

  /هستند بعضی از مردم و کسبه شهر دور ميدان با بيرون آمدن از مغازه ها در حال تماشای این تجمع

  انفجار است  حالتبريز در
  

  . اعتراض آميز در بازار تبريز و خيابانهاي منتهي به آن برگزار گرديد امروز ،دوشنبه اول خرداد طبق قرار قبلي تجمع 
آمار شرکت کنندگان فراتر از حد انتظار است در حاليکه پليس با حمله و شليک گاز اشک آور سعي در متفرق 

  . کردن مردم دارد،معترضين شديدا مقاومت کرده و در حال پيشروي به سوي آبرسان مي باشند 
ه استارت آن از مقابل راسته کوچه زده شد ،صفهاي طويل مردم از راسته کوچه تا ميدان دانشسرا در تجمعي ک
  . در دقايقي که اين خبر نگاشته مي شد ، معترضين در حال حرکت به سوي آبرسان بودند . ادامه داشت 
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  خبر فوری
  

ی خواهد که در تظاهرات بدینوسيله جنبش دانشجوئی آذربایجان از ملت شریف تبریز و آذربایجان م
خود از هرگونه پرتاب سنگ و حمله به اموال عمومی و شعارهای مبتنی بر شخصيت پرستی پرهيز 

  .نموده و تنها با شعارهای ملی از حقوق حقه خود دفاع نمایند
  

  گله جک بيزیمدیر
  

 آخرین اخبار از قيام تبریز 
   . است19ساعت اکنون 

اکثر محالت شهر حالت ملتهب به خود گرفته اند و به رغم . در خيابانها هستندشاید بتوان گفت صدها هزار نفر 
  . فشا رهای شدید امنيتی خيابانهای اصلی شهر مملو از جمعيت هستند

  . صدای شليک تيرهای هوائی شنيده می شود
  . دشعار زبان مادری من نخواهد مرد و به زبان دیگری تبدیل نخواهد شد بصورت وسيعی شنيده می شو

  ! بابک اولوبدورسه ده تبریز هله اولمه یيب: یک شعار دیگر
    

   بسيجی ها به مردم پيوسته اند
گفته می شود . بسيجيان بدنبال شنيدن اخبار واقعی تظاهرات از زبان مردم ، به هویت طلبان ملحق شده اند

  . دهها تن از نيروهای پليس و ضد شورش با مردم همراهی و همدردی می کنند
    

   عوامل دولتی در حال اخالل هستند
برخی از اماکن دولتی  بعضی از عوامل دولتی با مشاهده شدت قيام مردم درحال شکستن شيشه های 

هویت طلبان به شدت با این تخریبات . چندین ماشين در سطح شهر به اتش کشيده شده است. هستند 
  . مخالفند

  . وجه مربوط به نهضت ملی ضد آپارتاید آذربایجان نيستبه هيچ   آنها می گویند این اقدامات مخرب  
    

   زنجان در جوش و خروش است
همزمان با تبریز ؛ اهالی غيور زنجان برای بار دوم از عصر امروز در خيابانهای اصلی شهر تجمع کرده در حال 

  . حرکت به سوی استانداری هستند
  : تظاهرات کنندگان شعارهای ذیل را سر داده اند

   گ بر آپارتایدمر
   روزنامه ایران توقيف اولسون گرگ
   آذربایجان اویاقدی وارليغينا دایاقدی

    چکمز بئله ذیللتی  آذربایجان ميللتی
     داردادیر آذربایجان   اویان اویان تورک اویان

    
   !به تبریز کمک کنيد

   . دقيقه است17.15ساعت 
مجروحين بر شانه . د نامعلومی با تيز گلوله زخمی شده اندتعدا.  مينی بوس پليس به اتش کشيده شده است5

  !به تبریز کمک کنيد . ملت حمل می شوند های 
  
  

  اخبار تبریز در سایتهای خبری
8503020162=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http 

 
8503020075=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http 

 
8503020057=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http 

 
8503020138=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http 
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shtml.tabriz_060523/05/2006/story/news/azeri/uk.co.bbc.www://http 
 

416814s#htm.societ/html/850302/ir.sharghnewspaper.www://http 
html.26399/society/news/az.today://http 

 
 بل توجه ملت آذربايجانقا
   

تظاهرات عظيم ديروز تبريز ، زنجان و ديگر شهرهاي آذربايجان ثابت آرد آه حقوق ملي آذربايجان با هيچ چيز ديگر 
خبر شهادت و زخمي شدن عده اي از هموطنان عزيز در جريان اعتراض ديروز مردم تبريز به . قابل معاوضه نيست

  . سم فارس همگان را مبهوت آرد و در ماتم فرو بردسيستم فاشيستي و نژادپرستي شوني
عناصر مشكوآي آه متعلق به حرآت ملي آذربايجان و ملت آذربايجان نيستند با سياستي شناخته شده با 
اخالل در نظم ، تخريب اماآن عمومي و ايجاد خشونت قصد تحريف حرآت مدني آذربايجان و ايجاد بهانه براي 

لذا بر ملت آذربايجان واجب است توطئه اين اشخاص را خنثي آرده و . ان را دارندسرآوب حرآت ملي آذربايج
  . حرآت را در مسير مدني خود پيش ببرند

ملت آذربايجان دقت آنند حرآات سريع و خارج از ظرفيت در زماني آه هنوز بر  ضعف تشكيالتي و تئوريك غالب 
  .  خواهد آردنشديم ، لطمات جبران ناپذيري را به حرآت ملي وارد

   
 2006 ماي 23ياشار تبريزلي 

 
  

Hundreds and thousands of Azerbaijanis in protests against Persian Chauvinism   
  
 Yesterday Monday the 22 of May, hundreds and thousands of Azerbaijanis gathered on the streets of 
Tabriz to protest against the Persian chauvinism conducted by the Iranian administration. According to 
local sources some 200 persons were arrested, over 50 severely injured and at least four persons 
have lost their lives due to the aggression imposed on the peaceful demonstrators by the armed 
forces of the Iranian regime. The demonstration in Tabriz is the result of a nationwide fury amongst 
Iran's Azerbaijanis after the publication of a humiliating and mocking article about Azeri-Turks in the 
state owned newspaper "Iran" almost two weeks ago. In their peaceful march the demonstrators 
demanded respect of their fundamental human rights and equality between all ethnic groups in the 
country. The United Nations estimates the Azerbaijanis to ca 30 million of the total population in the 
country, and recognizes that they may indeed be the largest ethnic group in the country as a whole. 
Yet there is not a single school teaching in the Azerbaijani-Turkish language in Iran. Despite today's 
bloodshed an additional demonstration is planned to be held in Tehran in front of "Meclese Shuraye 
Eslami" the 28 of May. The movement is organized by Azerbaijani students from all South-Azerbaijani 
Universities in Iran and the number of participants is expected to outnumber one million.   

Pictures, video sequences and taped telephone calls made during and after the demonstration have all 
been archived and registered at the Gunaz-TV studio. For confirmation of above mentioned 
information and in order to be able to take part of pictures, live testimonies of the participants of the 
demonstration etc, please get in touch with Mr Ahmed Obali, or Mr Huseyn Abdullahi at Gunaz-TV. 

: mail-Either by etv.gunaz@obali  0017733880100: Tel. udiost- or by calling the TV 

 
این امر به .تهران به سمت تبریز حرکت کرده است عصر دیروز دو گردان از سپاه جمهوری اسالمی از:زسانيو

گزارشات .ترک در سرکوب قيام مردم تبریز صورت گرفته است وبسيجيان سپاه,دليل نافرمانی نيروهای انتظامی 
مذکور  فرماندهی گردانهای.شکيل می دادندسرکوبگر رژیم در قيام دیروز تبریز را غير ترکها ت حاکی است که گارد
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که در سرکوب قيام  فضلی از نيروهای مطمئن رحيم صفوی است. باشد سپاه بر عهده علی فضلی از کرج می
  است قزوین و چند شهر دیگر فرماندهی نيروهای سرکوبگر را به عهده داشته

 ا در مبارزه با رژیم فاشيتی یاریحقوق بشر خواستاریم ملت آذبایجان ر از عموم فعالين وسازمانهای
 نمایند

 
  خبر خيلی فوری و مهم

 

مصاحبه اختصاصی سایت آزاد تریبون با یکی از فعاالن شناخته شده جنبش دانشجوئی آذربایجان 

  در مورد وقایع اخير 

  

در تماس کوتاه و اختصاصی که سایت آزاد تریبون با یکی از فعاالن دانشجوئی شناخته شده در 

برقرار نمود، این فعال دانشجوئی به بعضی از نکات مهم اشاره گردید که به اطالع تمامی تبریز 

  .فعالين محترم و ملتهای آزاده جهان ميرساند

  

جنبش دانشجوئی آذربایجان از عموم ملت شریف تبریز بخاطر این قيام ملی که توانست شونيزم فارس را به زانو 

دانشجویان آذربایجانی از عموم ملت آذربایجان و دانشگاهيان .  می نمایددر آورد صميمانه تشکر و سپاس گزاری

می خواهد که به اعتراضات مدنی خود تا رسيدن به حقوق ملی ملت شریف آذربایجان ادامه داده و از هرگونه 

  .برخورد خوشنت آميز خودداری نمایند

  

تاریخی حاکم -ح کرد که تا زمانيکه ادبيات سياسیدر پاسخ به اظهارات نمایندگان تبریز، این فعال دانشجوئی تصری

بر سيستم حکومتی و نمایندگان ادامه دارد و از ملت تورک آذربایجان بعنوان آذری زبانها یاد می کنند، این 

ملت تورک آذربایجان با شعار هارای هارای من تورکم از سيستم و نمایندگان می . اعتراضات ادامه خواهد داد

  .ال ملت تورک آذربایجان تمکين نموده وبه خواسته های ملی آذربایجان احترام بگذارندخواهد که در قب

  

با توجه به سعی بعضی از جریانات سياسی در انحراف مبارزات ملی آذربایجان به جریانات دوم خرداد ضمن 

ا اعتراضاتی ملی بر هشدار به همه این سياسيون اعالم می کند که اعتراضات ملت آذربایجان و بویژه تبریز تمام

در این راستا از . عليه سياست شونيستی حاکم بوده و هيچ ربطی به جریانات اصالح طلبانه و دوم خرداد ندارد

همه تظاهرکنندگان درخواست می شود که تنها شعارهای تورکی و ملی سرداده و نقشه شونيزم فارس را 

از کشور مصرانه می خواهيم که از هرگونه مصادره حرکت همچنين از فعالين آذربایجانی خارج . نقش بر آب کنند

  .ملی آذربایجان به نفع تشکيالت سياسی خود خودداری کنند

  

در قبال اظهارات هرندی این فعال دانشجوئی اعالم کرد که آقای هرندی اوال ادبيات خود را تغيير بده و بگو که این 

مانه از سمت خود استعفا کن و گرنه ملت شریف سی ميليون تورک مخالف سياست شونيستی ماست و محتر

  .آذربایجان تو را از صندلی صدارت به زیر خواهد کشيد

  

این فعال سياسی همچنين با هشدار به نيروهای امنيتی و نظامی آنها را به پيوستن به صفوف ملت آذربایجان 

ربایجانی نيروهای امنيتی با تظاهرات دعوت کرد و اعالم نمود در صورت هرگونه برخورد خشن و یا حبس فعالين آذ

  .ميليونی ملت آذربایجان مواجه شده و از عملکرد خویش پشيمان خواهند شد
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این فعال دانشجوئی گفت همچنانکه از یک ماه قبل پيش بينی نموده بودیم در روزهای آتی نيز تظاهرات گسترش 

درجریان است به احتمال قوی دانشجویان خواهد یافت و براساس مذاکراتی که بين نمایندگان دانشجوئی 

دانشگاههای آذربایجان با استفاده از حربه اعتصاب کامل و سراسری  در دانشگاهها تا معذرت خواهی رئيس 

جمهور و استعفا وزیر ارشاد و تصویب قوانينی در مورد رسميت دادن به زبان تورکی و تدریس به زبان تورکی در 

این فعال دانشجوئی اعالم نمود که ملت .  اعتراضات خود شدت خواهند بخشيدمدارس و دانشگاههای کشوربه

  . آذربایجان منتظر بيانات دانشجوئی در روزهای آینده باشند

  گله جک بيزیمدیر

  

  بازداشت در مرند

  .از وی خواسته شده است که فرزندش را تحویل مقامات امنيتی دهد. پدر حميد محمد پور بازداشت شد

  . ميرسد محل کار مسعود حبيب وند پلمپ شده و خودش نيز توسط اطالعات دستگير شده استهمچنين خبر

   عصر مقابل مسجد المهدی تظاهرات نمایند6قرار است امروز ملت شریف مرند ساعت 

  

  خبر از دانشگاه خواجه نصير

  آذربایجان دیلينی آتماز  شهيدیدین قانی باتماز 

در این . نشجویان خواجه نصير مقابل این دانشگاه به تظاهرات پرداختند دقيق دا12.50 دوم خرداد از ساعت 

آذربایجان دیلينی آتماز را   مراسم دانشجویان روزنامه ایران را به آتش کشيده و شعار شهيدین قانی باتماز

سته در لحظه مخابره خبر درب دانشگاه توسط حراست ب. داده و مارش ملی آذربایجان را همصدا با هم خواندند

  .شده است و دانشجویان در محاصره قرار دارند

  گله جک بيزیمدیر

  
  خبر از دانشگاه تهران

  
  روز چهرشنبه ساعت داوزده و نيم در مقابل دانشکده ادبيات دانشگاه تهران گرد هم می پآیيو و شعار

   یاشاسين آذربایجان و هارای هارای من تورکم 
  را سر می دهيم

  .را محکوم نمودعلی دایی روزنامه ایران 
  .کاریکاتوریست بازداشت شد

  .همچنان تجمعات را تا رسيدن به اهداف حرکت ملی آذربایجان ادامه داده و فریب شونيزک را نمی خوریم
  

  گله جک بيزیمدیر
  
                             Güney Azerbaycan’da Öğrencilerin 

                             Ayaklanma Nedenleri Üzerine  

 

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan öğrencileri ve toplumu ciddi bir süreç başladıklarını 

göstermişlerdir.Güney Azerbaycan’da 9 Mayıs “ Azerbaycan Öğrenci Günü” münasebetiyle İran 

üniversitelerinde Azerbaycanlı Türk öğrencileri tarafından başlatılan gösteriler 12 Mayıs’ta Tahran’da 

devletin resmi gazetesi “İran” gazetesinin , bir karikatürde Türkleri tahkir etmesiyle yeni bir döneme 

girmiştir. Bu karikatür karşısında yapılan gösterilere ve eylemlere geçmeden önce bu olaylara zemin 

oluşturan “ Azerbaycan Öğrenci Günü” üzerinde durmakta yarar vardır.  

Bilindiği gibi 9 Mayıs Azerbaycan öğrenci harekatı sürecinde önemli bir yere sahip olduğu için “ 

Azerbaycan Öğrenci Günü” olarak önerildi. Bu öneri bir çok faal ve kuruluş tarafından ciddi olarak 
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desteklenirken bazı kesimler buna karşı çıkarak 12 Haziran ( 1945’te Milli Hükümet döneminde 

Azerbaycan üniversitesinin kuruluş günü) ortaya attılar . 12 Haziran Azerbaycan öğrenci harekatı 

sürecinde bir başlangıç noktası olsa da biçim açısından öğrenci günü olamaz. Çünkü o günden itibaren 

Azerbaycan öğrenci harekatını sistemli bir şekilde faaliyet göstermemişlerdir. 12 Haziran  “ Azerbaycan 

Öğrenci Günü” değil de “ Azerbaycan Üniversite Günü” olarak adlandırılması gerekmektedir. 

Dolayısıyla 9 Mayıs’ın ( 19 Ordibeheşt) “ Azerbaycan Öğrenci Günü” olarak adlandırılması yerinde bir 

harekettir. Elbette 1995’ten önce Tebriz, Tahran üniversitelerinde gerçekleşen öğrenci eylemlerini de 

göz önünden kaçırmamak gerekmektedir. 1993 öğrencilerin Ermenilerin Karabağ’a saldırılarına karşı 

gösterileri Azerbaycan Öğrenci hareketinin sistemli bir şekilde ortaya çıkışıdır. 1993 Azerbaycan 

öğrencileri 1995 gösterilerini önemli bir zemin oluşturmuşlardır.  

 

12 Mayıs’ta Tahran’da devletin resmi gazetesi olarak bilinen  “İran” gazetesinin , bir karikatürde 

Türkleri tahkir etmesiyle başlayan Azerbaycan öğrenci ayaklanmasını dikkatli bir şekilde incelediğimiz 

zaman , öncelikle bu ayaklanmayı öğrenci harekatı içerisinde bir ilk gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 

Azerbaycan öğrencisi “ İran” gazetesinin tahkirleri ile ayaklanmamıştır. Öğrenciler bu gazetenin 

tahkirine karşı Tebriz, Tahran, Urmiye, Zencan, Erdebil ve bir çok üniversitelerde bu gazeteyi protesto 

amacıyla bir sıra gösteriler gerçekleştirmektedir.  Bu protestolar çığ gibi büyümektedir. Protestocular 

bu eylemlerine “ ölüm olsun Fars şovenistine”, “ Benim dilim ölen değil Başka dile dönen değil” , “ 

Yaşasın Azerbaycan” sloganlarını vermektedirler. Öğrencilerin protesto nedenlerinden birisi de Dünya 

kupasında İran milli futbol takımına “ Fars yıldızları” adını verdikleri içindir. “İran “ gazetesi Azerbaycan 

öğrenci hareketini ayaklanmasına bir zemin oluşturmuştur. Hatırlarsak 1995’te de Azerbaycan Türk 

öğrencileri Radyo Televizyon Kurumunun tahkir içerikli bir anketiyle başlamıştır. Bu gün yine 

Azerbaycan öğrencileri bu vesile ile kendi milli isteklerini kapsamlı bir şekilde ortaya koymaktadırlar. 

    

Azerbaycanlı Türk öğrencilerinin bu ayaklanmaları özellikle bu hassas dönemlerde önemlidir. 

Azerbaycan Türk öğrencisi gelecekte bu bölgede oynanacak oyunlarda nasıl rol alacağını bu protestolar 

ile ortaya koymaktadır.  Azerbaycan öğrencisi kendi milli varlığına sahip çıkarak onlara hakaret 

edilmesine izin vermemektedir. Bu da Azerbaycan milli hareketi içerisinde öğrencilerin kendi çizgilerini 

bağımsız bir şekilde çizdiklerini göstermektedir.  

Türk varlığını İran’da inkar eden Fars merkezli yönetim bu gün Azerbaycan öğrencisinin gerçek yüzü ile 

karşı karşıyadır. Azerbaycan öğrenci hareketi ortaya çıkışından beri milli kimliğine ve varlığına nasıl 

sahiplendiğini göstermiştir. 1995’te nasıl ki milli varlığının ezilmesine izin vermeyerek Azerbaycan 

öğrenci hareketinde bir süreç başlatmışsa , bu günde yine Azerbaycan Türk öğrencisi, Tebriz, Urmiye, 

Erdebil, Tahran, Zencan, miyana, Halhal, Hoy, Merend,… de yine aynı çizgi üzerinde yürüdüğünü 

göstermektedir. 

 

Azerbaycan Türk öğrencisi bu protestolarda çerçevesinde Azerbaycan milli hareketi sürecinde varlığını 

ve ağırlığını ortaya koymaktadır.   Sloganlara baktığımız zaman “ Ben Türküm” sloganı Azerbaycan 
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öğrencisinin milli kimliğine nasıl sarıldığını göstermektedir. Azerbaycan öğrencisi bu gün kendi kaderini 

eline almış durumdadır.  

 

Bu durumda Azerbaycan Milli hareketine mensup bütün kişiler, kuruluşlar, teşkilatlar ses birliği ile 

Azerbaycan öğrenci ayaklanmasına destek vermelilerdir. Bu ayaklanmanın önüne taş atmaktansa bu 

hareketin yayılmasında, asıl çizgisinden sapmamasında adımlar atılmalıdır.  

                                                                                                             Davut Turan 

                                                                                         www.blogcu.com/davutturan           

         

  خبرهای جدید از جنبش دانشجوئی 
  آذربایجان

 
 .بريز درگيری شديدی روی داده استبنا به اخبار رسيده از تبريز هم اکنون روبری ميدان ساعت و آبرسان ت

   
  15:50ساعت 

  
  آمادگی دانشگاه تهران برای  ادامه تظاهرات در حمایت از تبریز

  
روزی که مردم تبریز با تجمع چند صد هزار .  را هرگز فراموش نخواهد کرد1385ملت آذربایجان اولين روز خرداد 

اما متاسفانه این برگ زرین به خون . ود شدندنفری خود به صورت مدنی خواستار تمامی حقوق انسانی خ
- تجمع عظيم و آرام مردم تبریز که به صورت کامال مدنی و منطقی پيش برده می. فرزندان آذربایجان گلگون گشت
  . بار پليس، به خون نشستشد با دخالت بيجا و خشونت

ترین حقوق انسانی خود طالبه اوليهو م و همدلی با تجمعات شهرهای مختلف آذربایجان  اینک در راستای دفاع 
 3 و آزادیخواه دعوت به عمل می آوریم تا در تجمعی که در روز چهارشنبه  از تمامی دانشجویان آذربایجانی، تورک

  . و در روبروی دانشکدة ادبيات برگزار می گردد، شرکت نمایند30/12خرداد رأس ساعت 
  

  يکاتور در بی بی سیخبر طرح استيضاح وزير ارشاد به خاطر چاپ کار
طرح استيضاح صفار هرندی، وزير ارشاد جمهوری اسالمی، در ارتباط با چاپ کاريکاتوری در يکی از 
شماره های روزنامه ايران در دست تهيه است و همزمان، دستور توقيف موقت اين روزنامه نيز صادر 

  .شده است
ق، از نمايندگان تبريز در مجلس، گفته است که  عشرت شاي- ايسنا -به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران 

نمايندگان آذری زبان به دليل تعلل وزير ارشاد در عذرخواهی نسبت به چاپ کاريکاتوری در يکی از روزنامه ها طرح 
  .استيضاح وی را تهيه کرده اند

ه ترک ها تدوين شده و اين طرح به دليل اهانت ب"مهرانگيز مروتی، از ديگر نمايندگان مجلس، نيز گفته است که 
  ."هم اکنون در حال جمع آوری امضاست و ده امضا نيز دارد

طرح استيضاح وزير ارشاد به ماجرای چاپ کاريکاتوری در يکی از شماره های ارديبهشت ماه روزنامه ايران، متعلق 
  .استفاده شده است ارتباط دارد که در آن از يک عبارت به زبان ترکی - ايرنا -به خبرگزاری دولتی ايران 

  .چاپ اين کاريکاتور باعث برگزاری تظاهرات اعتراضی گسترده ای به خصوص در تبريز شده است
 مه، گروهی از مردم تبريز به منظور اعتراض به چاپ اين 22به نوشته برخی روزنامه های تهران، روزدوشنبه، 

ی تبريز دست به تظاهرات زدند و به سوی کاريکاتور و عدم واکنش مقامات دولتی نسبت به آن در خيابان ها
  .استانداری آذربايجان شرقی به راهپيمايی پرداختند
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همچنين گزارش شده است که جمعی از دانشجويان دانشگاه های 

جتماع تهران نيز در اعتراض به چاپ اين کاريکاتور در برابر دانشگاه تهران ا
  .کردند و دست به تظاهرات زدند

  .در همانحال، دستور توقيف روزنامه ايران نيز صادر شده است
 هيات نظارت بر مطبوعات در - ايرنا -به گزارش خبرگزاری دولتی ايران 

 مه، با اکثريت آرا به توقيف 23جلسه فوق العاده خود در روز سه شنبه، 
  .روزنامه ايران رای داد

 علت اين تصميم را انتشار مطالب تفرقه افکنانه و تحريک آميز وزارت ارشاد
در روزنامه ايران گزارش کرده و گفته است که پرونده اين روزنامه به دادگاه 

  .ارجاع می شود
به گزارش ايسنا مديرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد ضمن تاييد خبر 

 ساير افراد مسئول توقيف روزنامه ايران گفته است که با طراح کاريکاتور و
  .برخورد قضايی می شود

اين مقام وزارت ارشاد ابراز اميدواری کرده است که توقيف موقت روزنامه 
  .ايران، به گفته وی، تا حدودی از التهاب و تنش ها بکاهد

   
 .درب دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی به روی دانشجویان گشوده شد

  
ن آذربایجانی دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی در حمایت از تجمع روز  دانشجویا1385 خرداد 2شنبه 3امروز 

 30/12گذشته تبریز، محکوميت اعمال فاشيستی و همدلی با تمامی شهرهای آذربایجان تجمعی راس ساعت 
اینبار دیگر مسئوالن دانشگاه خود درب را به روی دانشجویان . در دانشکده عمران این دانشگاه برگزار گردید

در این تحصن دانشجویان ضمن محکوم نمودن اعمال فاشيستی، . ند و اجازه برگزاری تحصن را دادندگشود
 ساعته به زبان تورکی، محاکمه تمامی عاملين در 24خواستار رسمی شدن زبان و ادبيات تورکی، تلویزیون 

  . در تبریز شدنددادگاه صالحه و برکناری تمامی آمران و به شهادت رساندن جمعی از مردم آذربایجان
  

  "هاي روز گذشته در تبريز هاي ناآرامي ناگفته"خبر تظاهرات تبریز در سایت باز تاب  
  

هاي  هاي عصر روز گذشته در تبريز، صبح امروز نيز ناآرامي از تبريز گزارش داد، در ادامه ناآرامي» بازتاب«خبرنگار 
  .هر، به تدريج با حضور نيروهاي انتظامي پايان يافته استاي در گوشه و آنار اين شهر رخ داد آه حوالي ظ پراآنده

  
جمعه » ايران«آميزي روي داد آه حدود ده روز پيش، در روزنامه  ها در پي انتشار آاريكاتور توهين اين ناآرامي

اي در چند دانشگاه مهم آشور شده  منتشر شده بود و پيش از پايتخت آذربايجان شرقي، موجب تجمعات پراآنده
هاي اين  آميز در خيابان اي آه بعدازظهر ديروز نيز هزاران نفر از مردم تبريز، با تحصن و تجمع اعتراض به گونه. دبو

  .شهر، حرآت و اين روزنامه را به شدت محكوم آردند
شود، تعداد حاضران آه برخي از آنان تماشاچي بودند و بسياري ديگر، نيز شعارهايي در محكوميت  گفته مي
رسيد آه در ميان آنان، نزديك هزار نفر نيز دست به اقدامات   هزار نفر مي دادند، به ده وزنامه مذآور سر مياقدام ر
  .زدند ها و مراآز دولتي مي طلبانه، نظير آسيب رساندن به بانك آشوب

نندگان و پليس آ تبريز بود آه با دخالت پليس و نيروهاي يگان ويژه به درگيري بين تجمع» نماز«آغاز تجمع، ميدان 
آنندگان به سمت فرمانداري و استانداري حرآت آرده و با  پس از حضور پليس در اين ميدان، تجمع. انجاميد

  . رو شدند درهاي بسته اين ادارات روبه
  .آنندگان بودند آنندگان، خواستار حضور مقامات محلي و همراهي آنان با تجمع تجمع

  .نيز وارد آمد» شهدا«ستانداري و بيمه ايران، واقع در ميدان در اين تجمع، خساراتي به ساختمان ا
  

شد، از سمت ميدان ساعت به طرف آبرسان و دانشگاه تبريز  آنندگان آه هر لحظه بر تعداد آنان اضافه مي تجمع
ت ، بخشي از شهر را به حال»ياشاسين آذربايجان«، »روزنامه ايران تعطيل بايد گردد«حرآت آرده و با شعارهاي 

  . تعطيلي آشانده و عبور و مرور را آامال مختل آرده بودند
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هايي هم ميان شهروندان پليس رخ داد و چند تير هوايي نيز   در مقابل دانشگاه تبريز، درگيري18نزديك ساعت 
  .شليك شد

ين بوس پليس، يك تويوتاي يگان ويژه، چند شد، يك ميني در اين درگيري آه هر لحظه بر شدت آن اضافه مي
همچنين تعدادي . آنندگان سوختند موتورسيكلت پليس، يك دستگاه رنو و دو دستگاه پيكان در آتش خشم تجمع

  .آور براي متفرق آردن حاضران پرتاب شد گاز اشك
شود، در اين درگيري، به بيش از بيست بانك دولتي خسارات شديدي وارد شد آه در اين ميان بانك  گفته مي

  .ادي و بانك تجارت بيالنكوه و بانك پارسيان آامال در آتش سوختندملت شعبه آبرسان آز
  
  

  تظاهرات دانشجویا ن تورک در دانشگاه عالمه تهران
در لبيک به خون شهيدان راه استقالل تبریز امروز صدها نفر از دانشجویان تورک دانشگاه عالمه در :تهران-آذساو

ظاهران کنندگان ضمن همدردی با خانواده های شهدای ت.دست به تظاهرات زدند30/12ساعت 2/3/85مورخه 
  .تبریز خواهان استعفا وزیر کشور و وزیر ارشاد شدند

  شعار تورک دیلی رسمی اولسون،شهيدین قانی باتماز آذربایجان دیل ین آتماز شعارهای بلندی سر دادند
  
  

  گله جک بيزیمدیر
          

  ان سایت گاموحهشدار جنبش دانشجوئی آذربایجان به گردانندگ
  

در حاليکه ملت شریف آذربایجان یکصدا و با همبستگی کامل بر عليه شونيزم فارس و به نفع کليت حرکت ملی 
. آذربایجان شعار می دهد، سایت گاموح سعی در مصادره این حرکت اصيل و ملی مردمی به نفع خود می باشد

نه پرچم برای آذربایجان جنوبی توسط فعالين داخل و در شرایطيکه هيچگونه تصميم و اتفاق نظری در مورد هرگو
خارج آذربایجان تا بحال اتخاذ نشده است، سایت گاموح به دروغ خبر احتزاز پرچم گاموح در داخل مردم در تبریز را 

همچنانکه قبال نيز گفته ایم هرگونه مصادره حرکت ملی آذربایجان توسط هر گروه سياسی در خارج . خبر داد
پسند، غير ملی و محکوم بوده و در صورت ادامه این روند جنبش دانشجوئی آذربایجان به افشای گروه عملی نا

  . مذبور خواهد پرداخت
  

هر کس این وحدت و همدلی را به خطر بيندازد بی شک آگاهانه و یا نا . آذربایجان نياز به وحدت و همدلی دارد
  . آگاهانه در خدمت سياستهای شونيستی است

  
  سين آذربایجان ميلتی نين بيرليگییاشا

  گله جک بيزیمدیر
  

   توجه  توجه
  

  از هموطنان خارجی که مسلط به زبانهای بيگانه هستند درخواست می نمایيم با ترجمه 
  

  .اخبار ارسالی به زبانهای خارجی آنها را به تمای آژانس های خبری جهان گزارش کنند
  
  

  خبرهای جدید از آذربایجان
  

  مردم در خيابان ایالت اروميه اجتماع کرده اند 
دقایقی پيش فرماندار شهر در ميان مردم حاضر .هم اکنون هزاران نفر در خيابان ایالت اروميه اجتماع کرده اند

  .تفرق شوندوی از شرکت کنندگان در تظاهرات تقاضا دارد که م. شده است
  

  تظاهرات در اروميه آغاز شد
مردم با شعارهای ملی از .از ساعتی پيش تظاهرات مردم اروميه در اعتراض به روزنامه ایران آغاز شده است

  .اد شرکت کنندگان در تظاهرات افزایش می یابدبر اساس گزارشها لحظه لحظه تعد.خيابان امام حرکت کرده اند
  
  

  :سایت حق می نویسد
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بر اساس .دوشنبه اول خرداد ماه در تبریز خبر می دهند نفر در ناآرامی های روز۶آمار مردمی از کشته شدن  
شدن حدود  همچنين از زخمی.مشخص شده است شهيد محمد پاکروان به نام  گزارشها نام یکی از ایشان این
از ناحيه پا در  حبيب عندليبی بر اساس گزارش خبرنگار وبالگ حق از تبریز شخصی به نام. نفر خبر می رسد١٠٠

  .پليس مجروح شده است اثر تيراندازی ماموران
  
  نفر در تبریز بازداشت شده اند ۵۴
  

ض به توهين روزنامه ایران، های دیروز تبریز در اعترا در جریان ناآرامی: دادستان عمومی و انقالب تبریز گفت-بازتاب
  .  نفر توسط نيروی انتظامی و امنيتی دستگير شدند54
  

ما در ارتباط با توهين روزنامه ایران به : به گزارش خبرگزاری فارس، یوسف فيروزی، امروز در جمع خبرنگاران افزود
  .  ارسال خواهد شدایم که این پرونده به تهران آذری زبانان، اعالم جرم کرده و تشکيل پرونده داده

ای فرصت طلب در این تظاهرات رخنه کرده و از آن سوء استفاده کردند و اموال دولتی و  عده: وی ادامه داد
  . خصوصی را از بين بردند

  
ای  باید به گونه: فيروزی با حمایت تلویحی از اعتراض عمومی نسبت به عملکرد روزنامه ایران خاطرنشان کرد

  .  سوء استفاده دشمنان نظام و بيگانگان شد و از تخریب اموال دولتی پرهيز کردعمل کرد که مانع از
در تظاهرات دیروز مردم، شعاری عليه نظام نشنيده و ندیدیم، ضمن آنکه دستگير شدگان یا از اراذل و : وی گفت

  .  دارای پرونده هستندتر نيز دستگير شده و دار بودند، یا تعدادی از آن، قوميت گرا بودند که پيش اوباش سابقه
  

ای صادر شده که طی امروز و فردا دستگير  حکم جلب و دستگيری عده: دادستان عمومی و انقالب تبریز گفت
  . خواهند شد

 8در این حوادث، : وی در خصوص اینکه کشته شدن فردی در جریان حوادث دیروز، این موضع را رد کرد، ولی گفت
  . اند نفر مجروح شده

های دیروز، هيچ دانشجویی دستگير نشده و اساسًا در شأن دانشجو  در جریان درگيری: افه کردفيروزی اض
  . نيست که با سنگ به اموال دولت صدمه و خسارت وارد کند

  
های همجوار و شهرهای دیگر مانند  در قضایای تبریز از استان: دادستان انقالب و عمومی تبریز خاطر نشان کرد

  . تبریز آمده بودنداروميه و زنجان به 
شود تا مردم خود  بعد از تکميل پرونده دستگيرشدگان، اسامی آنان اعالم می: فيروزی سپس اظهار داشت

ما . قضاوت کنند که افراد مزبور از مردم عادی هستند یا جزو افراد خاص و اراذل و اوباش شناخته شده هستند
SMSاند کنند، شناسایی شده میایم و افرادی که جو را متشنج  ها را ضبط کرده .  

  
گوئيم دست آنان  گوئيم که چرا اعتراض کردند، بلکه می ما به مردم نمی: دادستان عمومی و انقالب تبریز گفت

اگر مردم دیروز با ما . زنند اختالف داریم درد نکند، ولی با کسانی که به اموال دولتی و عمومی خسارت می
 و سپاه و نيروهای امنيتی هم قادر نبودند جلوی آنها را بگيرند، ولی مردم همکاری نمی کردند حتی ارتش، پليس
  . ای فرصت طلب ميدان را ترک کردند و فرصت طلبان معدود تنها ماندند به محض متوجه شدن به نفوذ عده

  اطالعی کرد های محلی تبریز ابراز بی های امروز، تعدای از رونامه فيروزی از توقيف شماره
  

  1385دو خردادسه شنبه 
  

  فر و نيستاني، سردبير و آاريكاتوريست روزنامه ايران جمعه بازداشت شدند   قاسم
   خبرگزاري آار ايران-تهران

  
نامه ايران جمعه و مانا نيستاني، آاريكاتوريست اين روزنامه از سوي دادسراي   فر، سردبير ويژه   مهرداد قاسم

  . آارآنان دولت بازداشت شدند
  

، به دنبال چاپ آاريكاتوري در روزنامه ايران جمعه "ايلنا"ش خبرنگار به گزار
العموم و وزارت    توهين شده بود، مدعي زبان  آه در آن به شهروندان آذري

اطالعات از سردبير و طراح اين آاريكاتور به دادسراي آارآنان دولت شكايت 
مانا نيستاني فر و   آردند آه بر اساس احضاريه اين شعبه، مهرداد قاسم

صبح امروز در دادسراي آارآنان دولت حاضر شدند و به سواالت قاضي 
  .اسالمي پاسخ دادند

در پايان اين جلسه، قاضي اسالمي براي سردبير و طراح آاريكاتور مورد 
  .نظر، قرار بازداشت موقت صادر آرد

  سفارت ایران در باکو به آتش کشيده شد
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   هران ت-خبرگزاري دانشجويان ايران 
 

  حقوق سياسي-فقه و حقوق  :سرويس
زبانان از طريق وزارت  نجف آبادي تاآيد آرد آه موضوع اهانت به آذري االسالم و المسلمين قربانعلي دري حجت

  .گيري شود نظارت و نيز از طريق دادسراي تهران پي ارشاد و هيات
متاسفانه : ، دادستان آل آشور تصريح آرده است)ايسنا(ايران  به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان

 جويي برخي ديگر، آثار و عواقب نامطلوب براي وحدت و انسجام ملي و برادران و بهانه انگاري برخي غفلت و سهل
آذربايجان آه همواره از ارآان  ويژه مردم شريف و بزرگوار و غيرتمند اخوت و الفت اقوام شريف و غيور ايراني و به

ها و مراآز سياسي و فرهنگي و  اند و در حوزه بوده لت ما و مرزبانان و افتخارآفرينان آشور عزيزماناصلي م
ي افتخار ملت و ميهن  سربلندي هستند، و رهبر بزرگوار انقالب ايران آه مايه اقتصادي و نظامي منشأ افتخار و

  .باشند، به آن سرزمين تعلق دارند مي عزيز ما
فعلي براي دامن زدن بر مسايل قومي و نژادي و مذهبي و  ي پليد بيگانگان در شرايطها واضح است آه دست
البته ملت ما بيدارند و از آمريكا بيزارند؛ اميد است با هشياري مردم شريف، ملت  آنند و ايجاد تفرقه تالش مي

  .شوند ر رسواما روز به روز به سمت عزت و بقا و اقتدار پيش رود و دشمنان و بدخواهان بيشت بزرگ
  
  

به قانون احترام می گذاریم : غالمحسين اسالمی فرد با تاکيد بر اینکه انتشار کاریکاتور عمدی نبوده است گفت 
  .و اميدواریم آنچه که ما به آن رسيده ایم برای قوه قضائيه هم روشن شود 

بين هموطنان آذری زبان ما  رتموجب کدو این مطلب که :مدیر مسوول روزنامه ایران با بيان این مطلب افزود 
بود و وقتی که ما متوجه شدیم اشتباهی در   منتشر شده   نشریه ایران جمعه شده در صفحه طنز بخش کودکان

 .هموطنانمان عذرخواهی کردیم آن صورت گرفته در اولين شماره روزنامه از
شد و در سرمقاله این  مجددا چاپدر شماره بعد نشریه ایران جمعه هم این عذرخواهی : وی در ادامه افزود 

 .نشریه مجددا به این مطلب اشاره کردیم
این اشتباه عمدی نبوده ولی به  ما در تحریریه به این نتيجه رسيدیم که: اسالمی فرد در ادامه خاطر نشان کرد 

 چه -شود ایران چاپ می شود باعث کدورت هموطنان ما ن دليل اینکه برای ما مهم بود مطلبی که در روزنامه
 .از آنها عذرخواهی کردیم - هموطنان آذری و چه دیگر هموطنان

و به راحتی می شود  هموطنان ما در مقاطع مختلف انقالب اسالمی نشان دادند که همه از یک پيکره هستند
 حاضرند صحبت می کنند زیر لوای اسالم و ایران این مطلب را به عينه دید که مردم ما فارغ از اینکه به چه زبانی

 .از جانشان هم بگذرند برای اینکه آرمانهای خود را حفظ کنند
متاسفيم که این اتفاق افتاد و به  به هرحال ما: وی با اشاره به مطلب منتشر شده در روزنامه ایران جمعه گفت 

 .شکلهای مختلف هم تاسف خود را اعالم کردیم
دیدار کردیم و توضيحاتی در  ان جمعه با دادستان تهرانامروز من و سردبير ایر: اسالمی فرد در ادامه گفت  

 - دادستان صادر کرد مانا نيستانی  اما با دستوری که. خصوص این مطلب به ایشان ارائه شد 
 . طور موقت بازداشت شد و سردبير ایران جمعه به  آذری زبان کاریکاتوریست

بر مطبوعات ما تصميم گرفته  ران توسط هيات نظارتپيش از صدور دستور توقيف موقت روزنامه ای: وی تصریح کرد 
در این فاصله بتوانيم بررسی مجددی بر روی این  بودیم که روزنامه ایران را برای یک شماره منتشر نکنيم که

  . افتاده مروری بکنيم موضوع داشته باشيم و بر آنچه که اتفاق
اگر احساس کنند اهانتی   هستند و طبيعی است کهمردم ما در آذربایجان هشيار: اسالمی فرد در ادامه گفت 

سوء استفاده از احساسات پاک مردم برای  اما طبعا بين اعتراض و به آنها صورت گرفته معترض می شوند ، 
 .تهدید نظام اسالمی فاصله وجود دارد

ار می دهد ما بيش از حمله قر در شرایط کنونی که استکبار با انواع حيله ها ایران را مورد: وی در پایان گفت 
  هميشه نياز به وحدت و همدلی و همفکری داریم

  
  
  
  
  
  

هاي ديروز تبريز در اعتراض به توهين  در جريان ناآرامي: دادستان عمومي و انقالب تبريز گفت
  .  نفر توسط نيروي انتظامي و امنيتي دستگير شدند54روزنامه ايران، 



 87                                                              ويژه نامه جنبش دانشجوئی آذربايجان و بحران کاريکاتور 

  
  

ما در ارتباط با توهين روزنامه ايران به :  امروز در جمع خبرنگاران افزودبه گزارش خبرگزاري فارس، يوسف فيروزي،
  . ايم آه اين پرونده به تهران ارسال خواهد شد آذري زبانان، اعالم جرم آرده و تشكيل پرونده داده

 و اي فرصت طلب در اين تظاهرات رخنه آرده و از آن سوء استفاده آردند و اموال دولتي عده: وي ادامه داد
  . خصوصي را از بين بردند

اي  بايد به گونه: فيروزي با حمايت تلويحي از اعتراض عمومي نسبت به عملكرد روزنامه ايران خاطرنشان آرد
  . عمل آرد آه مانع از سوء استفاده دشمنان نظام و بيگانگان شد و از تخريب اموال دولتي پرهيز آرد

يه نظام نشنيده و نديديم، ضمن آنكه دستگير شدگان يا از اراذل و در تظاهرات ديروز مردم، شعاري عل: وي گفت
  . تر نيز دستگير شده و داراي پرونده هستند دار بودند، يا تعدادي از آن، قوميت گرا بودند آه پيش اوباش سابقه

  
گير اي صادر شده آه طي امروز و فردا دست حكم جلب و دستگيري عده: دادستان عمومي و انقالب تبريز گفت

  . خواهند شد
 8در اين حوادث، : وي در خصوص اينكه آشته شدن فردي در جريان حوادث ديروز، اين موضع را رد آرد، ولي گفت

  . اند نفر مجروح شده
  

هاي ديروز، هيچ دانشجويي دستگير نشده و اساسًا در شأن دانشجو  در جريان درگيري: فيروزي اضافه آرد
  .  صدمه و خسارت وارد آندنيست آه با سنگ به اموال دولت

هاي همجوار و شهرهاي ديگر مانند  در قضاياي تبريز از استان: دادستان انقالب و عمومي تبريز خاطر نشان آرد
  . اروميه و زنجان به تبريز آمده بودند

شود تا مردم خود  بعد از تكميل پرونده دستگيرشدگان، اسامي آنان اعالم مي: فيروزي سپس اظهار داشت
ما . اوت آنند آه افراد مزبور از مردم عادي هستند يا جزو افراد خاص و اراذل و اوباش شناخته شده هستندقض

SMSاند آنند، شناسايي شده ايم و افرادي آه جو را متشنج مي ها را ضبط آرده .  
ئيم دست آنان گو گوئيم آه چرا اعتراض آردند، بلكه مي ما به مردم نمي: دادستان عمومي و انقالب تبريز گفت

اگر مردم ديروز با ما . زنند اختالف داريم درد نكند، ولي با آساني آه به اموال دولتي و عمومي خسارت مي
همكاري نمي آردند حتي ارتش، پليس و سپاه و نيروهاي امنيتي هم قادر نبودند جلوي آنها را بگيرند، ولي مردم 

  . ان را ترك آردند و فرصت طلبان معدود تنها ماندنداي فرصت طلب ميد به محض متوجه شدن به نفوذ عده
  . اطالعي آرد هاي محلي تبريز ابراز بي هاي امروز، تعداي از رونامه فيروزي از توقيف شماره

  

  آذربايجان خروشيد

  مجمع دانشگاهيان آذربايجاني3بيانيه شماره 

انزجار خود را از سياستهاي شؤونيسمي  ي مردم تبريز در اعتراضي صدها هزار نفر1/3/1385روز دوشنبه مورخ 
در . کن شدن اقدامات ضدبشري شؤونيستها شدند ارگانهاي رسمي کشور ابراز داشته و خواستار ريشه

اقشار مختلف ملت اعم از کسبه بازار، دانشجو، کارمند و ساير اقشار  راهپيمايي مسالمتآميز ملت آذربايجان که
 19 و 15ترکي آذربايجاني، محو شدن اقدامات شؤونيستي، اجرا شدن مفاد دفاع از هويت  مردم شرکت داشتند،

  .کشور خواسته شد قانون اساسي در برخورداري اقوام و ملل از حقوق برابر فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در

 اصيل خويش خودجوشانه خروشيده و صداي مبارک باد چنين روزي و آفرين بر چنين ملتي آه در دفاع از هويت
اين نداي حقي است که ساليان سال در دلهای پاک . رسانيده است حق طلبي خود را بار ديگر به گوش جهانيان

 راهپيمايي اول خرداد. بوم خفه شده و اجازه ظهور و بروز آن از يک ملت سلب شده بود و صادق مردمان اين مرز و
بنيادين يک سيستم  ت است که ميرود اصلماه ملت آذربايجان بر ضد آپارتايد نشان از آگاهي ملي اين مل

دولتمردان و مسئولين نظام . است در کشور پياده کند يک ملت "حق تعيين سرنوشت" دموکراتيک را که همانا
حقوق اقوام وملل ... خود آمده و ديگر به بهانه امنيت ملي، وحدت ملي و  جمهوري اسالمي ايران ميبايستي به

آذربايجان  خروش سراسري ملت.  و عدالت اجتماعي واقعي را در کشور اجرا کنندپايمال نکرده اين سرزمين را
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ديگر نميتوان شاهد بيعدالتي  نشان داد که ديگر تحمل اين ملت به سر آمده و بيانگر اين نکته عظيم است که
  .عليه آذربايجان بود

ان و ساير اقوام و ملل اين تاريخي به ملت آذربايج ضمن تبريک اين روز مجمع دانشگاهيان آذربايجاني
حقوق انساني ملت آذربايجان بوده و خواستار محقق شدن موارد زير  سرزمين، خواهان برسميت شناخته شدن

 :دولتي هستيم از طرف ارگانهاي

اکثريت بودن ترکها در ايران، ايجاد شبکه  تحصيل به زبان مادري ترکي آدربايجاني، رسميت يافتن اين زبان بدليل
شناساندن واقعي تاريخ و فرهنگ ترکان اين سرزمين و جلوگيري از   و تلويزيون سراسري به زبان ترکي،راديو

صنايع  آذربايجان، شناساندن شخصيت هاي واالي تاريخي آذربايجان، سرمايهگذاري در جهت ايجاد تحريف تاريخ
گسترش شهرک هاي صنعتي،  ز کشور،مادر در استانهاي آذربايجان با توجه به پتانسيل بسيار مستعد اين خطه ا

سريعتر راههاي ارتباطي بين شهرهاي مختلف  مناطق آزاد تجاري بدليل موقيت خاص آن و نيز توسعه هر چه
کردن فقر و بي سوادي و مهاجرت نيروهاي فني و کاري و  آذربايجان، اتخاذ تصميم هاي جدي در ريشهکن

 ه کشاورزي مدرن و حمايت از کشاورزان با توجه به پتانسيل مستعدآذربايجان، اهميت ب سرمايهگذاران به خارج از
گروههاي مختلف  آبي و خاکي آذربايجان، ارائه مجوز به فعاليتهاي قانوني سياسي و فرهنگي تشکلها و

چهارچوب قانون، آزادي زندانيان سياسي  آذربايجان، ارائه مجوز به برگزاري ميتينگها و تجمعات قانوني و در
 ."پان ترکيسم"بشر آذربايجان با اتهامات واهي  جان و جلوگيري از بازداشت فعالين حقوقآذرباي

هفتههاي گذشته مطرح شده است، از  خواستههاي فوق که در تجمعات و راهپيماييهاي مدني ملت آذربايجان در
ق شدن آنها ميبايستي مسئوالن کشور در جهت محق اولين خواستههاي قانوني و انساني اين ملت بوده که

 .تالش عملي وافري داشته باشند

در صورت کشانده شدن تجمعات و راهپيماييهاي  هشدار ميدهد که مجمع دانشگاهيان آذربايجاني همچنين
مستقيم آن متوجه نيروهاي امنيتي و نظامي است که با جلوگيري  ملت آذربايجان به خشونت و تنش، مسئوليت

ملت آذربايجان در همه تجمعات نشان داده که . در تحريک آنها دارندملت، سعي  از حرکت قانوني و مدني
خشونت پرهيز  خواهان برخورد منطقي و قانوني با تمامي مسائل پيش آمده بوده و از هرگونه تشنج و هميشه

 در تجمعات و راهپيماييها... خشونت و  از نظر اين مجمع آتش زدن اموال دولت و يا مردم، تالش به. کرده است
بار  مجمع دانشگاهيان آذربايجاني .ملي آذربايجان نميباشند مردود بوده و عوامل آن از فعالين راستين حرکت

فعاالن و مدعيان  اعتراضات مدني ملت آذربايجان را حق اين ملت در دفاع از هويت خويش دانسته و تمامي ديگر
 .ميکند حقوق بشر را براي حمايت از حقوق پايمال شده آذربايجان دعوت

  ياشاسين آذربايجان

  مجمع دانشگاهيان آذربايجاني

1/3/1385  

  "بازداشت طراح کاريکاتور جنجالی و توقيف روزنامه ايران"سایت بی بی سی  خبر ميدهد
  

در پی باالگرفتن اعتراضها به چاپ کاريکاتوری در هفته نامه ايران جمعه، دادسرای تهران حکم 
  .ر اين هفته نامه و مانا نيستانی، طراح اين کاريکاتور را صادر کردبازداشت مهرداد قاسمفر، سردبي

در گوشه ای از صفحه کودک و نوجوان هفته نامه ايران ) سيزدهم مه( ارديبهشت 22اين کاريکاتور در تاريخ 
  .چاپ شده بود" چه کنيم که سوسکها سوسکمان نکنند"جمعه و طی مطلبی با عنوان 

کاتور است که در يکی از آنها کودکی به زبان سوسکها با يک سوسک صحبت می مطلب مزبور حاوی چند کاري
  )چی؟: به فارسی(؟ "نمه نه: "کند اما سوسک حرفهای او را نمی فهمد و به زبان ترکی می پرسد

مشکل اينجاست که سوسک زبان : "... آمده نوشته شده" گفتمان"در متنی که در کنار کاريکاتور و تحت عنوان 
دستور زبان سوسکی هم آن قدر سخته که هشتاد درصد خود سوسکهام بلد نيستن و . ليش نمی شهآدم حا



 89                                                              ويژه نامه جنبش دانشجوئی آذربايجان و بحران کاريکاتور 

وقتی سوسکا زبون خودشونو نمی فهمن شما چه جوری می خواين . ترجيح می دن به زبانهای ديگه حرف بزنن
  ! ..."بفهمين؟

 تبريز و اروميه به عنوان دو شهر بزرگ شمار زيادی از ترکهای ايران اين کاريکاتور را توهين به خود تلقی کرده و
ترک نشين ايران و چند دانشگاه اين کشور طی هفته های گذشته صحنه تظاهرات اعتراض آميزی شده اند که 

  .آن گونه که در گزارشها آمده، در مواردی به بروز خشونت و بازداشت افراد نيز منجر شده است

 آن چاپ شده از انتشارات مؤسسه ايران، وابسته به خبرگزاری هفته نامه ايران جمعه که اين کاريکاتور در
  .جمهوری اسالمی است و نشريه ای دولتی به شمار می رود

در ادامه اعتراضهايی که به اين نشريه صورت گرفته، نمايندگان ترک زبان در مجلس شورای اسالمی ايران طرح 
  .استيضاح وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی را تهيه کرده اند

همزمان با اعالم خبر تهيه اين طرح، هيئت نظارت بر مطبوعات ايران، روزنامه ايران را که هفته نامه ايران جمعه 
در واقع ضميمه جمعه های آن به شمار می رود توقيف کرده و رسيدگی به آنچه تخلف اين روزنامه دانسته را به 

  .دادسرای تهران سپرده است

ح کاريکاتور و سردبير ايران جمعه برای هر دوی آنها قرار بازداشت موقت صادر کرده اين دادسرا نيز با احضار طرا
  .است

   مبارزه ميز داوام ائده جک-گله جک بيزیمدیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GÜNEY AZERBAYCANIN BAŞKENDİ TEBRİZDEN XEBERLER  
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May ayının 22’sinde Tebrizde yarım milyona yaxın Türk insanı ayağa qalıxdı. Mitinqde bir neçe banka 

yandırıldığı söylenilir. 

 

 

 

Dün Tebriz xalqı Fras şuvinizmin dize çökdü. Öyrencilerin 9 may(Güney Azerbaycan öyrenci günü) 

tarixinden etibaren başlayan aksıyalar bütün Türk yaşayan bölgelere dağılmaqdadır. 100 ile yaxın milli 

basqı altında olan Azerbaycanlılar İRAN gazetesinde çizilen bir karikatoru bahane ederek öz milli 

haqlarına teleb elemeye başlayıblar. Azerbaycan Türkleri bu aksıyalarda bazi sloqanlar vermişdiler. Bu 

isloqanlar arasında bunlar görünmektedir. 

 

Yaşasın Azerbaycan 

Haray haray men türkem 

Türkün dili ölen değil başqa dile dönen değil 

Ölüm olsun şuvinizme 

Türk dilinde mektebler olmalı 

Azerbaycan var olsun düşmenleri xar olsun 

Azerbaycan yatmayıb öz dilini atmayıb 

Azerbaycan bir olsun merkezi Tebriz olsun 

Tebriz-Baki itihad itihad 

Ya azadlıq ya ölüm 

Qarabağ bizimdir bizim olacaq 
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Bu mitingiden bazi şekiller aşağıda görünmekdedir. 
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Bu mitingde polis günahsız insanlar ateş açmış ve bir çoxlarınıda tutuqlamışdır. Haqq sitesini yazdığı 

xeberlere göre 6 nefer şehid olub ve 52 nefer ise tutqlanıb. Şehid olanların birisininin adının 

Mehemmed Pakrevan olduğu tesbit edilib. Hemçin 100 neferden artıq ise yaralanıb ve Tebrizin İmam 

Xumeyni adına xestexasında tedavi olmaqdadırlar. Yaralanaların birinin durum çox ağır olduğu 

söylenilir. Bu yaralanın adı Hebib Endelibidir. Polis yaralanların ayilesine yaralı gençlaeri görmeye izin 

vermir.  

Güney Azerbaycan öyrenci herkatını liderlerinden birisi net.azadtribun.wwwitesile apardığı özel  s

danışıqda aksıyaların gelecek günlerde daha şiddet qazanacağını vurğulayıb. O bildiribki gelecek 

günlerde Üniversitelerin itiraz olaraq bağlanılması gözlenilmekdedir. İRAN rejimi el ayağını dağıdaraq 

İRAN gazetesini qapatmağa qerar verib. Ama Güney Azerbaycan milleti bu sözlerle razılaşmayıb ve 

Azerbaycanın bir başa azad olmasını teleb edir. İRAN islam devriminden sonra bu Tebriz’de en güclü 

ve sayısı çox olan bir aksyadır.  Bu xeber yazılan zaman Güney Azerbaycanın URMU şeherindede yüzler 

min insanın iştirakı ile Fars Şuvinizmine qarşı mitingler devam edir. 

Zencan, Erdebil, Xoy, Binab, Merağa, Qoşa çay, Sulduz, Merend … aksıyalar hala devam edir. Aldığımız 

son xebrlere göre Merend şeherindede iki nefer tutuqlanıb. Güney Azerbaycan fealları May ayının 28 

inde bir milyon insan olaraq İran’ın parlamentosu qarşısnda yığışarak etiraz mitingleri keçirmelerini 

bildiribler. Güney Azerbaycan olayları ile ilgili Güney Azerbaycan Telvizyası bir başa xeberler verir. Bu 

TV güneyle bir başa qurduğu bağlantıda mitinglerin xeberini dünyaya yayır. 

Xeberi hazırlayan, Güney Azerbaycan Öyrenci Herekatı GELECEK BİZİMDİR  

May ayının 23 

Güney Azerbaycan Merkezi TABRİZ 
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  خبر های جدید از اروميه و مراغه     

 بو توپالنتينی آمریکایا باغالماق ایسته ٢٠/١٠عات ماراغانين اعتراض توپالنتيسی ایندیليکده بو خبری یازاراق سا

ین ساتقين فرماندارین سؤزونو کسدیکدن سونرا اینانيلماز بير شکيلده بيز اؤلمه یه حاضيریک بابکين سربازی یيک 

هله بو ساعاتادک بو شهرده . بو شهرین موسلليم چارراهينا دوغرو آخينير ميللی شوعارالری وئره رک  و باشقا

 . و ویا دؤیولن بير کيمسه دن اليميزه بير خبر گليب چاتمایيبتوتوالن

مرند و اعتراضا قالخان باشقا  عشق اولسون ماراغا، تبریز، اورمو، زنگان،. عشق اولسون آذربایجان ميللتينيه

  شهرلریميزین خالقالرینا

  خبر از مرند 

  

ی آذربایجان و محکوميت اقدام توهين آميز  هزار نفر از مردم مرند در حمایت از تظاهرات سایر شهرها3بيش از 

 با تجمع در مقابل مسجد 30/17روزنامه ایران عليه ملت آذربایجان، یکصدا با سایر شهرهای آذربایجان ساعت 

 المهدی شهر با سر دادن شعارهای

  یاشاسين آذربایجان

  آنا دیلينده مدرسه، مدرسه

  اولوم اولسون فاشيسته

  اولوم اولسون ساتقينا

  ایجان اویاقدی، اوز دیلينه دایاقدیآذرب

  آذربایجان وار اولسون، دوشمن لری خوار اولسون

  ...و

شرکت کنندگان در این راهپيمایی خواستار . راه پيمایی کردند) مرکز شهر(به سمت ميدان امام خمينی 

  .استعفای وزیر ارشاد و عذر خواهی رسمی رئيس جمهور از ملت شریف آذربایجان شدند

 نفر از شرکت کنندگان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده اند که تا کنون اسامی آنها 6اخبار رسيده بنا به 

  .نامشخص است

در سرتاسر خيابانهای شهر تجمع کنندگان را در حلقه محاصره   الزم به ذکر است که نيروهای امنيتی و گارد ویژه 

همچنين ماشينهای آتش نشانی در خيابانهای . ده اندخود گرفته اند و مانع از پيوستن سایر مردم به تجمع ش

  .اطراف به چشم می خورد

  . اخبار ارسالی متعاقبًا ارسال خواهد شد

  خبر از مراغه 

 نفر سایيدا هر قشردن ۶٠٠٠دئييلنلره گؤره توپالنتيدا . ماراغادا هله اعتراضالر اینانيلماز دورومدا ایره لی سورولور

 باشقا -منيم دیليم اؤلن دئييل / هرندی استعفا/  هارای من تورکم-هارای( ضالرینی خالق یيغيليب و اؤز اعترا

 تهران  آند اوال ستارخانا/ قيزیلدان اولسا قفسيم آزادليغا وار هوسيم/ اؤلوم اولسون شوونيزمه/ دیله دؤنن دئييل

غيندان یئنه ده بو شهرین اصلی و شعارالرینی اوجا سسله دئيه رک فرمانداری اداره سينين قابا..) و/ گرک اودالنا

 .دوغرو گئدیرلر) چهارراه خواجه نصير ( مرکزی مئيدانی سایيالن خان حامامی چارراهينا 

  خبر از اروميه
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 10/19ساعت

   هزار نفر در خيابان امام با سردادن شعرهای 30بيش از 

   تهران گرک اودالنا                آتد اوال ستار خانا

  ولسون، دشمن لری خوار اولسونآذربایجان وار ا

  اولوم اولسون فاشيسته

  یا آزادليق یا اولوم

  یاشاسين آذربایجان 

  ....و 

همچنين در سایر . مردم را دعوت به اعتراض آرام و مدنی در تمامی شهرهای آذربایجان و خصوصًا اروميه کردند

ز مردم با سر دادن شعارهای مشابه تمامی نيز هزاران نفر ا) عطایی، سيروس و ميدان ایالت(خيابانهای اروميه 

  .مردم تبریز و سایر شهرهای آذربایجان را دعوت به اتحاد کردند

. هزار نفر می رسيد100در دست داشتند تعدادشان به بيش از الزم به ذکر است تجمع کنندگان که پالکاردهایی 

ود نشان ندادند و نيروهای گارد ویژه و نيروهای امنيتی با توجه به خيل جمعيت معترض هيچ عکس العملی از خ

  .ماشين های آتشنشانی در خيابانهای اطراف مستقر شده اند

  خبر از باکو

جمعی از مردم باکوپايتخت جمهوری آذربایجان درپی به خاک و خون کشيده شدن مراسم اعتراضيه مردم تبريز به 

رت جمهوری اسالمی ايران در باکو پايتخت در مقابل سفا> ايران<کاريکاتور چاپ شده در روزنامه حکومتی 

در اين تجمع صدها تن . جمهوری آذربايجان تجمع نموده و اعتراضات خود را با قرائت قطعنامه ای اعالم کردند

اعتراض نموده و پرچم )جنوبی ( سياست های تبعيض آميز رژيم جمهوری اسالمی بر عليه آذربايجانيها  عليه

 که پليس آذربايجان اطراف سفارت ايران را  الزم به ذکر است. ه آتش کشيدندجمهوری اسالمی ايران را ب

   . محافظت نموده و مانع از نزديک شدن معترضين به درب سفارت می شدند

   همچنين بنا به گزارش خبرگزاريهای جمهوری آذربايجان سرکوب اعتراضات مردمی ديروز مردم تبريزتوسط

المی با استفاده از سالح های گرم وسرد در دستور کار امروز مجلس ملی نيروهای امنيتی رژيم جمهوری اس

  . قرار گرفته است آذربايجان

  خبر از اروميه

  

 30/19ساعت

هزاران نفر در خيابان امام اروميه با سر دادن شعارهای زیر انزجار خود را نسبت به اهانت اخير روزنامه ایران و 

شعار دهندگان در حالی که . جمع آرام مردم خوی و تبریز ابراز کردندبرخورد فاشيستی نيروهای امنيتی با ت

  تعدادشان به چندین هزار نفر می رسد با سر دادن شعارهای 

   دشمن لری خوار اولسون آذربایجان وار اولسون

  تورک دیلی رسمی اولسون

  یاشاسين تبریز

  یاشاسين آذربایجان
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  اولوم اولسون ساتقينا

  یا آزادليق یا اولوم

  اولوم اولسون فاشيسته 

  آذربایجان بير اولسون، مرکزی تبریز اولسون

  ...و  

تجمع کنندگان ضمن . خواهان استعفای وزیر ارشاد و عذر خواهی رسمی رئيس جمهور از ملت آذربایجان شدند

 مردم تبریز همدردی با با مردم تبریز، اظهار داشتند که مردم اروميه نيز همچون سایر شهرهای آذربایجان در کنار

  .به اعتراضات مدنی ادامه خواهند داد

الزم به ذکر است که از چندین روز قبل فعاالن سياسی و فرهنگی اروميه مردم را بدون بکار بردن خشونت، برای 

  .برگذاری تجمعی آرام فرا خوانده اند

وزنامه ایران از مردم خواست با حضور در تجمع ضمن محکوم کردن اقدام ر" قصابی آذر" همچنين فرماندار اروميه 

که به خانه های خود برگردند که تجمع کنندگان با رد این درخواست اعالم کردند که ملت آذربایجان تا رسيدن به 

  .حقوق حقه خود به اعتراضات آرام و مدنی خود ادامه خواهند داد

  مراغادان خبر 

ا ساعات بئش یاریم راده لرینده ماراغا شهرینده قاباقجادان وعده وئریلميش کيمی بو گون گون اورتادان سونر

اؤیرنجی و اوخول شایيردالری، بازار اهلی و ماراغا شهرینين خالقی قاباقکی گونلره تای اؤزلوکلرینه آرخا دوروب و 

تورک ائلينه اهانت ائدنلری محکوم ائتمک اوچون سيخيلی و سایسيز بير حالدا بو شهرین خان حامامی مئيدانی، 

خيابانی، فرمانداری و باشقا یئرلره توپالشاراق اؤز اعتراضالرینی آذربایجانين باشقا شهرلرینه تای اوجا بهشتی 

اللرینده باتوم اوالن پوليس مامورالری، بسيجيلر، یگان ویژه و  . دونيا قوالقالرینا چاتدیریرالر سسلرله باغيریب و

لره گؤره ایندیليکده بو شهرین اعتراض ائدنلری مين نفری دئييلن .باشقا سرکوب قووه لری اونالری اورتاالیيبالر

هابئله توپالنانالرین سسلرینی . ماراغا فرمانداری اعتراض ائدنلری داغيتماق اوچون اونالرا دانيشير. آشيبدیر

 .باتيرماق اوچون جومه مچيدین بلندگوالرینی آچيب و اوجا سسلرله سرود و باشقا موسيقيلر سسلندیریرلر

  ده ن خبراروميه 

مردم با شعارهای ملی از .از ساعتی پيش تظاهرات مردم اروميه در اعتراض به روزنامه ایران آغاز شده است

. بر اساس گزارشها لحظه لحظه تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات افزایش می یابد.خيابان امام حرکت کرده اند

دقایقی پيش فرماندار شهر در ميان مردم حاضر .ه اندهم اکنون هزاران نفر در خيابان ایالت اروميه اجتماع کرد

 .وی از شرکت کنندگان در تظاهرات تقاضا دارد که متفرق شوند. شده است

 .خيابانهای عطایی، سيروس، امام و ایالت توسط نيروهای امنيتی و گارد ویژه بشدت محاصره شده است

تعداد مردم لحظه به لحظه زیادتر می .  هستنددسته دسته از مردم شهر به سمت این خيابانها در حال حرکت

نيروهای امنيتی مانع از حرکت مردم به سمت این خيابانها و مرکز شهر می شوند ولی تعداد مردم لحظه . شود

با توجه به قيام دیروز مردم تبریز و سایر شهرهای . هنوز مراسم آغاز نشده است. به لحظه زیادتر می شود

  . نيز شاهد حماسه ای دیگر خواهد بودآذربایجان، شهر اروميه

 نفر توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده اند که هنوز اسامی این افراد مشخص 6 دقيقه قبل 50در حدود 

  .نيست
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الزم به ذکر است که همزمان با مردم اروميه، مردم شهرهای مرند و قوشاچای نيز در اعتراض به اهانت روزنامه 

  .تجمع اعتراضی خواهند داشتایران به ملت آذربایجان 

  

  گله جک بيزیمدیر
  

  مروری بر رسانه های داخلی و اظهار نظر در مورد حوادث آذربایجان
  

آنچه توسط عمده سایتهای خبری منسوب به حکومت و یا منسوب به اپوزیسيون می بينيم نشان از درک ناکافی 
زبان در مقابل فریادهای ميليونی ملت آذربایجان اصرار بر هویت آذری . آنها از مسئله ملی در آذربایجان است

و سعی در کاهش موقعيت ملت آذربایجان به یک اقليت آذری زبان و حتی تعبيرهایی " هارای هارای من تورکم"
چون قبيله ها اقوام و غيره بيانگر و اثباتگر این نکته است که ملت آذربایجان برای احقاق حقوق ملی خود راه بس 

چنين تعبيرهایی نه تنها ما را از مسير ملی خود دلسرد نمی کند بلکه برعکس ما را تا . يش رو دارددشواری در پ
ملت آذربایجان در روز . رسيدن به همه حقوق ملی و کسب حق تعيين سرنوشت مصصم تر و جدی تر می نماید

 هویت تورکی خود دفاع  خرداد و در مقابل مجلس شورای اسالمی در تهران با فریادهای گوش خراش خود از7
در این روز آذربایجانيان ساکن تهران با حضور ميليونی شان قدرت و عظمت آذربایجان را به نمایش . خواهد کرد

ما جواب همه یاوه گویيهای امثال رفسنجانی، فرهنگی و هرندی را در مقابل مجلس خواهيم . خواهند گذاشت
ما با .  ایران زیر چکمه شونيسم فارس در حال آسيميالسيون استبگذار دنيا بداند که سی ميليون ترک در. داد

شعارهایی که تنها به زبانهای ترکی و انگليسی خواهيم داد این پيام را به سردمداران شونيسم فارس و 
انسانهای آزاده دنيا خواهيم رساند که ملت آذربایجان یکصدا می گوید ما زبان فارسی را نمی خواهيم ما خواهان 

  .يت یافتن زبان ترکی در ایران هستيمرسم
  
  

  . رفسنجانی باز هم گل کاشت
  

   خبرگزاري آار ايران-تهران

اسالم به عنوان بهترين عنصر همبستگي درجامعه است و شايد هيچ : رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت

آنند، وقتي    زندگي ميعنصري مانند اسالم نتواند همبستگي ملي را حفظ آند و غيرمسلمانان هم آه در ايران

  . توانند سعادت خود را به دست آورند  بينند آه مي  عدالت اسالمي را درك آنند، مي

  
هاشمي رفسنجاني در همايش تنوع فرهنگي و همبستگي " ايلنا" به گزارش خبرنگار

در سال گذشته : ملي در مرآز تحقيقات استراتژيك با تبريك سالروز آزادي خرمشهر گفت
هاي آلي اين مهم برگزار   بسيار طوالني براي امر همبستگي ملي و سياستجلسات 

هاي آنرا تبيين    بند عناصر وحدت و همبستگي ملي و راهكارها و سياست18شد آه در 
  .آرديم

سرزميني و تاريخي مردم در جاي خود , قومي , احساسات قبايلي : وي ادامه داد
 از نقاط دنيا به اين احساسات دامن زده مقدس و طبيعي است اما امروز در بسياري

  .شود  شود و از آن در راه تفرقه انگيزي استفاده مي  مي
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين آه سياست آشورهاي استعماري 

توانيم در قاره   ها را مي  نمونه اين تجزيه آردن: تجزيه آشورهاي جهان سوم است، گفت
ها راه حل درست و عميقي پيدا آنند آه   اي زياد است و بايد ملت  قبيله,   هاي قومي  آنها جنگآفريقا ببينيم آه در 

  .هاي تاريخي است  هاي ملي جزو واقعيت  همبستگي
مباني اسالمي و ملي ما آار را براي ما آسان و ضروري آرده است آه اگر به اين مقتضيات عمل : وي ادامه داد

  .در تمام سرزمين خود خواهيم داشتآنيم، همبستگي واقعي را 
هاي متنوع را قرآن در آيات خود مشخص آرده است و   فلسفه آفرينش انسان: رفسنجاني تصريح آرد  هاشمي

آند و قانون اساسي ما متاثر از اين امر است آه در آن توجه   مالك برتري را تقوا و صالحيت انسان قلمداد مي
  .يي را از بشريت بگيردهاي ضدخدا  اي شده آه رنگ  ويژه

البته قبل از انقالب روحيه ملي و اسالمي در ايران وجود داشته است و پس از انقالب هم اديان : وي ادامه داد
دانند،   مختلف در مجلس شوراي اسالمي نماينده دارند آه در آشورهاي ديگر آه خود را صاحب دموآراسي مي

  .سابقه ندارد
م، محورهاي همبستگي ملي را براي حراست از وحدت آشورمان دانست و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظا

عشق به سرزمين خود يك عنصر نزديك آردن آحاد مردم به هم است و زبان فارسي و خط فارسي ما را به : گفت
ه آنند ولي زبان فارسي را ب  آند، هرچند اقوام مختلف در ايران از زبان قوم خود هم استفاده مي  هم نزديك مي

  .شناسند  عنوان زبان ملي آشور مي
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اسالم به عنوان بهترين عنصر همبستگي درجامعه است و شايد هيچ عنصري مانند اسالم نتواند : وي ادامه داد
آنند، وقتي عدالت اسالمي را درك   همبستگي ملي را حفظ آند و غيرمسلمانان هم آه در ايران زندگي مي

  .ادت خود را به دست آورندتوانند سع  بينند آه مي  آنند، مي
انقالب يك عنصر : هاشمي رفسنجاني، انقالب را يك عنصر واقعي براي حفظ همبستگي ملي دانست و گفت

واقعي است آه حتي آساني آه ما را قبول ندارند، انقالب و حرآت مردمي را قبول دارند و اين حرآت مردم آه 
  .هلوي نجات داد، مورد قبول همه استايران را از دست حكومت ستمشاهي و هزار فاميل پ

تاريخ ايران همبستگي را همراه با عاليق و عواطف خود داشته است و ايران در همه تاريخ يكپارچه : وي ادامه داد
ها از يكپارچكي ايران حمايت   ها و فرهنگ  گويش, ها  دهد ملت ايران با همه زبان  بوده و اين امر نشان مي

  .آردند  مي
ع تشخيص مصلحت نظام نقش مرزنشينان را در حفظ همبستگي ملت ايران بسيار مهم دانست و رييس مجم

هاي   ديدند و با اقوام آن طرف مرزها نزديك  مرزنشينان هميشه در آن طرف از مرزها براي خود يك عقبه مي: گفت
ارد آه بااستفاده از اين هايي وجود د  اند اما هميشه حافظ مرزهايشان بودند و توطئه  قومي و زباني داشته

  .ها تفرقه ايجاد آنند  قوميت
همبستگي و هماهنگي از دوران صفويه در ايران با محوريت شاخه تشيع اسالم اتفاق افتاد و : وي ادامه داد

هاي ملي و اسالمي وجود دارد و اين عنصري مهم است آه   مباني همبستگي در قانون اساسي و سنت
  .ن حفاظت آرده استهميشه در تاريخ از ايرا

اتحاد و يكپارچگي آشور از دوران صفويه و توسط : هاشمي رفسنجاني با اشاره به اتفاقات اخير آذربايجان گفت
اند، آغاز شد و هنوز عشق و عالقه آنها به پيرها و مرشدهايي است آه   افرادي آه خود اردبيلي و ترك زبان بوده
  .هاي پس از آنها هم همين راه را ادامه دادند  اند و تمام سلسله   آردهاين تفكر را ايجاد و ايران را يكپارچه

انقالب ما هم با محوريت اسالم و مكتب اهل بيت شكل گرفت و اگر با ديگران درست برخورد آنيم، : وي ادامه داد
  .شوند  ساير مظاهر اسالمي شيفته و عالقمند اسالم مي

خواهند با بدگفتن به بزرگان اهل سنت، دين خود را بزرگ   تعصب آه مينگر و م  روش افراد سطحي: وي ادامه داد
آنند از نظر ما محكوم است، زيرا علماي شيعه و بزرگان اين دين اين گونه نيستند و اهل سنت هم وقتي اسالم 

  .ناب را ازما ببينند، مطمئنا مدافع حاآميت اسالمي خواهند بود
هاي آشورهاي   ب اسالمي زماني پيروز شد آه طرح تجزيه ايران در فايلهاشمي رفسنجاني با بيان اين آه انقال

, آنها هرجا آه احتمال تجزيه بود، اقدام آردند آه نمونه آنها را در خوزستان: استعمارگر وجود داشت، گفت
  .ها را دفع آردند  آذربايجان و آردستان ديديم و اين مردم بودند آه تمام اين فتنه

رمشهر را در جنگ تحميلي چه آسي حفظ آرد؟ با اين آه لشكر مهاجم عرب بود اما اين خود خ: وي ادامه داد
اي   اسالميت و انقالب مطرح نبود، چه انگيزه, مردم بودند آه در مقابل آنها ايستادگي آردند، اگر براي آنها ايرانيت
ان واحدهاي نظامي با هاي خوزستان خودش  داشتند آه مقاومت آنند و شهيد شوند؟ در طول جنگ عرب

هاي خوزستان و آردها هيچ آدام تن   عرب. آردند  ها جهاد مي  فرماندهي يك شخص عرب تشكيل دادند و در جبهه
  .به تجاوز عراق ندادند و از بهترين مرزبانان ايران در دوران جنگ تحميلي بودند
عنصري آه باعث :  مهم است، گفتهاشمي رفسنجاني با بيان اين آه امروز همبستگي ملي براي همه بسيار

شود، عدالت است و اگر با اقوام، مذاهب و عشاير براساس عدالت رفتار شود،   انسجام همبستگي ملي مي
عدالتي رفتار شود، قطعا انسجام را ضعيف   مطمئنا همبستگي حفظ خواهد شد و اگر براساس ظلم و بي

  .آند  مي
سعي آرديم آه در دوران سازندگي تمام مناطق مرزي و ما : وي با اشاره به دوران همبستگي گفت

هاي زيربنايي را در آنجا به اجرا بگذاريم، زيرا بدون مسائل زيربنايي عدالت   استعدادهاي آنجا را بارور آنيم و برنامه
  . نقطه را در آشور شناسايي آرده و سعي شد آن مناطق را آباد آنيم14شود آه در اين ميان   ايجاد نمي

يس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين آه سياست ما اين بود آه مرزها را آباد آنيم و نيروهاي مرزي آه ري
ها   اي را مدنظر قرار داديم و و اگر اين برنامه  ما سياست توازن منطقه: مهاجرت آرده بودند را برگردانيم، گفت

  .آيد   به وجود ميدرست انجام شود، خود به خود امنيت آشور از درون خود مردم
ها هميشه محور امنيت در غرب و   حوادث آذربايجان اتفاقي بسيار نامطلوب براي ماست، آذربايجاني: وي ادامه داد

ها در انقالب مشروطه و انقالب اسالمي نقش بسيار مهمي داشتند و بايد ديده شود   اند، آذري  تمام آشور بوده
  .ها مايه سرافرازي ملت ايران هستند  اي به اينجا برسند، زيرا جامعه آذري  آه چرا مردم آذربايجان بر سر آلمه

هاي ما بايد باشد و بايد   انسجام ملي در شرايط فعلي از مهمترين برنامه: هاشمي در خاتمه تصريح آرد
  .هايي صورت گيرد و جلوي تحرآات شوم دشمنان گرفته شود  مواظبت
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  تبريز در گفتگو با عليرضا صرافي، راديو بين المللي فرانسهحرکت های اعتراضی مردم

که موجی از اعتراضات را در شهرهای آذربايجان و به ويژه در تبريز " ايران"در رابطه با انتشار کاريکاتور روزنامه 

می  سياسی در تبريز که در زير -برانگيخت؛ فرنگيس حبيبی گفتگويی دارد با عليرضا صرافی، فعال فرهنگی 

  .شنويد

  ]برای شنيدن اين گفتگو، اينجا را کليک کنيد[

  آخرین گزارش ها از تجمعات اعتراضی در تبریز و اروميه 
  

يه دست به تظاهرات یک روز بعد از تظاهرات گسترده در تبریز، روز سه شنبه هزاران نفر از مردم در اروم• 
در این تظاهرات که با درگيری شدیدی همراه نبود، تظاهرکنندگان دفتر روزنامه ی ایران را به . اعتراضی زدند

در همين حال مقامات رسمی از بازداشت بيش از . آتش کشيدند و مرکز صدا و سيمای اروميه را تخریب کردند
 گذشته در تبریز خبر داده و گفته اند تعداد بيشتری دستگير پنجاه نفر در جریان ناآرامی های گسترده ی روز

اخبار مربوط به کشته شدن چند نفر در تظاهرات روز دوشنبه تبریز، از سوی منابع دولتی تکذیب . خواهند شد
  ...شده است 

  :اخبار روز
 www.iran-chabar.de   

   ٢٠٠۶ می ٢٣  - ١٣٨۵  خرداد٢  شنبه سه
  

 – سه شنبه –یک روز بعد از تظاهرات گسترده ی اعتراضی در تبریز، امروز 
منابع محلی، تعداد شرکت . اجتماعات اعتراضی در شهر اروميه برپا شده است

تظاهرکنندگان در مسير . کنندگان در این تظاهرات را هزاران نفر اعالم کرده اند
مام و عطایی و روزنامه ی ایران با سد نيروهای حرکت خود به سوی خيابان ا

  .امنيتی مواجه شدند، اما موانع را کنار زده و به حرکت خود ادامه دادند
اوتای بوتای بير اولسون مرکزی تبریز "تجمع کنندگان با سردادن شعار هایی چون 

  . می دارندخواسته ها و اعتراضات خود را اعالم" اولوم اولسون شوونيزمه"و نيز " اولسون
همچنين از رفت و . بنابر این گزارش اکثر مغازه های بازار اورميه از جمله زرگرخانه روز سه شنبه تعطيل شد

  . آمد اتوبوس ها به خيابان عطایی که محل تجمع و پارک اتوبوس ها در شهر اورميه است جلوگيری می شد
  .اکثر راه های ورودی به شهر اورميه نيز مسدود شده بود

 از مردم  مزمان با آغاز تظاهرات در اروميه، رحيم قربانی استاندار، با در یک برنامه تلویزیونی ظاهر شد و ه
  .خواست تا فریب گروههای تجزیه طلب و پان تورکيست را نخورند تا حادثه روز گذشته تبریز تکرار نگردد

  
  اشغال دفتر روزنامه ی ایران و مرکز صدا و سيما

ماشين های . عد از رسيدن به مقابل دفتر روزنامه ی ایران، محل این دفتر را به آتش کشيدندتظاهر کنندگان ب
  . آتش نشانی که در صدد ورود به محل آتش سوزی بودند با ممانعت جمعيت مواجه شدند

بر اساس این گزارش، بعد از به آتش کشيده شدن دفتر روزنامه ی ایران، جمعيت به سوی ساختمان صدا و 
  .تمام وسائل و تجهيزات این مرکز تخریب و به آتش کشيده شد.  حرکت کرده و به آن حمله کردندسيما

بنا به گزارش منابع محلی، در پی این واقعه پليس به سمت مردم حمله ور شد و درگيری هایی بين 
ان در ادامه ی الزم به ذکر است که گروهی از تظاهرکنندگ. تطاهرکنندگان با نيروهای انتظامی به وجود آمد

  .راهپيمایی خود به مقابل کنسولگری ترکيه رفته و از این کشور تقاضای کمک کردند
بنابر آخرین گزارش ها، تظاهرات بعد از تخریب مرکز صدا و سيمای جمهوری اسالمی در اروميه بدون بروز 
  .درگيری شدید بين تظاهرکنندگان و نيروهای انتظامی به پایان رسيده است

   
  های روز گذشته دستگير شدند  نفر در ناآرامی۵۴: تان تبریزدادس
ی ایران اعالم جرم  العموم استان نسبت به اقدام روزنامه بنده به عنوان مدعی: دادستان تبریز گفت: ایسنا

کرده و پرونده را به تهران ارجاع و پيگيری جدی مسووالن دادگستری نسبت به این امر را خواستار خواهيم 
  .بود
سف فيروزی در جمع خبرنگاران با اعالم حمایت جدی خود از اعتراض بحق مردم شریف آذربایجان نسبت به یو

توهين درج شده در روزنامه ایران، اقدام عده معدود و محدود افراد سودجو و فرصت طلبی که از احساسات 
  .م کردپاک مردم سوءاستفاده کرده و به اموال عمومی و دولتی شهر تعرض کردند، محکو

کليه مسووالن کشوری، استانی و نمایندگان شریف مردم در مجلس نسبت به اقدام موهن : فيروزی گفت
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روزنامه ایران اعتراض کرد و پيگری جدی موضوع از مراجع قانونی هستند که مقدمات پرونده در دادستانی 
  .کشور در حال تکميل و پيگيری است

همه : صرفا اعتراض به عمل زشت روزنامه ایران عنوان کرد و گفتوی، اعتراض روز گذشته مردم تبریز را 
های مومن، ارزشی و وفادار به نظام بودند که این عده  های اعتراض کننده به جز عده قليلی همه نيرو نيرو

قليل فرصت طلب از این حرکت مردمی استفاده کرده و به نوعی موضوع را به خشونت کشيدند که در نهایت 
  .خشی از اماکن عمومی، اموال دولتی و شخصی خسارت ببيندباعث شد ب
ها و نظام داده نشد؛ مگر  بنده شخصا در کليه نقاط شهر بودم که هيچ شعاری عليه ارزش: فيروزی تصریح کرد

کردند که همه این افراد  اینکه برخی افراد ناآگاه و فرصت طلب اقدام به سنگ پرانی به اموال عمومی می
  .اند  بوده ها هم دارای سابقه تخلف اند که قبال در دادسرا تگير شدهشناسایی و دس

از تعداد افراد شناسایی شده دیروز که اقدام : دادستان تبریز در مورد تعداد دستگير شدگان روز گذشته گفت
اند که همگی دارای   نفر دستگير شده۵۴کرد بخشی شناسایی و تعداد  به تخریب اموال و اغتشاش می

  . قضایی هستند و بقيه افراد شناسایی شده نيز به زودی دستگير خواهند شدسوابق
همان طوری که با : فيروزی همچنين هرگونه فوت افراد را در اعتراضات روز گذشته شدیدًا تکذیب کرد و گفت

 شود قطعا تخریب اموال عمومی و دولتی و شخصی نيز ها روح مردم جریحه دار می توهين به فرهنگ و زبان
کند بنابراین افرادی که اقدام به تخریب و خسارت به اموال عمومی کردند، از مردم  دار می قلب مردم را جریحه

نيستند بلکه افرادی هستند که در صدد سوء استفاده از حرکت مردم به نفع منافع خود و بيگانگان هستند؛ 
  .ندهای خودشان اعتقاد ندار افرادی که به هيچ چيزی حتی خود و ارزش

 بقيه مردم نسبت به  :وی تعداد افرادی که درصدد تخریب و اغتشاش بودند را بسيار اندک اعالم کرد و گفت
توهين روزنامه معترض بودند که خود مردم هم به افراد سودجو اجازه تعرض بيش از حد به اموال عمومی را 

  .ندارند
افرادی که روز گذشته بين مردم قصد :  گفتزاده از اداره اطالعات استان آذربایجان شرقی همچنين ولی

شدند و  اغتشاش و تخریب اموال عمومی را داشتند همگی وابسته به بيگانگان بود و از سوی آنها حمایت می
  .با قضایای خوزستان در ارتباط هستند

های  یت کشورهای همجوار بودند که با حما ها و استان یک تعداد از افراد دستگير شده از شهر: زاده گفت ولی
  .بيگانه قصد ایجاد تفرقه دارند

ما در حال حاضر در شرایط حساسی قرار داریم که بيش از هر زمان دیگر نياز به وحدت داریم و : وی افزود
اند که   کاری خود قرار داده های اطالعاتی آمریکا و اسرایيل مسایل قوميتی ایران را در اولویت سازمان

  .ته مردم نيز در همين راستا بوده استسودجویی از حرکت روز گذش
  

  تظاهرات و درگيری های گسترده روز دوشنبه در تبریز
 در ادامه ی اعتراضاتی که عليه چاپ یک کاریکاتور در روزنامه ی ایران صورت گرفته است، روز دوشنبه شهر  

این . انتظامی انجاميده استتبریز شاهد تظاهرات گسترده ای بود که بنا به گزارش ها به درگيری با مامورین 
گزارش ها حاکی است که گروه هایی با طرح شعارهای جدائی طلبانه کوشيده اند، این تظاهرات را به سمت 

شعار روس، فارس، ارمنی، دشمن ترک ها، در کنار شعارهایی که بر . دشمنی ميان مردم ایران سوق دهند
خود، تاکيد دارند، به کرات از سوی جدائی طلبان مطرح خواست مردم آذربایجان برای دستيابی به حقوق ملی 

  شده است
   

  : گزارش تبریز نيوز-درگيری ها در تبریز 
تجمع هزاران تن از مردم تبریز در اعتراض به چاپ کاریکاتوری در روزنامه دولتی :سرویس سياسی: تبریز نيوز 

  .ایران به خشونت کشيده شد
 هزاران تن از مردم تبریز در اعتراض به توهين و تحقير هم وطنان ترک در این درگيری ها از زمانی آغاز شد که

 اردیبهشت با انتشار کاریکاتور و مطلب توهين آميز صورت گرفته بود ٢٢روزنامه دولتی ایران که در تاریخ جمعه 
راض آميز  ، در ميدان راسته کوچه منتهی به بازار تبریز دست به تجمع اعت٨۵ خرداد ١عصر امروز دوشنبه 

  .زدند
 صورت گرفت پليس تبریز تالش کرد تا به این تجمع خاتمه دهد ١۶دقایقی پس از آغاز این تجمع که در ساعت 

  .که به درگيری و تعقيب و گریز انجاميد
  .یگان ضد شورش تبریز برای متفرق کردن تجمع کنندگان از گاز اشک آور استفاده کرد

 خشمگين به طرف ميدان منتهی به استانداری و فرمانداری تبریز و در این ميان برخی از تجمع کنندگان
تعدادی دیگر به سوی ميدان ساعت و چهار راه آبرسانی حرکت کرده و در بين راه به برخی از کيوسک های 
  .تلفن ،تابلو های برق ، ایستگاه اتوبوس و صندوق صدقات و گلدان ها آسيب رساندند

 منصور تا چهار راه آبرسانی تبریز در حاليکه شعار می دادند شيشه های اکثر بانک این تعداد از افراد از ميدان
های دولتی و خصوص را نيز شکسته و بانک های ملت شعبه آبرسان و بانک ملی شعبه دانشگاه تبریز را به 
  .دآتش کشيدند ، که سرایت این آتش طبقات فوقانی چند واحد اداری غير دولتی را نيز طعمه حریق کر
  .تظاهرات کنندگان همچنين چند خودرو از جمله مينی بوس پليس یگان ویژه تبریز را به آتش کشيدند
  .برخی از این تعداد با نيروهای مستقر در پایگاه مقاومت بسيج در روبروی دانشگاه تبریز درگير شدند
  .هنوز از تعداد زخمی ها و دستگير شده ها اطالع دقيقی در دست نيست

  .شود حال عمومی یک نفر که بر اثر شليک گلوله در بيمارستان بستری شده رضایت بخش نيستگفته می 
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  گزارش ایلنا

  
  هزاران نفر روز دوشنبه مقابل استانداری آذربایجان شرقی تجمع کردند

  
هزاران نفر در شهر تبریز به خيابانها ریختند و اعتراض خود را نسبت به چاپ یک کاریکاتور در یکی از 

  .های کثيراالنتشار صبح تهران نشان دادند  وزنامهر
به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، در پی چاپ یک کاریکاتور توهين آميز به آذری زبانان در یکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار، هزاران نفر در تبریز به خيابان ها ریختند و با سردادن شعارهایی خواستار اعاده حيثيت آذری 

  .ن شدندزبانا
این تظاهرات از ساعت چهار بعدازظهر روز دوشنبه در خيابان راسته کوچه و ميدان نماز آغاز شد و معترضان 
بدون آنکه برنامه خاصی برای این تجمع تدارک دیده باشند ابتدا شروع به سر دادن شعار کردند و سپس به 

 تبریز تعدادی از دانشجویان نيز به این در دیگر سوی شهر. سمت استانداری آذربایجان شرقی حرکت کردند
حرکت پيوستند و از مقابل دانشگاه تبریز با سردادن شعارهایی اعتراض آميز، حمایت خود را در دفاع از حقوق 

  .آذری زبانان نشان دادند
 گسترش حضور مردم در این حرکت به تدریج ارتباط دو سوی شهر تبریز را به هم پيوند می داد، اما حضور  

  .ماموران نيروی انتظامی و نيروهای ویژه مانع از ادامه حرکت معترضان و ارتباط بين دو سوی شهر شد
باوجود آنکه بازار تبریز تعطيل بود، اما بازاریان و کسبه نيز خود نيز به این حرکت پيوسته بودند و در کنار جوانان 

  .ردندو دانشجویان تاسف خود را از توهين به آذری زبانان اعالم ک
در پی قطع ارتباط ميان دو سوی شهر، شرکت کنندگان در تجمع خيابان راسته کوچه و بازاز که شامل منطقه 
  .محدوده مرکزی تبریز است به سمت استانداری آذربایجان شرقی و فرمانداری تبریز حرکت کردند

آذربایجان شرقی تجمع کردند و حاضران با سردادن شعارهایی اعتراض آميز به زبان آذری در مقابل استانداری 
  .اعتراض خود را نسبت به چاپ کاریکاتور توهين آميز نشان دادند

این در حالی بود که هيچ یک از مسئوالن محلی در ميان مردم حضور پيدا نکردند و معترضان با هدایت نيروی 
ه، خيابان شریعتی و سه انتظامی از مقابل استانداری متفرق شده و به سمت بانک ملی، خيابان راسته کوچ

  .راه امين تغيير مسير دادند
حضور خودروی آتش نشانی از یک سو و حرکت ماموران به سمت مردم از سوی دیگر سبب شد که این تجمع 

پرتاب . آرام بوی خشونت به خود بگيرد و ماموران برای متفرق کردن معترضان اقدام به پرتاب گاز اشک آور کنند
ای به سمت   متفرق شدن معترضان از مقابل استانداری شد که در این هنگام عدهگاز اشک آور موجب 

  .سردرب استانداری و فرمانداری سنگ پرتاپ کردند
همين گزارش حاکی است تجمع کنندگان با گذر از ميدان ساعت تبریز به سمت چهارراه منصور و آب رسانی و 

  .دانشگاه تبریز به مسير خود ادامه دادند
ای به سمت برخی ساختمان های دولتی سنگ پرتاب کردند و این در حالی بود که   این مسير نيز عدهدر طول 

ماموران نيروی انتظامی و به ویژه نيروهای یگان ویژه با حضور در بين تجمع کنندگان سعی در متفرق کردن آنها 
  .و ایجاد آرامش بودند

   
  نونی برگزار شده استتجمع تبریز غير قا: مدیر کل امنيتی وزارت کشور

نوع حرکتهایی که در تبریز در حال شکل گيری است فراتر از اعتراض به : مدیر کل امنيتی وزارت کشور گفت
  .اهانت صورت گرفته از سوی یک روزنامه، تصور می شود

  شروع شد که تعدادشان با١۶تجمع مردم تبریز ساعت : در گفت وگو با خبرنگار ایلنا تصریح کرد" رضوی"
  .هاست  گذشت زمان افزایش یافت به گونه ای که این افزایش در حال رفتن به سمت ناآرامی

ممکن بود : وی با تاکيد بر اینکه این تجمع بدون مجوز و به صورت غير قانونی برگزار شده است، اظهارداشت
ل درک نيست  قابل هضم و درک باشد، اما ادامه آن تا این ساعت به هيچ عنوان قاب۴این تجمع ساعت

  .،خصوصا اینکه این درگيریها در حال حاضر به سمت اوباشگری سوق داده می شود
کسانی که به صورت غير قانونی این تجمع را برگزار کرده و کسانی که : مدیر کل امنيتی وزارت کشور افزود

اند   قی انجام دادهاین تجمع را به سمت و سوی اوباش گری می برند از لحاظ قانونی کار نادرست و غير منط
  .که این مساله در حال پيگيری است

ماموران نيروی انتظامی و کسانی که در منطقه حضور دارند در حال انجام وظایف قانونی : رضوی اظهارداشت
  .خود در جهت آرام کردن اوضاع هستند

ازه نخواهيم داد آنچه برای ما در وزارت کشور اصل است رعایت حقوق شهروندی است و اج: وی تاکيد کرد
  .ای با کارهای غير قانونی حقوق مردم را تضييع کنند  عده
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  به نقل از روز آنالین
 بعد از خوزستان و بلوچستان

  آذربايجان در التهاب

  نويد احمدي 

   ١٣٨۵ خرداد ٣

چاپ کاريکاتور اهانت آميز به ايرانيان آذري زبان، استان هاي شمال غربي کشور 

در تظاهرات گسترده اي که به همين علت در نقاط مختلف . کشاندرا به آشوب 

آذربايجان برگزار شد، هزاران نفر از مردم اين مناطق ضمن اعتراض به گردانندگان 

روزنامه دولتي ايران، نارضايتي خود را نسبت به بي توجهي به اقوام مختلف 

تظاهرکنندگان، دستگيري و برخورد خشونت آميز با .ايراني به نمايش گذاردند

توقيف روزنامه ايران، دستگيري کاريکاتوريست و سردبير اين نشريه و جمع آوري 

امضاء براي استيضاح صفار هرندي وزير ارشاد، از اولين نتايج اين اعتراضات 

  .گسترده است

  آغاز ماجرا

چه کنيم که "ا عنوان  ارديبهشت در گوشه اي از صفحه کودک و نوجوان هفته نامه ايران جمعه مطلبي ب22روز 

مطلب مزبور حاوي چند کاريکاتور هم بود که در يکي از آنها کودکي به . چاپ شد" سوسکها سوسکمان نکنند

: زبان سوسکها با يک سوسک صحبت مي کند اما سوسک حرفهاي او را نمي فهمد و به زبان ترکي مي پرسد

  ]چي؟: به فارسي[؟ "نمه نه"

دا دانشجويان آذري زبان، دست به اعتراض و تحصن زدند و خواستار برخورد با روزنامه به دنبال درج اين مطلب، ابت

روزنامه ايران اما، بدون توجه به اهميت مسئله، دير زبان به . ايران و عذرخواهي مسئولين اين روزنامه شدند

شده مردم وقتي هم که چنين کرد، پوزش خواهي اش ظاهرا پاسخگوي احساسات جريحه دار . پوزش گشود

  .آذري زبان ايران نبود و به تدريج دامنه اعتراضات باال گرفت

اما واکنش . اعتراضاتي که برخي از نمايندگان آذربايجان در مجلس شوراي اسالمي نيز با آن همدلي کردند

ربايجان و به اين ترتيب استان آذ. ديرهنگام صفار هرندي، وزير ارشاد موجب شد، دايره اعتراضات گسترده تر شود

اين حرآت در اولين روز در ميدان . حرکتي اعتراضي که امروز وارد چهارمين روز خود مي شود. در التهاب فرو رفت

تجمع اوليه . راسته آوچه تبريز نزديك خانه مشروطيت، آغاز و طي يك ساعت به خيابان هاي اطراف آشيده شد

اين حرکت باعث تعطيلي بازار تبريز و . ي آشيده شدبا دخالت نيروهاي پليس و نيروهاي يگان ويژه به درگير

بعد از آن تجمع آنندگان به سمت فرمانداري تبريز و استانداري آذربايجان شرقي . خيابانهاي اطراف بازار شد

معترضين خشمگين با . حرآت آردند و جمعيت به استانداري که رسيد ديگر تعداد آن به هزاران نفر رسيده بود

کار به آنجا کشيد که .  و از جمله لزوم توجه به وضعيت آذربايجان به تظاهرات خود ادامه دادندشعارهاي مختلف

  ".بايد توهين آنندگان به ترك ها اعدام شوند: "امام جمعه زنجان نيز طي سخناني اظهار داشت

  گسترش اعتراضات

يري هايي بين اعضاي بسيج از يك اين تظاهرات در ادامه به روبروي دانشگاه تبريز آشيده شد و در آنجا در گ

طرف و دانشجويان و مردم ناراضي از طرف ديگر در گرفت آه در آنجا به درگيري بين مرتظاهرکنندگان و نيروهاي 

سپس گارد ويژه وارد عمل شد و با استفاده از باتوم و گاز اشگ آور به مقابله با مردم . بسيجي کشيده شد

  .ز زخمي ها و خشم بيشتر بودحاصل اين درگيري باز ني. پرداخت
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شد، يك  در اين درگيري آه هر لحظه بر شدت آن اضافه مي: "روز گذشته سايت بازتاب در اين مورد نوشت

بوس پليس، يك تويوتاي يگان ويژه، چندين موتورسيكلت پليس، يك دستگاه رنو و دو دستگاه پيكان در آتش  ميني

 نفر از آنان وخيم است، اما تاکنون 4تن زخمي شدند و حال ها  همچنين ده. آنندگان سوختند خشم تجمع

  ". گزارشي از فوت هموطنان تبريزي به دست ما نرسيده است

در جريان : "روز بعد يوسف فيروزي دادستان عمومي و انقالب تبريز در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت

 نفر توسط نيروي انتظامي و امنيتي دستگير 54هاي ديروز تبريز در اعتراض به توهين روزنامه ايران،  ناآرامي

ما در ارتباط با توهين روزنامه ايران به آذري زبانان، اعالم جرم کرده و تشکيل پرونده : "وي البته افزود". شدند

" اي فرصت طلب در اين تظاهرات عده"وي همچنين از رخنه ". ايم که اين پرونده به تهران ارسال خواهد شد داده

  ". اموال دولتي و خصوصي را از بين بردند: "گفت کهنيز سخن 

اي عمل کرد که مانع از سوء استفاده دشمنان نظام و بيگانگان  بايد به گونه"فيروزي در عين حال با تاکيد بر اينکه 

در تظاهرات ديروز مردم، شعاري عليه نظام نشنيده و : "اظهار داشت" شد و از تخريب اموال دولتي پرهيز کرد

دار بودند، يا تعدادي از آن، قوميت گرا بودند که  ديم، ضمن آنکه دستگير شدگان يا از اراذل و اوباش سابقهندي

اي هم صادر شده که طي امروز و  حکم جلب و دستگيري عده. تر نيز دستگير شده و داراي پرونده هستند پيش

  ".فردا دستگير خواهند شد

  

  . اند  نفر مجروح شده8در اين حوادث، : "قبل را رد کرد، ولي گفتوي کشته شدن فردي در جريان حوادث روز 

هاي ديروز، هيچ دانشجويي دستگير نشده و اساسًا در شأن دانشجو نيست که با سنگ به  اما در جريان درگيري

  ". اموال دولت صدمه و خسارت وارد کند

هاي  در قضاياي تبريز از استان: "داشتسخنان دادستان انقالب و عمومي تبريز نشان از گسترش التهابات نيز 

گوئيم که چرا اعتراض  ما به مردم نمي] البته. ..[همجوار و شهرهاي ديگر مانند اروميه و زنجان به تبريز آمده بودند

زنند  گوئيم دست آنان درد نکند، ولي با کساني که به اموال دولتي و عمومي خسارت مي کردند، بلکه مي

ردم ديروز با ما همکاري نمي کردند حتي ارتش، پليس و سپاه و نيروهاي امنيتي هم قادر اگر م. اختالف داريم

اي فرصت طلب ميدان را ترک کردند و  نبودند جلوي آنها را بگيرند، ولي مردم به محض متوجه شدن به نفوذ عده

  ".فرصت طلبان معدود تنها ماندند

   توقيف روزنامه ايران

اطالعي کرد،  هاي محلي تبريز ابراز بي هاي روز سه شنبه تعداي از رونامه يف شمارهدر اين جلسه فيروزي از توق

  . ولي همه مي دانستند که روزنامه ايران توقيف شده است

چرا که هيات نظارت بر مطبوعات که جلسات آن به طور مرتب نيز تشکيل نمي شود، با توجه به باال گرفتن 

  .ه برگزار کرده و با اآثريت آرا راي به توقيف روزنامه ايران داده بوداعتراضات مردمي، جلسه اي فوق العاد

 قانون حدود 5 و 4روزنامه ايران بر اساس بندهاي : "حسن کامران عضو اين هيات در جمع خبرنگاران گفت

وي ". مطبوعات، به اتهام توهين به هموطنان آذري زبان در جلسه فوق العاده امروز متخلف شناخته و توقيف شد

اين هيات وظيفه توقيف موقت روزنامه را بر عهده دارد و پرونده براي راي نهايي به دادگاه : "در عين حال تاکيد کرد

  ". مربوطه فرستاده خواهد شد

اعالم " اين اقدام خالف و مجرمانه است" از سوي ديگر مصطفي پور محمدي، وزير کشور ضمن اشاره به اينکه

م سريعا از دستگاه قضايي تقاضا آرده است آه با عامل اين متن منتشر شده و شوراي امنيت آشور ه: "کرد

و به اين ترتيب بود که مانا نيستاني، کاريکاتور يست با سابقه کشور، دستگير و ." اقدام خالف برخورد قانوني آند

ضايي کارکنان در همين رابطه، علي مژدهي پور معاون دادستان تهران و سرپرست مجتمع ق. روانه زندان شد
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: وي افزود." اين دو نفر پس از تفهيم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند: "دولت نيز گفت

مجتمع قضايي کارکنان دولت به عنوان مدعي العموم شکايت خود را از اين مسئله اعالم و همچنان پيگير "

  ".زنامه ايران استبررسي و روشن شدن انگيزه ها و علل درج اين مطلب در رو

نمايندگان آذري زبان مجلس : " مردم تبريز هم خبر از طرح استيضاح وزير ارشاد داد همزمان عشرت شايق نماينده

اي طرح استيضاح وزير فرهنگ و ارشاد  به دليل تعلل وزير ارشاد در عذرخواهي نسبت به چاپ آاريكاتور در روزنامه

  ". باشد آوري امضا مي اآنون در حال جمع  هماند آه اين طرح اسالمي را تهيه آرده

اآنون در حال  ها تهيه شده و هم اين طرح به دليل اهانت به ترك: "سخني که مهرانگيز مروتي نيز تکرار کرد

  ".  امضا نيز دارد10باشد و  آوري امضا مي جمع

  باز هم کيهان

اين روزنامه در مطلبي زير عنوان . ن آمدنددرست در چنين شرايطي روزنامه کيهان و حسين شريعتمداري به ميدا

به قلم حسين شريعتمداري، ادامه تظاهرات مردم تبريز را پس از عذر خواهي روزنامه حکومتي " طبل بي صدا"

با توجه به عذر خواهي فرد خاطي در روزنامه ايران، "خواند و از جمله نوشت " امري غير عادي و مشكوک"ايران، 

  ."عتراض امري غير طبيعي و بيرون از روال در اينگونه موارد به نظر مي رسدادامه و تشديد اين ا

آيهان ضمن اعتراف به وضعيت انفجاري جامعه ايران، اعتراضات گسترده در آذربايجان به آاريكاتور توهين آميز را 

يد در نقطه ريشه اين اعتراضات را با"، توصيف کرد و نوشت "بهانه و سر آغاز حرآات شيطنت آميز مشكوک"

  ."ديگري جستجو آرد، آاريكاتور بهانه است

محمد حسين فرهنگي، نماينده تبريز در مجلس شوراي اسالمي و مدير مسئول نشريه ميثاق چاپ تبريز وابسته 

او به فاصله يك ساعت پس از تظاهرات تبريز، . به سپاه پاسداران و حوزه تبليغات اسالمي،هم به ياري کيهان آمد

ما به آقايان هشدار داده بوديم که جريان ضد ايراني و ضد اسالمي پان "ار نظر رسمي با تاکيد بر اينکه در يک اظه

از نظر من آن عده پان ترکيسم و : "اظهار عقيده کرد که" ترکيسم و تجزيه طلبي هر روز دارد ريشه دار مي شود

  ."تجزيه طلب فقط اليق اعدام هستند

نوع حرآت هايي را آه در تبريز در حال شكل گيري است فراتر از "شور هم رضوي مدير آل امنيتي وزارت آ

آساني آه به : " خواند، و در گفت وگو با ايلنا تصريح آرد" اعتراض به اهانت صورت گرفته از سوي يك روزنامه

رند از صورت غير قانوني اين تجمع را برگزار آرده و آساني آه اين تجمع را به سمت و سوي اوباش گري مي ب

  ".اند آه اين مساله در حال پيگيري است  لحاظ قانوني آار نادرست و غير منطقي انجام داده

  تبريز ناآرام

اما در حالي که مسئولين، سخن هاي گوناگون مي گويند، منطقه آذربايجان، ورز و شب تب آلودي را پشت سر 

عداد زيادي دانشجو با اتو بوس به ميادين ت: "به گفته علي حامد ايراني مدير سايت شمس تبريز. مي گذارد

پيمان پاک مهر از روزنامه نگاران تبريزي هم در اين باره ". اصلي شهر آورده شدند که به شدت راهپيمايي افزود

افرادي که در ميدان راسته بازار جمع شده بودند با تحريک گروههاي تجزيه طلب اقدام به اين کار : "مي گويد

از مدتي قبل باآغاز اعتراضات دانشجويي دفتر نمايندگي ولي فقيه و : "امه نگار تبريزي مي افزايداين روزن." کردند

  ".نيز بسيج دانشجويي ازاعتراضات آنها حمايت کرده و به خواسته هاي قومي آنان دامن مي زدند

لت و نيز گروههاي برندگان اين حادثه راستهاي محافظه کار سياسي وابسته به دو"پيمان پاک مهر معتقد است 

برخي معتقدند اين حادثه اي ساختگي براي ايجاد جو پليسي بود چرا که : "او مي گويد". تجزيه طلب هستند
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مثال برخي از مسولين دانشگاه و نمايندگي ها از جمله آقاي مصلح مثال از شعار هايي مثل مرگ بر فارس و مرگ 

  ."بر روس و ارمني حمايت مي کردند

 نگار همچنين بر اين باور است که به هيچ وجه نمي توان عاملي بيروني را براي تشجيع و هدايت اين روز نامه

پيمان پاک مهر ضمن رد هرگونه دخالت دانشجويان در اين درگيري در مورد تلفات و آمار اعالم . جريان ناديده گرفت

ار دقيق زخمي ها و دستگير هنوز ثابت نشده که کسي جانش را از دست داده باشد و آم: "شده مي گويد

اگرچه ايراني دراين ." شدگان نيز مشخص نيست اما به هر حال عده اي دستگير و تعدادي نيز باز داشت شده اند

.  نفر هم زخمي شده باشند50به نظر مي رسد چند نفر جان خود را از دست داده و حدود : "مورد مي گويد

  ". نفر است300تعداد دستگير شده ها هم حدود 

البته هنوز : "او مي گويد. نظرعلي حامد ايراني درباره ريشه اصلي هم نا آرامي ها با پيمان پاک مهر تفاوت دارد

خيلي مشکل است که بتوان ريشه بحران را تشخيص داد اما آنچه مسلم است اينکه جريان کامال مردمي بود هر 

  ."اساتي شدند و درگيري ايجاد شدمتاسفانه به مرور همه احس. چند مردم قصد درگيري نداشتند

در حالي که برخي شايعات حکايت از يورش تجمع کنندگان به صدا و سيما دارد، اما اين دو روزنامه نگار اين خبر را 

  .تکذيب مي کنند و آن را جعلي مي خوانند

صي، بسيج و نيرو در تمام معابر و ميادين حضور نيروهاي لباس شخ. حاال تبريز چهره اي نظامي به خود گرفته

در آخرين ساعات ديشب دوباره در گيري گسترده اي بين معترضين و . هاي ضد شورش به چشم مي خورد

همچنين شنيده مي شود التهاب به اروميه، مرند، زنجان، اردبيل، . ماموران در حوالي ميدان آبرسان گزارش شده

  .تدبير نياز دارداما آذربايجان، به آرامش و . خوي و قزوين کشيده شده است

  
  به نقل از سایت ایران امروز

  

 "ايران"اهل . ما اهل ايرانيم
Tue / 23 05 2006 / 18:41  

  
  : بيانيه آارآنان و خبرنگاران روزنامه ايران درباره توقيف موقت ايران

  
ای را در اين  ه بيانيهشنب ، آارآنان و خبرنگاران اين روزنامه عصر سه"ايران"به دنبال توقيف موقت روزنامه : ايرنا

  . ارتباط منتشر آردند
  

  : متن آامل اين بيانيه به شرح زير است
های حياتش همه مصروف حفظ هويت ملی، غنابخشيدن به ماهيت  طی سال" ايران"در شرايطی آه همت 

رت بر بوده است، هيات نظا" ايران اسالمی"دينی، افزايش انسجام و وحدت عمومی و عرضه تصويری سربلند از 
" ايران"حكمی آه نه سابقه و پيشينه . اين روزنامه داد" تحريك آميز بودن"و " تفرقه افكنی"مطبوعات، حكم به 

شاهدی بر صدقش به خاطر دارد و نه در حافظه قومی ايرانيان نشانی از اين اتهام برای روزنامه ايران به چشم 
ايش همبستگی ملی و ايجاد اجماع عمومی در های فعاليتش در افز طی سال" ايران"نقشی آه . آيد می

. آروند های بزرگ داشته است برهيچ چشم منصفی پوشيده نيست ، جزآسانی آه رسم مروت به جا نمی بحران
ای چيزی نگذشته است و هنوز تاثير اين  در خالل پرونده نفس گير هسته" ايران"هنوز از عزم و همت مبارك 

  . درخشد ها می خبری آه منطبق با منافع ملی ايران است، در خاطرهرسانه در ايجاد يك جريان سالم 
ها  و آارآنانش به منافع ملی و حفظ ارزش" ايران"تواند جز در پايبندی  آيا اين عزم ميمون و همت مبارك ، می

ی هيچ تعارف و تعلل تا آنجا گسترده است آه اآنون بی" ايران "ريشه داشته باشد؟ دامنه صداقت و صميميت 
ما . است و در صدر فهرست تشنگان دانش و معرفت قرار گرفته است توان حكم آرد آه قبول عام پيدا آرده  می

باليم آه به نامی آه بر صدر روزنامه خود  به عنوان آارآنان ، خبرنگاران ونويسندگان اين رسانه اينك به خود می
ها و طبقات و  نام سبز ايران، اعتماد همه اقوام و گروهايم در سايه  ايم، همواره وفادار بوده و توانسته نشانده

با اين همه اين خوشنامی در پاسداشت منافع ملی آشور، اينك به تيغ ترديد واتهام خراش . قشرها را جلب آنيم
ايران "های  محمل و مستند اين اتهام نيز گويا آاريكاتوری است آه چندی پيش در يكی از شماره .برداشته است

  . انتشار يافت" ايران"و نه نشريه سراسری " جمعه
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بارها اقرار آرده است آه " ايران"گو اينكه آن اقدام به هيچ روی شايسته دفاع نيست و عقل جمعی اصحاب 

آند آه چنان  مباالتی بوده است، اما هيچ صاحب انصافی باور نمی خطايی از سر غفلت و اشتباه و شايد بی
ده روزی آه از انتشار اين آاريكاتور گذشت حقا روزهای دشوار و دل . ت داشته باشدني اقدامی پای در نوعی سوء

آنكه بر سالمت و صداقت خبرنگاران و نويسندگان اين  رقيبان و بدخواهان، بی. بود" ايران"آزاری برای اهالی 
يشه پروای منافع ملی را دانی بوده و هم ای آه همواره منادی آداب روزنامه نظر داشته باشند، آوشيدند از رسانه

در اين ده روز سخت ، نه . مباالت و ناآشنا با مصالح عمومی ترسيم آنند داشته، تصوير يك روزنامه موهن، بی
به ديده تامل " ايران"گشودند تا در صدق و آذب اتهامات " ايران"معترضين، گوش خود را برای شنيدن توضيحات 

آنها آار را به آنجا رساندند . تيم تا توجيه و توضيح خود را به آنها عرضه آنيمای ياف نظر آنند و نه ما فرصت و فرجه
رفت، امحاء شد و  در مناطقی آه بيم دل آزردگی می" ايران"های حاوی پوزش و عذرخواهی  آه حتی نسخه

  . محروم ماندند" ايران "به تدبير همين آسان از شنيدن سخن صريح و اعتذارآلود " ايران"مخاطبان 
ها را به غايت محدود نمايند،  توانستند دامنه اين ناخرسندی ای عناصر دخيل آه می در اين ميان ناهمراهی پاره

اند اين  حكم آرده" ايران"آيا برای برخی آه اينك به تفرقه افكنی . را دو چندان آرد" ايران"اسباب رنجش اصحاب 
  تر روی آوردند؟   مسالمت جويانهتر و پيشنهادهايی امكان نبود آه به راهكارهايی منعطف

های خود  پروراندند افتخاری نيست آه حاصل مرارت را در دل می" ايران"برای رقيبان و نامنصفانی آه آرزوی تعطيل 
  . را در مسدود شدن مجرای موسع اطالع رسانی ببينند

ت، آيا اقدام به تعطيل روزنامه، های پرشمار رودرورس المللی آه آشور ما با تهديدها و توطئه در شرايط خطير بين
ترين اطالع رسانی در  ترين و جامع اقدامی مناسب و موجه است؟ در شرايطی آه به گواه آگاهان، دلسوزانه

تواند خدمت به منافع  ای از سوی روزنامه ايران صورت گرفته است، آيا توقيف اين روزنامه می عرصه پرونده هسته
  ملی باشد؟ 

ای از  هر روز در گوشه. آرايی و ليتوگرافی اهل تحريريه، اهل توليد ، اهل صفحه. هستيم" ايران"ما اهالی 
  . ديديم را می" ايران جمعه"موسسه مسوولين 

شهادت می دهند آه در دل همكاران در بند خود " ايران"اهالی . آنند اآنون دوتن از ايشان، بازداشت را تجربه می
آنها نيز همچون ما و همانند قريب به اتفاق اصحاب رسانه پروای . نيستهيچ چيزی از جنس شيطنت يا خباثت 

ايم  اند و ما پايبندی به قانون را همواره اعالم آرده گواينكه اآنون به حكم قانون، گرفتار شده. منافع ملی را دارند
اند و  ذر تقصير آوردهآوريم آه اين دو همكار دلسوز، بارها به خطايی آه بر قلمشان رفته است ع اما به ياد می

ای هستند و شايسته نيست برای خطايی  هر دو از برگزيدگان جامعه رسانه. اند برای جبران اعالم آمادگی آرده
آارآنان و . اند، از خدمت رسانی به اهالی رسانه باز بمانند  آه چندين نوبت، در مقام پوزش خواهی از آن برآمده

  . آه نهاد قضا در سايه تحقيقات دقيق و مستند خود به اين واقعيت آشكار راه يابدبرند  اميد می" ايران "خبرنگاران 
هم از طايفه لر است ، هم از . در ميان ما هم از جنس ترك است، هم از جنس آرد". ايران"اهل . ما اهل ايرانيم

قاطبه " ايران"واده و برای ما مباهات است آه در خان. هم از سلسله بلوچ است، هم از سالله عجم. تبار عرب
  . مديران، مجريان و خبرنگاران، خود افتخار انتساب به هموطنان آذری را دارند

ما . تواند بود آه در چنين شرايطی به جفا و توهين به مام و مليت خويش متهم شويم دردناك تر از اين چه می
هايی آه بر  شبنم.  مسلمان هستيماز هرجا آه هستيم، پيش و بيش از هر چيز يك ايرانی" ايران"خبرنگاران 

از دست و " ايران... "سازی ، اداره ، توليد، اجرا، توزيع و  نشسته است در تاسيس، تصميم" ايران"گلبرگ ايران و 
  . بازوی همه اقوام ايران مدد گرفته است

  . گيرد یرا بر تارك خود دارد هيچ گاه شيپور تفكيك و تفرقه به دهان نم" ايران"ای آه نام  رسانه
  "ايران"اهل . ما اهل ايرانيم

  

 بيانيه اتحاد جمهوریخواهان درباره حوادث آذربايجان
Tue / 23 05 2006 / 18:12  

  
  :اتحاد جمهوریخواهان ایران

  توهين به زبان و فرهنگ هموطنان آذربایجانی
  توهين به همه ایرانيان است

 که در آن شائبه توهين ١٣٨۵ اردیبهشت ماه ٢٢ در روز جمعه به دنبال انتشار کاریکاتور و مطلبی در روزنامه ایران
به مردم آذربایجان و زبان و فرهنگ آن ها وجود داشت، موج وسيعی از اعتراضات عليه این روزنامه برانگيخته شده 

از همه هموطنان آذری عذرخواهی » حرمت ایرانی«است و هر چند روزنامه ایران با انتشار مطلبی تحت عنوان 
و تجمعات بزرگی در تبریز و اروميه و دیگر شهر ها برگزار گشته که در . وده است، هنوز این اعتراضات ادامه داردنم

  . تبریز با دخالت نيروهای انتظامی به خشونت نيز کشيده شده است
سردبير دولت جمهوری اسالمی با توقيف روزنامه ایران و صدور حکم بازداشت نویسنده و کاریکاتوریست و احضار 

  . روزنامه ایران به دادگاه واکنش نشان داده است
تبدیل زبان و فرهنگ بخشی از مردم ایران، به موضوع طنز ، در یک روزنامه رسمی و ارگان دولتی، در کشوری که 
بخش بزرگی از مردم آن محروم از آموزش زبان مادری خود هستند و هر تالش فرهنگی با سرکوب و سانسور 

اعتراضات همين چند روز نشان داد که حساسيت نسبت به . در واقع نيشتری بر یک زخم کهنه بودمواجه است، 
واکنشی که طنز توهين آميز روزنامه ایران بر انگيخته . های فرهنگی در کشور ما تا چه حد گسترده است هویت
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حقوق منکوب شده ای که مطالبات و . است، بيان آشکار انبوه معضالتی است که در بطن جامعه ما وجود دارد
  .تنها تلنگری برای سرریز شدن آن ها کافی است

دار  ای پشت آن نهفته است، بيان حضور ریشه آن چه در روزنامه ایران، منعکس شده، جدا از این که چه انگيزه
. سنت جان سختی است که تحقير فرهنگ، مذهب، مرام و حتی زبان و گویش دیگران جزئی از وجود آن است

تابد و در توهم ایجاد یک نظام بسته و تک صدائی هر روز به انحاء مختلف به  نگی که تنوع در جامعه را بر نمیفره
  . یازد ایجاد شکاف های جدید در جامعه و تعميق آن ها دست می

 توهين و تحقير مردم آذربایجان ميراث شوم مستبدینی است که برای انکار نقش برجسته مردم این خطه در تاریخ
دلبستگان خودکامگی هرگز مقاومت آذربایجان در برابر استبداد و دفاع از . اند معاصر ایران از خود برجای گذاشته

ها و زبان آذری به  با تالش برای تبدیل آذری. دستاوردهای مشروطيت و پاسداری از ارمغان آزادی را بر نتابيدند
عيت آموزش و نشر به زبان مادری اقوام ایرانی، همبستگی موضوع تحقير و طنز و استفاده از زور سرنيزه و ممنو

  . درونی آن ها را نشانه گرفتند
شکی نيست که سياست اعمال محدودیت فرهنگی برای مردم آذربایجان و دیگر اقوام کشورمان در طول دوران 

ته است و قبل از حکومت پهلوی و نيز جمهوری اسالمی تاثيرات سوء انکار ناپذیری در جامعه ما بر جای گذاش
همه، مسدود شدن همه راههای منطقی و متمدنانه برای حل معضالت ناشی از این سياست، زمينه را برای 
پيدایش و گسترش جریاناتی فراهم کرده است که درست در نقطه مقابل سياست حاکم بر کشور، تنوع فرهنگی 

  .  کنندرا به موضوع تجزیه کشور و مردم ایران به اجزاء آن تبدیل می
اتحاد جمهوریخواهان ایران با اعالم همبستگی با مردم آذربایجان در دفاع از زبان مادری و هویت فرهنگی خود، با 

تنوع فرهنگی را جزئی از هویت .. احترام به فرهنگ و هویت همه ایرانيان اعم از آذری، کرد، عرب، ترکمن ،بلوچ 
نسته، اعمال هر گونه محدودیت و ارتکاب توهين به هر کدام از ملی کشور و نقطه قوت تاریخی و اجتماعی آن دا

آن ها را غير قابل قبول و مذبوح می داند و سياست های نظام حاکم را که بنياد آن بر تبعيض و تحقير عليه اقوام ، 
اتحاد جمهوریخواهان برای تقویت . هویت های فرهنگی و مذهبی دیگر بنا شده است، محکوم می کند

 مردم ایران و با تکيه بر هویت تاریخی مشترک آنان، خواستار برسميت شناختن تنوع قومی و همبستگی
  .فرهنگی و مذهبی کشور و آزادی آموزش به زبان مادری برای همه شهروندان است

  
   اجرائی -هيات سياسی

  
  اتحاد جمهوریخواهان ایران

  
  ١٣٨۵ خرداد ٢

  
  ٢٠٠۶ مه ٢٣
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  هفتهبه نقل از سایت پيک 

  !فهميد آذربايجانی ها سلحشورند وزير آشور، پس از شورش مردم

  آذربايجان
  در يك آلبوم عكس تاريخی

 ستارخان با پيشه وری   ديدار دختر

 

عتی آه همه دنبال اخبار تبريز و آذربايجان بودند و همزمان با آشف سلحشوری مردم  سا48طی 
، ما هم خيلی روی سايت ها و وبالگ های )پورمحمدی(  آذربايجان توسط وزير آشور دولت احمدی نژاد

نه برای آشف سلحشوری آذربايجانی ها، چون ما آه در حوزه علميه و مدرسه . آذربايجانی پرسه زديم
انی درس نخوانده ايم آه بجای تاريخ ايران، تاريخ عرب را ياد گرفته باشيم و نياز باشد آه با شورش حق

البته همه سايت ها و وبالگ های اين مردم . مردم، سلحشوری آنها را آشف آنيم، بلكه برای عكس
رحال، دراين به. خيلی سخت است سلحشور را دولت فيلتر آرده و گشتن و پيدا آردن عكس از روی آنها

يعنی بخشی از تاريخ مردم . گشت و گذار يك سايت تصويری پيدا آرديم آه يك تاريخ تصويری است
آشف دختر ستارخان . سلحشوری آه دولت اجازه نمی دهد الاقل تاريخ خودش را بخواند و ببيند و بداند

به همين دليل . م ياب استدراين سايت ما را ُبرد تا حكومت خودمختار آذربايجان و سپس تصاويری آه آ
اين سايت را روی پيك هفته لينك داديم تا شما هم ببينيد، تا بدانيد آه آشف سلحشوری يك ملت نه 

 .پس از شورش و عصيان مردم آه در تاريخ آن ملت و احترام گذاشتن به اين گذشته و تاريخ است

html.index/ferghe-aks/tabriz/com.info-tabriz.www://http  

  گله جگ بيزیمدیر

GÜNEY AZERBAYCANIN URMU ŞEHERİNDEN XEBERLER 

Dünen may ayının 23’ünde axşam saatlarında Urmu şeheri Fars Şuvinizmi qarşı ve Tebriz xalqına ses 

vermek amacı ile böyük aksıya keçirdiler.  
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Aksıyada Urmu news yaydığı bilgilere dayanaraq 300 000 Türk insanı iştirak etmişdir. Miting iştirakçıları 

İran gazetesinin ofisini ve Tele radyo şirkitin oda çekdiler. Hemçinin miting iştirakçıları Türkye 

cumhuriyeti elçiliği qarşısında toplanaraq Türkyenin GÜNEY AZERBAYCAN la ilgili olan politikasını 

qınadılar. İştirakçılar AZERBAYCAN bayrağını bu mitingde qaldırdılar.  
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Aldığımız xeberlere dayanaraq bir neçe kişinin hebs olunmasından söhbet gedir. Mitingde polis silahsız 

insanlara qarşı ateş açıb. Bu mitingde verilen sloqanlar 

 

Ölüm olsun Şuvinizme 

Anadilinde medrese medrese 

And ola sattarxana   Tehran gerek odlana 

Qrabağ bizmdir 

Ya azadlıq ya ölüm 

Azerbaycan var olsun   düşmenleri xar olsun 

Azerbaycan bir olsun Merkezi Tebriz olsun 

Türk dili resmi olsun 

Ölüm olsun satqına 
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Aynı zamanda dünen Merağa ve Merend Şeherlerindede mitingler keçirilib. Bu şeherlerdede 

Haray haray men Türkem 

Qızıldan olsa qefesim   Azadlığa var hevesim 

Menim dilim ölen değil   Fars diline dönen değil  

Kimi sloqanlar seslenib. Mitinq xeberleri Fars şuvinizmine bağlı olan qazeteler terefinden önemsiz 

olaraq qeyde alınmaqdadır. Aldığımız xeberler göre bütün Azerbaycanlılar May ayının 28 inde Tehranda 

olan Parlament qarşısında bir milyonluk aksıya geçirme üzerinde qarar gelmişler. Tehranın 10 milyona 

yaxın olan nüfüsünun en azı 5 milyonu Türk ve Azerbaycanlı olması texmin vurulmaqdadır. 

 

GELECEK BİZİMDİR 

GÜNEY AZERBAYCAN ÖYRENCİ HERKATİ 

24 May 2006 

URMU 

  تبریک و تشکرجنبش دانشجوئی به ملت شریف آذربایجان
  

آنچه که در پایين مالحظه می فرمایيد انعکاس گسترده خبری مبارزات ملی شما ملت شریف در رسانه های بين 

شما با تالش و مبارزه خود توانستيد چشمهای بينای روزنامه نگاران بين المللی را . المللی و معتبر جهان است

ای بی شماری است که توسط شونيزم فارس اینبار جهان متوجه مظلوميتها و ظلمه. بسوی آذربایجان جلب کنيد

این مبارزه نقطه شروعی است بر احقاق حقوق ملی شما مردم . در یکصده اخير بر شما روا داشته شده است

دو نکته مهم در این اخبار اینست که متاسفانه بعلت تبليغات چندین ساله شونيزم فارس ملت . شریف آذربایجان

بهمين علت از شما ملت بزرگوار می خواهيم که از . اقليت آذری شناخته شده استآذربایجان در دنيا تحت عنوان 
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هارای " این به بعد همراه با دانشجویان آذربایجانی با در دست گرفتن شعارهایی بزبان انگليسی با مضمون 

به آگاهی نسبت " تورک دیلی رسمی اولسون" و"  ميليون تورک در ایران اقليت نيست35" و " هارای من تورکم

همچنين . دادن به نشریات بين الملی دنيا و جذب افکار عمومی جهان به مسئله ملی در آذربایجان اقدام فرمائيد

از تمامی هموطنان عزیز که آشنا به زبانهای خارجی هستند عاجزانه درخواست می کنيم که با ترجمه اخبار 

  . آذربایجان باشندصحيح حرکت ملی یار و یاریگر جنبش دانشجوئی و حرکت ملی

  
  گله جک بيزیمدیر

 
 

 

Iran bans newspaper for sparking protests
Turkish Daily News (subscription), Turkey - 1 hour ago
The Azeris of northwestern Iran speak a language related to 
Turkish. Although Azeris have many luminaries among Iran's 
commercial ... 

US will fail to provoke ethnic differences: s president'Iran
USA Today - 1 hour ago
TEHRAN, Iran (AP) — Iran's president accused the United States and its 
allies on Wednesday of "hatching plots" to provoke ethnic tensions and 
destabilize Iran ...  

t provoke ethnic differences'US won: jadAhmadine
Jerusalem Post, Israel - 1 hour ago
President Mahmoud Ahmadinejad says the US and its allies will fail to 
provoke ethnic differences in Iran, a day after Iran closed a state-owned 
newspaper and ...  

after ethnic Azeri riots54 Iran arrests 
IranMania News, Iran - 4 hours ago
LONDON, May 24 (IranMania) - Iranian police arrested 54 people after riots 
over a newspaper cartoon which provoked angry protests in the large 
ethnic Azeri ...  

Newspaper closed after cartoon provokes riot
Guardian Unlimited, UK - 7 hours ago
The Iranian government closed one of the country's main newspapers 
yesterday, detaining its editor and cartoonist, for publishing a caricature 
that prompted a ...  

 

Iran paper faces heat over Azeri lampoon
Calcutta Telegraph, India - 7 hours ago
Tehran, May 23 (Reuters): Iran has suspended publication 
of its official state newspaper after it published a cartoon 
that sparked violent ethnic protests in ... 

Iran Shuts Newspaper for Cartoon Mocking Minority
New York Times, United States - 9 hours ago
By NAZILA FATHI. TEHRAN, May 23 — Iran's government shut down one of 
its official newspapers on Tuesday for publishing a cartoon ...  

Cockroach cartoon closes paper
Times Online, UK - 11 hours ago
One of the top three newspapers in Iran was closed and its editor and 
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cartoonist arrested after a caricature caused riots. A cartoon ...  

Iran Closes Newspaper Over Cartoon Furor
Guardian Unlimited, UK - 13 hours ago
By ALI AKBAR DAREINI. TEHRAN, Iran (AP) - Iran closed a newspaper and 
detained its chief editor and cartoonist Tuesday for publishing ...  

Iran bans state newspaper over ethnic cartoon
Reuters - 15 hours ago
By Parinoosh Arami. TEHRAN (Reuters) - Iran has suspended publication of 
its official state newspaper after it printed a cartoon ...  

Iran Shuts Official State Newspaper
Voice of America - 16 hours ago
By VOA News. State television quotes the country's chief prosecutor Saeed 
Mortazavi Tuesday as saying the paper's cartoonist Mana ...  

Iran shuts paper for offensive cartoon
Aljazeera.net, Qatar - 16 hours ago
Iran has closed down its official state newspaper after it published a 
cartoon that provoked ethnic violence among the Azeri community in the 
north of the ...  

Riots prompt Iran to close major newspaper
Guardian Unlimited, UK - 18 hours ago
The Iranian government has closed one of the country's top three 
newspapers, detaining its editor and cartoonist, for publishing a caricature 
that caused ...  

ot waterCockroach cartoon lands Iranian paper in h
CBC News, Canada - 18 hours ago
A cartoonist and editor at a newspaper in Iran were arrested Tuesday after 
a cartoon compared the country's minority Azeris to cockroaches, sparking 
violent ...  

Iran bans state newspaper for sparking protests
Khaleej Times, United Arab Emirates - 18 hours ago
TEHERAN - Iran has suspended publication of its official state newspaper 
after it published a cartoon that sparked violent ethnic protests in the 
northwestern ...  

per for sparking protestsIran bans state newspa
Reuters AlertNet, UK - 20 hours ago
An issue of the "Iran" newspaper is displayed at a newsstand in Tehran May 
23, 2006. Iran has suspended publication of its official ...  

Iran closes newspaper over cartoon furor
Seattle Post Intelligencer - 21 hours ago
By ALI AKBAR DAREINI. TEHRAN, Iran -- The government closed one of the 
country's top three newspapers Tuesday, detaining its editor ...  

Iranian paper banned for provoking ethnic riots
IranMania News, Iran - 21 hours ago
LONDON, May 23 (IranMania) - According to an AFP report, the Iranian 
government's official national newspaper was banned on Tuesday for 
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publishing a cartoon ...  

 

Iranian paper banned over cartoon
BBC News, UK - 22 hours ago
Iran's government has suspended a state-owned newspaper 
after it ran a cartoon that provoked riots among the 
country's minority Azeri community. ... 

Iran Azeris clash with police over offensive toon
IranMania News, Iran - 21 hours ago
LONDON, May 23 (IranMania) - Thousands of Iran's ethnic Azeris clashed 
with police in the northwestern city of Tabriz during protests against a 
cartoon in a ...  

Iran closes newspaper over offensive cartoon
Ireland Online, Ireland - 22 hours ago
The Iranian government today closed one of its own newspapers for 
publishing a cartoon deemed as insulting to the Azeri minority in north-
western Iran. ...  

Iran Closes One of Its Own Newspapers
Washington Post, United States - 22 hours ago
TEHRAN, Iran -- The Iranian government closed one of its own newspapers 
Tuesday for publishing a cartoon that provoked riots among the Azeri 
minority. ...  

s Azeri minority protests mocking cartoon'Iran
Reuters AlertNet, UK - May 22, 2006
TEHRAN, May 22 (Reuters) - Members of Iran's Azeri minority hurled stones 
in violent protests on Monday, enraged by a newspaper cartoon they said 
insulted them ...  

Newspaper shut down over offensive cartoon
Edmonton Sun,  Canada - 19 minutes ago
By AP. TEHRAN, Iran -- Iran closed a newspaper and detained its chief 
editor and cartoonist yesterday for publishing a cartoon that ...  

Journalists behind bars after Iranian riots
Edmonton Journal (subscription), Canada - 28 minutes ago
TEHRAN, Iran - Iran closed a newspaper and detained its chief editor and 
cartoonist Tuesday for publishing a cartoon that sparked riots by ethnic 
Azeris, the ...  

Iran Shuts Down Newspaper Over Cartoon
Truthdig, United States - 1 hour ago
TEHRAN, May 23 — The government shut down one of its official 
newspapers on Tuesday for publishing a cartoon that mocked Iran’s Azeri 
minority and led to ...  

over cartoon2 arrests , run paper-Iran closes state
Indianapolis Star, United States - 2 hours ago
By Ali Akbar Dareini. TEHRAN, Iran -- Iran closed a newspaper and 
detained its chief editor and cartoonist Tuesday for publishing ...  

...for , detains two staff, State closes one of its own newspapers
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Siste.no, Norway - 11 hours ago
Tehran (AP) _ The government closed one of the country's top three 
newspapers Tuesday, detaining its editor and cartoonist, for publishing a 
caricature that ...  

 

editor and cartoonist charged, State paper closed: IRAN
CPJ Press Freedom Online, NY - 11 hours ago
New York, May 23, 2006—The Committee to Protect 
Journalists is concerned by the closure today of an Iranian 
state newspaper, and the arrest of its editor-in ... 

s Newspaper Over Cartoon FurorIran Close
Brocktown News,  USA - 12 hours ago
By ALI AKBAR DAREINI, Associated Press Writer 1 hour, 38 minutes ago. 
TEHRAN, Iran - Iran closed a newspaper and detained its chief ...  

  
 

Provoking Cartoon-Iran Closes Newspaper Due To Riot
All Headline News - 12 hours ago
Tehran, Iran (AHN) – The government shut down one of Iran’s major 
newspapers Tuesday and is detaining its editor and cartoonist for publishing 
a caricature ...  

 

, two people detained, one of sates newspapers closed: Iran
...for 

Pravda, Russia - 14 hours ago
It was the first closure of a newspaper since President 
Mahmoud Ahmadinejad came to office last year - and the 
heavy response, along with public apologies by ... 

Iranian Newspaper Closed Over Azeri Cartoon
RadioFreeEurope/RadioLiberty, Czech Republic - 22 hours ago
TEHRAN, May 23, 2006 (RFE/RL) – Iran's state radio reports the 
government today ordered the indefinite closure of one of its newspapers 
for publishing a ...  

of Provoking TensionIran Accuses US 
Guardian Unlimited, UK - 37 minutes ago
By ALI AKBAR DAREINI. TEHRAN, Iran (AP) - Iran's president accused the 
United States and its allies on Wednesday of ``hatching plots ...  

Iran Accuses US of Provoking Tension: 3Update 
Forbes - 56 minutes ago
By ALI AKBAR DAREINI , 05.24.2006, 04:48 AM. Iran's president accused 
the United States and its allies on Wednesday of "hatching ...  

Iran shuts newspaper as cartoon spurs riots
Globe and Mail, Canada - 1 hour ago
TEHRAN -- Iran closed a newspaper and detained its chief editor and 
cartoonist yesterday for publishing a cartoon that sparked riots by ethnic 
Azeris, the ...  

Iran closes state paper over ethnic cartoon
International Herald Tribune, France - 12 hours ago
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TEHRAN Iran closed a state-owned newspaper and detained its editor in 
chief and cartoonist Tuesday for publishing a cartoon that sparked riots by 
ethnic Azeris ...  

 

loses Newspaper Over Cartoon FurorIran C
CBS News - 13 hours ago
By ALI AKBAR DAREINI Associated Press Writer. (AP) Iran 
closed a newspaper and detained its chief editor and 
cartoonist Tuesday for ... 

Iran Shuts Down Newspaper After Cartoon Sparks Riots
Wall Street Journal (subscription), NY - 14 hours ago
Iran closed one of its top three newspapers Tuesday, detaining its editor 
and cartoonist for publishing a caricature that caused members of Iran's 
Azeri ...  

Iran closes newspaper amid cartoon furor
Globe and Mail, Canada - 13 hours ago
Tehran, Iran — Iran closed a newspaper and detained its chief editor and 
cartoonist Tuesday for publishing a cartoon that sparked riots by ethnic 
Azeris, the ...  

paper Over Cartoon FurorIran Closes News: 1Update 
Forbes - 15 hours ago
By ALI AKBAR DAREINI , 05.23.2006, 02:14 PM. The government closed 
one of the country's top three newspapers Tuesday, detaining its ...  

Iran Closes Newspaper Over Cartoon Furor
Salon - 20 hours ago
By ALI AKBAR DAREINI Associated Press Writer. May 23,2006 | TEHRAN, 
Iran -- The government closed one of the country's top three ...  

 

s “Insulting” CartoonAzeri Minority in Iran Protest
MOSNEWS, Russia - May 22, 2006
Members of Iran’s Azeri minority hurled stones in violent 
protests on Monday, enraged by a newspaper cartoon they 
said insulted them, a semi-official news ... 

Iran Accuses US of Provoking Tension
Times Daily, AL - 56 minutes ago
By ALI AKBAR DAREINI. Iran's president accused the United States and its 
allies on Wednesday of "hatching plots" to provoke ethnic ...  

inciting cartoon-Iran daily shut for riot
Arkansas Democrat-Gazette (subscription), AR - 58 minutes ago
BY ALI AKBAR DAREINI THE ASSOCIATED PRESS. TEHRAN, Iran - Iran 
closed a newspaper and detained its chief editor and cartoonist Tuesday ...  

Iran Closes Paper Over Cartoon Ridiculing Azeris
New York Sun, NY - 1 hour ago
By ALI AKBAR DAREINI - Associated Press. TEHRAN, Iran - Iran closed a 
newspaper and detained its chief editor and cartoonist yesterday ...  

cites US, Iran closes newspaper over cartoon
Daily Breeze, CA - 2 hours ago
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The chief editor has been detained following the publication of a cartoon 
that caused a riot. By Ali Akbar Dareini. TEHRAN, Iran ...  

after ethnic Azeri riots54 Iran arrests 
Kuwait Times, Kuwait - 4 hours ago
TEHRAN: Iranian police arrested 54 people after riots over a newspaper 
cartoon, which provoked angry protests in the large ethnic Azeri 
community, a legal ...  

Cartoonist, Jails Editor, Iran Closes Newspaper
Tampa Tribune, FL - 4 hours ago
By ALI AKBAR DAREINI The Associated Press. TEHRAN, IRAN - The 
government closed a newspaper and detained its chief editor and cartoonist 
...  

 

Tehran not amused by cartoon that spurred riots
Washington Times, DC - 4 hours ago
By Ali Akbar Dareini. TEHRAN -- Iran closed a newspaper 
and detained its chief editor and cartoonist yesterday for 
publishing a cartoon ... 

 

Iran Closes Newspaper Over Cartoon Furor
Wyoming News, WY - 10 hours ago
By ALI AKBAR DAREINI Tuesday, May 23, 2006. TEHRAN, 
Iran - Iran closed a newspaper and detained its chief editor 
and cartoonist Tuesday ... 

oses Newspaper Over Cartoon FurorIran Cl
Niagara Gazette, NY - 13 hours ago
By ALI AKBAR DAREINI. Iran closed a newspaper and detained its chief 
editor and cartoonist Tuesday for publishing a cartoon that ...  

Iranian Authorities Close Down Newspaper
newswire.co.nz, New Zealand - 13 hours ago
The Iranian authorities have closed down a government newspaper for 
publishing a cartoon viewed as insulting by the country's ethnic Azeri 
community. ...  

Run Newspaper Over Cartoon Furor-Iran Closes State
Editor & Publisher - 17 hours ago
By E&P Staff. TEHRAN, Iran The Iranian government closed one of the 
country's top three newspapers Tuesday, detaining its editor ...  

...minority -for anti, detains two, Iran closes one of its newspapers
Fort Wayne Journal Gazette, IN - 19 hours ago
By Ali Akbar Dareini. The government closed one of the country’s top three 
newspapers Tuesday, detaining its editor and cartoonist ...  

ve cartoons Azeris clash with police over offensi'Iran
Baku Today, Azerbaijan - 20 hours ago
Thousands of Iran's ethnic Azeris clashed with police in the northwestern 
city of Tabriz during protests against a cartoon in a government daily they 
deemed ...  

Detains Staff for Cartoon, Iran Closes Newspaper
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6abc.com, PA - 21 hours ago
TEHRAN, Iran (AP) - May 23, 2006 - The government closed one of the 
country's top three newspapers Tuesday, detaining its editor and cartoonist 
for publishing ...  

Iran closes newspaper over cartoon furor
News & Observer, NC - 21 hours ago
By ALI AKBAR DAREINI, ASSOCIATED PRESS WRITER. TEHRAN, Iran (AP) - 
The government closed one of the country's top three newspapers ...  

Iran Closes One of Its Own Newspapers O
Newsday, NY - 22 hours ago
By Associated Press. TEHRAN, Iran -- The Iranian government closed one 
of its own newspapers Tuesday for publishing a cartoon that ...  

 
  قيام ميليونی و خونين تبریز و اوروميه بدنبال

 دو هزار نفر در تبریز تظاهرات اجباری برگزار کردند

 درهای انقالب گشوده شده است

دو هزار نفر از کارمندان، نظاميان و سربازان به   صبح به دعوت رسانه های دولتی کمتر از10امروز از ساعت 
 .گسترده نيروهای دولتی در محل استانداری تظاهرات کردند تحت محافظت فرموده رؤسای خود،

  .بودند در مدت کوتاهی متفرق شدند نتظاهرات کنندگان که از عکس العمل اهالی بسيار نگرا
همه آذربایجان غرق در اعتراض به آپارتاید . را گشوده اند مردم تبریز درهای انقالب هویت طلبانه ملت آذربایجان

 بی تردید نهضت ملی ضد آپارتاید با قدرت و شدت تمام ادامه خواهدداشت.فارس است
  
  

 اطالعيه دانشجویان دانشگاه آزاد مراغه
   
  نشجویان آگاه وهوشيار دانشگاه آزاد مراغه دا

با توجه به اعتراضات یکپارچه وميليونی ملت آذربایجان در اعتراض به توهينهای نشریات سراسری وصداوسيما به 
  ترکها،شوئونيزم فارس در آستانه به زانو در آمدن قرار دارد

ن در داخل حکومت و در اعتراض به نحوه برخورد لذا ما جمعی از دانشجویان در اعتراض به شوئنيزم فارس وایادی آ
حکومت با تظاهرات تبریز ودر سوگ شهادت عده ای از فرزندان هویت طلب ترک آذربایجان که در تير اندازی 
مامورین به سوی مردم بی دفاع در تبریز به   شهادت رسيده اند، قصد داریم تا ساعت سيزده وسی دقيقه روز 

 دقيقه سکوت راه این شهدا را گرامی 5ل ساختمان آموزشی گرد هم آیيم و ضمن  در مقاب4/2/85پنجشنبه
  . بداریم و در پایان مارش ملی آذزبایجان را همه با هم زمزمه کنيم

  
  

 اعتراض به يك آاريكاتور يا حرآت ملي آذربايجان ، سخني با مخالفان حرآت ملي آذربايجان 
   

.  و مردمي عظيمي در اعتراض به اهانت روزنامه ايران به ترآها بوديمدر روزهاي اخير شاهد حرآتهاي دانشجويي
حقيقت اين است در تاريخ بعد از انقالب اسالمي ، آشور ايران به غير از نمايشها و راهپيمايي هاي دولتي هيچ 

 نه مشكالت و تبعيضهاي اقتصادي و سياسي و جنسي. حرآت و اعتراضي به اين وسعت را به خود نديده بود
تاآنون منجر به اعتراضاتي به اين وسعت شده بودند و نه دعوت اوپوزيسيونهاي سراسري مقيم داخل و خارج 

  . ايران
  حال اين سئوال پيش مي آيد آه چگونه يك آاريكاتور مي تواند باعث چنين حرآت اعتراضي وسيعي گردد؟ 
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 سال 84 آاريكاتور نيست، بلكه اعتراض به در جواب سئوال اول بايد گفت آه اين اعتراض ، تنها اعتراض به يك
سياسي تبعيض -اين اعتراض ، اعتراض به سيستم فكري. توهين و تبعيض نسبت به ترآهاي آشور ايران است

حتي اگر اين آاريكاتور محصول سهو .   سال پيش پي ريزي شده است100ملي در ايران است آه  بناي آن حدود 
، باز مي توان ريشه اين سهو را در اين سيستم تبعيضي ) شكوك مي باشدالبته چنين فرضي م( باشد نه عمد

اين . چه بسا تعدادي از اين سهوآاران ترك نيز باشند. جستجو آرد آه چنين سهوآاراني را پرورش مي دهد
سخنان . سيستم فكري و سياسي غلط حتي انسانهايي را پرورش مي دهد آه تيشه بر ريشه خود مي زنند

آنها به جاي حمايت از مردم . ي نماينده تبريز ، سخنان استاندار آذربايجان شرقي را بشنويدحسين فرهنگ
اگرچه اين افراد با راي مردم آذربايجان به مناصب خود راه . آذربايجان گاه تا تهديد مردمان خود پيش مي روند 

 آه به عنوان يك آذربايجاني موضعي نيافته اند و نماينده مردم آذربايجان محسوب نمي شوند اما انتظار مي رفت
پيمان پاآمهر از ديگر ترآان پرورش يافته سيستم شونيسم فارس . منطقي و به نفع مردم آذربايجان داشته باشند

است آه ملتش را به ديناري مزد فروخته است در گزارشات خود سعي در تخريب و تحريف اخبار حرآت ملي 
 چند نفر از اعضاي گروههاي سراسري ملي و مذهبي در يك خانه شخصي در وي آه اخبار تجمع. آذربايجان دارد

تبريزيا درخواستهاي صنفي يك دانشگاه را با آب و تاب گزارش مي دهد، آوچكترين خبري از تجمعات ملي مردم 
ند صد وي آه ديگر قادر به سانسور اخبار تجمعات چ. آذربايجان و زندانيان سياسي آذربايجان را منعكس نمي آند

  . هزار نفري مردم تبريز و ديگر شهرها نبود ، شروع به انعكاس اخبار اما گونه اي تحريف شده آرد
پس اعتراض دانشجويي و مردمي روزهاي اخير تنها اعتراض به يك آاريكاتورنيست بلكه اعتراض  به يك سيستم 

ان نمود آوچكي از اين سيستم تبعيضي آاريكاتور روزنامه اير. سياسي فاشيستي و ويرانگر در ايران است-فكري
مقصر اصلي آاريكاتوريست نيست بلكه .  هنوز گريبان مردم ايران را رها نكرده است21است آه متاسفانه در قرن 

سيستم شونيستي مذآور و حاميان آن مي باشد آه متاسفانه افكار برخي مسئولين حكومتي را نيز مسموم 
  . آرده است

اين آاريكاتورتمامي درد معترضان نيست اما . است از تار و پور سد ضخيم تبعيض ملي در ايرانآاريكاتور اخير تاري 
 سال گذشته 84اهميت چنين توهيني زماني پديدار ميشود آه با ديدي وسيع تر اقدامات مشابهي را آه در طول 

نهاي احساساتي نيستند آه معترضان به اين آاريكاتور انسا. و در عرض مكانهاي متفاوت رخ مي دهد با هم ديد
با يك جوك وارد صحنه اعتراضات شوند آنها نيز از گستره اين اهانتها و تبعيضها به خوبي آگاه بوده و با دقت عواقب 

. آنها فقط حقوق ملت خود را مطالبه مي آنند. آنهادچار افراط نشده اند. چنين آاريكاتورهايي را تحليل مي آنند
 هويت ملي و قومي خود آنقدر اهميت دارد آه براي گردانندگان سيستم آپارتايد ملي براي آنها احياي حقوق و

  !امحاء هويت ترآها در ايران   حياتي و مهم است
هيچ شعارسراسري و يا شعاري در . اعتراضات اخير فقط در راستاي احياي حقوق مردم آذربايجان مي باشد

   چرا آه ملت آذربايجان خوب مي داند آه با تغيير نظام .راستاي سرنگوني جمهوري اسالمي داده نشده است
  . آساني مترصد تصدي پستهاي حكومت مرآزي هستند آه در انديشه هاي شونيستي خود سرآمد هستند

شعارهايي آه در تجمعات اخير داده مي شد همگي شعارهاي ملي و ترآي بودند ، نظيرياشاسين آذربايجان ، 
اشيسم ، زبان مادري من نمي ميرد و به زبان ديگري تبديل نمي شود ، درخواست مرگ بر شونيسم ، مرگ بر ف

رسمي شدن زبان ترآي در ايران و آموزش زبان ترآي در مدارس و دانشگاهها ، رفع تبعيضات اقتصادي عليه 
هاراي  " از شعارهاي مهم مطرح شده در اين تجمعات شعار... آذربايجان ، آزاد شدن زنداني سياسي آذربايجان و

حتي به عالمت بوزقورد . در تقابل به تحريفگراني است آه ترآان ايران را آذري زبان مي نامند" هاراي من تورآم 
اين سمبول اگرچه در . آه به عنوان سمبول ترك بودن شناخته مي شود مي توان در اين تجمعات توجه نمود

 سمبولي افراطي باشد اما در ايران فقط سمبولي ترآيه آه تبعيضي به ترآها روا داشته نمي شود مي تواند
  . است هويتي در راستاي اثبات هويت خود و تقابل با تحميل هويت ، زبان و فرهنگ فارسي

سانسورگر آه تاآنون اخبار حرآت ملي و خواستهاي مردم ) مخالفين جمهوري اسالمي (اگرچه اپوزيسيون 
آثيري از آنها به تكاپو افتاده اند تا حرآت اخير عظيم مردم آذربايجان آذربايجان  را سانسور مي آردند، اآنون عده 

اما مردم آذربايجان آه . را يك حرآت سراسري جلوه داده و از انرژي مردم آذربايجان به نفع خود استفاده آنند
آسب تجارب انقالب اسالمي ، مشروطه و نهضت شيخ محمد خياباني و پيشه وري را   در طول صد سال اخير 

آرده اند ، ديگر به سودجويان فرصت نخواهند داد آه  از انرژي مردم آذربايجان براي اشغال تاج و تخت تهران و 
اگر تمامي مردم ايران نيز براي احياي حقوق خود به پا خيزند، باز . تداوم سيستم شونيسم سوء استفاده آنند

خواهد بود آه در درجه اول حقوق ملت آذربايجان حرآت ملي آذربايجان يك حرآت ملي مجزا ازحرآات سراسري 
زماني محقق مي گردد آه ديگران " دست در دست همديگر براي آشوري آباد و آزاد " شعار . را خواهد انديشيد

  . نيز حسن نيت خود را به گونه اي عملي ثابت آنند 
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تخريب اماآن عمومي است تا اين از ديگر توطئه هاي دشمنان حرآت ملي آذربايجان ايجاد بلوا و آشوب نظير 
مسلما . حرآت را از چهارچوب مدني خود خارج آرده و بهانه سرآوب آن را براي نيروهاي انتظامي فراهم آنند

مسئوليت چنين خرابكاريهايي آه به نفع ملت آذربايجان نيست به عهده معترضين به تجاوز به حقوق آذربايجان 
طرح شعار هاي خود به گونه اي دقيق و حساب شده اقدام مي آنند نمي و  فعاليني آه حتي در . نمي باشد 

اما متاسفانه افرادي چون پيمان پاآمهر به جاي پرداختن به ابعاد اعتراضات . توانند مجري چنين مسائلي باشند
تصاب آن اخير و انعكاس خواست مردمان همزبان خود به آوچكنمايي ابعاد اعتراضات و فوآوس بر روي تخريبات و ان

  . به تظاهر آنندگان پرداختند
وقايع اخير آذربايجان محك خوبي است آه آذربايجان دوست را از دشمن و دموآراسي خواهان واقعي را از 

  . مدعيان دروغين آن تشخيص دهد
   

  ياشار تبريزلي 
  2006 ماي 24

   
  ايرانيان، مديون فردوسي 

  
  زاده زهرا شريف

  
 ٣٩١٣٧: آد خبر 5569: تعداد بازديد١١:٢   ظهرقبل از - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢۵

امروز بعد از مسلماني، دو چيز ديگر باعث افتخار است؛ يکي ايراني بودن و ديگري زبان فارسي و اگر فردوسي 
ترديد تاريخ  بي. نبود، اين دو يا نبود يا اگر بود، چيز ديگري بود که معلوم نيست که چقدر جاي افتخار داشت

هاي ملتي بزرگ است آه فردوسي آن  ها و از خودگذشتگي ها و دالوري ن زمين سرشار از حماسهشكوهمند ايرا
  .را به زيباترين شيوه به رشته نظم آشيده است

او با درک نياز زمانه خود تاريخ و سرگذشت قوم ايراني را که به فراموشي سپرده شده بود، به زبان شيرين و 
ظم درآورد و فرهنگ و قوميت ايراني را از خطر سقوط و زوال نجات داد و اين شيواي فارسي با استادي تمام به ن

  . ترين منتي است که فردوسي بر ما دارد که همانا او سبب احيا و ابقاي تاريخ ملي ماست بزرگ
  

آمده آوري اين تاريخ را فردوسي نکرده و عمل او تنها اين بوده است که کتابي را که پيش از او فراهم  هرچند جمع
. کننده آثار گذشته ايرانيان به شمار آورد بود، به نظم آورده است، وليکن همين فقره کافي است که او را زنده
  » عجم زنده کردم بدين پارسي«: چنانکه خود او اين نکته را متوجه بوده و فرموده است

  
القاسم فردوسي پاي بر زمين ترديد در تمامي طول تاريخ ادب و فرهنگ جهان، شاعري به آردار حكيم ابو بي

چه حكيم عاليقدر طوس در آار ادب و خرد سرآمد روزگار خود و سرآمد روزگاران است و . خاآي نگذاشته است
  . نوع بشر تاآنون مانند او را نديده است

ايران زمين در تمامي روزگاران سرآمد قدرت نظامي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و سمبل آشورهاي بزرگ 
آمي خود را باور آنيم و دست به آار شويم و با بزرگان خرد و دانش مانند حكيم ابوالقاسم . وده استجهان ب

اش راهكارهايي دارد آه انسان را به  دارد و در دل شاهنامه فردوسي آشتي آنيم آه او ما و ايران را دوست مي
  . دارد شگفتي وا مي

 گذرانيد و از همان جواني شور شاعري در سر داشت و از فردوسي اوايل حيات را به کسب مقدمات علوم و ادب
همان زمان براي احياي مفاخر پهلوانان و پادشاهان بزرگ ايراني بسيار کوشيد و همين طبع و ذوق شاعري و 

  . شد» شاهنامه«شور و دلبستگي او بر زنده کردن مفاخر ملي، باعث بوجود آمدن شاهکاري برزگ به نام 
  

هاي ملي و تاريخ باستاني  اي از داستان ه نزديک به پنجاه هزار بيت دارد، مجموعهشاهنامه فردوسي ک
پادشاهان قديم ايران و پهلوانان بزرگ سرزمين ماست که کارهاي پهلواني آنها را همراه با فتح و ظفر و مردانگي 

  . کند و شجاعت و دينداري توصيف مي

توان  ت بزرگترين اثر ادبيات و نظم فارسي است، بلکه ميشاهنامه فردوسي هم از حيث کميت هم از جهت کيفي
ترين يادگار ادبي  که شاهنامه معظم: توان گفت گفت يکي از شاهکارهاي ادبي جهان است، حتي به جرأت مي

  .نوع بشر است
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» دهقان«  اي   خورشيدي در خانواده  دومِِ سده چهارم هجري هاي دهه  فردوسي کسي است که در يكي از سال 
هاي خود  از اشاره. زاده شد) طوس(/  » توس«شهر ) َطَبران(/از بخش طاَبران ) فاز/باز/پاز(/» پاژ«در روستاي 

هاي  آيد و خانواده فردوسي، همچون ديگْر خاندان برمي»  َعروضي نظامي«هاي آساني چون  شاعر و نوشته
هاي خود،   اند از راه درآمد زمين توانسته ه و ميداراي ثروت و ُمكنت و آب و زمين آشاورزي بود دهقان در آن زمان، 

    . نسبي به سر برند در آسودگي و آامروايي 

 ُچنين بزرْگمردي در ُچنان   توانيم بدين برآينِد منطقي و باورآردني برسيم آه دوران آودآي و جواني مي
ا رهنموني استادان و پروري، به بيهودگي نگذشته و او ب گشاده دست و بهروز و فضاي فرهنگ  خانواده

هنگامي آه . سوز به آار آموزش و پرورش فرهنگي و ادبي و هنري سرگرم بوده است پرورشگراني فرهيخته و دل
نامه، در رويدادي آشته شد، فردوسي سي و ُنه يا چهل  دقيقي سراينده هزار بيت ُگشتاْسپ. خ.  ه359در سال 

هاي  سرايي و ساختار هنري بخشيدن به روايت را در آار حماسههايي  ُگمان تا آن زمان آزمون سال داشت و بي
او با . ها را به پايان رسانده بود پهلواني ديرينه از سر گذرانده و به احتمال زياد، نخستين نگارش برخي از داستان

   و فرهنگي و زبانيدرنِگ حماسه مّلي و احراِز هوّيتِِ قومي هاي زمانه، ضرورتِِ تدوينِِ بي ها و َتِنش دريافت ويژگي
 الزم براي بر دوش گرفتن باِر  داد و شايستگي و توانايي آرد و تشخيص مي ايرانيان را به خوبي احساس مي

  .ديد امانتي ُچنين بزرگ و سنگين را در خود مي

ن پيمود و بار را مانده شاعِر پيشگاِم خود را بر دست گرفت و اين راه دشوار و سنگالخ را تا پايا از اين رو آاِر ناتمام
  . به شايستگي به منزل رساند

که تمام وقت و همت خود را در مدت سي و پنج سال صرف ساختن چنين اثر گرانبهايي کرد،  فردوسي پس از آن
در پايان کار آن را به سلطان محمود غزنوي که تازه به سلطنت رسيده بود، عرضه داشت، تا شايد از سلطان 

سلطان محمود هم نخست وعده داد که شصت . ريافت نمايد و باعث واليت خود شودمحمود، صله و پاداشي د
ولي اندکي بعد، از پيمان خود برگشت و تنها شصت هزار . هزار دينار به عنوان پاداش و جايزه به فردوسي بپردازد

  . درم يعني يک دهم مبلغي را که وعده داده بود براي وي فرستاد

ني سلطان محمود رنجيده خاطر شد و از غزنين که پايتخت غزنويان بود بيرون آمد و و فردوسي از اين پيمان شک
  .مدتي را در سفر به سر برد و سپس به زادگاه خود بازگشت

شکني آن بود که فردوسي، مردي موحد و پايبند مذهب تشيع بود و در شاهنامه در ستايش  علت اين پيمان
اي که در آن يک دوره تاريخ پرشکوه ايران از آغاز تا روزگار آمدن  اهنامهيزدان سخنان نغز و دلکشي سروده بود، ش

هاي زيبايي از زندگي انسان ايراني را نيز در خودش بازتاب  اسالم به ايران در سينه خود جاي داده بود و گوشه
با يکديگر گرفته تا هاي زندگي نياکان خود را از موضوعات خانوادگي و روابط افراد  داده است و در آن تمام جنبه

مسائل بلند انساني و شيوه زندگي توأم با مسالمت و همزيستي همگاني را در خالل حوادث آن مالحظه 
کنيم، ولي سلطان محمود، پيرو مذهب تسنن بود و به عالوه تمام شاهنامه در مفاخر ايرانيان و مذمت ترکان  مي

  .ه بودآن روزگار که نياکان سلطان محمود بودند، سروده شد

همين امر باعث شد که وي به پيمان خود وفادار نماند اما چندي بعد سلطان محمود از کرده خود پشيمان شد و 
فرمان داد که همان شصت هزار دينار را به طوس ببرند و به فردوسي تقديم کنند ولي هديه سلطان روزي به 

  . ود گفته بود و در گذشته بودطوس رسيد که فردوسي با سر بلندي و افتخار حيات فاني را بدر
  

و جالب اين است که دختر واال همت فردوسي از پذيرفتن هديه پادشاه خودداري نمود و آن را پس فرستاد و 
  .افتخار ديگري بر افتخارات پدر بزرگوارش افزود

فارسي سخن کنيم که همه ايراني هستيم و هر کجا که هستيم با زبان شيرين و پرشکوه  امروزه ما افتخار مي
سخن، حافظ رازدار، موالناي عارف و ديگر شاعران و نويسندگان خوشنام ايراني همه از  سعدي شيرين. گوييم مي

  .اند که فردوسي، بناي استوار آن را پيش از آنان پي افکنده است سرچشمه زباني سيراب و سرشار شده
  

  :د خداوند سخن بگويدآري فردوسي همان شاعري است که بسيار ساده توانسته در توحي
  خداوند دارنده هست و نيست

  همه چيز جفتست و ايزد يکيست

  :و همچنين روشن و خالصانه توانسته به پيامبر و خاندان او اظهار ارادت نمايد چنانکه در يک بيت گفته است
  منم بنده اهل بيت نبي
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  ستاينده خاک پاي وصي

  
  

تواند در  بيند، مي ل ايران که دانايي و توانايي را با هم همراه ميو هنوز پس از هزار سال، ملت فارسي زباني مث
هاي خود با سرافرازي  ها و سردر آموزشگاه مقام ستايش از دانش اين شعار بلند فردوسي را روي جلد کتاب

  : بنويسد که
  توانا بود هر که دانا بود

  ز دانش دل پير برنا بود

  : خود اعالم کند کهو با صداي بلند به فراگيران و نوآموزان

  ز دانش به اندر جهان هيچ نيست

  تن مرده وجان نادان يکيست

  .و ما از خداي بزرگ مي خواهيم که ما در شناخت بهتر و بيشتر معارف ديني و ملي ياري نمايد

  درگيري در مجلس
  نحوه سؤال دو خبرنگار باعث عصبانيت نماينده گرمي شد

 !تي استآفاي هاي آشور از بي ناامني: نصيري

هاي  ها از نماينده گرمي در مجلس آه قصد داشتند حرآت نحوه سؤال خبرنگار روزنامه ايران و يكي از خبرگزاري
اخير در شهرهاي آذربايجان را متوجه نيروهاي خارجي و با هدايت آنها القا آنند، عصبانيت اين نماينده را در پي 

  .داشت

الرجال  در مملكت قحط: آرد، افزود تقاد از آاريكاتور روزنامه ايران صحبت ميبه گزارش ايرانيوز، ناصر نصيري آه در ان

  .شود چنين مسايلي است آه باعث ايجاد ناامني مي. نيست و آقاي وزير بايد برآنار شود

  

آفايتي  ها بي اين ناامني: گفت... ها در مناطق سيستان و بلوچستان، خوزستان و  وي با اشاره به برخي ناامني

  .رساند ت را ميدول

  

هاي اخير مردم ترك زبان را متوجه نيروهاي خارجي نشان  آرد حرآت خبرنگار روزنامه ايران آه مدام سعي مي

شما هم داريد به مردم آذربايجان اهانت : دهد آه نصيري از صحبت اين خبرنگار به شدت عصباني شد و گفت

  آنيد؟ چرا اين گونه اهانت مي. آنيد مي

  

بزنم : ه آنترل خود را از دست داده بود،دست خود را باال برد و خطاب به خبرنگار ايرنا گفتسپس نصيري آ

  آنيد؟ چرا اهانت مي! دهانتان؟

دانيم، از  هاي اخير را هم آار درستي نمي نصيري برآناري وزير ارشاد را ضروري دانست و با بيان اين آه آشوب

نصيري با وساطت چند . آنند تا نمايندگان مسأله را پيگيري آنندمردم آذربايجان خواست تا آرامش خود را حفظ 

  .نماينده آرام شد و جمع خبرنگاران را ترك آرد

  گله جک بيزیمدیر

 خبرهای مهمی از دستگيریهای حوادث روزهای گذشته در آذربایجان
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   اسامی تعدادی از دستگير شدگان

 بر اساس اخبار رسيده از آذربايجان و در پي - سياسي واحد اطالع رساني آميته دانشجوئي دفاع از زندانيان
در شهر مياندوآب توسط  قليزاده اعتراضات مردمي، عصر امروز چهارشنبه، يك فعال سياسي به نام بهبود

توسط نيروهای  جالل کودریلو و  در مياندوآب در روز گذشته، شاهين حسنی.دستگير شد نيروهای امنيتی
 .نداطالعاتی دستگير شده بود

همچنين روز گذشته سه شنبه دوم خرداد، عباس لسانی يكي از فعاالن سياسي شناخته شده در آذربايجان، در 
وي از سوي دادگاه انقالب آليبر احضار شده و قرار بود امروز چهارشنبه در اين دادگاه حاضر . اردبيل دستگير شد

  . شود
 در جریان تظاهرات روز سه شنبه دوم خرداد در  نفر 17خبر ديگري از شهرستان مرند حاآي است آه بيش از 

غالمرضا بابایی و  حامد محمودپور، حسين زادگان، مهدی زاده ، حسين عليزاده، مرند از جمله؛ علی اوجاق
  .اند مسعود حبيب وند دستگير شده

يتی در جریان  نفر توسط نيروی انتظامی و امن54  پيش از اين دادستان عمومی و انقالب تبریز از دستگيري
يوسف فيروزي دادستان . های روز سه شنبه تبریز در اعتراض به توهين روزنامه ایران، خبر داده بود ناآرامی

ای صادر شده که طی چند روز  عمومی و انقالب تبریز همچنين اعالم آرده است آه حکم جلب و دستگيری عده
  .دستگير خواهند شد

ریز در حالي بر روي سايت خبرگزاری فارس رفت آه خبرهاي ارسالي از اظهارات دادستان عمومی و انقالب تب
تعدادي از دستگير شدگان در اختيار سپاه پاسداران .  تن دارد300تبريز حاآي از دستگيري و بازداشت بيش از 

  .قرار دارند
  نفر از عامالن اصلی15های روز سه شنبه  در ناآرامی: نيروی انتظامی آذربایجان غربی گفت در اروميه نيز فرمانده

   .اغتشاش دستگير شدند
آميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي خواهان آزادي همه بازداشت شدگان و عدم دخالت نيروهاي سپاه و 

  .بسيج در اعتراضات مردمي است
   

Email :com.gmail@komitedefa  
web :com.mihanblog.komitedefa.www  

  
  

  :سایت حق می نویسد
  

  1385 خرداد ماه سال 3یک نفر دیگر در مياندوآب دستگير شد چهارشنبه 
  

دستگير  ت ملی آذربایجان در شهر مياندوآب توسط نيروهای امنيتیاز فعالين حرک قليزاده بهبود ساعتی پيش
  .شد

  
  
  نفر در مرند دستگير شده اند ١٧
  

 نفر دستگير ١٧حق از مرند در جریان تظاهرات روز سه شنبه دوم خرداد در مرند  بر اساس گزارش خبرنگار وبالگ
حامد  حسين عليزاده، ن زادگان،حسي مهدی: نفر از دستگير شدگان به قرار زیر است۶اسامی .اند شده

  .زاده علی اوجاق غالمرضا بابایی،مسعود حبيب وند، محمودپور،
  

  عباس لسانی دستگير شد
  

وی روز دوم خرداد .آذربایجان در آن شهر حکایت می کند خبر رسيده از اردبيل از دستگير فعال حرکت ملی
  دستگير شده است

  
  دستگيریها در مياندوآب

  
فعالين حرکت ملی در این شهر دستگير  آذربایجان غربی دو نفر از ) قوشاچای(سيده از مياندوآببنا به اخبار ر

  .اطالعاتی دستگير شده اند روز سه شنبه دوم خرداد توسط نيروهای جالل کودریلو و شاهين حسنی.شده اند
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  نمائيد آپارتاید قومی و سرکوب مردم بی دفاع را متوقف
  به نام آزادی 

   

    

   3/3/85: خ تاری

   85 – 26/ گ : شماره 

    

  . دولت مهر ورزی ، آپارتاید قومی و سرکوب مردم بی دفاع را متوقف نمائيد 

در پی تشدید روند سرکوب و هر چه بسته تر شدن جامعه از سوی حاکميت ، باالخص تشدید و تبعيض و برخورد 

   .و فجایعی در اقصی نقاط ایران هستيم شاهد برخورد و درگيری فيزیکی .با اقليتهای قومی در ایران 

موید این مطلب فجایع و سرکوبهای اخير در خوزستان ؛ کردستان و بلوچستان بود که در جدیدترین مرحله 

هموطنان آذری ما مورد توهين قرار گرفتند و نتایج اعتراض به حق این عزیزان شدیدترین حالت سرکوب بود ، طبق 

چندین شهر ایران باالخص در تبریز و حومه شاهد صحنه های درگيری و زد و خورد آخرین گزارشات دریافتی در 

بين مردم و نيروهای سرکوب گر بودیم  ، متاسفانه در پی سرکوب مردم بی دفاع معترض و تيراندازی مستقيم 

از نيروهای سرکوب گر با گلوله های حقيقی به هموطنان بی دفاع مان باعث زخمی و کشته شدن صدها تن 

هموطنان عزیزمان گشت ، که تا کنون مرگ حداقل یک نفر از بانوان هموطن ما در بيمارستان تائيد شده است ، 

  .  نفر در دم جان باخته اند8همچنين بيش از 

 بهمن ، سينا ، شمس شهر تبریز 29گزارش ها حاکی از آن است شماری زیادی از هموطنان در بيمارستان های 

  . بستری هستند 

  .  نفر دستگير شدند از مکان بازداشت این عزیزان خبری در دست نيست 700قل حدا

فعاالن حقوق بشر در ایران ضمن ابراز همدردی و عرض تسليت به ملت شریف ایران و خانواده درگذشتگان 

قومی در ایران تداوم و تشدید آپارتاید . حوادث تبریز خواستار پيگرد و برخورد قاطعانه با عامالن این جنایت ميباشد

  . نتيجه ای جز خدشه دار شدن وحدت و انسجام ملی ایران نخواهد داشت 

    

  فعاالن حقوق بشر در ایران 

Human Rights Activists in Iran   

com.gmail@iran.hra   

com.blogfa.rani-hra://http/   

Tel+ :989329224904   

   
  های اروميه  نفر در ناآرامی15دستگيری 

  
اغتشاش   نفر از عامالن اصلی15های روز گذشته  در ناآرامی: نيروی انتظامی آذربایجان غربی گفت فرمانده

  .دستگير شدند
 

  .اند د که برخی با اخذ تعهد آزاد شده نفر بو15بيش از  ها تعداد دستگيری: وگو با فارس افزود حسن کرمی در گفت
است که تظاهرات بدون خشونت و درگيری نيروی انتظامی برگزار شد و تنها در  این در حالی: وی تصریح کرد
صورت  معترضان به باشگاه خبرنگاران جوان درگيری جزئی بين نيروی انتظامی و عامالن ناآرامی هنگام ورود

  .گرفت
  .ی کشته و یا مجروح نشده استدر این حادثه کس: وی گفت

 
 

شرقی، اردبيل و  های آذربایجان غربی، چاپ یک کاریکاتور در روزنامه سراسری ایران، برخی از مردم استان در پی
و در حالی که عوامل چاپ این  باره شدند زنجان معترض شده و خواهان عذرخواهی مسئوالن مربوطه در این
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فرهنگ و ارشاد اسالمی توضيحاتی ارایه کرد، این   به زندان رفتند و وزیرکاریکاتور به دستور مقامات قضایی
طلب به خشونت کشيده شد و در این بين برخی از کسبه و  عوامل آشوب آميز با هدایت برخی تجمعات اعتراض

  .دچار خسارت شدند دستگاه های دولتی
  

  1385 خرداد ماه سال 2سه شنبه 
  بریزآمار اوليه شهدا و مجروحان در ت

   بر اساس این.دوشنبه اول خرداد ماه در تبریز خبر می دهند نفر در ناآرامی های روز۶آمار مردمی از کشته شدن 
 ١٠٠شدن حدود  همچنين از زخمی.مشخص شده است شهيد محمد پاکروان به نام گزارشها نام یکی از ایشان

از ناحيه پا در اثر  حبيب عندليبی ی به نامبر اساس گزارش خبرنگار وبالگ حق از تبریز شخص.نفر خبر می رسد
  .پليس مجروح شده است تيراندازی ماموران

بيانيه جنبش دانشجوئی آذربایجان در آستانه تجمع ميليونی روز یکشنبه هفتم خرداد مقابل مجلس 

  شورای اسالمی

  

  !ملت شریف، قهرمان و آزاده آذربایجان

تيد صدای برحق و مظلومتان را به گوش دنيا برسانيد و همه شما با وحدت و یکپارچگی بی نظير خود توانس

رسانه های خارجی و بين المللی را متوجه خواسته ها و مطالبات ملی خود نمایيد، ما فرزندان دانشجوی شما 

به همه مبارزان راه آزادی، شرف، حيثيت درود فرستاده و با ذکر نکاتی چند همه شما را به حضور پرشکوهی 

  .ابل مجلس شورای اسالمی فرا می خوانيمدیگر درمق

ملت آذربایجان نزدیک به یک قرن است که تحت استيالی شونيزم فارس قرارداشته و بسياری از ثروتهای  .1

این ملت عليرغم اینکه در هر زمانی . مادی و معنوی خود را در طول ساليان گذشته از دست داده است

تاسفانه تحت سياست آسيميالسيون شونيزم فارس حتی اکثریت جمعيت ایران را تشکيل داده اما م

. نتوانسته از ابتدائی ترین حقوق خود که همانا خواندن و نوشتن به زبان مادری خود است بهره مند گردد

ساليان سال است که این ملت به عنوان شهروندی درجه دو تلقی شده و در معرض کثيف ترین 

اما دیگر دوران تحميق ملتها در زندان بزرگی بنام ایران . تسياستهای نژاد پرستانه قرار داشته اس

ملت آذربایجان به حدی از شعور ملی رسيده است که در خيابانهای تهران، تبریز، . سپری شده است

به خيابانها ریخته و حقوق ملی خود را باصدایی ... اروميه، اردبيل، زنجان، خوی، مراغه، مرند، بناب، اهرو

 .ن می رساندرسا به گوش جها

طی روزهای گذشته رشادتها و قهرمانيهای شما ملت شریف باعث دست پاچگی رژیم شونيستی  .2

رسانه های داخلی سعی بسياری در . جمهوری اسالمی شده و آنها را مبهوت و حيرت زده نموده است

ستگيری انحراف این حرکت اصيل خودجوش و مردمی شما داشته و به زعم خود با ترساندن جوانان و د

بعضی از جوانان و شهيد نمودن چندین هموطن قصد به فراموشی سپردن مطالبات ملی و انسانی 

جنبش دانشجوئی آذربایجان از همه هموطنان درخواست می نماید طبق اعالم قبلی با . شما را دارد

 .حضوری ميليونی در مقابل مجلس شورای اسالمی سياستهای رژیم را محکوم نمایند

ایجان با حداقل جمعيتی سی ميليونی بعنوان یک اکثریت تورک مطرح بوده و رسمی شدن زبان ملت آذرب .3

بر عکس غير رسمی نمودن زبان تورکی نشانگر . این ملت یک خواسته ای کامال طبيعی و قانونی است

ما با حضور ميليونی خود از هویت ملی و تورکی خود دفاع . سياست شونيستی حاکم بر ایران است

ده و به دنيا خواهيم گفت که ما نه تنها اقليتی بيست و پنج درصدی نيستيم بلکه اکثریتی هستيم نمو

مجلس بایستی ضمن ایجاد تغييرات قانونی . که در معرض سياستهای نژادپرستانه حاکميت قرارداریم

تا دانشگاه الزم امکان رسمی شدن زبان تورکی را فراهم نموده و اسباب تدریس این زبان را از مدرسه 

 .فراهم نماید

ما ضمن تایيد کليه بيانيه های صادر شده از سوی دانشجویان دانشگاههای مختلف و مجمع  .4

دانشگاهيان آذربایجان و ضمن تایيد خواسته های آنها کليت جنبش دانشجوئی و ملت شریف آذربایجان 
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رژیم را با وحدت و همدلی بی ما سياست تفرقه افکنانه . را به اتحاد و همبستگی بيشتر فراميخوانيم

جنبش دانشجوئی و حرکت ملی آذربایجان به حدی از بلوغ . نظير خود با شکست مواجه خواهيم ساخت

همچنانکه قبال نيز متذکر شده ایم . و بالندگی رسيده است که براحتی در دام تفرقه اندازان نخواهد افتاد

 شعارهای کامال هماهنگ تجمعات دانشجوئی در .دردها و احساسات مشترک ما را به هم پيوند ميدهد

 .روزهای گذشته خود دليل محکمی بر اثبات این مدعاست

ما معتقد به مبارزات مدنی فعال و گسترده بوده و هر گونه رفتار خوشنت آميز زا به مصلحت حرکت ملی  .5

ت برای ملت بنابراین ضمن تاکيد بر احقاق حقوق ملی و حق تعيين سرنوش. آذربایجان نمی دانيم

آذربایجان در روز هفتم خرداد  شعارهای معمول و مقبول حرکت ملی و جنبش دانشجوئی آذربایجان را در 

 .مقابل مجلس شورای اسالمی سرخواهيم داد

نمایندگان به اصطالح ملت آذربایجان بایستی بدانند که هرگز نخواهند توانست برای این ملت بزرگ  .6

" این ملت یکصدا می گوید. م فارس زیر عنوان آذری زبانان را قالب کنندهویت ساخته و پرداخته شونيز

نمایندگان خائنی که جوانان آذربایجان . و شما مجبور به قبول این هویت هستيد" هارای هارای من تورکم

را تهدید به اعدام می کنند لياقت نمایندگی ملت آذربایجان را ندارند و بایستی هرچه سریعتر ضمن 

 .هی از این ملت استعفای خود را اعالم نمایندعذرخوا

تمامی زندانيان سياسی آذربایجان و بویژه بازداشت شدگان حوادث اخير بایستی سریعا و بدون هيچ قيد  .7

 .و شرطی آزاد و به آغوش خانواده های خود باز گردند

به صفوف ملت ما تمامی تورکهای آزاده ای را که داخل سيستم امنيتی و انتظامی حکومت هستند  .8

ملت آذربایجان با آغوشی باز ازنيروهای باغيرت تورک که هنوز به اصالت خود . آذربایجان فرا می خوانيم

 .باور داشته و به آن احترا می گذارند استقبال خواهد نمود

ی ما ملت آذربایجان را همگام با دانشجویان به ادامه اعتراضات مدنی خود و بویژه برگزاری مراسم ميليون .9

ما هشدار می دهيم در صورت هرگونه ممانعت از حضور ملت آذربایجان در . در قلعه بابک فرا ميخوانيم

قلعه بابک و ادامه بازداشتها و تهدیدات امنيتی  ملت آذربایجان مراسم قلعه بابک را با قدرت بيشتر در 

 .ژیم می باشدداخل شهرها برگزارخواهد نمود و مسئوليت هرگونه عواقب آن راسا برعهده ر

از چندین سال گذشته امکان هر گونه فعاليت فرهنگی و سياسی از نخبگان و دانشگاهيان آذربایجان  .10

فعاليت سياسی و فرهنگی حق مسلم ملت و نخبگان و دانشگاهيان آذربایجان . سلب شده است

ه اند مجددا حکومت بایستی هرچه سریعتر پرونده گروهها و احزابی را که خواهان فعاليت بود. است

 .بررسی نموده و اجازه فعاليت رسمی به آنها داده شود

حرکت ملی آذربایجان یک حرکت کامال مدنی، دمکرت و صلح آميز بوده و هيچ طيف گروه و جناحی چه در  .11

 .داخل و چه در خارج حق مصادره آنرا ندارد

 روز هفتم خرداد صرفا با در پایان از همه دانشگاهيان و ملت آذربایجان می خواهيم که در مراسم .12

شعارهای تورکی و انگليسی با مضمون ملی هر گونه احتمال سو استفاده از حرکت ملی را با شکست 

 .مواجه سازند

  

  والسالم

  پنجشنبه چهارم خرداد یک هزارو سيصدو هشتاد و پنج

  گله جک بيزیمدیر

  
  خيلی مهم و فوری
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. د در مقابل مجلس شورای اسالمی رژیم به تکاپو افتاده استدر پی آماده شدن برای تجمع ميليونی هفتم خردا
ضمن دعوت به هوشياری از تمامی فعالين آذربایجان می خواهيم که با قدرت تمام در تظاهرات مقابل مجلس 

  .شرکت نمایند
 

 بر اساس اخبار دریافتی از یک منبع موثق جنبش دانشجوئی و آسمک چندین تن از فعالين دانشجوئی و حرکت
  .ملی در زنجان توسط اطالعات رژیم دستگير شدند

  
  زنجان   دستگيری نفر از فعاالن حرکت مللی آذربايجان در

يورش به مغازه آقای صفری در زنجان  امروز پنجشنبه چهارم خرداد ساعت يازده و ربع ماموران اطالعاتی با  
تا اين لحضه هيچ گزارشی از . ت زنجان برند اداره اطالعا ايشان را به همراه دو نفر ديگر دستگير کرده و به

  .نيست وضعيت اين افراد در دسترس
  اسامی افراد دستگير شده عبارتند از

  
  آقای بهروز صفری  .1
  آقای سعيد متين پور .2
 آقای جليل غنی لو .3
  

   زنگان–حرکت مللی آذربايجان 
  

 گله جک بيزمدیر
  

  .نجان و پارس آباد در جریان استبر اساس اخبار دریافتی هم اینک تظاهراتی در شهرهای ز
  

  قيام ملی آذربایجان در رسانه های ترکيه
  .برای اطالعات بيشتر مستقيما به لينک های زیر مراجعه کنيد

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/4465762.asp?m=1&gid=69 
http://www.vatanim.com.tr/root.vatan?exec=haberdetay&tarih=24.05.2006&Newsid=78466&Categor

yid=30 
http://www.sabah.com.tr/dun101.html 

http://www.aksam.com.tr/haber.asp?a=40992,5 
http://www.bugun.com.r/bugunhaber/yazdetaybugun.asp?id=57 

 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=188220 

http://www.zaman.com.tr/?hn=287801&bl=dishaberler&trh=20060524 
  
  

  :گفته می شود
  نام احتمالی سه شهيد قيام یکم خرداد در تبریز به این صورت باشد

 خليل افقی .1
 وحيد باورنيا .2
 جمشيد زنجان  .3
  
  

  به نقل از سایت اخبار روز
  آخرین خبرها از شهرهای آذربایجان 

  
حکومت با بعد از برگزاری دو تظاهرات بزرگ در روزهای اول و دوم خرداد در شهرهای تبریز و اروميه، • 

روز سوم خرداد، در . سازماندهی نيروهای وابسته به خود، به برگزاری تظاهرات های دولتی اقدام کرده است
تبریز تظاهراتی از سوی نيروهای وابسته به حکومت برگزار شد و قرار است روز پنجشنبه در شهر اروميه نيز 

ز ادامه ی بازداشت های فعالين سياسی در در همين حال خبرهای رسيده ا. تظاهرات مشابهی برگزار گردد
  ...شهرهای مختلف آذربایجان حکایت می کند 

   www.iran-chabar.de: اخبار روز
   ٢٠٠۶ می ٢۵  - ١٣٨۵ خرداد ۴  شنبه پنج
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  رها از شهرهای آذربایجانآخرین خب

بعد از برگزاری دو تظاهرات بزرگ در روزهای اول و دوم خرداد در شهرهای تبریز و اروميه، حکومت با 
روز سوم . سازماندهی نيروهای وابسته به خود، به برگزاری تظاهرات های دولتی اقدام کرده است

ت برگزار شد و قرار است روز پنجشنبه خرداد، در تبریز تظاهراتی از سوی نيروهای وابسته به حکوم
در همين حال خبرهای رسيده از ادامه ی . در شهر اروميه نيز تظاهرات مشابهی برگزار گردد

  بازداشت های فعالين سياسی در شهرهای مختلف آذربایجان حکایت می کند
   

رهای تبریز و اروميه، حکومت با بعد از برگزاری دو تظاهرات بزرگ در روزهای اول و دوم خرداد در شه: اخبار روز
روز سوم خرداد، در . سازماندهی نيروهای وابسته به خود، به برگزاری تظاهرات های دولتی اقدام کرده است

تبریز تظاهراتی از سوی نيروهای وابسته به حکومت برگزار شد و قرار است روز پنجشنبه در شهر اروميه نيز 
ن سياسی به دنبال توقيف روزنامه ی ایران و بازداشت دو تن از روزنامه ناظرا. تظاهرات مشابهی برگزار گردد

نگاران و همچنين محکوميت پی در پی مطلب مندرج در این روزنامه از سوی مقامات رژیم، برگزاری تظاهرات 
دولتی را از یک سو برای ایجاد جو ترس و وحشت در ميان مردم ناراضی و از سوی دیگر برای به دست گرفتن 

در همين حال خبرهای رسيده از ادامه ی بازداشت های فعالين سياسی . کنترل نارضایتی ها ارزیابی می کنند
  .در شهرهای مختلف آذربایجان حکایت می کند

به گزارش واحد اطالع رسانی کميته دانشجوئی دفاع از زندانيان سياسی عصر روز چهارشنبه، یک فعال 
در مياندوآب در روز گذشته، . شهر مياندوآب توسط نيروهای امنيتی دستگير شدسياسی به نام بهبود قليزاده در 

  .شاهين حسنی و جالل کودریلو توسط نيروهای اطالعاتی دستگير شده بودند
همچنين روز گذشته سه شنبه دوم خرداد، عباس لسانی یکی از فعاالن سياسی شناخته شده در آذربایجان، در 

وی دادگاه انقالب کليبر احضار شده و قرار بود امروز چهارشنبه در این دادگاه حاضر وی از س. اردبيل دستگير شد
  .شود

 در جریان تظاهرات روز سه شنبه دوم خرداد در   نفر ١٧خبر دیگری از شهرستان مرند حاکی است که بيش از 
 غالمرضا بابایی و مرند از جمله؛ علی اوجاق زاده ، حسين عليزاده، مهدی حسين زادگان، حامد محمودپور،

  .مسعود حبيب وند دستگير شده اند
 نفر توسط نيروی انتظامی و امنيتی در جریان ۵۴  پيش از این دادستان عمومی و انقالب تبریز از دستگيری 

یوسف فيروزی دادستان . های روز سه شنبه تبریز در اعتراض به توهين روزنامه ایران، خبر داده بود ناآرامی
ای صادر شده که طی چند روز  ب تبریز همچنين اعالم کرده است که حکم جلب و دستگيری عدهعمومی و انقال

  .دستگير خواهند شد
اظهارات دادستان عمومی و انقالب تبریز در حالی بر روی سایت خبرگزاری فارس رفت که خبرهای ارسالی از 

 دستگير شدگان در اختيار سپاه پاسداران تعدادی از.  تن دارد٣٠٠تبریز حاکی از دستگيری و بازداشت بيش از 
  .قرار دارند

 نفر از عامالن اصلی ١۵های روز سه شنبه  در ناآرامی: در اروميه نيز فرمانده نيروی انتظامی آذربایجان غربی گفت
  .اغتشاش دستگير شدند

   
  اروميه چهارشنبه نيز ناآرام بود

ی اجتماع اعتراض آميز مردم اورميه عليه سرکوب به گزارش سایت های خبری محلی، یک روز پس از برگزار
خواست ها و حقوق مردم آذربایجان، روز چهارشنبه نيز اجتماعات و درگيری های پراکنده ای در این شهر به وقوع 

پليس و نيروهای شخصی برخالف روز گذشته به شدت از برگزاری هرگونه تجمعی جلوگيری می . پيوسته است
  . استفاده کرده است  ک آور نيز برای متفرق کردن مردم پليس از گاز اش. کنند

در مقابل ساختمان استانداری و نيز . شهر بر اثر حضور نيروهای و نظامی امنيتی حالت امنيتی به خود گرفته بود
تجمع مردم در مقابل . نيروی انتظامی تعداد زیادی از نيروهای انتظامی و یگان ویژه ضد شورش تجمع کرده بودند

  .ستانداری و نيز در خيابان های عطایی، خيام و امام با برخورد شدید نيروهای انتظامی پراکنده شدا
   

  تظاهرات دولتی در تبریز
دو روز بعد از تظاهرات ده ها هزار نفری ناراضيان در تبریز، روز چهارشنبه از سوی ارگان های دولتی تظاهراتی در 

ی فارس اقشار مختلف مردم تبریز هم زمان با سوم خرداد روز آزاد سازی به گزارش خبرگزار. این شهر برگزار شد
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خرمشهر، در ميدان ساعت این شهر گرد هم آمده و بر ضرورت برخورد قانونی و قاطع مسئوالن با اهانت کنندگان 
  .به اقوام مختلف کشور تأکيد کردند

دی از اقشار مختلف مردم، فرماندهان ارشد های زیا براساس این گزارش، در راهپيمایی روز چهارشنبه که گروه
آموزان حضور داشتند، مردم پس از عبور از  جنگ تحميلی و رزمندگان دوران دفاع مقدس، دانشجویان و دانش

تبریز اجتماع » عمارت شهرداری«روی  های ایران در دست داشتند در روبه های شهر و در حالی که پرچم خيابان
یی خواستار برخورد قانونی و قاطع با توهين کنندگان به مردم آذربایجان و نيز کردند و با سردادن شعارها

  .گران اول خرداد تبریز شدند آشوب
در این تجمع محسن مجتهد شبستری نماینده ولی فقيه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، محمد کاظم 

  .ا حضور داشتند عاشور٣١معمارزاده استاندار آذربایجان شرقی و فرمانده لشکر 
رئيس دادگستری آذربایجان شرقی در این اجتماع با محکوم کردن اهانت به زبان و مردم آذربایجان از برخوردهای 

با این قبيل افراد : دار شده افکار عمومی خبر داد و گفت قانونی با سوءاستفاده کنندگان از احساسات جریحه
  .کند  دليل مصالح ملی و عمومی گذشت نمی  این زمينه بهشود و دستگاه قضایی در طبق قانون برخورد می
مردم آذربایجان، ایرانی هستند و سهم بسيار بزرگی در تاریخ سياسی، فرهنگی و : نجف آقازاده تأکيد کرد

تواند با تفرقه افکنی  شوند و دشمن نمی اند و جزو افتخارات ملی ایران محسوب می اجتماعی کشور ایفا کرده
ای ایرانی اختالف ایجاد کند و همه باید برای حفظ و تحکيم اتحاد در کشور دقت کرده و هوشيار ه بين قوميت

  .باشند
های امام راحل و انقالب اسالمی هستيم  ما به عنوان آذربایجانيان قهرمان، مدافعان راستين آرمان: وی اضافه کرد

بود و به کسی اجازه اهانت به آذربایجان و آذری و همواره با مقام عظمای والیت در بيعت بوده، هستيم و خواهيم 
  .ها و یا سوءاستفاده از احساسات پاک خود را نخواهيم داد زبان

در صورت هر گونه تعرض افراد فریب خورده و : رئيس دادگستری آذربایجان شرقی همچنين اظهار داشت
  .شود خورد میسوءاستفاده چی به اماکن عمومی و اموال مردم به شدت با مسببان آن بر

  .ها و استعمارگران است وحدت ملی رمز شکست ابرقدرت: آقازاده مردم را به حفظ وحدت دعوت کرد و افزود
ای ضمن تشکر از قوه قضائيه برای توقيف روزنامه ایران خواستار برخورد  راهپيمایان همچنين با صدور قطعنامه

  .روشن، سریع و قانونی با متخلفان شدند
جمهوری خواستند تا با حرکتی مشخص، خسارت عاطفی و روانی را که مردم آذربایجان به  از رئيسهمچنين آنان 

اند، جبران کرده و ملتی را که در طول تاریخ به غيرت و جان فشانی برای دین و  سبب چنين اهانتی تحمل کرده
  .کشور شهره هستند، از خود خشنود سازد

های انقالب اسالمی، شهيدان و امام  براز وفاداری خود به شعارها و آرمانتظاهرکنندگان ضمن ا«بنا بر این گزارش 
  .، دیگر قشرهای خطه آذربایجان را به هوشياری فراخواندند»راحل و مقام معظم رهبری

» آشوبگر اعدام باید گردد«و » آذربایجان اویاخدی، انقالبا دایاخدی«در بين شعارهای تظاهرکنندگان شعارهای 
  .شد شنيده می

  تظاهرات دولتی در اروميه برگزار می شود
  ای، از مردم اروميه دعوت  شورای هماهنگی تبليغات اسالمی آذربایجان غربی، روز چهارشنبه، با صدور اطالعيه

  .های استکبار جهانی، می نامد، روز پنجشنبه در یک راهپيمایی شرکت کنند  کرد برای خنثی کردن آن چه توطئه
استکبار جهانی و دشمنان اسالم و انقالب، : ای از آن به ایرنا ارسال شده، آمده است  نسخهدر این اطالعيه که

ای نادان، اقدامی موهن  که تاب دیدن وحدت ملت سلحشور ایران اسالمی را ندارند، بار دیگر به دست نویسنده
مردمی را به ای اعتراض خودجوش  مرتکب شدند که احساسات پاک هموطنان را خدشه دار نمود و عده

  .انتقامجویی از نظام اسالمی بدل نمودند
مردم آگاه و فهيم اروميه، با برگزاری راهپيمایی عظيم خود، ضمن محکوم نمودن هتاکان : افزاید این اطالعيه می

  .به ملت و اقوام دلير ایران، شعور سياسی خویش را در حفظ وحدت اسالمی، به منصه ظهور خواهند رساند 
   

  بازداشت شدندشصت نفر 
های اخير در حمایت از آذری زبانان   تن در هر یک از ناآرامی۶٠فرمانده نيروی انتظامی از دستگيری حدود : آفتاب

سردار اسماعيل . در این ميان تعدادی از ماموران انتظامی و تعدادی از هموطنانمان مجروح شدند: خبر داد و گفت
فرماندهی » فجر«با بسيج که در مجموعه فرهنگی ــ ورزشی احمدی مقدم در حاشيه همایش تعامل پليس 

انتظامی استان تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران مدعی شد فرصت طلبان در پی انتشار این کاریکاتور قصد 
  .های در نقاط مختلف کشور از جمله تبریز و اروميه به وجود آمد موج سواری داشتند و بر این اساس ناآرامی

البته تعداد زیادی از این افراد : های دیروز و امروز خبر داد و گفت  طی هر یک از ناآرامی۶٠ تا ۵٠تگيری وی از دس
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های در  اند و این در حاليست که تعدادی از ماموران انتظامی و هموطنانمان طی ناآرامی تا پایان روز آزاد شده
  .تبریز مجروح شدند

  
ها هيچ  این ناآرامی: يمایی نيز در تبریز در حمایت از آذری زبانان، تصریح کردفرمانده ناجا با اشاره به برپایی راهپ

  .ای به همراه نداشته است کشته
  
  
  
   
  

  پاسخی به مقاله اعالم وضعيت زرد قومی رسول جعفریان
  .مگر تورکها هم قرآن ميخوانند

  قایالی ارسالن تکه
ه است سالهاست که به تحریف تاریخ تورکان ایران رسول جعفریان که اکنون به شيخ المورخين حوزه تبدیل شد

این روحانی و مورخ شوونيسم که یکی از دست پروردگان سپاه است و از سپاه به حوزه آمده است تا . پرازد می
آنجا که توانسته واقعيتهای تاریخی ایران را به نفع فارسها تغيير داده و کار را بدانجا رسانده است که تمامی 

اریخی شاهرود یکی از مناطق گمنام آذربایجان را به پای شهر شاهرود خراسان که شهری نوپاست افتخارات ت
جعفریان که قبل از . اند ثبت کرده است و فضالی تاریخ پژوه آذربایجانی حوزه قم بارها این مسئله را متذکر شده

حليل مسائل قومی ایران روی آورده و این در سایت بازتاب عليه بابک چيزهایی نوشته بود اکنون به زعم خود به ت
آذربایجان را جزء الینفک ایران و عدم وابسته به کشور ترک ترکيه دانسته و در نهایت تنها توهين به تورک زبانها را 
عامل قيام مردم تورک ایران دانسته است و از نهادهای فرهنگی خواسته است که جلوی این مسئله گرفته 

 توصيه ایشان بهت زده شدم چرا که ایشان خود در زمره کسانی است که در مجالس بنده واقعا از این. شود
برای نمونه هفت هشت . گوید و حتا در مجامع عمومی هم از این کار باکی ندارد خصوصی عليه ترکان جوک می

نفرانسی دارد ماه پيش یکی از دوستان تلفنی به بنده خبر داد که خانمی از ترکيه در یکی از مراکز فرهنگی قم ک
  ...در رابطه با مسائل فرهنگی تورکيه در حيطه نسخ خطی و تاریخ و 

خانم دوغان . بنده نيز فرصت را غنيمت شمرده و برای استفاده از سخنان خانم دوغان به آن مرکز فرهنگی رفتم
کی را نيز به حضار داد یک قرآن ترجمه شده به تر در حين سخنرانی خود که کتابهای مختلف را به حضار نشان می

که البته با جواب سریع » مگر ترکا هم قران ميخون«جعفریان با وقاحت تمام از ميان جمعيت پرسيد . نشان داد
و هم او بعد از جلسه از این که مرکز فرهنگی سازمان کنفرانس اسالمی در ترکيه . بنده سر جای خود نشست

  .شود انتقاد نموداست و اکثر کتابهای این سازمان به ترکی چاپ مي
ای به زبان ممنوع مردم تورک ایران اشاره نکرده است و نيز  گفتنی است جعفریان در مقاله اخير خود هيچ اشاره

 سال گذشته یک جریان خط دهی شده در قم طالب تورک را از تمامی مراکز 15اشاره نکرده است که در طی 
زندرانی و فارس زبانهای شهرهای کویری را جایگزین آن  ما–فرهنگی و هنری بيرون رانده و دو عنصر شمالی 

  . نموده است
 

  )مشکين شهر(خبر مهم از خياو

  

براساس اخبار دریافتی از ساعت هفت عصر امروز چهرم خرداد پنج هزارتن از اهالی مشکين شهر باتجمع در 

ا قصد داشت که مردم را متفرق پليس در ابتد. ميدان اصلی این شهر برعليه شونيزم فارس به تظاهرات پرداختند

  .تظاهرات همچنان ادامه دارد. کند اما با افزایش مردم بویژه جوانان و زنان و دختران از عملکرد خود پشيمان شدند

  :شعارهای مطرح شده عبارتند از

  اوز دیليميزده مدرسه مدرسه

  فارس دیلينه چونن دئييل تورکون دیلی اوله ن دئييل

  ارسداندا بی شرف دیرف  هرکس کی بيطرف دیر

  .کسبه شهر به حمایت از تظاهرکنندگان مغازه های خود را بسته اند

  

  همچنين از نقده خبر ميرسد
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از . در نقده ملت تورک مقابل فرمانداری شهر تجمع نمو ده اند، پليس بر روی اهالی بيگناه آتش گشوده است

مردم عصبانی در مقابل فرمانداری در . نيستتعداد زخمی ها و شهيدان احتمالی اطالعات دقيقی در دست 

  .واکنش به حمله پليس خودروهای دولتی مقابل ساختمان فرمانداری را به آتش کشيده اند

  

 نهضت ملي ضد آپارتايد ملت اذربايجان با قدرت ادامه دارد 

   

  تظاهرات در زنجان         -

 خيابانهاي مرآزي   شنبه 5ته اين شهر ، از عصر تورك زنجان به رغم بازداشت سه تن از فعالين برجس مردم 

آنها خواهان رسمي شدن زبان تورآي در . شهر را به تصرف خود دراورده و شعارهاي ضد آپارتايد سر مي دهند

  . سراسر ايران و برابر حقوق فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي تورآها در همه جوانب با فارس زبانها هستند

  

  . آقايان متين پور و غني لو صفري ازاد شده اندالزم به ذآر است آه 

  )پارس اباد(موغان شهر         - 

 هزار نفر از مردم غيور موغان با حضور در خيابانهاي مرآزي اين 10 تا 8 بعد از ظهر بين 6 شنبه از ساعت 5عصر 

در . د همه اذربايجان بودشعارهاي مغان تكرار شعارهاي ضد آپارتاي. شهر بر عليه شوونيسم فارس فرياد آشيدند

نيز خواهان رسمي  مغان . و شهروز ميرزائي به همراه چند تن ديگر بازداشت شده اند اين تظاهرات سيامك 

  .شدن زبان تورآي در سراسر ايران هستند

  . اخبار تكميلي ارسال خواهد شد

  زنوز و يامچي         - 

گزارش . ي زونوز و يامچي نيز وارد تظاهرات ضدآپارتايد شده اندبعد از تظاهرات بزرگ مردم تورك مرند، اينك بخشها

اهالي فرياد .  شنبه در معابر عمومي در حال اعتراض هستند5مي شود آه در اين شهرهاي نيز مردم از عصر 

  .به استعمار آذربايجان پايان دهيد مي آشند 

  اهر         - 

منتظر . يز در اين شهر به تظاهرات ضد آپارتايد پرداخته اندن همزمان با شهرهاي آذربايجان، اهالي شجاع اهر 

  . خبرهاي جديدي از اهر هستيم

    

  روزنامه هاي عصر آزادي و حيدر بابا در تبريز توقيف شدند 

از روز گذشته روزنامه هاي عصر آزادي و حيدر بابا در تبريز به دليل انتشار اخبار وقايع اخير آذربايجان توقيف شده 

  . اند

   

  تهران در التهاب است 

نيروهاي مذآور از . انتظامي چشمگير است اين شهر حضور نيروهاي  از تهران خبر مي رسد آه در معابر عمومي 

  . امكان شورش تورآهاي تهران خبر داده اند

 نهضت ملي ضد آپارتايد ملت اذربايجان با قدرت در تداوم است 

 
  ی فارس زبانمروری بر مطالب و اخبار رسانه های داخل

آنچه که در این نوشته ها جلب توجه می نماید اینست که روزنا مه نگاران و روشنفکران مزدور فارس نه اینکه 

آنها با بی شرمی تمام ملت سی ميليونی . نمی توانند بلکه مطلقا نمی خواهند که ملت آذربایجان را درک کنند
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" یا گوش آنها صدای خروشان این ملت را که فریاد می زند گو. تورک را تحت عنوان آذری زبانها خطاب می کنند

مطالب مطرح شده در زیر ملت شریف آذربایجان و دانشجویان آذربایجانی . را نمی شنوند" هارای هارای من تورکم

ظاهرا اینها هرگز نمی خواهند وجود و حضور این ملت تورک . را در مسير مبارزه ملی خود مصصم تر می کند

ملت نجيب آذربایجان به قدری تا بحال با طما نينه و با اخالق با اینها برخورد نموده است که . ا قبول کننداکثریت ر

این آقایان تنها زمانی صدای ما را خواهند شنيد که دیگر مجالی برای عذر . آقایان دچار سو تفاهم شده اند

 حضوری پرشکوه و مدنی صدای مظلوم این ملت بایستی با. خواهی و قبول خواسته های ما نخواهند داشت

حضور ميليونی در مقابل مجلس . این ملت بایستی خون شهيدان خود را پاس بدارد. خود را به تمامی دنيا برساند

اینبار صدای پرشکوه ما اخبار و . شورای اسالمی در هفتم خرداد ضربه بسيار بزرگی به شونيسم خواهد زد

در شرایطيکه بيش از نصف جمعيت ساکن . در جهان از اعتبار ساقط خواهد نمودنوشته های انحراف آميز آنها را 

امروز روز حساس و تاریخی . در تهران تورک می باشد در این تظاهرات بایستی چندین ميليون انسان شرکت کند

به هر آذربایجانی بی احساس و بی مسئوليت با بی تفاوتی خود بی احترامی بزرگی . برای آذربایجان است

زبان سی ميليون تورک بایستی به . ما طرفدار صلح، آرامش و آزادی هستيم. شهدای آذربایجان خواهد نمود

آذربایجان دیگر نمی خواهد . زمان تحقير و تحميق ميليتها سپری شده است. عنوان زبان رسمی شناخته شود

 بزبان تورکی و اعطای حق تعيين آذربایجان تنها یک چيز می خواهد و آنهم رسميت بخشيدن. سر ایران باشد

  .سرنوشت

  جنبش دانشجوئی آذربایجان

  .گله جک بيزیمدیر

  

در برخی شهرهای استان  اعتراض آميز نسبت به انتشار یک کاریکاتور در روزنامه دولتی ایران : راديو فردا

شنبه این تظاهرات شدت پارس آباد از عصر پنج در مشکين شهر، نقده و. آذربایجان روز پنجشنبه نيز ادامه یافت

 رادیو فردا روزنامه نگار در ایران در مصاحبه با پيمان پاکمهر .مواجه شد پيدا کرده و با برخورد ماموران انتظامی

   :می گوید

بيشتر شده و ) پنجشنبه(نقده از عصر امروز  درگيری ها در شهرهای پارس آباد، مشکين شهر و :پيمان پاکمهر

هزاران تن تجمع کردند از حوالی ساعت چهار و پنج جلوی فرمانداری  در شهر پارس آباد. تا کنون ادامه داشته

 تجمع کنندگان خشمگين در پارس. فرماندار وقتی آمد سخنرانی کند، مانع سخنرانی او شدند حضور یافتند که

اما امروز . شيدندک آباد حمله کردند به بانک ها و مراکز خصوصی و صندوق قرض الحسنه قوامين را نيز به آتش

هزاران تن در ميادین . استان اردبيل بود عصر اوضاع در مشکين شهر خيلی شدیدتر و وخيم تر از سایر شهرهای

ابتدا این تجمع آرام بود، ولی در ساعات پایانی عصر . آتش کشيدند شهر تجمع کردند، دفتر روزنامه ایران را به

شش به بعد آغاز شد به طوری که به سوی ساختمان فرمانداری مجددا درگيری از ساعت  خشنتر شد و یکباره
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در مشکين  .با پرتاب سنگ شيشه های فرمانداری را شکستند. مجاور اداره اطالعات است نزدیک شدند که

آقای احمدی نژاد را نيز به باد  شهر بيشتر عليه دولت شعار می دادند و خواهان استعفای صفار هرندی بودند و

افزوده شد و به درگيری بين پليس و مردم انجاميد که گفته  در ساعات پایانی این درگيری ها کمی. ندانتقاد گرفت

و همچنين مشکين شهر دستگير شدند و با اتوبوس به مراکز امنيتی و انتظامی  می شود تعدادی در پارس آباد

شهرداری و  مام به سمت خيابانهمچنين در نقده هم ساعت حدود پنج هزاران تن از طرف ميدان ا .منتقل شدند

درگيری پيش آمد و وقتی فرماندار برای  در آنجا یگان ویژه راه را بسته بود و. در نهایت اداره ارشاد حرکت کردند

شدند و شنيده شده که اتومبيل فرماندار را نيز مورد حمله  سخنرانی در جمع مردم حاضر شد، مانع سخنرانيش

صدای . اندند و پليس هم برای متفرق کردن مردم از گاز اشک آور استفاده کردهرس قرار دادند و به آن آسيب

مجروح شدند و  تير هوایی نيز در این شهر شنيده شده که گفته می شود تعدادی هم در این درگيری ها شليک

  .هم اکنون نيز تعدادی از مردم در مقابل بيمارستان شهر نقده تجمع کردند

    تهران-ن رگزاري دانشجويان ايراخ

 سياسي :سرويس

زبان خواست در چهارچوب روشهاي  دانشجويان ترك اي از شهروندان و در اطالعيه) طيف عالمه(دفتر تحكيم وحدت 

خواه را هدف  زدن به اختالفات، وحدت داخلي جريانات دموکراسي مدني مواظب جريانات مشکوک که با دامن

  .اند باشند گرفته

، در اين اطالعيه با محكوم آردن اهانت به ترک )ايسنا(ايران  بر خبرگزاري دانشجويانبه گزارش گروه دريافت خ

واقعيت اين است که مفهوم : دار شدن احساسات هموطنان ترک زبان، آمده است جريحه ها و با اشاره به زبان

حقوق بنيادين و  تعدم رعاي. هاي معزز ايراني نيست ها و قوميت ملي جدا از حفظ هويت شهروندي اقليت امنيت

ناپذيري بر پيکره هويت  ضربات جبران بر آورده نشدن مطالبات اوليه قومي که حق طبيعي هر شهروندي است،

  .ملي و ميثاق داخلي و تماميت ارضي خواهد زد

هرگز فراموش نکرده ایم روزهایی را که این آقایان در دانشگاههای آذربایجان مار را به پان تورکيسم 

از یاد نبرده ایم روزهایی را که این آقایان همگام با شونيزم حکومتی فارس در . نمودندمحکوم می 

از یاد نبرده ایم روزهائی . مقابل مراسم های فرهنگی و مدنی دانشجویان سنگ اندازی می نمودند

را که در جلسات پرسش و پاسخ سواالت ملی دانشجویان آذربایجان را طرح ننموده و در سطل 

 را، روزی را که در آن اعضا دفتر 1374 اردیبهشت 19هنوز از یاد نبرده ایم . ی انداختندآشغال م

تحکيم وحدت در دانشگاه تبریز همگام با نيروهای امنيتی و به عنوان شاخه دانشجوئی آنها به سوی 

جنبش . دیگر دوران تحميق آذربایجان سپری شده است. دانشجویان آذربایجانی حمله می بردند

ملت آذربایجان تا . شجوئی آذربایجان و ملت مبارز آن نيازی به نصيحتهای متمدنانه آقایان ندارددان

  .زمانيکه به حقوق خود دست نيافته به مبارزه خود ادامه خواهد داد

  گله جک بيزیمدیر

  .روزنامه ايران .فرهنگي .داخلي
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روزهاي اخير پرده از  هاي مستحكم ملي و مذهبي وجود دارد در يك خطاي مطبوعاتي و واآنشي آه در ان ريشه
وفاداري مردم اين سرزمين اعم از آذري ، آرد ،  ار ديگر بر هشياري ودسيسه دشمنان ايران اسالمي آنار زد و ب

   تاآيد آرد .... بلوچ ، ترآمن ، عرب ، لر ، فارس و

بيست و دوم ارديبهشت در آاريكاتوري در  شود جمعه آه با تيراژ محدودي در آشور منتشر مي" ايران جمعه  "
  . يران در تيراژ وسيع از غفلت پيش امده پوزش خواستروزنامه ا بخش آودآان خود دچار خطايي سهوي شد آه

از اين خطاي سهوي  در سوي ديگر ماجرا هموطنان آذري زبان احساسات پاك و ملي خود را آه ناشي از رنجش
  . حساسيت داشت اي بود نشان دادند آه اگر غير از اين بود جاي نگراني و رسانه

آند و با هوشياري  نمي م ايران از آنار هيچ خطايي به سادگي عبوراين احساسات نشان داد ملت فرهيخته و فهي
تحكيم و يكپارچگي سرزمين ايران با وجود اقوام  شايد رمز. شود  خود مانع از تحقير ايرانيان از هر قوميتي مي

  .هاي مختلف ، همين هوشياري و حساسيت بجا باشد ميان قوميت آميز مختلف و برقراري زندگي مسالمت

درك . همدلي ايرانيان است   انچه در اين روزها بيش از پيش اشكار شد ، ضعف فهم بيگانگان از درك وحدت واما
  .گرديد آه به رغم هدفمند بودن ، ناشيانه جلوه آرد هايي ها و تحليل ناآافي انان از اين شرايط منجر به واآنش

هاي فرهنگي و زباني و  تفاوت ها و دامن زدن به تدانند آه ايجاد اختالف ميان قومي مردم اقصي نقاط ايران مي
هاي مختلف دولتي ، بطور جدي در دستور آار  بخش تالش براي بزرگنمايي مطالبات صنفي و نارضايتي از عملكرد

  . و مرج در ايران است قدرت هاي غربي براي ايجاد شكاف و هرج

هاي  رغم انكه اينگونه شيوه مردم خنثي شده اما بههاي مختلف بروز يافته اما با هوشياري  اين دسيسه در زمان
  . هاي غربي است مايه اميد برخي دولت تكراري و فاقد آاربرد ، اثر خود را از دست داده همچنان

اي غرب با پيشتازي  مجموعه رسانه از اغاز اجتماعات اذري زبان در اعتراض به آاريكاتور هفته نامه ايران جمعه ،
 اساس خود را مطرح ساختند هاي تكراري و بي و ارزيابي ها سي و صداي آمريكا تحليل بي  بيهايي همچون رسانه

" متزلزل شدن حاآميت  " و" شرايط در آستانه انفجار " ، " نارضايتي گسترده عمومي " هايي همچون  عبارت .
يد به اميدهاي دست نيافتني شود تا شا طرح مي ها بارها از زبان به اصطالح تحليلگران و صاحبنظران اين رسانه

  . خود نزديك شوند

يكپارچگي نظام جمهوري  ها امروز در برابر تظاهرات گسترده مردم تبريز آه در دفاع از وحدت و همين رسانه
  .طرفي در خبر را فراموش آردند بي اسالمي ايران بود ، سكوت نمودند و در اينجا اصل صداقت و

اسالمي اشكار است و  هاي خبري داخلي آه ضديت انان با نظام جمهوري سايتها ، برخي  در آنار اين رسانه
بيگانگان پرداختند و چنان وانمود آردند آه  دانند به همكالمي با خود را منجي دمكراسي و حقوق ملت مي

نشين آشور را فرا گرفته است اما زهي خيال  مناطق اذري شورش و قيام سراسري عليه جمهوري اسالمي ،
 هاي گسترده خود آه براي بيان آذربايجان شرقي و غري در دو روز اخير در راهپيمايي ل آه مردم ترك زبانباط

ايران تاآيد آردند و  ها و آرمان هايشان برگزار شد بر پيوند ناگسستني خود با نظام جمهوري اسالمي خواست
  . حرآات مشكوك فرصت طلبان را محكوم نمودند

اروميه ذوق زده شده بودند  ناسنامه و مشكوك ان چنان از وقايع چند روز گذشته تبريز وهاي خبري فاقد ش سايت
غافل از اين آه مردم ايران زمين اعتمادي به آالم و  هاي بيگانه نيز جلوتر رفتند آه حتي در مواردي از رسانه

  .سخن انان ندارند

  چند خبر از بی بی سی 

  شود الباتی که روز به روز انباشت می مط: اعتراض قومی و دانشجويی در ايران
 احمد زيدآبادی

  کارشناس مسائل سياسی ايران

تظاهرات آذريهای ايران در اعتراض به چاپ کاريکاتوری در روزنامه دولتی ايران و بروز درگيری و تشنج در کوی 
 علوم سياسی اين دانشگاه تهران در اعتراض به بازنشسته کردن اجباری شماری از استادان باسابقه حقوق و

  . کاران حاکم بر ايران را غافلگير کرده است دانشگاه، محافظه
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از آغاز جنبش اصالح طلبی در ايران، محافظه کاران هر نوع اعتراض عمومی به سياستهای جاری کشور را به 
ص اصالح طلب  دادند و بر اين تصور بودند که اگر نيروهای شاخ اصالح طلبان نسبت می" تحريک آميز"اقدامهای 

  .مهار و منزوی شوند، به تبع آن، اعتراضهای سياسی و اجتماعی در ايران نيز به پايان خواهد رسيد

 کاران مطمئن شدند که   نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال گذشته، محافظه با پيروزی محمود احمدی
 ای از ثبات  دور شدن آنها از قدرت، دورهاستراتژی آنها در جهت منزوی سازی اصالح طلبان به ثمر نشسته و با 

  .سياسی در انتظار جامعه ايران خواهد بود

 آميز در استانهای سيستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان و  وار حوادث خشونت اما اينک با بروز سلسله 
ملی نشده آذربايجان و گسترش اعتراضهای کارگری و دانشجويی، نه فقط ثبات مورد نظر محافظه کاران ع

اعتنايی دولت ايران به مطالبات انباشت شده اقشار  است، بلکه اغلب کارشناسان بيم دارند که با ادامه بی 
مختلف اجتماعی و استفاده از ابزارهای امنيتی برای مقابله با معترضان، جامعه ايرانی دستخوش آشوبهای 

  .غيرقابل کنترل شود

آميز چه در دوران معروف به اصالحات و چه در روزهای اخير را می  نت در واقع، بروز برخی از اعتراضهای خشو
  . های سياسی و اجتماعی نسبت داد توان در درجه نخست به نوع درک و نگاه جناح محافظه کار ايران از پديده 

محافظه کاران ايران در تمام طول دوران رياست جمهوری محمد خاتمی اصوًال منکر واقعی بودن هر نوع 
خواست عمومی برای کسب حقوق برابر شهروندی، آزادی، دموکراسی، امنيت قضائی و مشارکت در امور در

دادند و مسبب وضع نابسامان  مردم تقليل می " وضع معيشتی"سياسی بودند و تمام مشکالت کشور را به 
  .کردند اقتصادی را نيز اصالح طلبان معرفی می 

اعتنايی به  ، محافظه کاران پس از تسخير تمام نهادهای حاکم، راه بی با چنين نگاهی به مسائل جامعه ايران
مطالبات قومی، سياسی و فرهنگی جامعه را در پيش گرفتند و در عين حال با عزل و نصبهای وسيع در 

  .دانشگاهها در جهت اهداف سياسی خود، زمينه تحريک دانشجويان را فراهم آوردند

  . اعتراضهای کارگری، قومی و دانشجويی بروز پيدا کرده استاعتنايی اينک در نتيجه اين بی 

پرسشی که اکنون مطرح است اين است که آيا اعتراضهای اخير موجب تجديد نظر محافظه کاران در رفتارشان 
  خواهد شد؟

تحريکات اصالح "برخی رسانه های متعلق به محافظه کاران در روزهای اخير اعتراضهای دانشجويی را به آنچه 
، گو اينکه همين لحن را در " گيرند از خارج خط می" نامد نسبت داده اند که به زعم آنها  می" طلبان افراطی

  .گيرد برخورد با اعتراض آذريها به دليل حساسيت موضوع به کار نمی 

 سردبير و و بازداشت) روزنامه ايران(در پاسخ به اعتراض جمعيت آذری، دولت اقدام به توقيف روزنامه ارگان خود 
  .کاريکاتوريست مشهور آن کرده است

 کند و چه آنجا که  در واقع نوع برخورد حکومت با معترضان، چه آنجا که دانشجويان را تحريک شده معرفی می
کند، هيچکدام اصولی به نظر   نگاران را بازداشت می  ای را توقيف و روزنامه برای فرو نشاندن اعتراضها، روزنامه

  . افزايد اگر اين رويه ادامه يابد، احتماًال فقط بر التهاب فضای سياسی می رسد و  نمی

اعتنايی به مطالبات اجتماعی از سويی و پيشگيری از ايجاد هر نوع تشکيالت مستقل سياسی برای جذب و  بی

 گشايد بلکه صرفًا به مطالبات عادی صورتی افراطی داده و  هدايت اقشار معترض، نه فقط مشکلی نمی

  . کشاند  آميز و شورشگری می اعتراضها را نيز از قالب مدنی خود خارج کرده و به راههای خشونت

  بی بی سی
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  ريشه های قومی يا انعکاس نارضايی عمومی در کشور: داليل نا آرامی در تبريز
  صادق صبا

  تحليلگر مسائل ايران در بی بی سی

ن نا آرامی گسترده بين مردم آذربايجان ايران روزنامه دولتی دولت ايران در اقدامی غيرمنتظره برای خاموش کرد
گذشته خشم آذری های کشور را ) سيزدهم مه( ارديبهشت 22را که با چاپ کاريکاتوری در روز جمعه " ايران"

  .برانگيخته بود موقتًا تعطيل کرد

روزنامه رسمی کشور محمدحسين صفار هرندی، وزير ارشاد و فرهنگ اسالمی که وزارتخانه او ناشر اين 
است، با حضور در تلويزيون سراسری کشور از مردم آذربايجان عذرخواهی کرد و کاريکاتوريست روزنامه هم که 

  . سوسکی را به تصوير کشيده بود که به زبان آذری سخن می گفت ستگير شده است

  در چيست؟نا آرامی گسترده در تبريز اين پرسش اساسی را مطرح می کند که ريشه های آن 

آيا اعتراض اصلی هزاران نفری که روز دوشنبه به خيابان های تبريز ريختند اين بود که به آنها به عنوان آذری 
  اهانت شده يا اينکه اين تظاهرات نشانه نارضايی عمومی در کشور است که رنگ قومی به خود گرفته است؟

شابهی در مناطق ديگر کشور است که در آنها اقليتهای در ظاهر، قضيه نا آرامی در تبريز در ادامه رويدادهای م
  . قومی يا مذهبی زندگی می کنند

در ماههای اخير اقدامات مسلحانه بلوچ ها افزايش يافته و آنها در دو اقدام جداگانه در بلوچستان و کرمان با 
  .بستن جاده حدود چهل نفر را کشته اند

 کنند در چند ماه گذشته بمب هايی منفجر شده که تلفات جانی در خوزستان نيز که اعراب ايرانی زندگی می
  .به همراه داشته است

  . شهرهای کردستان ايران و حتی کرمانشاه نيز اخيرًا شاهد اقدامات خشونت آميز بوده است

انستند و در رويداد اخير نيز قضيه با چاپ کاريکاتوری در روزنامه ايران آغاز شد که آذري ها آن را توهين به خود د
  . در اعتراض به آن به خيابان های تبريز آمدند که منجر به درگيری با نيروهای انتظامی شد

ولی به رغم ظاهر قضيه نمی توان نا آراميهای اخير در مناطق اقليت نشين ايران را دارای ريشه های مشابه 
  .دانست

شکيل می دهند و مثل اکثريت مردم ايران آذری ها حدود بيست و پنج درصد جمعيت هفتاد ميليونی ايران را ت
  .شيعه مذهب هستند

آذری ها در دولت ايران و در ارتش کشور حضور قابل توجهی دارند و بسياری از تجار مهم کشور و از جمله در 
  .بازار تهران آذری اند

  . ه ايران ادغام شده اندبسياری از اديبان، شاعران و دانشمندان کشور اهل آذربايجانند و اصوًال آذری ها در جامع

استان های آذربايجان ايران گرچه مناطق فقيرنشين دارد و بسياری از مردم اين منطقه مجبورند برای يافتن کار 
به نقاط ديگر کشور بروند ولی آذربايجان در مقايسه با بلوچستان يا کردستان جزء مناطق فقير کشور محسوب 

  . نمی شود

ذری ها در جامعه ايران، روشنفکران و بسياری از مردم اين منطقه از تبعيض فرهنگی ولی با وجود موقعيت مهم آ
  .گاليه دارند و از اينکه فارس زبانان در لطيفه های خود آذری ها را سخره می کنند ناراضی اند
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با بنابراين موقعی که روزنامه رسمی کشور مطلبی اهانت آميز در باره آنها منتشر می کند طبيعی است که 
  . توجه به اين زمينه نارضايی مردم دست به اعتراض می زنند

ولی برخی از کارشناسان معتقدند که در آذربايجان نيز مثل مناطق ديگر کشور بسياری از مردم از سياست 
های کلی دولت جمهوری اسالمی ناراضی اند و آنها از هر فرصتی استفاده می کنند که خشم خود را نشان 

  . دهند

ولت ايران معموًال نا آرامی در مناطق اقليت نشين کشور را به سياستهای دشمنان خارجی ايران ربط می ولی د
دهد و بخصوص آمريکا و انگلستان را متهم می کند که به توجه به مناقشه هسته ای ايران درصدد دامن زدن به 

  . برخورد قومی و مذهبی در کشورند تا حکومت را از درون تضعيف کنند

ته مهم ديگر اين است که برخی از روزنامه های محافظه کار انتقاد کرده اند که چرا مردم آذربايجان برای نک
نشان دادن اعتراض خود به چاپ اين کاريکاتور در مواردی دست به خشونت زده و مثًال دفتر روزنامه ايران را در 

  . بعضی شهرها به آتش کشيده اند

  .ت ايران حتی اعتراضات مسالمت آميز را تحمل نمی کنديک پاسخ شايد اين است که دول

از سوی ديگر مردم ايران در دوره حکومت اسالمی راههای ديگر اعتراض را از رهبران سياسی کشور ياد نگرفته 
اند و کارشناسان می گويند دولت جمهوری اسالمی هم در اين سالها در موارد متعددی هر گاه به موضوعی 

اداران خود را تشويق به اقدامات خشونت آميز کرده است که آخرين نمونه آن اعتراضات به اعتراض داشته هو
  .چاپ کاريکاتوری در دانمارک است که در آن به پيامبر اسالم توهين شده بود

  

  بی بی سی 
  

  مرز شوخی با حساسيتهای قومی تا کجاست؟
ادی از ترک زبانان ايران را برانگيخته انتشار کاريکاتوری در هفته نامه ايران جمعه اعتراض شمار زي

  .که آن را دارای مضمونی توهين آميز نسبت به زبان مادری خود دانسته اند

اين کاريکاتور در گوشه ای از صفحه کودک و نوجوان هفته نامه ايران جمعه و طی مطلبی با ادبيات کودکانه با 
محتوای آن ارتباطی با مسائل حساسيت چاپ شده که " چه کنيم که سوسکها سوسکمان نکنند"عنوان 

  .برانگيز قومی ندارد

  .مسئوالن هفته نامه نيز بارها تأکيد کرده اند که هدف از اين کاريکاتور اهانت به ترک زبانان نبوده است

د عمل با اين حال اعتراض ترک زبانان ايران به اين کاريکاتور تا آنجا باالگرفته که مجلس و قوه قضائيه ايران نيز وار
شده اند، روزنامه ايران توقيف و سردبير ايران جمعه و کاريکاتوريست آن بازداشت شده اند، نمايندگان مجلس 

  .نيز قصد استيضاح وزير ارشاد را دارند

ترک زبانان ايران که درصد قابل توجهی از جمعيت اين کشور را تشکيل می دهند همواره نسبت به برخی از 
ب طنز و شوخی با زبان و فرهنگ آنان می شود ابراز نارضايتی کرده اند و آگاهان بر اين برخوردهايی که در قال

عقيده اند که حرکتی اعتراضی کنونی ميان ترک زبانان ايران را نبايد به حساب واکنش به چاپ يک کاريکاتور در 
د کرد که طی گذر صفحه کودک و نوجوان يک هفته نامه گذاشت بلکه بايد آن را سربازکردن زخمی قلمدا

  .سالهای دراز متورم و چرکين شده است

سرزمين ايران در سراسر تاريخ خود زيستگاه قوميتهای مختلف با زبانهای گوناگون بوده و اين قوميتها هزاران 
  .سال در قالب ملتی واحد با يکديگر همزيستی داشته اند
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ظر گرفتن جايگاه ايران در منطقه و مسائلی که پيش اکنون با توجه به معادالت و وضعيت دنيای معاصر و با در ن
  روی اين کشور وجود دارد، برانگيخته شدن حساسيتهای قومی در ايران را چگونه ارزيابی می کنيد؟

  سایت اخبار روز

  پيرامون اعتراضات اخير مردم آذربایجان 

  درد بزرگ و مشترک همه ی مردم ایران استبداد و دیکتاتوری است 
  

رد و غبار بحرانی که حکومت ایران با همدستی سایر بنيادگرایان اسالمی در کشورهای عربی و هنوز گ• 
بر پا کرده بود، فرو نخوابيده است، که بحران آفرینان خود » کاریکاتورهای محمد«مسلمان نشين، در مورد 

  ... ای که حکومت شيوه. درگير بحران دیگری شده اند که باز ظاهرا از یک کاریکاتور منشاء گرفته است

   www.iran-chabar.de: اخبار روز
  

   ٢٠٠۶ می ٢۴  - ١٣٨۵ خرداد ٣  چهارشنبه
  

هنوز گرد و غبار بحرانی که حکومت ایران با همدستی سایر بنيادگرایان اسالمی در کشورهای عربی و 
بر پا کرده بود، فرو نخوابيده است، که بحران آفرینان خود » محمدکاریکاتورهای «مسلمان نشين، در مورد 

شيوه ای که حکومت گران در . درگير بحران دیگری شده اند که باز ظاهرا از یک کاریکاتور منشاء گرفته است
تهران برای فرونشاندن این بحران پيشه ساختند، همان شيوه ای است، که به کشورهای غربی در جریان 

توقيف روزنامه ها و بگير و ببند روزنامه نگاران و در یک کالم محدودیت های : شين توصيه می کردندبحران پي
  . بيشتر برای آزادی بيان و گفتار و نوشتار

  
اعتراضاتی که عليه چاپ کاریکاتور و مطلبی طنزآميز و توهين کننده، در یک هفته ی گذشته روی داد، تا 

ا محدود مانده بود، حکومت را نه به فکر توقيف روزنامه و دستگيری روزنامه زمانی که در چارچوبه دانشگاه ه
اما وقتی شهر بزرگ تبریز به اعتراض . »هموطنان آذری«نگاران انداخت و نه به فکر دل سوزاندن برای 

برخاست و بيم گسترش اعتراضات به سایر شهرهای آذربایجان تقویت شد، حکومت خود را در برابر یک بحران 
ساده ترین روشی که برای مقابله با این بحران و فرو نشاندن آن به ذهن حکومت گران رسيد، . ملی یافت

  . توقيف روزنامه و دستگيری روزنامه نگار: آسان ترین و آشناترین روش بود
    

  : این تصميم نشان داد
  
تراضات گسترده می تواند حکومت جمهوری اسالمی آن قدر هم که می نمایاند، قدر قدرت نيست و اع: اوال

  . آن را به هراس بياندازد و وادار به عقب نشينی کند و کاری را که مایل نيست انجام دهد، بر آن تحميل کند
حکومت می خواهد اعتراض مردم آذربایجان را که متوجه بی حقوقی های طوالنی ناشی از حاکميت : دوم

ان است بر سر این روزنامه و آن روزنامه نگاران خالی رژیم جمهوری اسالمی و حتی حکومت های پيشين ایر
  . کند

چاپ یک کاریکاتور، هر چقدر زشت و تحریک کننده باشد، نمی تواند حرکاتی به گستردگی اعتراضات اخير را 
این زمينه های گسترده نارضایتی نه . پدید آورد، مگر آن که زمينه های گسترده نارضایتی وجود داشته باشد

آن چه که ده ها هزار نفر را در روزهای اخير به . آذربایجان، بلکه در ميان سایر مردم ایران هم وجود داردتنها در 
نمی . خيابان ها کشانده است، تالش تازه ای برای اجرای این خواست ها، اما نه فقط این خواست هاست

ا آمدند تا اعتراض خود را به وضعيت توان تصور کرد ده ها هزار نفری که در تبریز و سپس اروميه به خيابان ه
موجود اعالم دارند، نسبت به افزایش فقر و فساد، نبود آزادی های دموکراتيک، نقض حقوق زنان و کارگران، 
سرکوب و دیکتاتوری و سياست های ماجراجویانه خارجی جمهوری اسالمی که امنيت همه مردم ایران را در 

  . دخطر قرار داده است، معترض نبوده ان
    

این نقطه ی پيوند ميان آن چه کل ایران می خواهد با آن چه آذربایجان عالوه بر آن می خواهد، در جریان 
آتش زدن روزنامه و ویران کردن دفتر آن، هر چند به دليل خشم توهين . اعتراضات اخير، به روشنی آشکار نبود

  . ی آذربایجان معترض باشدتلقی شود، اما نمی تواند نشانه ی خواست ها» طبيعی«شدگان 
در شعارهایی که در جریان حرکات اعتراضی اخير، مطرح شد و به گوش رسيد، کمتر نشانی از خواست های 

تاکيد .  شنيده و دیده می شد– صرف نظر از آن که به کدام زبان و مليت تعلق دارند –عمومی مردم ایران 
قویت کرد که چنين حرکاتی چه بسا، به راهی جدا از این اعتراض، این خطر را ت» خصلت ملی«افراطی بر 

درد بزرگ و مشترک همه ی مردم ایران وجود استبداد و . روند عمومی جنبش دموکراتيک در ایران منجر شود
 از جمله خواست –دیکتاتوری در کشور است و تا این درد درمان نشود، هيچ کدام از مشکالت جامعه ی ما 

ان، کردستان، بلوچستان، ترکمن ها و عرب ها نيز سامانی دموکراتيک نخواهد های به حق مردم اذربایج
که به جای تاکيد بر مشکالت مشترک و منافع مشترک همه ی مردم » هویت طلب«گروه های افراطی . یافت
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ار ها قر»فارس«ایران، کوشيدند و باز هم می کوشند مردم آذربایجان را در برابر سایر مردم ایران و به ویژه 
آن ها . و نه تنها فارس ها. را تيز کنند» فارسيسم«دهند و جنگ ترک و فارس ایجاد کنند و شمشير نبرد عليه 
این دشمنی ها، خواست و عقيده ی مردم ایران . مشوق و مبلغ دشمنی بين ترک و کرد ارمنی شده اند

 در جامعه ی ما کمک نمی کند و نيست و از خارج از مرزهای کشور وارد می شود، به تقویت روند دموکراتيک
  . به سود تحقق نقشه هایی است که تضعيف و تجزیه ایران را هدف خود قرار داده اند

فعاالن دموکرات آذربایجانی به ویژه در روزهای اخير، به کرات از سایر دموکرات های ایرانی خواسته اند به 
چنين . ن مبارزات توسط حکومت اسالمی سرکوب شودحمایت از مبارزات مردم آذربایجان برخيزند و نگذارند ای

اما این نيز . درخواستی کامال به جاست و چنين حمایتی باید در هر سطحی که مقدور است صورت گيرد
انتظار به جایی است که وقتی مردم دالور تبریز و سایر شهرهای آذربایجان به خيابان ها می آیند تا حق پای 

ان این حقوق بازستانند، آذربایجان را به سنت دوران مشروطه خواهی خود، به مال شده ی خود را از ناقض
  . نماد آزادی خواهی نه فقط برای خود که برای سرتاسر ایران تبدیل سازند

  

  

 سایت اخبار روز

  تظاهرات ناسيوناليستی تبریز و سطحی نگری اپوزیسيون 
  

  سعيد کرامت 

  
معلوم نيست یک شهروندی که .  دنيا اعالم جنگ کرده استاین جنبش هنوز نطفه نبسته به بخشی از• 

مثال در کرج یا مسکو یا ایروان بدون اینکه نقشی در انتخاب محل تولدش داشته باشد، بدون اینکه نقشی در 
انتخاب زبانی که خانواده و اجتماع پيرامونش با آن تکلم ميکند، داشته باشد، بدون اینکه عالقه ای به 

  ...اشد، چرا دشمن مردم آذربایجان قلمداد ميشود؟ سياست داشته ب

   www.iran-chabar.de: اخبار روز
   ٢٠٠۶ می ٢۵  - ١٣٨۵ خرداد ۴  شنبه پنج

  
" ایران"تحرکات ناسيوناليستی چند روز اخيردر واکنش به چاپ یک کاریکاتور در روزنامه 

قدرت این کمپين به حدی .  ایرانی باعث شده است  املی را از جانب احزاب واکنشهای قابل ت
حزب "گرفته تا " اتحاد جمهوریخواهان"و " نهضت آزادی"است که بخش عمده اپوزیسيون ایران از 

همه این احزاب طی بيانيه هایی این صورت مسئله . را بخود جلب کرد" کمونيست کارگری
وجود دارد وبه همين " ستم ملی"ل کرده اند که در آذربایجان ناسيوناليسم قومی ترک را قبو

 این حرکت سطحی نگرانه بخشی از  . را قابل پشتيبانی ميدانند" مردم"دليل اعتراضات اخير 
 مرتکب ۵٧اپوزیسيون، تکرار همان سناریوی است که اپوزیسيون ليبرال و چپ در جریان انقالب 

لفت با شاه، به نوعی برای خمينی مشروعيت خریدند، امروز دارند از اگر آن زمان هرکدام، از سر مخا. شد
  .سر مخالف با جمهوری اسالمی، آتش بيار جنگهای قومی و مبلغ ناسيوناليسم قومی ميشوند

   
  صورت مسئله• 

ملت و ملت . ملت، درست مانند مذهب، یک قالب سياسی برای تداوم حکومت عده ای بر یک جامعه است
. نه تقدسی دارد و نه ابدی و ازلی است. صر سرمایه داری پس از انقالب صنعتی استسازی محصول ع

معضل واقعی جامعه نيست بلکه عده ای فعال قومی آنرا به مسئله " ستم ملی"بنابراین موضوعی به اسم 
  .نتيجتا افتادن به این دام خطا است. تبدیل کرده اند

آیا برای پایان دادن به یک حرکت . مر واقعی استیک ا" ستم ملی"خارج از این، فرض بکنيم که 
 اقدام یک حکومت به تحقير یک گروه از شهروندان  ناسيوناليستی بایستی به سالح فاشيستی دست برد؟ 

جامعه، نمی تواند مجوزی برای طرح شعارهای فاشيستی از سوی فعالين آن گروه اجتماعی برعليه بقيه 
  .شهروندان جامعه فراهم کند

   
  فاشيسم جواب ناسيوناليسم نيست• 

فریاد، "، "فارس، روس و ارمنستان دشمن آذربایجان" در جریان تظاهرات تبریز گفته ميشود شعارهای نظير 
  .سر داده شده است" فارسی زبان سگ است"و !"فریاد، من ترکم

امع دیگر شيطان فعالين ناسيوناليسم از افراد منتسب به جو. این شعارها، شعارهای فاشيستی ای هستند
این جنبش هنوز . را برای اهداف سياسی دور خود جمع کنند" ملت خود"سازی ميکند تا مردم منتسب به 

معلوم نيست یک شهروندی که مثال در کرج یا . نطفه نبسته است به بخشی از دنيا اعالم جنگ کرده است
د، بدون اینکه نقشی در انتخاب زبانی مسکو یا ایروان بدون اینکه نقشی در انتخاب محل تولدش داشته باش
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که خانواده و اجتماع پيرامونش با آن تکلم ميکند، داشته باشد، بدون اینکه عالقه ای به سياست داشته 
   چرا دشمن مردم آذربایجان قلمداد ميشود؟ باشد، 

ينی، اگر مجال چنين شعارها که امروز شفاها مردم منتسب به اقوام دیگر را هدف قرارميدهد، در شرایط مع
  .خواهند شد" قوم غير خودی"یابند، تبدیل بمب و گلوله عليه اعضای 

چی را ميرساند؟ غير از این است که انسان را بياد نازیستها ميندازد؟ تصورش !" فریاد، فریاد، من ترکم"شعار 
چندش آور !" ما آلمانی هستيمفریاد، فریاد "را بکنيد که یک عده در خيابانهای فرانکفورت راه بيفتند و داد بزنند 

نيست؟ مگر کسی محل تولد، قوميت و یا زبان خودش را پيش از تولد انتخاب ميکند که انرا مایه افتخار یا ننگ 
 انگار قوميت برای یک عده دارد از مذهب  بداند؟ آیا ویژگيهای قومی و زبانی و یا محل تولد مقدس هستند؟ 

  .بيشتر مقدس ميشود
   

  ائی ملیافسانه ره• 
رهایی "آیا برسميت شناسی زبان و قوميت افراد یک جامعه بمنعای خاتمه بی حقوقی آن جامعه است؟ 

بعنوان نمونه اعضای همان جامعه ای که بقول فاشيستهای ترک، .  مترادف با آزادی نيست ، البته، "ملی
 زندگی در کشور مستقلشان راضی اما آیا از. رنج نميبرند" ستم ملی"از هيچ گونه " بزبان سگ حرف ميزنند"

 درصد از جوانان مقيم کرج، شيراز و مشهد ترجيح ميدهند، عطای آب و ٨٠با جرئت متيوان گفت . هستند
به لقایش ببخشند و برای ادامه یک زندگی بهتر به کشورهای اروپایی ... خاک، وطن، زبان، افتخارات ملی و 

  .های ملی و فرهنگی مترادف با دست یابی به آزادی نيستبنابراین دست یابی به ویژگي. مهاجرت کنند
   

  جایگاه مطالبات مدنی• 
جالب این است که بدانيم چرا تبعيضات دیگر اجتماعی ناسيوناليسم ترک را به جنب و جوش نمی آورد؟ 

اشت به بهد. روزانه در تبریز، اردبيل، مثل تهران و اصفهان، زن تحقير ميشود، قانونا درجه سه حساب ميشود
چرا . اندازه کافی نيست، کودک آزاری، بيکاری، حقوق معوقه کارگران معضل هر روزه و ادامه دار جامعه است

هيچ کدام از این موضوعات چنين جنب و جوشی را در ميان ناسيوناليسم ترک براه نيانداخت؟ جواب روشن 
 ميکند، در اپوزیسيون است یا در کل ناسيوناليسم، صرفنظر از اینکه خود را به چه قومی منتسب. است

از منظر ناسيوناليسم تبعيضها و نابرابری اجتماعی یک امر پذیرفته . پوزیسيون، در آن ویژگيها مشترک هستند
درنتيجه بجای اشاعه . برای فعالين این تفکر تصاحب قدرت و ثروت در اولویت است. شده جامعه هستند

به همين دليل بایستی هر دونوع، .  تنفر قومی ميبنندخواستهای مدنی، منفعت خود را در اشاعه
  .ناسيوناليسم چه غالب و چه مغلوب را افشا کرد

   
  استاندارد دوگانه• 

تظاهراتهای تبریز با آن شعارها با تظاهرات مسلمانان بر عليه کارتونهای محمد در روزنامه دانمارکی قابل 
ی محمد، جامعه سکوالر ایران بطور عمومی انتشار آن  در جریان بحث بر سر کاریکاتورها . مقایسه است

" توهين به ملت ترک" قضيه کاریکاتور مورد بحث امروز را  اما . کاریکاتورها را حق آزادی بيان ناشر قلمداد کردند
همانطوری که مذهب یک پدیده دست ساز بشر در عهد . این یک استاندارد دوگانه است. بحساب می آورند

ملت هم ساخته ناسيوناليسم برای کنترل جامعه و تامين حکمروایی . کنترل جامعه استباستان برای 
زبان یک وسيله ارتباط است که هيچ . ملت و زبان پدیده های مقدسی نيستند. گروهی بر گروه دیگر است
برای یک چرا جک ساختن در مورد آن . انسان آنرا در محل زندگيش یاد ميگيرد. ربطی به نژاد و قوميت ندارد
  عده غير قابل تحمل است؟

   
  جنبش کدام مردم؟• 

افق ناظر بر هر جنبشی . حضور وسيع مردم در یک حرکت اعتراضی لزوما به آن حرکت مشروعيت نمی دهد
شعارهای مطرح شده در اعتراضات تبریز نشان داد که پرچم، افق و آرمان . معيار ارزیابی از آن جنبش است

 یک جنبش ارتجاعی بود و نه تنها قابل دفاع نيست، بلکه بایستی قاطعانه در مقابل ناظر بر آن حرکت آرمان
  .آن ایستاد و آنرا افشا کرد

بعنوان مثال، حماس در فلسطين یک نيروی مورد حمایت مردم است و برعليه یک نظام نژاد پرست شناخته 
ميزند قابل هيچ گونه حمایتی اما چون خود حماس هم فاشيسم را در مقابل فاشيسم باد . شده ميجنگد

آنچه درتبریز اتفاق افتاد را بایستی با حماس، با حزب دعوه در . نبایستی از جانب نيروهای آزادیخواه باشد
عراق که سنی کشی راه انداخته است، با جنبش بازرانی و طالبانی که بر ویرانه منازال مردم عرب زبان رقص 

 طالبان در افغانستان که برای بيرون کرده اشغالگران ميجنگند مقایسه پایکوبی ميکنند، با جنبش کوسوا، با
  .تنها جغرافيای فعاليتشان فرق ميکند. همه این جنبش ها یک افق و آرمان دارند. کرد

   
  این نيرو را بایستی افشا کرد• 

يست بلکه ورژنی آنچه در روزهای اخير در تبریز اتفاق افتاده است تداوم حرکت مردم در انقالب مشروطيت ن
برای کسب شناخت بيشتر این جنبش الزم است با جناحهای دیگرش در گوشه . دیگری از جنبش چچن است

یک بال این جنبش در بلوچستان است، جناح دیگر امروز و رقبای فردای این جنبش، در . کنار ایران آشنا شد
این جنبش . زمانهایش را به کرایه بدهندکردستان ایران هستند که اخيرا به واشنگتن دعوت شده اند تا سا

آمریکا برای دست یابی به . عروج قارچ گونه اش مدیون اهداف حریصانه آمریکا است. امروز در بورس است
اینها مثل سازمانهای افغانی، حاضر هستند که با . اهداف سلطه جویانه اش نياز به چنين نيروهائی دارد
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، شهروندان منتسب به اقوام و ادیان دیگر را به گلوله ببندند و "حقوق ملی"کمترین دستمزد به بهانه دفاع از 
متاسفانه نيروهای سياسی . ظرفيت دارند نقش سپاه صدر و بدر عراق را، در ایران ایفا کنند. یا آواره کنند

ی آن اپوزیسيون تاکنون از درک ظرفيت سناریو سياهی ناسيوناليسم قومی عاجز بوده اند و به مبلغ و حام
  .تبدیل شده اند

اما هر انسان متمدنی باید بداند که کمترین توهمی به نيروهای قوم پرست جامعه را بسوی یک جنگ داخلی 
 برابری حقوقی زن   باال بردن پرچم   بایستی با  در مقابل این نيروی سياه . قومی طوالنی سوق خواهد داد

  يکاری و رفاهيات اجتماعی، در جهت سازمان دادن مردم ومرد، حکومت غير قومی غير مذهبی، کار و بيمه ب
  .برای از سر راه برداشتن نظام جمهوری اسالمی تالش کرد

   
s.keramat@gmail.com  

  
  
  
  
  

  خبرگزاری آریا
  

  آذری زبان از نگاه سرمقاله نویس امروز شرق کاریکاتور ایران و اعتراض هم ميهنان
  

ه نویس امروز روزنامه شرق، نگاهی به کاریکاتور روزنامه ایران و اعتراضات  محمد قوچانی، سرمقال-خبرگزاری آریا
 .هم ميهنان آذری زبان داشته و نکاتی را با هم ميهنان آذری زبان در ميان گذاشته است

  : به گزارش سرویس رسانه آریا، محمد قوچانى می نویسد

ف موقت روزنامه دولت و بازداشت دو تن از اعتراض هاى هم ميهنان آذرى زبان سرانجام ديروز صبح به توقي
با حفظ موضع انتقادى درباره مضمون آاريكاتور مورد اعتراض مايلم به . انجاميد» ايران جمعه«مسئوالن نشريه 

  :عنوان عضو صنف روزنامه نگاران ايران چند نكته را با هم ميهنان آذرى زبان در ميان بگذارم

اگر محصول آار مديران نهادهاى دولتى و بخش خصوصى در همه حوزه . روزنامه نگارى حرفه سختى است-١
هاى سياسى و اقتصادى و فرهنگى مدت ها بلكه سال ها و سده ها پس از اقدام آنان رخ مى نمايد؛ روزنامه 

 ساعت پس از نگارش خبرى يا طرحى آارش در معرض قضاوت عمومى ٢۴نگار چون در لحظه و روز آار مى آند 
  .بديهى است در چنين فرصت آوتاهى امكان اشتباه بسيار است. ردقرار مى گي

ايران به عنوان يك آشور آل به هم پيوسته اى است آه در آن اقوام متعدد لر و آرد و فارس و گيلك و آذرى و -٢
 ايران بدون آذربايجان اصوًال ايران نيست. هريك گوشه اى از هويت ملت ايران را نشان مى دهند... ترآمن و

همچنان آه آذربايجان منهاى ايران مجبور است بخش عمده اى از تاريخ ملى ايران را از ظهور زرتشت تا تثبيت 
تشيع و تشكيل حكومت هاى ملى مانند صفويه يا نهضت هاى آزاديخواهانه مانند انقالب مشروطه را به عنوان 

اهل آذربايجان بوده اند و اگر تبريز نبود تهران بسيارى از چهره هاى ملى ايران . تاريخ قومى آذربايجان نشان دهد
در آتش استبداد صغير و آبير مى سوخت همچنان آه اگر گيالن و اصفهان و لرستان نبودند از مشروطه خواهى 

انقالب اسالمى ايران هم از جمله ريشه در قيام تبريز داشت همچنان آه اولين رئيس . ايرانيان چيزى نمى ماند
  .المى مرحوم مهندس مهدى بازرگان تبريزى بوددولت انقالب اس

از عصر رضاخان و با زوال قدرت اياالت و واليات در دولت ملى ايران، تحقير و تخفيف اقوام ايرانى در رسانه هاى  -٣
بازى با لهجه ها البته در همه آشورها رواج دارد چنانكه در همه لطيفه هاى . رسمى و غيررسمى رونق گرفت

ت اسكاتلندى ها مايه طنز است اما از آنجا آه تحقير اقوام ايرانى در حكومت پهلوى پشتوانه انگليسى، خس
ترويج مى شد، اين » فارس گرايى«دولتى داشت و در راديو و تلويزيون دولتى يا روزنامه هاى نزديك به دولت 

  . لطيفه ها نه تنها مايه خنده نمى شد بلكه سبب خشم مى شد

ه نگارى آه دست آم يك دهه است به طور مستقيم با تحريريه روزنامه هاى تهران و قبل از آن به عنوان روزنام -۴
با تحريريه روزنامه هاى گيالن همكارى مى آنم شهادت مى دهم هيچ آدام از روزنامه نگاران امروز ايران بخصوص 

ر عصر اصالحات از نگاه فارس در روزنامه دولتى ايران عاليق شوونيستى ندارند و با رشد انديشه دموآراسى د
به دولتى » ايران«شهادت مى دهم گرچه . گرايانه گذشته در حكومت هايى چون حكومت پهلوى فاصله ها دارند

شناخته مى شود اما تحريريه ايران همواره » ارگان دولت«بودن مشهور است و به دليل ماهيت صاحب امتياز خود 
به آارنامه يك روزنامه از منظر يك آاريكاتور نامناسب . در نظر گرفته اند» ملت«و ارگان » ملى«آن را روزنامه اى 

ايران در ميان تحريريه خود به اقتضاى نام بلند ايران روزنامه نگاران بسيارى از اقوام . نگاه آردن اشتباه است
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ا ندارند و به خطايى مختلف از جمله آذرى زبانان دارد آه هرگز قصد توهين به همزبانان خود و هم ميهنان ما ر
  .همه آارنامه يك روزنامه را نواختن درست نيست

در عين حال به عنوان يك شهرستانى مايلم يادآورى آنم آه حق هر ايرانى شهرستانى است آه از هويت  -۵
  .قومى خود در دل هويت ملى خود پاسدارى آند و در آنار توسعه ملى خواستار توسعه منطقه اى شود

 آنم زمانى ايران آباد و آزاد خواهد بود آه همه شهرها و نه فقط تهران و اصفهان آباد باشد و دوست مايلم تاآيد
دارم ضمن انتقاد از محتواى سفرهاى آقاى احمدى نژاد به شهرستان ها و تكليف فوق طاقت بر دوش اقتصاد 

و دوباره (فعلى بسيار گفته ام آشور اصل سفرهاى استانى دولت را آارى پسنديده بخوانم و چون از عيب دولت 
از حسن اين آابينه هم اندآى بگويم به شرط آنكه استان ها واقعى بودن و موثر بودن اين ) بر آن تاآيد مى آنم

سفرها را بر سر سفره ها احساس آنند و اين بار به نام توسعه منطقه اى، توسعه ملى آسيب نبيند و دايره 
از جمله ( اعتبار از صندوق ذخيره ارزى نشود و به نيازهاى فرهنگى استان ها عنايت دولت تنها محدود به تخصيص

  .هم توجه شود) مواردى آه به احساس هويت و شخصيت آنها مى انجامد

_ سيستان «برخى اتفاقات در خوزستان و . و آخرين سخن آنكه شرايط ملى ايران بسيار حساس است -۶
 ايرانى آزاديخواهى را به اين نتيجه برساند در چالش هاى سياست و اخيرًا آرمان مى تواند هر» بلوچستان

خارجى ايران شايد برخى دست ها در آار است تا از خطاهاى روزنامه نگارانه يا احساس هويت خواهانه مردم 
بدون آنكه درباره شخص طراح يا سردبير ايران جمعه : اجازه دهيد روشن سخن گويم. سو ء استفاده آند

آنم مطمئنم چاپ اين طرح در روزنامه ايران بدون نيت مجرمانه بوده و نيز آسانى آه در شهرهاى آذرى اظهارنظر 
زبان به اين طرح اعتراض آرده اند در ايران دوستى آمتر از مسئوالن دولتى نيستند اما ادامه اعتراض بدين شكل 

سخن گفتن از تهديد تماميت ارضى و . هويت ملى ايران را پس از هويت قومى آذربايجان در خطر قرار مى دهد
شرق روزنامه اى غيردولتى است و با برخى از بزرگ نمايى هاى امنيتى . ملى ايران يك هشدار امنيتى نيست

) آه دربرگيرنده هويت قومى آذربايجان هم هست(موجود موافق نيست اما ترديد نكنيد آه تماميت ارضى ايران 
 آزاديخواهى در تاريخ استان هاى آذرى زبان نبوده آه در نهايت آرزوى آزادى و هيچ مبارز. مقوله اى دولتى نيست

  .آبادى همه ايران را نداشته باشد

 در سفرى به تبريز براى شرآت در آنگره بزرگداشت نهضت مشروطه پيوند تاريخ آذربايجان و تاريخ ١٣٨٣سال 
تاريخ تجدد ايرانى را آه : يخ را تجربه مى آردماز خيابان ها آه گذر مى آردم گويى تار. ايران را درك آردم

معاصر ما سيدجواد طباطبايى آن را به نام مكتب تبريز گفتمان حاآم بر ايران از صفويه »  ايرانى-تبريزى«روشنفكر 
از ستارخان و باقرخان تا بازرگان و ديگران از پارك مشروطه تا بزرگترين بازار مسقف ايران . تا مشروطه مى خواند

تبريز پيشتاز آزادى مطبوعات بوده است مبادا به خاطر سوء تفاهمى همه آم توجهى هاى تاريخى به . ر تبريزد
  .پاى روزنامه نگارى نوشته شود

در همين جا از روزنامه نگاران آزاد، مستقل و غيردولتى مى خواهم آه با سفر به تبريز و ديگر شهرهاى آذربايجان 
  .اميدوارم مردم مهربان تبريز پذيراى روزنامه نگاران باشند. ف آنندعزيز اين سوء تفاهم را برطر

  
  

  شاخه مطبوعاتی جنبش دانشجوئی آذربایجان
  

  در مراسم های خود با صداهای گوش خراش به ملت خود اميد خواهيم داد و یکصدا فریاد خواهيم زد که
   

  گله جک بيزیمدیر
GÜNEY AZERBAYCAN QAN İÇİNDE 

May ayının 25’i axşam saatlerinde GÜNEY AZERBAYCN’ın Sulduz(neqdeh) şeherinde olan mitinglerde 6 

kişi şehid ve 60 dan çox yaralanan var. Xeberi İran’ın resim xeber saytlarından birisi olan BAZTAB saytı 

yazmişdır. Alınan xeberlere göre onlar bin Azerbaycan Türk’lerinden Fars Şuvinizminin ırqıçı 

politikalarına qarşı böyük miting ve aksıya geçirdiler. Polis sılahsız insanlara hucum apardı ve bu 

mitinqi qana boyadılar. Miting iştirakçıları şeher Valisinin arabasını oda çekdiler. Aynı zamanda millet 

İRŞAD idaresine girib ve oranıda oda çekdiler. Hemçinin xalq Valilik binasına hucum apararaq oranıda 

yandırdılar. Ölenler arasında orat mektebli öyrencide vardır. Verilen xeberlere göre şehid olanların 

bazisinin adı belirlenmişdir. Şehid olanların adı: Tohid Azeryyun, Hüseyin Fethipur, Himmet Esmzade, 

Memmed Ali Cennetniya ve Esğer Qasemi. 
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İnsanlara ilk ateş saçan yüzbaşı Quli Yusufzade olub. 

İştirakçılar sadece medeni bir formada öz dillerinin azadlığını ve İranda ırqçılıq siyasete son verilmesini 

istemişler. En önemli sloqan “ Haray haray men Türkem “ olmuşdur. Xatırlatmaq lazim ki GÜNEY 

AZERBAYCANDA 30 milyon Türk yaşamaktadır ve İran’da çoğunluk olarak İran nüfüsünun 50%  teşkil 

edir. 

Biz bütün Türk dünyasını Türk insanın qanın tökülmesine sayqı ile baxılmağı teleb edirik. 

GÜNEY AZERBAYCAN MİLLİ ÖYRENCİ HEREKATI 

GELECEK BİZİMDİR 

URMU 26 May 2006 

 دعوت فعالين شهر صوفيان از همه صوفيانی های مقيم تهران

 برای حضور موثر و قوی در تظاهرات مقابل مجلس در روز یکشنبه

  آذربایجان شهيدلرینين آدی و یادینان

دنيانين گوزلرینه , تهراندا مجليسين قاباغيندا  یکشنبه گونوآذربایجان و تورک ميلتی اوز عظمت و بيرليگينی
  "هارای هارای من تورکم: " فارسيسم لره دیه جاق کی ائشيت گورسده جاق و شوونيسم فارس و پان

اکنون به نوعی از نظر جهانيان و مالیان  قيام مردم آذربایجان نقطه شکوهمند تاریخ آذربایجان است که اگرچه هم
بدانيد دیری نخواهد پایيد که همگی به آن اذعان خواهند کرد و  مانده و توجه چندانی نمی کنند ولیرژیم دور 

 .سرمشق تمامی ملت های آزاده و آزادیخواه خواهد شد ملت غيور آذربایجان

بودیم و شاهد اعتراضات به حق مردم آذربایجان  ,به دنبال اقدام وقيحانه روزنامه ایران و توهين به ملت تورک زبان
مسئولين مملکتی به این امر اعتراف دارند که . را از این عمل اعالم نکند تقریبا هيچ شهری نمانده که انزجار خود

را به  و بی نظير از اعتراضات محدود به یک کاغذ پاره نيست ولی هرگز نفهميده اند و یا خود عظيم این موج
در این مدت طویل شاهد   ساله ی ملتی بزرگ است که85 نادانی زده اند که این اعتراضات صدای آه و ناله

از همه نابودی فرهنگ و هویت دیرینه خود بوده  بدترین تهمت ها و تحقير ها، تبعيض ها و بی عدالتی ها، و بدتر
مملکتی هميشه و درهر زمان اعتراضات مردمی را به خط گرفتن از بيگانگان  این مسئولين بی خرد و نادان. است
آزاده ای  ملت می دهند و به زعم خود مسئله را ریشه یابی می کنند و از آن به بعد به سرکوب کا ربطو آمری

آنانکه امروز خون ملت آذربایجان و یا  .دست می زنند که با پول و تالش و اعتبار مردم بر مسند خود تکيه زده اند
خودشان و تکه تکه ی گوشتشان از مایه و قطره قطره خون  هر انسان آزاده ی دیگری را می ریزند بدانند که

بی دفاع، پرورش یافته که اکنون به جای خدمت گذاری به آنها و رفع نيازها  همين انسانهای حاصل کار و تالش
خواسته ی مردم  این بی خردان باید بدانند که چيزی جدا از مردم نيستند و. و غارت آنها می زنند دست به قتل
 .تکليف آنهاست

مگر . بدهد و خون جوانانش را تقدیم کند ربایجان و تورک ایران مگر چه می خواهد که این قدر باید هزینهملت آذ
محسوب می شود؟ و یا به حکم کدام عقل و فطرت نيک  آموختن زبان مادری در کدام کشوری ممنوع و جرم

بزرگ و غير منطقی است؟ خویش محروم می شود؟ آیا این خواسته ای  اندیشی آدمی از زبان اصيل و مادری
شرمی تا به کی باید بر مسند حکومت باشد و بر ما حکمرانی کند؟ این است حکومت  وقاحت و پستی و بی

 مهر ورز و عدالت گستر؟؟؟ این است حکومت اسالمی و این است دولت مردمی؟

که مهر ورزی دولت وجود شماست  جناب احمدی نژاد؛ شاید این مشيت خداوندی و از الهامات الهی به درون
 !!!ملت تورک ارزانی شده شما در قالب قتل و کشتار مردم بی دفاع و حق طلب بر ما

  تحميل کنيد؟ تا کی می خواهيد هویتی غير از آنچه که ما صاحب و وارث آنيم بر ما
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  تورکم من: گوش هایتان را باز کنيد و خوب صدای ملت بزرگ تورک را بشنوید

  !و نه آذری

نژاد و با هر اندیشه و تفکر دعوت می  ی از جوانان حقيقت جوی تورک، از همه گروه ها از هر طبقه وما گروه
هيچ تالشی فروگذار نکنند و در مقابل تهدید ها و توهين ها  کنيم تا اعاده ی حقوق به حق ملت آذربایجان از

  .ار سال اسارت و حقارت استزیرا که به قولی یک روز آزاد زیستن برتر از هز .مقاوم و استوار باشند

مقام سياسی و اجتماعی و نظامی، اعم از دکتر و  در این راه مقدس از همه ترکان ایران در هر جا و مکان و در هر
بازاری، دانشجو و دانش آموز، سرهنگ و پاسدار و سرباز دعوت می کنيم که  مهندس و مدیر کل و وزیر و معلم و

این . ندارد ت ایران بپيوندند و بدانند که در این راه هيچ کس بر دیگری برتریاعتراض و حق طلبی مل به صفوف
هویت به تاراج رفته و غارت  .یعنی موضوعی به نام هویت. موضوع به خون و گوشت و پوست ما ریشه کرده است

سمی و به ی شما حق طلبان در هر متينگ و مرا بنابراین ما خود نيز همراه همه. رژیم های گذشته شده توسط
زبان و هویت خود دفاع خواهيم کرد و در این هدف مقدسی که در  هر روشی و در همه سطوح با چنگ و دندان از

  .بازگشتی نيست پيش گرفته ایم راه

پرست تمام توان خود را به کار گرفته تا در این  نکته ای که همه ما باید بدان آگاه باشيم این است که حکومت نژاد
هدف رژیم به جان هم انداختن بسيجی ها و مردم . خودی راه بيندازد اختالف و نگرانی و جنگصفوف فشرده 

 چشم بعضی مزدوران خود فروخته، ما بسيجيان اصيل که همواره در دوران دفاع از ميهن ولی به کوری. است
: و باید به همه آنها گفت اسالمی در جبهه ها بوده و از شرف و عزت ميهنمان دفاع کردیم، اکنون نيز در صحنه ایم

افراد خود فروخته و بی غيرتی را راهی به سوی  بسيجی به مردم تعلق دارد نه به حکومت و اهداف شوم آنها و
  .بسيج نيست

کنيم که باید این اعتراضات کامال مدنی و به  اوال تاکيد می. نکته ی دیگر نوع و نحوه ی ادامه ی اعتراضات است
دوما باید به نحو صحيحی اطالع رسانی شود و به مردم عادی آگاهی  .شاش و خشونت باشددور از هر گونه اغت

. این همه های و هوی چيست؟ و سوما هم اینکه نباید انتظار پيروزی یک شبه را داشت داده شود که هدف از
  .راه رفت مبدانيم که این تنها اول راه است و برای رسيدن به مقصود باید حساب شده و قدم به قد باید

  و بدانيد که پيروزی از آن ماست ...........

  "ها رای هارای من تورکم"

همشهریان صوفيانی که مقيم تهران  بدینوسيله از کليه ی هموطنان تورک زبان و به خصوص تعداد کثيری از
يمایی روز یکشنبه آذربایجان دعوت می کنيم که در راهپ هستند و همه ملت فهيم و آزاده ی تر ک زبان تهران و

صبح حضور به هم برسانند و شعار های منطقی در دفاع از حقوق  10 مقابل مجلس شورای اسالمی ساعت
 تا صدای مظلوميت و حق طلبی خود را به گوش نمایندگان بی کفایت انتصابی و نيز دهند ملت تورک زبان سر

انتظامی و اطالعات  یگان ضد شورش و نيرویودر اعتراض بيمی از . دوربينهای رسانه های مختلف نشان دهند
  .هستيم هيچ کسی نخواهد توانست آسيبی برای ما برساند برای هم و باهم زیرا تا وقتی که. نداشته باشند

دانشگاه آزاد صوفيان، بسيجيان و جوانان  از طرف دانشجویان صوفيانی دانشگاه های مختلف و نيز دانشجویان
 تهران انی های مقيمهویت طلب صوفيانی، و صوفي

 
 

 بسمه تعالي
  جمعيت اسالمي دانشجويان دانشگاه زنجان) 3(بيانيه شماره ي 

   )ع(امام علي  " هر کس در دفاع از ناموس و شرف و عزت خويش کشته شود شهيد است"

  انا هللا و انا اليه راجعون
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 در تمامي دانشگاه ها و شهرهاي           در پي توهين و اهانت روزنامه ي ايران به تورک ها ، اعتراضات
تا اينکه مردم غيور تبريز در روز .... زنجان ،تبريز ، اروميه ، قزوين ، همدان ، اردبيل، تهران و . آذربايجان شروع شد

 دست به تظاهرات گسترده زدند و با 2/3/85 و به دنبال آن مردم قهرمان اروميه در روز سه شنبه 1/3/85دوشنبه 
ن خود خواستار برخورد جدي با عامالن اين اقدام شوونيستي شدند که اين تجمعات با دخالت شعارها و سخنا

نابخردانه ي نيروهاي آپارتايدي به خشونت کشيده شد وگلوله، باتوم هاي الکتريکي و گاز اشک آور نوازشگر حق 
مي و شهيد شدند و خاک طلبان تبريز و اروميه گشت و تا آنجا پيش رفت که تعدادي از هموطنان عزيزمان زخ

  " آذربايجان باشين ساغ اولسون." آذربايجان دوباره گلگون گشت
نيز در همان روز و روزهاي بعد به اعتراضات خود ادامه ... زنجان،قزوين،همدان،تهران،مرند،مراغه،خلخال،خوي،اهرو

  . داده و بر خواسته هاي خود تاکيد ورزيدند
  دانشجويان آگاه 
   انملت فهيم آذربايج

به راستي اين همه توهين و تحقير براي چيست؟ آيا تنها با توقيف و محاکمه ، قضايا مختومه است؟ ريشه ي اين 
اقدامات در کجاست؟ وقتي ما اجازه نداشته باشيم به زبان خود بنويسيم و بخوانيم، حتي يک کتاب به زبان 

ک فيلم سينمايي ، يک برنامه ي تلويزيوني به خويش در مدارس نداشته باشيم ، وقتي به ياد نداريم که حتي ي
زبان ترکي در شبکه ي به اصطالح ملي پخش شده باشد، وقتي در انتخابات مختلف ، ملت آذربايجان با وعده و 
... وعيدهاي احزاب چپ و راست فقط به ماشين رأي تبديل مي شوند، وقتي بيکاري در آذربايجان بيداد مي کند و

کرات فاشيستي از بين نخواهد رفت و در قالب هاي ديگري خود را نشان خواهد داد، توقيف مطمئنا اين گونه تف
بايد با تفکر و تامل . يک نشريه و محاکمه ي مسئوالن آن به عنوان امري الزم بايد اجرا شود ولي کافي نيست
اوان ملت آذربايجان را دقيق تمام علل و عوامل توهين ها ،تحقير ها ، عقب ماندگي هاي اقتصادي و مشکالت فر

بررسي نموده و خواستار برطرف شدن آنها شويم واجازه ندهيم اعتراضات و خواسته هاي حقه ي ما به سود 
جمعيت اسالمي دانشجويان دانشگاه زنجان ضمن اعالم حمايت کامل خود از تمامي . عده اي خاص مصادره شود

در شهرهاي مختلف و دانشجويان دانشگاه ها به ويژه قيام اعتراضات ،تجمعات و تحصن هاي ملت بزرگ آذربايجان 
ملت قهرمان تبريز و اروميه ، ياد شهداي اين واقعه را گرامي داشته و اعالم مي دارد اين حمايت ها تا بر آورده 
شدن تمامي مطالبات ملت بزرگ و قهرمانمان ادامه خواهد داشت و معتقديم آنچه امنيت و تماميت ارضي يک 

   . تضمين مي کند قائل شدن حقوق برابر براي تمامي ملت هاي ساکن در آن کشور است کشوررا
همچنين خواسته هاي ملت آذربايجان را جهت نابودي اقدامات شوونيستي وتفرقه افكنانه و قطع دستاني آه در 

   :جهت ايجاد نفاق در آشور و تخريب ملل ايراني گام بر مي دارند به صورت زير بيان مي دارد 
    عذر خواهي رسمي رئيس جمهور از طريق صدا و سيما-1  
   از گفتمان سياسي و فرهنگي کشور" آذري " حذف کلمه ي موهوم و اهانت آميز-2
 تدريس زبان و ادب ترکي در مدارس ودانشگاه ها و اعالم زبان ترکي به عنوان يکي از زبان هاي رسمي کشور -3
  و تاسيس فرهنگستان زبان و ادب ترکي ) ايرانبا توجه به کثرت جمعيت ترکها در (
 تاسيس و راه اندازي شبکه هاي راديو و تلويزيوني سراسري، خبرگزاري و روزنامه ي کثير االنتشار دولتي به - 4

   زبان ترکي با توجه به تداول اين زبان در گستره کشور
ربايجان مطابق آخرين تقسيمات کشوري به خصوص اعاده ي نام تاريخي آذ( اعاده ي کليه ي اسامي تاريخي -5

به اماکن جغرافيايي و رفع موانع موجود در نامگذاري ... ) در دوران مشروطيت به استان هاي اردبيل، زنجان و 
  اسامي ترکي براي کودکان و واحدهاي اقتصادي و صنفي 

    ايجاد حزب يا احزاب رسمي در کشور-6
   از کليه ي مناطق ترکنشين کشور... دي، فرهنگي و  رفع کليه اشکال تبعيض اعم از اقتصا-7
تمرکز زدايي در حوزه هاي سياسي،اقتصادي و فرهنگي از پايتخت و اعطاي اختيارات در اداره ي داخلي -8

  آذربايجان به مسئولين محلي منتخب مردم
و افرادي آه در جريان ضمن اينكه خواستار آزادي بي قيد و شرط فعاالن هويت طلب ترك بويژه دانشجويان دربند 

   . اعتراضات اخير دستگير شده اند مي باشد 
                                                                                                                                                 
  ياشاسين آذربايجان  
                                                                                                                                               

  ياشاسين آزادليق 
   
 

  مروری دیگر بر اخبار و موضع گيریهای احزاب و گروههای داخلی در مورد حوادث و وقایع اخير آذربایجان
  

هدف صرفا اطالع رسانی بوده تا ملت شریف . ر به منزله تایيد آنها نيستتوجه شود که انعکاس این اخبا
 .آذربایجان در این مقطع حساس دوستان و دشمنان واقعی خود را بشناسد

  
  :دفتر سياسي جبهه مشارآت ايران

  
  جانبه است  ها نيازمند تدبير همه  نحوه برخورد با مساله قوميت

  نگاران آن وجاهت قانوني ندارد   امهتوقيف روزنامه ايران و بازداشت روزن
   ايران  خبرگزاري آار-تهران

توقيف روزنامه ايران و , زبان  هاي اخير شهرهاي ترك  دفتر سياسي جبهه مشارآت ايران در مورد ناآرامي

  . ها اعالم موضع آرد  هاي دولت در دانشگاه  سياست

 سياسي اين حزب ، در جلسه چهارشنبه شب دفتر"ايلنا"به گزارش خبرنگار 
بر اين اساس موضوع حوادث . تحوالت داخلي آشور مورد بحث قرار گرفت

هاي دانشجويي پيرامون   بسيار مهم تبريز و ديگر شهرهاي آذربايجان و حرآت
  .وطنان غيور ترك مهمترين موضوع اين جلسه بود  موضوع هتك حرمت هم

گذاري و تعظيم   جاعضاي دفتر سياسي جبهه مشارآت ايران اسالمي ضمن ار
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دار شده   نسبت به حميت و هويت فرهنگي، قومي و تاريخي مردم ترك و درك و همراهي با احساسات جريحه
آند آه با   آميز با تجمعات مردمي و اعتراض مدني، بر اين نظر تاآيد مي  آنان و محكوم آردن برخوردهاي خشونت

ابد و در مسير درستي قرار بگيرد، متاسفانه ماجرا به دليل توانست ابعاد محدودي بي  وجودي آه اين ماجرا مي
  .آفرين شده است  نوعي سوءتدبير گسترش يافته و براي مردم و آشور هزينه

جانبه و اهتمام   ها نيازمند تدبير همه  اعضاي دفتر سياسي جبهه مشارآت معتقدند نحوه برخورد با مساله قوميت
هاي امنيتي و نظامي نبايد راهبر مسووالن به سوي اين موضوع   صوص نگاهاي از سوي حكومت است و به خ  ويژه

هاي غير قابل جبراني را براي همگان و به خصوص منافع ملي،   تواند زيان  توجهي به آن مي  باشد و هرگونه بي
  .يكپارچگي و پيوستگي همه اجزاي آشور با هم به دنبال داشته باشد

 سياسي جبهه مشارآت تصويب آرد آه اين حزب بيانيه تفصيلي را منتشر و نقطه در ارتباط با اين مساله، دفتر
  .نظراتش را در آن اعالم آند

، دفتر سياسي جبهه مشارآت همچنين با بررسي توقيف روزنامه ايران، بر موضع اصولي جبهه "ايلنا"به گزارش 
  . مطبوعات تاآيد آردهاي  مشارآت در ارتباط با آليه مطبوعات مبني بر حفظ حقوق و آزادي

ها   هاي مطبوعاتي به طور آلي در چارچوب احقاق حقوق قوميت  به اعتقاد دفتر سياسي جبهه مشارآت، آزادي
شود و به طور قطع بدون مطبوعات آزاد، حقوق اقوام نيز برجسته و استيفا نخواهد شد، از اين رو   محسوب مي

ج در روزنامه ايران، دفتر سياسي جبهه مشارآت اعالم ضمن تحفظ بر موضع انتقادي نسبت به مطلب مندر
نگاران آن وجاهت قانوني ندارد و اميدواريم رخداد يك خطاي   آند آه توقيف روزنامه ايران و بازداشت روزنامه  مي

  .مطبوعاتي و پيامدهاي آن، موجبات فشار هر چه بيشتر و ايجاد فضايي بسته براي مطبوعات را فراهم نياورد
, عربي(هاي قومي   هاي مشابه، شاهد توقيف موقت چندين نشريه با زبان  هاي اخير با بهانه  ژه آه در ماهبه وي

  .ايم  از سوي هيات نظارت بر مطبوعات بوده) آردي و ترآي
ناپذير و جزء حقوق شهروندي   دفتر سياسي جبهه مشارآت معتقد است آه دفاع از آزادي مطبوعات اصل خدشه

ت و هرگونه تخلف يا جرم مطبوعاتي بايد از مسير قانوني مورد رسيدگي قرار گيرد و نبايد در اين هر ايراني اس
هاي سياسي   المصالحه درگيري  اي آنها وجه  شده و امنيت شغلي و استقالل حرفه  نگاران ضايع  ميان حقوق روزنامه

  .شود
گر بررسي شده دفتر سياسي جبهه مشارآت ها موضوع دي  هاي دولت جديد در دانشگاه  همچنين اثرات سياست

, ها  ها، دانشكده  دفتر سياسي جبهه مشارآت نسبت به انتصابي شدن روساي دانشگاه. ايران اسالمي بود
هاي مستقل دانشجويي، احضار و صدور   بازنشستگي و اخراج اعضاي هيات علمي، دخالت در امور داخلي تشكل

 -هاي فرهنگي  هاي جديد براي فعاليت  هاي انضباطي و ايجاد محدوديت  حكم براي فعاالن دانشجويي در آميته
 .گيرد، ابراز نگراني آرد  ها صورت مي  ها آه همه آنها با هدف تضعيف استقالل دانشگاه  سياسي در دانشگاه

 
 

  جمعي از دانشجويان و اساتيد دانشكده خبر خواستار رفع توقيف روزنامه ايران شدند 
  ري آار ايران خبرگزا-تهران

التحصيالن و استادان دانشكده خبر با صدور بيانيهاي خواستار رفع توقيف از روزنامه   جمعي از دانشجويان، فارغ
  .ايران شدند
  نامه ايران جمعه و در تيراژ   رسد آاريكاتوري آه در هفته  به نظر مي: ، در اين بيانيه آمده است"ايلنا"به گزارش 

اي براي دشمنان اسالم قرار گرفت تا با سوءاستفاده از   مايه  ، به عنوان دستبسيار محدود منتشر شد
افكني در ميان ملت ايران است، نزديك   زبان ايران بتوانند به اهداف خود آه همانا تفرقه  احساسات پاك مردم آذري

برانگيز    اقدامات توطئههايي آه به منظور محكوم آردن  زبان در راهپيمايي  شوند اما حضور پرشور مردم آذري
  .دشمنان اسالم و انقالب برپا شد، حاآي از هوشياري و ذآاوت مردم اين خطه از ايران عزيز است

از طرفي نكات مهمي درباره قانون مطبوعات آشور وجود دارد، آشور ما با تصويب شش : افزايد  اين بيانيه مي
گذاري رآوردار است و تنها يك سال از تصويب نخستين   انونها تبصره و تكمله در ق  قانون عمده مطبوعاتي و ده

 در حالي آه هنوز قانون مجازات و آيين دادرسي و آيفري از تصويب مجلس 1285قانون اساسي آشور در سال 
نگذشته بود، قانون مطبوعات به تصويب رسيد اما اين بخش حقوقي هنوز از لحاظ نظري و رويه عملي و قضايي 

  .هنگ با تحوالت جهاني استفقير و ناهما
 متمم قانون اساسي مبني بر حضور هيات منصفه در 79با وجود تصريح اصل : در ادامه اين بيانيه آمده است

 چنين هياتي حضور نداشت و در نتيجه رويه قضايي و تحقيقات 1370محاآمات مطبوعاتي در عمل تا سال 
هاي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي نيز   راحي ساختار هياتط. حقوقي نيز در اين زمينه بسيار ناچيز بوده است

بخش   بايد به نحوي باشد آه وجدان جمعي جامعه را نمايندگي آند و با پااليش عرصه مطبوعات از مطالب زيان
  .اجتماعي، بستر الزم را براي شكوفايي مطبوعات اصيل و مترقي فراهم سازد

ين موضوع براي دانشجويان عرصه خبر و اهالي مطبوعات جاي سوال دارد اين بيانيه در ادامه با تصريح بر اينكه ا
زبان است،   نامه ايران جمعه آه خود نيز از اهالي آذري  توان به دليل خطاي سهوي آاريكاتوريست هفته  آه آيا مي

هوري اسالمي روز حماسه آزادي خرمشهر و ايام ارتحال بنيانگذار جم  روزنامه سراسري ايران را در آستانه سال
  .توقيف آرد

مطبوعاتي ايران آه -مساله مهم ديگر اين است آه مسووالن موسسه فرهنگي : در ادامه خاطرنشان آرده است
نامه ايران جمعه به طور   خود شامل هشت نشريه مختلف است، به دفعات از اشتباه صورت گرفته در هفته

تند براي جبران اين اشتباه سهوي روزنامه ايران را به مدت آنها همچنين در نظر داش. اند  رسمي عذرخواهي آرده
گاه هدف آنها از انتشار اين آاريكاتور اهانت و توهين به   يك روز منتشر نكنند، ضمن آنكه بارها تاآيد آردند آه هيچ

ي به خصوص نگار  از سوي ديگر بايد در نظر داشت روزنامه. زبان آشور نبوده است  مردمان خطه آذربايجان و آذري
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هاي مختلف آاري بسيار سخت، پرمشقت و پرمسووليت است آه گاه امكان بروز چنين   در آشوري با قوميت
  .اشتباهات سهوي وجود دارد

خالصه و جوهر شعار هر حكومت اين است آه جامعه منظم باشد زيرا نظم : در پايان اين بيانيه بيان شده است
ي است، اآنون شايسته است براي آاهش تنش و پرهيز از تفسيرهاي يكي از نيازهاي جامعه مدني و انسان

شخصي در اين مورد سهوي، مسووالن ذيربط به رفع توقيف تنها روزنامه رسمي دولت اقدام آنند زيرا آه نبايد به 
نامه ايران جمعه آه خود همانند ساير نشريات موسسه ايران داراي تحريريه جداگانه   دليل خطاي سهوي هفته

  .است، از انتشار روزنامه ايران جلوگيري آرد
 
 

  :جامعه اسالمي مهندسين
  ها موجب تفرقه در جامعه و در راستاي اهداف دشمنان است  اهانت به قوميت

   خبرگزاري آار ايران-تهران
  

امن د: زبان تأآيد آرد اي ضمن محكوم آردن اهانت به هموطنان آذري جامعه اسالمي مهندسين با انتشار بيانيه
ها و اصحاب قلم بايد از دامن زدن به اين  ها در راستاي اهداف بيگانگان است و رسانه زدن به مسائل قوميت

  . مسائل پرهيز آنند و در راستاي تقويت وحدت ملي و تأمين منافع و امنيت آشور گام بردارند
هاي مختلف   خواهند از راه  اسالمي ميآمريكا و ديگر دشمنان انقالب: ، در اين بيانيه آمده است"ايلنا"به گزارش 

امروز هرگونه اهانت به . اند گذاري آرده به جمهوري اسالمي ايران ضربه بزنند و براي ايجاد تفرقه در ايران سرمايه
  . ها موجب تفرقه در جامعه و در راستاي اهداف دشمنان است قوميت

 اهميت قائل است و امروز نيز فصل مشترك تمام اقوام و ها ارزش و  اسالم براي همه قوميت: افزايد اين بيانيه مي
  . ها در ايران، دفاع از اسالم، ايران و انقالب اسالمي است قوميت

ها همواره در طول تاريخ مدافع اسالم، ايران و انقالب  زبان آذري: جامعه اسالمي مهندسين يادآور شده است
  . اند  بيگانگان جانانه دفاع آردهاسالمي بوده و در مقاطع مختلف از آشور در مقابل

آلود ماهي  اي از آب گل دهند عده البته مردم آذربايجان آامال هوشيار هستند و اجازه نمي: افزايد اين بيانيه مي
زبان در  بگيرند و آرامش و امنيت آشور را مخدوش آنند آه راهپيمايي عظيم مردم تبريز و ديگر شهرهاي آذري

  . افكنان بود نقالب اسالمي پاسخ محكمي به تفرقههاي ا  دفاع از آرمان
افكن، ظرفيت  هاي گروهي با پرهيز از انتشار مطالب تفرقه رسانه: جامعه اسالمي مهندسين يادآور شده است

  . ها را در جهت پيشرفت آشور بازگو آنند قوميت
و با پيروي از حضرت امام راحل و آميز خود  اقوام مختلف ايراني با همزيستي مسالمت: در اين بيانيه آمده است

اند و اجازه  خواهي بيگانگان ايستاده مقام معظم رهبري اهداف انقالب اسالمي را پيش برده و در مقابل زياده
  . نخواهند داد دشمنان چشم طمع به ايران اسالمي داشته باشند

هاي مختلف در مقابل دشمن  تدر طول هشت سال دفاع مقدس نيز آحاد مردم از قومي: افزايد اين بيانيه مي
ها را در  شد و انواع سالح هاي استكباري حمايت مي  ايستاده و پيروز شدند، دشمني آه از طرف همه قدرت

  . گذاشتند، ولي رزمندگان اسالم ثابت آردند قدرت ايمان باالتر از هر سالحي است اختيار او مي
ترين نياز آشور وحدت و همبستگي ملي است، از جامعه اسالمي مهندسين با يادآوري اينكه امروز مهم

دار شدن وحدت و امنيت ملي  هاي اطالعاتي و امنيتي خواسته است با اقدامات پيشگيرانه مانع خدشه  دستگاه
  . آشور شوند

در ادامه اين بيانيه با اشاره به بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اعضاي ستاد مرآزي بزرگداشت حضرت 
هدف اصلي بزرگداشت حضرت امام راحل تداوم انديشه و راه آن حضرت است و : ، آمده است)ره(ام خميني ام

هاي خود در مقابل زورگويان جهاني دفاع   توانيم از آرمان لذا با همان انديشه بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران مي
  . آنيم

ناپذيري آن حضرت در  شجاعت و سازش) ره(م خميني هاي بارز حضرت اما يكي از ويژگي: افزايد اين بيانيه مي
مقابل ستمگران و مستكبران و خودباوري بود و امروز نيز مسووالن نظام جمهوري اسالمي ايران با الهام از امام 

آميز مدبرانه دفاع  هاي استكباري ايستاده و از حقوق ملت ايران در برخورداري از فناوري صلح  راحل در مقابل قدرت
  . آنند مي

: جامعه اسالمي مهندسين ضمن گراميداشت ياد و خاطره بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران، يادآور شده است
يابد و تا زماني آه اين راه  زنده و پويا در ايران اسالمي ادامه مي) ره(امروز راه و انديشه حضرت امام خميني 

  .  ملت ايران تحميل آننديابد دشمنان نخواهند توانست اراده خود را بر ادامه مي
مردم ايران بر حق : اي و پيشنهادهاي اروپا به ايران، آمده است در اين بيانيه همچنين با اشاره به مسائل هسته

اي اصرار دارند و هرگونه  آميز هسته المللي مبني بر برخورداري از فناوري صلح خود در چارچوب مقررات بين
  . وني اين ملت نباشد مورد قبول ملت ايران نخواهد بودپيشنهادي آه در بر گيرنده حق قان

 ساله بايد به يك آشور 20انداز  جمهوري اسالمي ايران بر اساس سند چشم: در اين بيانيه آمده است
خواهند مانع پيشرفت ايران اسالمي شوند، بدانند اين راه آغاز شده  هايي آه مي  يافته تبديل شود و قدرت توسعه

  .  نيستو متوقف شدني
المللي از  هاي استكباري آه برخالف موازين حقوقي و بين  قدرت:  اسالمي مهندسين يادآور شده است جامعه

خواهند از حق مسلم و قانوني خود صرف نظر آنند، بدانند ملت ايران انقالب نكرده  جمهوري اسالمي ايران مي
  . م و دانش و پيشرفت دست يابدهاي عل ملت ايران مصمم است به قله. است آه زير سلطه باشد
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  .نمازجمعه .اجتماعي .داخلي

جمعه ، با سردادن   سياسي- آذري زبان تهراني امروز پس از برگزاري نماز عبادي جمعي از نمازگزاران
  .آردند زبانان سراسر آشور تاآيد شعارهايي بر حفظ وحدت و انسجام آذري

" آذري ها، اتحاد اتحاد"، "منافق مرگ بر"گزارش خبرنگار ايرنا،نمازگزاران آذري زبان تهراني با سردادن شعارهاي  به
  .انسجام ملي شهروندان آذري زبان آشور شدند خواستار حفظ وحدت و" اي رهبر  اآبر خامنهاهللا"و 

ها در  نفاق و جدايي ميان قوميت ها براي پاشيدن بذر آنان با بيان اينكه نبايد اجازه داد دشمن از آوچكترين فرصت
   :آشور استفاده آند ، اعالم آردند

 شور قابل قبول نيست اما نبايد واآنش به اين اتفاقات ، فرصتقوم ، قشر و گروهي در آ توهين به هيچ
  .سودجويي براي دشمنان انقالب را فراهم آند

خاطيان حفظ وحدت و يكپارچگي  زبان تهراني با قدرداني از مسئوالن آشور به خاطربرخورد با نمازگزاران آذري
هاي انقالب اسالمي ايران دفاع  ها و ارزش اناز آرم ها مردم، اعالم آردند آه همچون گذشته و در تمامي صحنه

  .خواهد آرد

ايران نيز با رژه در مقابل  درپايان نماز جمعه امروز تهران،جمعي از افسران نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي
  .سردادند "اتحدوا، اتحدوا"در شرقي محل برگزاري نماز جمعه، فرياد 

حفظ وحدت و پيكپارچگي  بر" وحدوا، وحدوا، وحدوا وحده"و " رهبريمما همه پيرو خط "آنان با سردادن شعار 
  .هاي مختلف ايراني تاآيد آردند قوميت

 ضربه 7، خبرنگار زن نشريات محلي تبريز از خياباني در تبريز ربوده و آدم ربايان پس از وارد آردن " معصومه باباپور"

 .چاقو جسم نيمه جان وي را در زير پلي رها آردند

،سردبير هفته نامه ساقي نيز توسط عوامل دولتي "هادي دهقاني"، عكاس خبري در تبريز و " سين قربانيح"

  .مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند

  از حوادث فعلي آذربايجان" مجمع دانشگاهيان آذربايجاني"تحليل 
  

، بار ديگر بيداري و هوشياري "ايران"ملت شريف آذربايجان با انجام اعتراضات گسترده به اقدام موهن روزنامه 
  .خويش را به همگان نشان داد

پرور آذربايجان در با نهايت تشكر و قدرداني خويش از ملت غيور و قهرمان" مجمع دانشگاهيان آذربايجاني"
آميز و مدني به تضييع حقوق خويش، فعالين، روشنفکران و اقشار مختلف ملت را برگزاري  اعتراضات مسالمت

منطقي و مناسبتر را به عنوان استراتژي  آند آه همگام با تحليل و بررسي شرايط مختلف، برخورددعوت مي
  .مطلوب در نظر بگيرند

ها و نشريات دانشجوئي، نمايندگان هاي خبري، تشكلداند از  فعالين مدني، رسانهاين مجمع بر خود الزم مي
هاي اعتراضي از حقوق اين ملت دفاع نمودند تقدير و مجلس و مسئولين آشور آه با شرآت در تظاهرات و متينگ

اميد است اين وحدت و يكپارچگي ملي به وجود آمده براي هميشه حفظ شده و تا احقاق . تشكر به عمل آورد
  .آامل حقوق ملت ادامه داشته باشد

ك يك دهه  فعاليت مجمع دانشگاهيان آذربايجاني به عنوان يك تشكل برخواسته از بطن ملت و با اتكاء به نزدي
  :مستمر و ارتباط تنگاتنگ با اين ملت اعتقاد دارد آه

آامًال حرآتي خودجوش و مردمي " ايران"آميز روزنامه اعتراضات گسترده ملت آذربايجان به اقدام توهين -1
بديهي است  هرگونه ارتباط دادن حوادث . بوده و هيچ گونه ارتباطي با عوامل بيگانه و خارجي ندارد

سازي براي سرآوب فعالين اين ر به بيگانگان، توهين به شعور ملي آذربايجان تلقي شده و زمينهمذآو
 .دهدلذا اين مجمع نسبت به پيآمدهاي سوء آن هشدار مي. باشدملت مظلوم مي

باشد ولي ها و تظاهراتهاي خياباني ميتشديد احساسات و هيجانات مردم از اتفاقات طبيعي حرآت -2
ن ثابت آرده است آه هيچ گاه طرفدار خشونت نبوده و همواره به حرکتهاي مدني و ملت آذربايجا

آميز از جمله باشد، بنابراين انجام اعمال خشونتزا ميقانوني تأکيد داشته و مخالف حرکتهاي تنش
 .نمي تواند منتسب به فعالين اين خطه باشد... تخريب اموال عمومي و
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ني ، عقالني و برخواسته از اراده جمعي و مبتني بر شعور باال حرآت ملي آذربايجان يك حرآت مد -3
تواند با سوء هيچ تشكل، حزب، جبهه و نهضتي نمي. باشدبوده و منسب به خود ملت آذربايجان مي

چرا آه عملكرد و ديدگاه آنها قبل و بعد از . استفاده از شرايط موجود خود را به اين حرآت نسبت دهند
 .ذربايجان آشكار استانقالب براي ملت آ

آميز اقتصادي، اجتماعي، تداوم اعتراضات اخير آذربايجان ريشه در اعمال  برخي سياستهاي تبعيض -4
 .فرهنگي و سياسي دارد

  
هاي عمده اين ملت را توان خواستههاي اقشار مختلف مردم مياآنون با دقت در شعارها و بيانيه

  :در موراد زير خالصه آرد
جلوگيري از . ه شدن زبان ترکي با توجه کثرت آماري متکلمين اين زبان در سراسر کشوربه رسميت شناخت -1

  ها، مكاتبات و اسناد رسمي آشور در ارگان" آذري زبان"آاربرد لفظ مجعول 
 نشين کشور آموزش به زبان مادري و تدريس زبان و ادبيات ترکي در مدارس مناطق ترک  -2
هاي کثيراالنتشار دولتي به  تلويزيوني سرتاسري، خبرگزاري و روزنامه-وهاي رادياندازي شبکه تأسيس و راه -3

 هاي کشورزبان ترکي و  تأسيس فرهنگستان زبان و ادبيات ترکي و ايجاد کرسي اين زبان در دانشگاه
  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران20 و 19، 15اجراي اصول  -4
بودجه کل % 5وس اهالي و همچنين تخصيص فوري اختصاص بودجه ملي براي آذربايجان متناسب با نف -5

آميز  ماندگيهاي ناشي از اعمال سياستهاي تبعيض کشوري به عنوان بودجه ويژه جهت رفع کامل عقب
   قانون اساسي48گذشته در راستاي تحقق اصل 

ب براي آميز و ارائه خدمات و ايجاد تسهيالت مناس  حمايت از حقوق شهروندان در برگزاري تجمعات مسالمت -6
 هاي آذربايجاني هاي ملي در مناسبتهاي مختلف و تجليل از قهرمانان و شخصيتبرگزاري مراسم

به رسميت شناختن همايش ساليانه ملت آذربايجان در قلعه بابك و جلوگيري از هرگونه برخوردهاي  -7
 آنندگان در اين همايش نامتناسب امنيتي و عدم ايجاد محدوديت براي شرآت

ترين عامل تفرقه، جهت تأمين وفاق و  ستيزانه و عوامل آن به مثابه اصلي هاي ترکي با انديشهمبارزه جد -8
هاي آپارتايد قومي، نژادي و زباني و قطع تداوم تفكرات نژادپرستانه رژيم امنيت عمومي و رفع نشانه

 )بخصوص در ابعاد فرهنگي (منحوس پهلوي 
هاي تاريخي آذربايجان مطابق آخرين بخصوص نام( آذربايجان اعاده کليه اسامي تاريخي مناطق جغرافيايي -9

و رفع موانع موجود در نامگذاري ...) هاي اردبيل و زنجان وتقسيمات کشوري در دوران مشروطيت به استان
 ...) ها و مؤسسات مختلف وها و ميادين شهري، شرآتبراي کودکان، خيابان(اسامي ترکي 

  
ويکرد حاکميت در مواجهه با اعتراضات به حق ملت آذربايجان ـ همانطور که مسئولين ترين راز نظر مجمع عقالني
اند ـ دفاع صريح مسئوالن ارشد از حقوق پايمال شده ملت در ميتينگهاي مختلف و اقدامات کشور نيز ابراز داشته

ورت هرگونه حرکت در غير اينص. باشدها ميهاي قانوني آذربايجانيعملي آنان در راستاي احقاق خواسته
برانگيزي از طرف ارگانهاي امنيتي و قضايي، باعث افزايش شکاف بين اقوام و ملل کشور شده و فضا را در تحريک

بنابراين با توجه . دار شدن وحدت و امنيت ملي کشور در مقطع حساس کنوني فراهم خواهد آوردجهت خدشه
  :به شرايط فعلي آشور مجمع خواستار 

  
متشكل از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، فعالين حرآت و ارگانهاي " حقيقت ياب "تشكيل آميته .1

شدگان در حوادث  اخير و ارائه آمار دقيق از تعداد آشته مرتبط جهت روشن نمودن وضعيت آشته
 به افكار عمومي  هاشدگان و زخمي

عت از حضور اقشار مختلف شدگان  حوادث اخير در فضاي آرام و  عدم مماناجازه تشييع جنازه آشته .2
 مردم در آن

آزادي سريع و بي قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي آذربايجان و دستگير شدگان اخير و محاکمه و  .3
اند و يا تظاهرکنندگان  را مورد ضرب و شتم مجازات کساني که در آذربايجان به سوي ملت آتش گشوده

 اندقرار داده
 ي، آه در حوادث اخير و يا قبًال  از انتشار آنان ممانعت به عمل آمده استرفع توقيف از نشريات آذربايجان .4
استيضاح وزير ارشاد به جهت تعلل در برخورد مناسب با حوادث اخير و عذرخواهي رئيس جمهور از ملت  .5

آذربايجان به جهت مسئول مستقيم انتخاب مدير مؤسسه مطبوعاتي ايران و اعالم تبريك عيد نوروز به 
  بانان و ناديده گرفتن بقيه اقوام و ملل ايرانيفارس ز

  
در پايان بار ديگر از پيگيري مستمر و مناسب برخي از نمايندگان محترم آذربايجان در مجلس شوراي اسالمي 
مراتب تشكر و قدرداني خود را اعالم داشته و انتظار داريم همچنان در آنار ملت مظلوم خويش بوده و قضايا را به 

  . يگيري نمايندطور جدي پ
  والسالم

مجمع دانشگاهيان 
  انيآذربایج

5/3//1385 
http://haqqimiz.blogsky.com/ 
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 1385 خرداد ماه سال 6شنبه  
 تهدید و ارعاب مسلحانه شهروندان اردبيلی

مسلحانه به به خانه پدری یکی از فعالين  حمله عات اردبيل باسحرگاه امروز ششم خردادماه ماموران اداره اطال
خانواده اش  در حالی دستگير شد که خود و اعضای مهدی محمد پور.کردند حرکت ملی آذربایجان وی را دستگير

اجازه استفاده از حجاب و لباس  ماموران بدون مراعات اهل منزل حتی به ایشان.از خواب بيدار نشده بودند
 .آوردند  ندادند و همچنين خساراتی به خانه واردرا کامل

اردبيل  اردبيلی توسط یکی از ماموران شناخته شده اداره اطالعات دیگر فعال عباس لسانی دقایقی پيش نيز
 که تحت تعقيب قرار دارد و برای حضور در تظاهرات عصر امروز خود را از دید ماموران لسانی .بشدت تهدید شد

عصر با دو گلوله  مامور به وی گفته است .است بوسيله تماس تلفنی مامور مذکور تهدید شدمخفی نگه داشته 
 .به سراغت می آیم

  
بر اساس خبری که االن بدستمان رسيد، هم اینک مقابل سفارت جمهوری اسالمی ایران در آنکارا تجمع اعتراض 

 . آميزی در حال انجام شدن است
 

 20:30  ساعت 5/3/85اخبار
 در سولدوز درگيریها بين ترکان معترض به سياستهای  شونيستی  و نيروهای مسلح دولتی وارد مرحله جدیدی     -1

این در حالی . به شدت جریان دارد) نيروهای مردمی و دولتی(هم اکنون تيراندازی بين دو طرف .  شده است 
  . است که همزمان توفان همراه با  باران شدیدی، در شهر جریان دارد

 در محله کردنشين شهر تظاهرات هموطنان کرد به طرفداری از مبارزات بحق ترکها  بدون درگيری خاصی به     -2
  .  پایان رسيده  است

  18:20 ساعت 5/3/85اخبار 
  که در برابر اعتراضات مردم ایستاده بود در توفان محبی در درگيریهای اخير سولدوز یک سپاهی بنام خانوادگی     -1

  !ولدوزیان جان باختخشم س
 : اسامی جند تن از  دستگيرشدگان  سولدوز    -2
 استاد دانشگاه آزاد واحدهای مهاباد و نقده:  دکتر پرویز محمدی      .1
  عضو شورای شهر نقده  : مهندس علوی       .2
 مدیر آموزش و پرورش و عضو کمسيون حل اختالف  : علی جاللی      .3
   سانس زبان و ادبيات ترکی و مدرس در همين رشتهلي  : ميرعلی رضائی      .4
  مهندس غالم بناوند      .5
 حکم جلب دو تن دیگر فعالين حرکت ملی آذربایجان در سولدوز نيز صادر شده که تا کنون موفق به دستگيری     -3

 : آنان نگردیده اند
  مهندس معين      .1
  مهدی نوری      .2

دوز قهرمان حاکی از آن است که کردهای ساکن سولدوز طی تظاهراتی به حمایت  آخرین اخبار رسيده از سول-4
به نظر ميرسد این حرکت کردها متاثر از بيانيه دوراندیشانه سازمانهای .  از مبارزات  برحق ترکها برخاسته اند 

ه ای ضمن مصطفی هجری رهبر حزب دموکرات کردستان  طی بياني. سياسی آنان حزب دموکرات و کومله  باشد
تاکيد بر احقاق حقوق ملی اقوام و ملل ایران از مبارزات مردم آذربایجان مدافعه نموده و از سلسله قيامهای اخير 

  .  آذربایجانيها پشتيبانی نموده است
  
 

 
 
AZӘRBAYCAN, BAŞIN SAĞ OLSUN! 
2006-05-26 - 12:07:00 
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Güney Azәrbaycanda şәhidlәrin xatirәsinә hәsr olunmuş, eyni zamanda rejimin zorakılığına qarşı 
keçirilmiş aksiyalardan biri. İlk fotoşәkildәki qara parçanın üzәrindә yazılıb: «Azәrbaycan, başın sağ 
olsun!» 
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 www.roshangari.comادامه اعتراضات و سرکوب در شهرهای آذربايجان
  
  .  کشيده شده استدامنه اعتراضات و درگيری ها عالوه بر تبريز به اروميه، نقده، مشکين شهر و زنجان*
  . اخبار حاکی از زخمی و کشته شدن مردم توسط نيروهای سرکوبگر ابعاد به شدت نگران کننده ای يافته است*

  
در حالی که رژيم با سه دهه سرکوب سيستماتيک در ايران راه هرگونه اعتراض را بر مردم بسته : روشنگری

رژيم که پيش بينی اين وضع را . انفجاری سر ريز ميکنداست، اکنون هر مفري، خشم انبوه شده مردم را بطور 
ميکرد، همه جا را به پادگان تبديل کرده و بر سر راه هرنوع فعاليت اجتماعی بازپرس و مامور زندان گماشته و از 
. جمله دانشگاه ها را به بهانه دفن شهدا به مرکز استقرار نيروهای سرکوب لباس شخصی تبديل کرده است

منابع حکومتی از پخش .ن تدبير کارکرد محدودی دارد و خود آتش خشم مردم را شعله ور تر می کندطبيعتا اي
اين در حالی است که . اخبار واقعی اعتراضات خودداری ميکنند و منابع غير حکومتی همه شناخته شده نيستند
  . ان کننده ای يافته استاخبار حاکی از زخمی و کشته شدن مردم توسط نيروهای سرکوبگر ابعاد به شدت نگر

  
براساس تازه ترين خبرها در ادامه تظاهرات گسترده در تبريز و درگيری ها در اروميه عصر ديروز شهر نقده نيز 
  . صحنه حضور گسترده مردم در خيابان ها و اعتراض به بوده است

, ری ها و ادارات دولتیخبرهای منتشره از سوی منابع اپوزيسيون حاکی است که مردم با حمله به فرماندا
در نتيجه حمله مردم خشمگين به ماشين حامل فرماندار و معاون وی هر دو . شيشه های اين اماکن را شکستند

  .آنها زخمی شدند
آمار دقيق . نيروهای سرکوب رژيم به سوی مردم تيراندازی کردند که در اثر آن تعدادی کشته و زخمی شده اند

 زخمی خبر داده 20 کشته و 4اما برخی منابع اپوزيسيون از , ن هنوز معلوم نيستشمار کشته شدگان و مجروحا
  . اند
  

 در - جمعه -همين خبر حاکی است که ماموران امنيتی اقدام به ربودن مجروحان از بيمارستان نقده کرده و امروز 
استار بازپس گرفتن زخميان بازار شهر نقده تعطيل شده و مردم خو, واکنش به اين اقدام وحشيانه و ضد انسانی

  . درگيری های ديروز شدند
  

رژيم برای جلوگيری از گسترش دامنه اعتراضات حکومت نظامی اعالم نشده بوجود آورده است و ضمن قطع 
  . ارتباطات شهر با خارج در کليه نقاط حساس مستقر شده است

  .  کشيده شودرژيم در وحشت است که دامنه ناآرامی ها از آذربايجان به کردستان
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اخبار درگيری های خونين در نقده در حالی انتشار می يابد که رژيم از زمان راهپيمايی تبريز به اين سو صدها نفر 
  . از معترضين را در شهرهای مختلف آذربايجان دستگير کرده است

  
ر توسط نيروهای امنيتی رژيم  نف1 نفر و در اردبيل 17 نفر در مرند 3از عصر روز چهارشنبه به اين سو در مياندوآب 

  . دستگير شدند
 

 اعتراضا  آذربايجان بير پارچا ...  مشکين، مغان و نقده ده. آذربايجاندا اعتراض الر داوام ائدير
 VOA/AZERİ26/05/2006 !چئوريليب

  
  آذربايجانلی الرين ايران آدلی دولت قازئته سينده تحقير ائديلمه سينه قارشی ايکی هفته 

قاباقدان باشاليان و هارداسا هر گون بير نئچه يئرده حياتا کئچيريلن 
 نقده ده -ن شهر و سولدوزدا پارس آباد، مشکي-اعتراض الر بو گون مغان

هر بير شهرده مين لرله انسانين اشتراکی ايله کئچيريلن . کئچيريليب
وئريلن معلوماتا گوره . اعتراض الر باره ده راديو فردا دا معلومات ياييب

اعتراضچيالر بو شهرلرده اولجه فرمانداری لرين قاباغينا توپالشيبالر، ارشاد 
ت باشچيسی احمدی نزادين عذر ايسته وزيری نين استعفاسينی و دول

فرماندارالر جماعتين قاباغينا . مه سينين يوبانماسينا اعتراض ائديبلر
. چيخيب دانيشماق ايسته يرکن اونالرين دانيشماسينا اجازه وئريلمه ييب

پليسين هر اوچ شهرده کی هجومالری وضعيتی گرگين لشديريب و کوتله 
. سينين يئرلی دفترلری، داغيديليبايران روزنامه . نی غضب لنديريب

سولدوزدا . فرمانداری لر و حتی اطالعات اداره لرينه هجومالر ائديليب
فرمانداری . فرماندارين اتومبيلينه و ارشاد اداره سينه خسارت يئتيريليب

پليس هر اوچ شهرده مشکين و نقده ده . لرين بيناالری داشالنيب
اشارديجی گازالردان و اودلو گوزي. خصوصی ايله قدارليغا ال آتيب

بير سيرا تصديق . چوخلو ياراالنان وار. سالحالردان استفاده ائديليب
. اولونماميش معلوماتالرا گوره نقده و مشکين بير نئچه نفر ئولن اولوب

 گئده -اعتراض الر ايسه گئت. سايی بللی اولمايان انسان حبس ائديليب
ر آذری تورکجه سينين ايراندا اعتراض چيال. داها دا گئنيش وصعت آلير

. رسمی ديل اعالن اولونماسی کيمی ايستک لرله چيخيش ائديرلر
سولدوزدا يارالی و احتماال هالک .  سيرا داوام ائديب-اعتراض الر آرا

اولموش ياخين الرينی آلماق اوچون اهالی گئج واختا دک دولت خسته 
انين مجلسينده کی تبريز بو گون اير. خاناسينين قاباغيندان داغيليشماييب

او . نماينده سی اعلمی نين چيخيشی دا بويوک قالماقاال سبب اولوب
او . اعتراض چيالرا پليسين هجومالری نين تظاهرات الرين خشونته چکمه سينه سبب اولدوغونو بيلديريب 

دير ائديلمه سينين  باس–آدالنديريلماسينی پيسله ييب و بونونال مسئله نين اورت " اوباش"اعتراضچيالرين 
شعرينی ...." اال تهرانيا انصاف می کن"مومکون اولماياجاغينی بيان ائديب او چيخيشينين سونوندا شهريارين 

 ده ايران مجلسينين 7خردادين . بوندان سونرا مجلس ده داها دا گرگين له شيب. سون حرفينه دک اوخويوب
 .اعتراض الری دايانديرماياجاقالرينی بيلديريرلرقاباغينا توپالشماغا حاضيرالشان آذربايجانيالر 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويژه گاردال داش آتاراق 
ساواشان آذربايجان اوشاقالری 

 و جونالرينی
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  شهيد عابدی بدان که راهت ادامه دارد
  

  گفتگو با بستگان شهيد جليل عابدی
  
  

  
  
  

لباس  من با جليل عابدی در اول صف بوديم و شعار می داديم که فردی که“: یکی از بستگان وی می گوید

 .”عابدی شد ند گلوله شليک کرد که يکی از آنها منجر به فوت جليلشخصی به تن داشت بسوی ما چ

قرار گرفته و هنگامی که روز جمعه  يکی ديگر از بستگان جليل عابدی می گويد جنازه مقتول مورد کالبد شکافی

 خانواده تعهد گرفته شده است که در مراسم تدفين وی اين جنازه به خانواده وی تحويل داده شده، از اعضای

شده که جنازه در صورتی تحويل داده خواهد شد که مهمانانی که برای شرکت  شعار داده نشود و به آنان گفته

  .تدفين وی آمده بودند، محل را ترک کنند در مراسم

 

 .در محاصره مأموران نيروی انتظامی بوده است به گفته وی، هنگام تدفين جنازه، گورستان
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  ل خبرگزاریها و روزنامه های جهانفردا تهران تيتر او

  
با گسترش دامنه تظاهرات ملی در سرتاسر آذربایجان و شهيد و زخمی شدن تعداد کثيری از هموطنان تورک 
پيش بينی می شود در روزهای آتی این تظاهرات وارد فاز نوینی شده و رژیم را به عقب نشينی در مقابل 

  .سياستهای شونيستی خود وا دارد
که مطابق برنامه ریزیهای قبلی روز ششم خرداد مردم اردبيل به جمع شهرهای تظاهرات کننده خواهد در حالي

پيوست، در روز هفتم خرداد نيز در تمامی شهرهای آذربایجان و بویژه تبریز برای گراميداشت یاد و خاطره شهدای 
ه خشونت کشاندن اعتراضات مدنی اگرچه رژیم سعی در ب. روزهای اخير تجمعات گسترده ای برگزار خواهد شد

آذربایجان را دارد اما با اینحال ملت آذربایجان هر روز مصممتر از روز قبل در تظاهرات مدنی، صلح آميز و ضد 
  .شونيستی شرکت ميکند

  
تهران بعنوان پایتخت سياسی و محل حضور خبرگزاریهای بين المللی و . اما تهران حال و هوای دیگری دارد

به جرات می توان ادعا نمود که نصف جمعيت ده . شهر تورک نشين حائز اهميت فوق العاده ای استبزرگترین 
ميليونی تهران تورک بوده و کمتر خانواده آذربایجانی می توان یافت که در تهران دوست، فاميل و یا آشنائی 

 کشت و کشتار رژیم و خشونت بر عليه بنابراین تورکهای تهران از نزدیک در جریان اخبار آذربایجان و. نداشته باشد
  .مطالبات قانونی و ملی ملت آذربایجان قرار دارند

از سوئی دیگر تهران با داشتن بيش از ده دانشگاه بزرگ به عنوان شهری دانشگاهی مطرح بوده و نزدیک به 
بنابراین . هستندنصف دانشجویان آذربایجانی دردانشگاههای تهران اعم از آزاد و سراسری مشغول به تحصيل 

حضور این جمعيت کثير دانشجوئی آذربایجان در تهران پتانسيل عظيم و قابل توجهی برای حرکت ملی آذربایجان 
  .در تهران را تشکيل ميدهد

از سوئی دیگر با توجه به اینکه رژیم پرستيژ حقوق بشر را در بين کشورهای اسالمی گرفته و تهران پر از 
ژه دیپلماتهای کشورهای مسلمان است، بنابراین دست رژیم در هرگونه اقدام خشونت دیپلماتهای خارجی وبوی

بنا براین تهران جایی است که در آن شونيسم دستهای خود را به نشانه شکست در . آميز در تهران بسته است
  .مقابل ملت آذربایجان باال خواهد برد

  
کی است که دانشجویان آذربایجانی برنامه ریزی گزارشهای رسيده از تهران حا. تهران آبستن حوادث است

کميته های هماهنگی . گسترده ای برای تجمع روز هفتم خرداد در مقابل مجلس شورای اسالمی پيش رو دارند
از سویی . در ارتباط تنگاتنگ با فعالين غير دانشجو مشغول تهيه شعارها و پالکاردهای تظاهرات ميليونی هستند

 هيئت های مذهبی تورکها در تهران و شهرکهای نزدیک به تهران نيز بصورت گسترده در دیگر خبر می رسد که
همچنين بعد از حمایت فعالين سایر اقوام بویژه کردها، عربها، بلوچها و لرها پيش . این تجمع حضور خواهند داشت

جمعات ملی بينی می شود این هموطنان همراه با تورکهای قشقایی و تورکهای شمل خراسان به صف ت
  . آذربایجان به پيوندند

. تهران محل آزمونی بزرگ برای حرکت ملی آذربایجان و سایر قوميتها و مليتهای تحت ظلم در ایران است
گستردگی و قدرت این تجمع رژیم را در تنگنای شدید قرار داده و موقعيت بين المللی آن را به شدت تضعيف 

با پشت گوش انداختن مطالبات ملی در ایران تسلط شونيزم فارس را برای رژیم که همواره کوشيده . خواهد نمود
  . هميشه در ایران گارانتی نماید با چالشهای جدی و شدیدی مواجه خواهد شد

  
  .روزیکه تيشه به ریشه شونيزم زده خواهد شد.  را به خاطر بسپارید1385روز هفتم خرداد 

  
  گله جک بيزیمدیر

  
  انشجوئی آذربایجانبخش اطالع رسانی جنبش د

 1385ششم خرداد 
 
  

  در خواست اصلی و فرعی پيشنهادی جمعی از تجمع کنندگان در مقابل مجلس 
  

در طول يكصد سال گذشته تمام اقوام و ملل ساآن در ايران شاهد سياستهاي شوونيستي فرهنگي، اجتماعي، 
سازي هويتي بصورت عيني يا در يكساناند آه هويت وجودي ايران را، آميزي بودهسياسي و اقتصادي تبعيض

 . ذهني دانسته است

در » آشور پاک ـ زبان پاک ـ ملت پاک«سياست يكسان سازي فرهنگي و هويتي ساآنان ايران در قالب شعار  
سردمداران شوونيزم فارس به خوبي به اين امر واقف بودند که نخستين گام . زمان حكومت پهلوي آغاز گرديد

لذا تاريخ بيش از هفت هزار ساله . باشددن يک ملت تحقير آن ملت و از بين بردن زبان آن ملت ميبراي از بين بر
 سال پيش 2500ها و پارسها بوده و در اين مملكت به خاطر توجيه نمودن اينكه اين سرزمين مخصوص آريايي

-هاي تحميلي وحشيوان زبانهاي اقوام و ملل غيرفارس اين آشور به عنزبان. ظهور يافته است، تحريف گرديد
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سازيها و القائات صورت گرفت تا مردمان غير فارس زبان، الينه مطرح گرديد و انواع ذهنيت!! هاي مغول و عرب
شده و باور آنند آه براي عزيز و انسان شمرده شدن بايد هويت ذاتي خود را کتمان کرده و به جاي آن هويت 

  . آذايي را اآتساب نمايند

 تاحدودي اين سياستها تعديل گرديد، و در قانون اساسي 1357 پيروزي انقالب اسالمي ايران در سال اگرچه با 
 بر اعطاي محدود حقوق اقوام و ملل تأآيد شد، ولي امروزه پس از گذشت نزديک سه دهه 20 و 19 و 15در اصل 

د مردمان غيرفارس زبان آشور،  درص70از عمر جمهوري اسالمي ايران هنور هم آه هنوز است، آرزوي نزديک به 
  .  در دل مانده و برآورده نگرديده است- که همانا ظهور عدالت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است-

آذربايجاني آه در عصر مشروطه از لحاظ اقتصادي در رتبه اول . باشدامروزه آذربايجان شاهد پسرفت اقتصادي مي 
هاي آذربايجان استان. اي مياني و آخر جدول پيشرفت و توسعه قرار دارندههايش در رتبهقرار داشت، امروز استان

اي هاي حاشيههاي طبيعي استانثروت در يك آالم اينکه . اندها تبديل شدهترين استانبه مهاجر فرست
 و مي شود... هاي مرآزي مانند اصفهان، يزد، کرمان، سمنان، تهران، مرآزي و استحصال و صرف توسعه استان

زا را با ايجاد توهم تجزيه در مناطق آذربايجان، آردستان، خوزستان و بلوچستان، صنايع مادر، استراتژيك و اشتغال
  . هاي مرآزي ايجاد آرده و اين مناطق را ناامن معرفي مي کنندتنها در استان

ين سرزمين تنگ آرده سيستم مديريت سياسي آشور بيش از حد عرصه را بر فعاالن ملل و اقوام ساآن در ا  
متأسفانه از ديدگاه اآثر احزاب مرآزنشين، سياستمدران و مديران اين آشور، فعاليت بر اساس منافع . است

... عربيسم و تورکيست، پانطلب، پانهايي چون تجزيهقومي ـ ملي جرمي امنيتي به حساب آمده و با عنوان
  . شودروبرو مي

اعتنايي به احساسات مردماني انه در عرصه سياست خارجي نيز شاهد بيعالوه بر سياست داخلي، متأسف  
هاي تاريخي با مردمان آشورهاي همجوار و همسايه داراي عاليق و احساسات هستيم آه بنا به واقعيت

نمود بسيار واضح آن ارتباط سياسي و اقتصادي بسيار حياتي دولت . مشترك فرهنگي و سياسي هستند
هاي دين مبين اسالم آه انقالب طبق آموزه. باشدران با آشور متجاوز ارمنستان ميجمهوري اسالمي اي

اسالمي نيز با تكيه بر آن پيروز گرديد، ارتباط با هر آشوري آه جان و مال و سرزمين مسلمانان را مورد تجاوز قرار 
ك جمهوري مسلمان پس چگونه است آه در بدترين شرايط آه دولت ارمنستان خا. دهد، حرام و باطل است

عام ها هزار زن، آودك و مرد مسلمان شيعه را قتل ميليون انسان را آواره و ده5/1آذربايجان را اشغال و بيش از 
    آرد، آشور ما رابطه خويش را با اين آشور متجاوز حفظ، و به عنوان تنها تأمين آننده سوخت آن عمل آرد؟ 

طلب، عدالتجو و شود، حرآتي مدني، هويتمطرح مي»  ملي آذربايجانحرآت«آنچه آه امروز در آشور ما تحت   
هاي قومي ـ که سابقه تاريخي فعاليت. مردمي است آه تمامي اقشار ملت آذربايجان را در خود جاي داده است

د محمجنبش آزاديستان شيخ. گرددملي در اين آشور بويژه در آذربايجان به تاريخ معاصر بعد از مشروطيت برمي
در » حرآت ملي آذربايجان«، جنبش خلق مسلمان اوايل انقالب و در نهايت )1324-1325(خياباني، حكومت ملي 

زمان حال نشانگر مبارزه مردمي است آه هويت ملي خود را مورد تعرض ديده و در جهت دفاع از هويت و منافع 
  . ملي خود به حرآت درآمده است

 کار آمدن دولت نهم که شعار عمل به اصول اعتقادي اسالم را سرلوحه خويش انتظار ميرفت با روي! با اين حال 
ولي متاسفانه برنامه فرهنگي اجرا شده توسط . قرارا داده بود شاهد بروز اين گونه اعمال غير انساني نباشيم

 که.  افکار شونيستي مسولين مربوطه مي باشد  دولت نهم مويد وجود و عمق ريشه دستگاههاي فرهنگي
  . اقدام روزنامه دولتي ايران خط بطالني ديگري است بر عدم وجود نگرش شونيستي در دولت جديد 

 ميليون شهروند مسلمان و 35روزنامه ايران با زير پا گذاشتن اخالق مطبوعاتي و رسالت رسانه اي خود، به  
س تشبيه نمود که بايد نسلشان تورک آذربايجان اهانت کرد و آنها را به سوسکهاي نجاست خوار مستراحهاي فار

  . از زمين کنده شود

اين روزنامه که از طريق بودجه عمومي کشور اداره و وظيفه اطالع رساني، اخالق پروري و فرهنگ سازي را در  
پروا ملت بزرگ آذربايجان بايست ايفا آند نقش آفرين صحنه شوونيسم شده و اينچنين گستاخانه و بيجامعه مي
  . ه فاشيستي خود قرار دادرا مورد حمل

 در پي توهين روزنامه ايران، ملت آذربايجان در يک حرکت خود جوش و مدني جهت اعتراض به اين عمل غير  
انساني و شوونيستي به پا خاست و با برگزاري تظاهرات، ميتينگ و تجمعات مسالمت آميز انزجار و نفرت عميق 

  . ن دادخويش را از اين عمل قبيح به جهانيان نشا
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دانشجويان و ملت آذربايجان با وحدت و همبستگي کامل به پا خواسته و از ارزشهاي ملي و هويتي خود دفاع  
هاي سراسري عليرغم بايکوت شديد خبري حاکم بر فضاي آذربايجان شدت اقدامات و تجمع. اي نمودندجانانه

  .  شده استبقدري قابل توجه بود که باعث حيرت و شفتگي تحليلگران سياسي

 سال توهين و تبعيض 84ولي بايد گفت که اين اعتراض، تنها اعتراض به يك آاريكاتور نيست، بلكه اعتراض به  
سياسي تبعيض ملي در ايران -اين اعتراض، اعتراض به سيستم فكري. نسبت به ترآهاي آشور ايران است

ر اين آاريكاتور محصول سهو باشد نه  حتي اگ . سال پيش پي ريزي شده است100 بناي آن حدود  است آه
توان ريشه اين سهو را در اين سيستم تبعيضي جستجو آرد ، باز مي)باشدالبته چنين فرضي مشكوك مي(عمد 

اين سيستم فكري و . چه بسا تعدادي از اين سهوآاران ترك نيز باشند. دهدآه چنين سهوآاراني را پرورش مي
  . زننددهد آه تيشه بر ريشه خود ميرش ميسياسي غلط حتي انسانهايي را پرو

هاي گسترده اقشار مختلف مردم در هفته اخير نه تنها اعتراض به يك آاريكاتور بلكه در اعتراض و در پس، اعتراض
آاريكاتور . آپارتايدی و ويرانگر در ايران است-شووينيستی-سياسي فاشيستي-راستاي نابودي يك سيستم فكري

 هنوز 21در روزنامه ايران نمود آوچكي از اين سيستم تبعيضي است آه متاسفانه در قرن و مطلب نوشته شده 
  . گريبان مردم ايران را رها نكرده است

. بايكوت و سانسور خبري حوادث اخير آذربايجان سندي ديگري است دال بر وجود سيستم آپارتايد ملي در ايران 
دهد آه زبان تورکي را به عمد يا سهو وسيله تفريح و مسخره ميسيستم آپارتايدي آه گاه دلقكهايي را پرورش 

زبانها را در ايران باور نگاران و سياستمداراني آه هنوز وجود و حقوق غير فارسآنند و گاه مخبران و روزنامهمي
  . ندارند

   

است يك هاي فرهنگي اعمال شده در اين مملكت نه سيدهد آه سياستوضعيت گذشته و حال نشان مي  -
شود آه سياست آشورداري در جريان سياسي است و نه سياست يك گروه، بلكه اين نظر به يقين تلقي مي

اين سرزمين بر اين اساس استوار گرديده است آه تنها بايد يك زبان، يك فرهنگ و يك هويت به رسميت شناخته 
ميلياردها تومان . رساندا به اثبات ميهاي فرهنگي اعمال شده نيز همين مسئله رسياست. شده و تقويت گردد

. گردد درصد از جمعيت اين آشور مي30از بودجه اين آشور صرف تقويت فرهنگ، زبان، تاريخ و هويت حدود 
  . شوندمند نميها بهره درصد مردمان اين آشور نه تنها از اين بودجه70فرهنگ، زبان، تاريخ و هويت بقيه 

  :  خواستار7/3/1385تينگ مقابل مجلس شوراي اسالمي مورخه لذا ما شرکت کنندگان در مي 

  : خواسته های اصلی 

ها، مكاتبات و در ارگان" آذري زبان" به رسميت شناخته شدن زبان تورکي، جلوگيري از آاربرد لفظ مجعول -.1 
ملت تورک بخاطر گستردگی (نشين کشور  اسناد رسمي آشور و آموزش به زبان مادري در مدارس مناطق تورک

  ) در سراسر ايران، در سراسر ايران بايد امکان آموزش به زبان مادری از مهد کودک تا دانشگاه فراهم شود

هاي  تلويزيوني سراسري، شبکه محلي تهران، خبرگزاري و روزنامه-هاي راديويياندازي شبکه  تأسيس و راه-.2
 زبان و ادبيات تورکي و ايجاد کرسي اين زبان در  تأسيس فرهنگستان کثيراالنتشار دولتي به زبان تورکي و

  هاي کشور دانشگاه

  : خواسته های فرعی 

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و تغيير اين قوانين در راستای به رسميت 20 و 19، 15 اجراي اصول -.3 
  شناخته شدن ملت آذربايجان و زبان و مليت ساير ملل ايران 

به عنوان بودجه ويژه جهت جبران  بودجه فوق العاده از صندوق ذخيره ارزي ) دالر(رد تومان  ميليا5 اختصاص -.4  
های عقب ماندة آذربايجان همچون های اقتصادی آذربايجان و تگميل پروژهخسارات حوادث اخير و عقب ماندگی

  ... جنوب، -شمالتبريز، کريدور -گذر درياچة اورميه، راه آهن ميانهتبريز، پل ميان-اتوبان تهران

- به رسميت شناختن همايش ساليانه ملت آذربايجان در قلعه بابك، عدم ايجاد محدوديت براي شرآت-.5  
و انجام همکاريهاي الزم جها برگزاري مراسم چهلم  آنندگان وجلوگيري از هرگونه برخوردهاي نامتناسب امنيتي 

روز تولد "در تقويم رسمی کشور بعنوان )  تير9(لد بابک شهداي حوادث اخير در قلعه بابک و وارد کردن روز تو
  " بابک، قهرمان ملی آذربايجان
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به رسميت شناختن کشته شدگان حوادث اخير به عنوان شهيد و حمايت مالي و معنوي از خانواده هاي -.6  
نوی وارده به های مادی و معآنان و مجازات و قصاص عاملين به شهادت رساندن اين عزيزان و جبران خسارت

های اين شهيدان و ساختن بنای يادبود در تمام شهرهای آذربايجان بعنوان شهيدان حرکت ملی خانواده
و نام گذاری خيابان ها بنام اين شهيدان و وارد کردن اين روز بعنوان روز شهيد آذربايجان در تقويم  آذربايجان

  سراسری کشوری 

هاي آپارتايد قومي، نژادي و زباني و قطع تداوم تفكرات ستيزانه، رفع نشانه هاي تورک مبارزه جدي با انديشه-.7 
و مجازات کردن توهين کنندگان به ملل ايران و ) بخصوص در ابعاد فرهنگي (نژادپرستانه رژيم منحوس پهلوي 

  تصويب قوانين قضايی در اين راستا 

هاي تاريخي آذربايجان مطابق آخرين بخصوص نام ( اعاده کليه اسامي تاريخي مناطق جغرافيايي آذربايجان-.8  
و به رسميت ) هاي اردبيل و زنجان، قزوين، همدان، اراکتقسيمات کشوري در دوران مشروطيت به استان

های فوق و برگرداندن شهرهايی همچون سونقور، شناخته شدن ايالت آذربايجان متشکل از شهرها و استان
  به مام آذربايجان و رفع موانع موجود در نامگذاري به اسامي تورکي ... قوروه، بيجار، آستارا، و 

متشكل از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، فعالين " شوراي پيگيري حقوق ملت آذربايجان"تشكيل آميته -.9 
  حرآت و ارگانهاي مرتبط 

انعت از حضور اقشار مختلف  عدم مم   حوادث اخير در فضاي آرام و شدگان اجازه تشييع جنازه آشته       -.10 
  مردم در آن 

 آزادي سريع و بي قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي آذربايجان و دستگير شدگان اخير و محاکمه و    -.11 
- را مورد ضرب و شتم قرار داده اند و يا تظاهرکنندگانمجازات کساني که در آذربايجان به سوي ملت آتش گشوده

  اند 

 از انتشار آنان ممانعت به عمل آمده   توقيف از نشريات آذربايجاني، آه در حوادث اخير و يا قبًال رفع      -.12  
  است 

واستيضاح وزير کشور به خاطر  استيضاح وزير ارشاد به جهت تعلل در برخورد مناسب با حوادث اخير و  .    -.13  
ر از ملت آذربايجان به جهت مسئول مستقيم عذرخواهي رئيس جمهو برخورد نا مناسب با تظاهرات کنندگان و 

انتخاب مدير مؤسسه مطبوعاتي ايران و اعالم تبريك عيد نوروز به فارس زبانان و ناديده گرفتن بقيه اقوام و ملل 
  ايراني 

   

 و تواند موجب تغيير در توازن ترکيب جمعيتي بومي در غرب آذربايجان   لغو هرگونه سياستي که مي           -.14 
  . ساير شهرهای مرزی آذربايجان شود

به عنوان سمبل سرآغاز مبارزه جدي با شوونيزم فارس و توقف کامل آپارتايد "ايران" توقيف کامل روزنامه        -.15 
  قومي و ملي در ايران 

  فرهنگی با کشور ارمنستان -تجاری- قطع کامل روابط سياسی-.16
و عدم معرفی کردن ايران ) اتحاد افغانستان، تاجيکستان، ايران(م  به پايان رساندن سياست پان فارسيس-.17

بعنوان کشور فارسی و پرشييا و معرفی ايران بعنوان کشور کثيرالمله و به رسميت شناخته شدن تمام ملل و 
  اقوام ايران در قانون اساسی 

   صلح بر روی رود مرزی آراز های دوستی و برداشتن مرزهای فرهنگی بين دو سوی آذربايجان و احداث پل-.18 
   عدم نامگذاری دريای خزر بعنوان مازندران -.19
   چاپ اسکناس به زبان تورکی آذربايجانی در کشور در کنار اسکناس های به زبان فارسی -.20
ه  ارک تبريز ب مخصوصًا پاک سازی گرداگرد.  مرمت آثار باستانی و ملی آذربايجان و جلوگيری از تخريب آنها-.21

   متر و ساختن بنای فرهنگستان زبان و ادبيات تورکی آذربايجان در کنار ارگ تبريز 500شعاع 
   ايجاد امکانات توريستی در آذربايجان -.22
   ايجاد خانة دوستی کشور آذربايجان در تبريز و خانة دوستی کشور تورکيه در اورميه -.23
  ). مياندواب( آذربايجان مخصوصًا دشت مغان و قوشاچای  فراهم کردن امکانان کشاورزی مدرن در شهرهای-.24
 جلوگيری از به زير آب سدها رفتن محوطه های باستانی آذربايجان و تخصيص بودجه جهت مطالعه و کاوش -25

  در اين محوطه ها 
  ، و زنجان برگرداندن آثار تاريخی و باستانی آذربايجان به موزه های تبريز، اورميه، اردبيل، قزوين، همدان. 26
 تأسيس بنياد نشر آذربايجان جهت حمايت از انتشار کتاب های تورکی آذربايجانی و مطالعه و تدوين کتب -.27

  تاريخی و ادبی آذربايجان 
 احداث ريل قطارهای سريع السير و همچنين فرودگاه در همة شهرهای آذربايجان و همچنين چند بانده کردن -.28

  جان و توجه به جادة ابريشم مسيرهای ترانزيتی آذرباي
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 به رسميت شناختن ملت تورکمن و قشقايی و تورک خراسان و تورک خلج بعنوان ملت های تورک ساکن در -.29
  ايران 

  سرمايه گذاری در آذربايجان ... رفع تمامی موانع قانونی و -.30
  در تمام شهرهای آذربايجان و ايران ملی آذربايجان ...  نصب مجسمه های انديشمندان، بزرگان، قهرمانان و -.31
   انتقال مزار شريف ستارخان سردار ملی و صفرخان ساوونار ملی به تبريز -.32
  وارد کردن ايام تاريخی و تولد و فوت بزرگان ملت آذربايجان در تقويم رسمی کشوری   -.33

در . است در اين موارد تصميم بگيرد که همزمان با قورولتای ملی آذربايجان 1385 تير 9-8دولت بايستی قبل از 
غير اينصورت، مسئوليت تمام عواقب عدم تمکين خواسته های ملت آذربايجان بر عهدة دولت و نظامی جمهوری 

  . اسالمی خواهد بود

ر پايان بار ديگر اعالم مي کنيم براي جلوگيري از هرگونه انحراف در مسير حرکت ملي آذربايجان در اين شرايط  
ريخي ما نيز همصدا با دوستان عزيزمان اعالم ميداريم که با توجه به احتمال سو استفاده عوامل حساس تا

 برخورد منطقي، مدني و فعال به عنوان استراتژي مطلوب فعالين  شونيزم از تجمعات بحق و قانوني دانشجويان
سته هاي به حق و قانوني ها ست و در صورت عدم تحقق خوا در مقابل اعمال تحريک برانگيز شونيستحرکت

  . خويش همچنان به تظاهرات مسالمت آميز خويش ادامه خواهيم داد

  والسالم  

  شرکت کنندگان ميتينگ مقابل مجلس شوراي اسالمي  

7/3/1385  
 
  

  1385مروری بر رسانه ها در روز شنبه ششم خرداد ماه 

ع افراد و گروههای سياسی مختلف بخش رسانه ای جنبش دانشجوئی آذربایجان با هدف آشکار شدن مواض

در قبال آذربایجان وهمچنين ایجاد زمينه و بستر جهت اتخاذ تصميمات منطقی و به دور از احساس برای 

در پاره ای از این نقطه نظرها نکات . فعالين سياسی آذربایجان اقدام به جمع آوری این مجموعه نموده است

اميد است دانشجویان و سایر روشنفکران آذربایجانی . ن وجود داردقابل توجهی برای فعاالن سياسی آذربایجا

با خواندن و ارائه تحليل های بجا و منطقی در شرایطی که سرعت وقوع تحوالت در منطقه بسيار باالست 

. بتوانيم با اخذ تصميمات درست از هر گونه شکست و انحراف مسير حرکت ملی آذربایجان جلوگيری نمایيم

ئی برای چندمين بار متوالی از عموم ملت شریف آذربایجان می خواهد که با خونسردی تمام جنبش دانشجو

با سر دادن شعارهای ملی از افتادن در تله رفتارهای خشونت آميز رژیم خودداری نموده و به این ترتيب ضمن 

ب این حرکت را شناساندن حرکت ملی آذربایجان به دنيا به عنوان حرکتی مدنی و صلح آميز سياست سرکو

اما . هيچ دليل و توجيهی برای سرکوب یک حرکت ملی و مدنی وجود ندارد. از سوی شونيسم خنثی نماید

رسمی . هر گونه اقدام خشونت آميز زمينه برخورد خشونت آميز از سوی شونيسم را فراهم خواهد آورد

و قانونی بوده و هيچ شخص شدن زبان یک اکثریت و سایر مطالبات ملی یک سری مطالبات کامال بحق 

  .حقيقی و حقوقی هرگز توان سرکوب آنرا نخواهد داشت

  گله جک بيزیمدیر
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  درسهایی از حوادث اخير آذربایجان 
  

  مریم اصالنی اردبيلی 

  
نتيجه بدیهی که برای چند هزارمين بار (حوادث اخير نشان دادند که چاره راه نه افراط است و نه تفریط • 

نه سخن گفتن حماسی از نژاد پاک آریا و پارسی دیدن همه کس و همه چيز راه حل ). ی شوداستخراج م
است و نه پشت پا زدن به هرچه ایرانی است و شعار عليه اقوام مختلف و گاه اساسا بی ارتباط با موضوع 

  ...اعتراض 
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. حوادث جاری در آذربایجان، برای همه کسانی که به مسائل ایران توجه دارند، حاوی درسهای مهمی است

من . اما قبل از آن اشاره به چند نکته ضرورت دارد. در این نوشته کوتاه هدف اشاره به چند مورد از اینهاست
. م تا اخبار و تفاسير را دنبال کنم و مطمئنا موفق به مطالعه همه آنها نشده امدر حد وسع خود تالش کرده ا

  . بنابراین نوشته حاضر جامع و شامل نيست
    

  درسهایی که باید آموخت 
من به . اعتراضات هفته های اخير را نمی توان و نباید محدود به مطلب طنز و کاریکاتور روزنامه ایران نمود. ١

ی ترک زبان علی رغم آنکه از کاریکاتور مزبور خشمگين و آزرده شدم اما به هيچ وجه با عنوان یک ایران
دستگيری کاریکاتوریست و توقيف یک روزنامه موافق نيستم و خواستار آزادی کاریکاتوریست و انتشار روزنامه 

  . این به معنای عفو است نه بی اهميت جلوه دادن آن مطلب. ایران می باشم
: تراضات را باید فوران خشمی دانست که از چندین دهه قبل به این سو انباشته شده استدر واقع اع

نگاهی اجمالی به محتوای برنامه های رادیویی و تلویزیونی و مطبوعات و کتب منتشره و بعضی سایتهای 
 در این اما چرا اعتراضات. اینترنتی گویای گوشه یی از حجم توهين و تحقيرهایی است که تحمل می کنيم

  مقطع رخ دادند؟ 
  

شاید نسل امروزی اقوام به اندازه نسلهای سابق تاب تحمل : در این باره به چند نکته می توان اشاره کرد
محروميت و تحقير را ندارد و از طرف دیگر آنان نسبت به نسلهای سابق اطالع بيشتری از مفاهيمی مانند 

تواند توضيح دهد که چرا عمده فعاالن قومی مثال آذربایجانی این نکته می . دارند... دموکراسی و آزادی و
  . بنابراین اعتراضات و مطالبات را نباید به یک کاریکاتور و طنز محدود دانست. جوانان دانشجو می باشند

    
در سراسر این (این حوادث، شاید معادل یک دهه کار فرهنگی و تبليغاتی، هویت قومی در آذربایجان . ٢

ظ آذربایجان به استانهای فعلی آذربایجان محدود نبوده و شامل مناطق شمالغرب و ترک نشين نوشته لف
بنابراین گویی، پس . هویتی که گمان می رود ضعيف بوده یا تضعيف شده بود. را برجسته و مهم نمود) است

  . از این حوادث باید از منظر دیگری به قضایای ایران و آذربایجان نگریست
  
    
ادامه نکته فوق، حادثه اخير را می توان، از لحاظ تأثيرگذاری، همچون یازده سپتامبر، در مقياس کوچکتر در . ٣

پس از این وقایع، چه فعالين قومی و حکومت اسالمی و چه گروههای مخالف و .  سپتامبر ایران خواند١١یا 
دهند و ناگزیر از اتخاذ موضعی در این معارض و اصالح طلب، نمی توانند بی توجه به وقایع مسير خود را ادامه 

  .عرصه اند
  
    
هر چند که هر کدام (حوادث اخير اگر در پرتو حوادث دیگر نقاط قومی ایران در یکسال اخير نگریسته شوند . ۴

، معلوم می شود که کشور را صرفا از نظر روشنفکران مرکز )علل و دالیل متفاوتی می توانند داشته باشند
در واقع اگر ایران را فردایی . ن مطالعه کرد و آنگاه تجویزات خود را کامل و بی نقص دانستنشين نمی توا

باشد، باید که با اجماع و اجتماع نخبگان و صاحبنظران همه مناطق ایران و از طریق مفاهمه و مکالمه به 
 باثبات، گوش از منظر حکومتی نيز برای رسيدن به شکوفایی، استقرار دموکراسی واقعی و. دست آید

سپردن به آرا و صداهای حاشيه نشين واجب و الزم است همچنين روشنفکران و اصالحگران و اصالح طلبان، 
  : اگر از این منظر به حوادث بنگرند در آن فرصتهایی ميتوانند ببينند

  
افقشان پدیدار نمود،  اوّال این اتفاقات، نکات و نقاطی را که از چشم انداز آنان مخفی بود آشکار ساخته و در  

  . لذا تصویری دقيق تر و کامل تر از جامعه ایرانی کسب کنند
البته در .  معلوم شد که نيروهای بالقوه یی وجود دارند که در تأمين و تحکيم دموکراسی به کار آیند-ثانيا

  . استفاده از این نيروها باید از ذکاوت واحتياط برخوردار بود
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نتيجه بدیهی که برای چند هزارمين بار (دند که چاره راه نه افراط است و نه تفریط حوادث اخير نشان دا. ۴

نه سخن گفتن حماسی از نژاد پاک آریا و پارسی دیدن همه کس و همه چيز راه حل ). استخراج می شود
ضوع است و نه پشت پا زدن به هرچه ایرانی است و شعار عليه اقوام مختلف و گاه اساسا بی ارتباط با مو

البته نمی توان انکار کرد که در هر تجمعی گاه احساسات جمعی از حالت رفتار حسابگرانه خارج . اعتراض
می شود و مطالبی مطرح می شود که در حالت عادی مقبول نيست همچنين همه افراد نظر واحدی ندارند و 

 حوادث نباید از نظر دور داشت این امر را در تحليل. می کوشند اجتماعات را به سمت اهداف خود سوق دهند
راه حل درغالب اوقات بينابين است؛ وحدت در کثرت و . و همه معترضين را به یک چشم و دارای یک ایده دید 

قبول کثرت و در عين حال تأکيد بر نقاط اشتراک و قبول وحدت در عين پذیرش آزادی و فضای . کثرت در وحدت
  . الزم برای بروز و حضور کثرت ها

    
یافتن این نقاط بينابين کار سهل و ساده یی نيست و الزم است روشنفکران و اهل نظر در این ساحت به . ۵

  . مداقه و تأمل بپردازند
    
در فضای باز امکان . باز نبودن فضای فرهنگی و مدنی کشور، می تواند راه را برای رادیکاليسم هموار کند. ۶

از این رو بسياری از عقاید افراطی و ناصحيح می توانند نقد و تحليل شوند طرح و نقد آرا و عقاید وجود دارد و 
و راه حلهای عقلی ارجحيت یابند اما در فضای بسته و تنگ، گروهها و آرا رادیکاليزه می شوند و عرصه برای 

  . گفتگو و تحکيم دموکراسی تنگتر می گردد
    

   دانشگاه تهران -مریم اصالنی اردبيلی 
  

  و توحش در ميان د
  

  فواد شمس 

  
بيایيد در عين این که از لحاظ سبک زندگی متکثر و متفاوت هستيم اما این شعار را سر دهيم که تنها یک • 

بيایيد در عين این که در ظاهر با زبان های . نژاد و قوم در جهان وجود دارد و آن هم نژاد و قوم انسانی است
يم اصلی را با یک زبان به هم منتقل کنيم و آن هم زبان انسانی گوناگون با یکدیگر سخن می گویم اما مفاه

  ! ...باشد
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   ٢٠٠۶ می ٢٣  - ١٣٨۵ خرداد ٢  شنبه سه

  
نشان می  اخير شهر تبریز و دیگر شهر های آذربایجان زنگ خطر بزرگی است که  درگيری های 

  .دهد جامعه ما در حال از هم گسيختگی از درون می باشد
تحقير و سرکوب انسان های ساکن در جامعه ما به بهانه ی اقليت قومی بودن و به زبان دیگر 

 در این  سخن گفتن را در کنار محروميت شدید اقتصادی بگذارید تا بتوانيد عمق فاجعه ای را که 
  ! درک کنيمسه دهه رخ داده است را بهتر

. در مقابل اما این تحقير واکنش غيرعقالنی را در قالب پان های رنگارنگ ظهور می کند
ناسيوناليسم عظمت طلب ایرانی که از زمان رضا خان سعی در یکسان سازی تمام انسان ها و ارای تفاوت 

عجونی را ساخته که های طبيعی آن ها داشت اکنون در قالب جدیدی با مخلوطی از بنياد گرایی اسالمی م
  .شرنگ تلخش در گلوی تک تک افراد جامعه ما اثر خواهد کرد

در مقابل هم پان ترک ها و پان های دیگر هم به جای آن که تضاد های واقعی و اصلی مردم تحت ستم خود 
 را پی گيرند با طرح شعارهای فاشيستی و خواست ها ی ارتجاعی انحراف بزرگی را در سر راه خواست های

  .به حق خلق های تحت ستم برقرار می کنند
ناسيوتاليسم ایرانی و شوونيسيم ! اکنون در این شرایط ما در ميان دو توحش ناسيوناليستی گير افتاده ایم

  !قوميتی که در این ميان تنها قربانيانش حق مردم تحت ستم ساکن در سرزمين ماست
 خود سخن بگوید با فرهنگی خاص خود زیست کند و این یک حق بدیهی است که هر انسانی به زبان مادری

. هویت فرهنگی خود را آنگونه که می خواهد تعيين کند نه ان گونه که حاکمان جامعه به او تحميل می کنند
  .هر انسانی ورای قوميت زبان و نژاد خود بتواند از امکان های برابری برای پيشرفت و زندگی برخوردار باشد

بله با اختالفات قومی و یا سرکوب خواست قوم های ساکن در جامعه ما نه تقویت هویت به نظر من راه مقا
انتزاعی و غيرواقعی و دروغين و فاشيستی رضا خانی به نام هویت ایرانی و نه تقویت پان های رنگارنگ پان 

ت تا که این ی قی ن ا خواست فاشيست های حاکم جامعه ما اس. ترکی و پ ان کردی و پان عربی است
می خواهند زندانيان سياسی را چه در . تضاد های اصلی را فراموش کنيم و به درگيری ها کاذب بپردازیم

می خواهند سرکوب و پایمال کردن حق کارگران ترک و . تهران چه در تبریز و چه در سنندج فراموش کنيم
ان جامعه مان را حال از هر قوم می خواهند ستم مضاعف بر زن. فارس و کرد و گيلک و عرب را فراموش کنيم 
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  .و نژادی که هستند را فراموش کنيم
 جامعه ما برای برون رفت از این بحران این است که تمام انسان ها با حفظ هویت مادری خود  بلکه تنها راه 

 حفظ زبان مادری خود و احترام به تکثر فرهنگی حاکم در جامعه ما در شرایطی برابر از امکان های برابر
می بایستی مرزها را برداشت نه آن که بر این مرزهای موجود مرزها ی جدید و کوچک تری . استفاده کنند

 ترکمن و عرب و بلوچ و تهرانی و اصفهانی و لر و گيلکی و و هر انسانی که در   کرد و ترک و ارمنی و . افزود
ا که می توانند در عين این که تکثر جامعه ما زیست می کند ، تماما انسان هایی هستند برابر در جامعه م

فرهنگی خود را حفظ کنند در کنار هم با وحدت و اتحاد خواست های واقعی دموکراتيک و آزادی خواهانه و 
برابری طلبانه خویش را در قالب جنبش های دموکراتيک سراسری مثل جنبش کارگری و زنان و دانشجویی 

  .داحقاق حقوق قوميت ها و اقليت ها پی گيرن
بيایيد در عين این که از لحاظ سبک زندگی متکثر و متفاوت هستيم اما این شعار را سر دهيم که تنها یک نژاد 

بيایيد در عين این که در ظاهر با زبان های . و قوم در جهان وجود دارد و آ ن هم نژاد و قوم انسانی است
بان به هم منتقل کنيم و آن هم زبان انسانی گوناگون با یکدیگر سخن می گویم اما مفاهيم اصلی را با یک ز

  !باشد
این تنها را ه برون رفت از توحش ! بيایيد تمام مرزها را نابود سازیم و سراسر جهان را وطن خویش سازیم

  !حاکم کنونی است
  
  

  به نقل از بی بی سی
  

  هشدار به برخورد شديد با تجمعهای اعتراض آميز در آذربايجان ايران
  

گزارشها حاکی از ادامه نا آرامی قومی در آذربايجان ايران است، استانداری آذربايجان در حالی که 
 آميز در اين استان را غيرقانونی اعالم کرده و هشدار داده که با اين  غربی هر گونه تجمع اعتراض

  . تجمعات بشدت برخورد خواهد شد

ايران در پی چاپ کاريکاتوری در روزنامه ايران، نا آرامی در استانهای آذربايجان شرقی و غربی در شمال غرب 
ارگان خبرگزاری جمهوری اسالمی آغاز شد که شمار زيادی از ترک زبانان ايران آن را توهين به خود تلقی کردند 

  .و دست به تظاهرات اعتراض آميز در برخی از شهرهای استانهای آذربايجان شرقی، غربی، اردبيل زدند

ن نيز در آغاز به همراهی با اعتراض کنندگان پرداخت، اقدام به توقيف روزنامه ايران و با اينکه حکومت ايرا
بازداشت يکی از سردبيران و کاريکاتوريست روزنامه کرد و به نوبه خود راهپيماييهای اعتراض آميزی با حضور 

ران ادامه يافت که طی آن به مسئوالن محلی در آذربايجان ترتيب داد، تظاهرات اعتراض آميزی در اين منطقه از اي
  .ساختمانهای دولتی حمله شد

از جمله عمده ترين خساراتی که طی اين حمالت به بارآمده، ويرانی نيمی از ساختمان صداوسيمای مرکز 
  .آذربايجان غربی در اروميه است که به آتش کشيده شده است

ل خارجی نسبت می دهند و دهها تن در ارتباط مقامهای ايرانی ادامه اين حرکتهای اعتراضی را به دخالت عوام
  .با اين حرکات بازداشت شده اند

: " اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت ايران در خطبه های نمازجمعه تهران گفته است
 از آذريها و  ما اعم  اند و اين بايد برای همه عوامل نفوذی نيز از اتفاقات رخ داده در اين مناطق سوء استفاده کرده

 های کوچک   کند و از دريچه غير آذريها درس و هشدار باشد، درس بگيريم که دشمن ما بيکار نيست، توطئه می
  ". کند شود و فتنه می  وارد می 

 آميز را در حال تبديل شدن به حرکات  رحيم قربانی، استاندار آذربايجان غربی با صدور پيامی اين حرکات اعتراض
زمانی که کليت نظام روی اين حرکت حساس شد و آن را تقبيح کرد چه : "وصيف کرده و گفته استضدانقالبی ت

لزومی دارد در شهرها و خيابانها هجوم بکشيم و به ارگانها خسارت وارد کنيم، اين حرکات سازماندهی شده 
  ". است و ضرورت دارد که جلوی آن گرفته شود

: ی استاندار آذربايجان غربی نيز در جمع خبرنگاران گفته استجمشيد محمدزاده، معاون سياسی و امنيت
 ميليون دالر برای ايجاد تفرقه ٧۵آمريکا ... برهم زدن امنيت عمومی جريانی هدايت شده از بيرون مرزهاست "
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 دهد اين اعتبار در بحث قوميتها  در داخل کشور ايران اختصاص داده است و امروز شواهد و قرائن نشان می
  ".شود ه می هزين

همزمان با نا آرميهای آذربايجان ايران، عده ای نيز در مقابل سفارتخانه ايران در باکو، پايتخت جمهوری آذربايجان 
  .دست به تظاهرات و پرچم ايران را به آتش کشيده اند

زاريهای منابع خبری ايرانی پوشش چندانی به نا آراميهای شهرهای ترک نشين نداده اند اما گزارشهای خبرگ
جمهوری آذربايجان حاکی از اين است که طی اين نا آراميها، تظاهرکنندگان با مأموران انتظامی و امنيتی درگير 

  .شده اند و اين درگيريها تلفاتی بر جای گذاشته است

يب اين در حالی است که فرمانده نيروی انتظامی آذربايجان غربی هرگونه تيراندازی بسوی تظاهرکنندگان را تکذ
کرده و معاون استاندار اين استان نيز اينکه از تظاهرکنندگان دستگير شده، سالحی به دست آمده باشد را 

  .تکذيب کرده است

ايران طی يک سال گذشته شاهد نا آراميهای قومی در مناطق کردنشين، عرب نشين، بلوچ نشين خود بوده 
توجه به جمعيت قابل مالحظه آنان در ايران بر اهميت آن اما بروز اين گونه نا آراميها به مناطق ترک نشين با 

  .افزوده است

علی يونسی، وزير اطالعات پيشين ايران سال گذشته در آخرين نشست خبری خود هشدار داده بود که 
  مهمترين چالشهای پيش روی امنيتی ايران در آينده از جانب مسائل قومی و اجتماعی خواهد بود

  از کشته شدگان نا آراميهای آذربايجان ايرانگفتگو با بستگان يکی 
طی روزهای اخير و در ادامه نا آرامی در آذربايجان ايران، گزارشهايی از منابع خبری در جمهوری 
آذربايجان و همچنين منابع غيررسمی خبری در داخل ايران منتشر شده است حاکی از اينکه درگيری 

ان در اين منطقه تلفات جانی در برداشته و کشته هايی نيروهای انتظامی و امنيتی با تظاهرکنندگ
  .برجای گذاشته است

اين در حالی است که نيروی انتظامی ايران هرگونه تيراندازی بسوی تظاهرکنندگان را تکذيب کرده و منابع 
  .ايرانی هيچ گزارشی حاکی از بروز تلفات جانی طی نا آراميهای آذربايجان منتشر نکرده اند

يان، دو تن از شهروندان مشگين شهر در استان اردبيل طی گفتگو با بخش فارسی بی بی سی از در اين م
کشته شدن يکی از بستگان خود به نام جليل عابدی طی اين نا آراميها خبر داده اند که به گفته آنان در ساعت 

  .جان خود را از دست داده است) چهارم خرداد(نه و نيم پنجشنبه شب گذشته 

ته آنان، جليل عابدی هنگامی که در تظاهرات شرکت داشته هدف گلوله قرار گرفته و به علت اصابت به گف
  .گلوله به سر وی، درجا کشته شده است

مقصود عابدی در مورد حادثه ای که به گفته وی، پسر عمويش جليل عابدی طی آن به قتل رسيده است می 
ديم که در خيابان اصلی مشگين شهر در حالی که به زبان ترکی گروهی از دانشجويان و دانش آموزان بو: "گويد

شعار سر می داديم و بسوی ساختمان فرمانداری حرکت کرديم که در آنجا با نيروهای انتظامی و اطالعاتی 
  ".درگير شديم

 من با جليل عابدی در اول صف بوديم و شعار می داديم که فردی که لباس شخصی به تن: "او ادامه می دهد
  ". داشت بسوی ما چند گلوله شليک کرد که يکی از آنها منجر به فوت جليل عابدی شد

يکی ديگر از بستگان جليل عابدی می گويد جنازه مقتول مورد کالبد شکافی قرار گرفته و هنگامی که روز جمعه 
ر مراسم تدفين وی اين جنازه به خانواده وی تحويل داده شده، از اعضای خانواده تعهد گرفته شده است که د

شعار داده نشود و به آنان گفته شده که جنازه در صورتی تحويل داده خواهد شد که مهمانانی که برای شرکت 
  .در مراسم تدفين وی آمده بودند، محل را ترک کنند
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به گفته وی، هنگام تدفين جنازه، گورستان در محاصره مأموران نيروی 
  .انتظامی بوده است

نا آرامی در آذربايجان ايران در پی چاپ کاريکاتوری در روزنامه ايران، ارگان 
خبرگزاری جمهوری اسالمی آغاز شد که شمار زيادی از ترک زبانان ايران 

ه تظاهرات اعتراض آميز در آن را توهين به خود تلقی کردند و دست ب
  .برخی از شهرهای استانهای آذربايجان شرقی، غربی و اردبيل زدند

با اينکه حکومت ايران نيز در آغاز به همراهی با اعتراض کنندگان پرداخت، 
اقدام به توقيف روزنامه ايران و بازداشت يکی از سردبيران و کاريکاتوريست روزنامه کرد و به نوبه خود 

اييهای اعتراض آميزی با حضور مسئوالن محلی در آذربايجان ترتيب داد، تظاهرات اعتراض آميزی در اين راهپيم
  .منطقه از ايران ادامه يافت که طی آن به ساختمانهای دولتی حمله شد

از جمله عمده ترين خساراتی که طی اين حمالت به بارآمده، ويرانی نيمی از ساختمان صداوسيمای مرکز 
  .ان غربی در اروميه است که به آتش کشيده شده استآذربايج

در حالی که گزارشها حاکی از ادامه نا آرامی قومی در آذربايجان ايران است، مقامات اين منطقه هر گونه تجمع 
  . آميز را غيرقانونی اعالم کرده و هشدار داده اند که با اين تجمعات بشدت برخورد خواهد شد اعتراض

ادامه اين حرکتهای اعتراضی را به دخالت عوامل خارجی نسبت می دهند و دهها تن در ارتباط مقامهای ايرانی 
  .با اين حرکات بازداشت شده اند

: " اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت ايران در خطبه های نمازجمعه تهران گفته است
 ما اعم از آذريها و   اند و اين بايد برای همه فاده کردهعوامل نفوذی نيز از اتفاقات رخ داده در اين مناطق سوء است

 های کوچک   کند و از دريچه غير آذريها درس و هشدار باشد، درس بگيريم که دشمن ما بيکار نيست، توطئه می
  ". کند شود و فتنه می  وارد می 

: خبرنگاران گفته استجمشيد محمدزاده، معاون سياسی و امنيتی استاندار آذربايجان غربی نيز در جمع 
 ميليون دالر برای ايجاد تفرقه ٧۵آمريکا ... برهم زدن امنيت عمومی جريانی هدايت شده از بيرون مرزهاست "

 دهد اين اعتبار در بحث قوميتها  در داخل کشور ايران اختصاص داده است و امروز شواهد و قرائن نشان می
  ".شود هزينه می 

ايجان ايران، عده ای نيز در مقابل سفارتخانه ايران در باکو، پايتخت جمهوری آذربايجان همزمان با نا آرميهای آذرب
  .دست به تظاهرات و پرچم ايران را به آتش کشيده اند

ايران طی يک سال گذشته شاهد نا آراميهای قومی در مناطق کردنشين، عرب نشين و بلوچ نشين خود بوده 
ناطق ترک نشين با توجه به جمعيت قابل مالحظه آنان در ايران اهميت خاصی اما بروز اين گونه نا آراميها در م

  .يافته است

علی يونسی، وزير اطالعات پيشين ايران سال گذشته در آخرين نشست خبری خود هشدار داده بود که 
  مهمترين چالشهای پيش روی امنيتی ايران در آينده از جانب مسائل قومی و اجتماعی خواهد بود

   اعتراضات قومی و نارضايتی های عمومیتقارن
 جمشيد برزگر

ادامه اعتراضات و درگيری ها در استان های آذربايجان غربی، شرقی، اردبيل و زنجان حکايت از آن 
دارد که تدابير مقامات مسئول در جمهوری اسالمی برای پاسخگويی به مطالبات و خواسته های 

  .مطرح شده چندان کارآمد نبوده است

من با جليل عابدی در اول 
صف بوديم و شعار می داديم که
فردی که لباس شخصی به تن
داشت بسوی ما چند گلوله
شليک کرد که يکی از آنها منجر
  به فوت جليل عابدی شد

  
   

 مقصود عابدی
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ند، اعتراض ها نخست در واکنش به کاريکاتور و مطلب منتشر شده در روزنامه ايران آغاز شد، اما ادامه و هرچ
گسترش تظاهراتی که در مواردی به خشونت و درگيری نيز کشيده شده و شعارهای مطرح شده در اين 

  .ر برگرفته استتظاهرات نشان می دهد که اکنون دامنه اعتراض ها، مسايلی به مراتب عمده تر را د

نخستين موج اعتراض ها، بيانگر خشم ناشی از اين تلقی بود که گردانندگان روزنامه ايران، به عمد آذربايجانی 
ها را مورد توهين و تحقير قرار داده اند؛ اما با وجود توقيف روزنامه ايران و بازداشت سردبير ايران جمعه و 

دلجويی های گسترده مقامات بلندپايه جمهوری اسالمی، از شدت کاريکاتوريست اين روزنامه و حتی به رغم 
  .اعتراضات کاسته نشد

از همين رو می توان نتيجه گرفت که در ريشه يابی داليل و زمينه های بروز چنين اعتراضاتی، نبايد برای 
 مقطعی در موضوعاتی نظير انتشار يک کاريکاتور توهين آميز نقشی بيش از يک عامل تسريع کننده يا محرک

  .نظر گرفت

در واقع، رويکردهای حاکميت و سياست های طوالنی مدت اعمال شده در قبال جمعيت غير فارس زبان يا غير 
شيعه ايران در بيش از دو دهه گذشته، زمينه های مساعدی را برای عميق تر کردن شکاف های قوميتی، 

  .زبانی و تقسيم جامعه به اقليت و اکثريت فراهم کرده است

  

بر همين اساس، اين تصور بيش از هر زمان ديگر در ايران پر رنگ تر شده 
 حقوق شهروندانی که به داليل و اسامی گوناگون تحت عنوان اقليت که

  .شناخته شده اند، رعايت نمی شود

اما شکاف های قوميتی، مذهبی و زبانی تنها شکاف های فعال در 
جامعه ايران نيستند و حوزه قدرت سياسی فقط خود را با چنين چالش 

  . هايی رو در رو نمی بيند

 فزونی نارضايتی های عمومی که در اشکال و در اين ميان، همزمان با
ابعاد متفاوت نظير اعتراضات دانشجويی يا اعتراض زنان در جامعه بروز 
می يابد، ناآرامی های منطقه ای و قومی نيز به طور محسوس و فزاينده 

  .ای در ماه های اخير افزايش پيدا کرده است

دی های ويژه در هر منطقه، عمال شرايطی را پديد آورده که به اين ترتيب، تقارن نارضايتی های عام با ناخرسن
  .در نقاط مختلف ايران، انبارهای آماده پنبه، برای شعله ور شدن منتظر جرقه ای کوچک باشند

تاکيد بر سياست های قهری، توسل به سرکوب و ناديده گرفتن مطالبات بی پاسخ مانده، حتی اگر موجب مهار 
  .تاه مدت شود، پيامدهای دراز مدت به مراتب منفی بيشتری به دنبال خواهد داشتو کنترل اعتراضات در کو

در عين حال، به نظر می رسد رويکرد ديگر حاکميت آن بوده است که نارضايتی های عمومی را بی اهميت 
بانی جلوه دهد و به همين دليل، حتی در اظهارات مقامات بلندپايه و موضع گيری های رسمی، ابعاد قومی و ز

اين اعتراضات بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه بخشی از شعارهای مطرح شده در اعتراضات 
  .دربرگيرنده مطالباتی فراگيرتر از خواسته های قومی و منطقه ای بوده است

ی در پيش گرفتن چنين رويکردهايی از سوی حاکميت، نه تنها بر عمق شکاف های موجود می افزايد، بلکه م
  . تواند همزمان زمينه های بروز و گسترش گرايش های مرکز گريز يا مغاير با تماميت ارضی ايران را نيز تقويت کند

   
  

به نظر می رسد عالوه بر تاکيد بر
سياست های قهری، رويکرد ديگر
حاکميت آن بوده است که
نارضايتی های عمومی را بی
اهميت جلوه دهد و به همين
دليل، حتی در اظهارات مقامات
ایبلندپايه و موضع گيری ه

رسمی، ابعاد قومی و زبانی اين
اعتراضات بيشتر مورد توجه قرار
گرفته است، حال آنکه بخشی از
شعارهای مطرح شده در
اعتراضات دربرگيرنده مطالباتی
فراگيرتر از خواسته های قومی و

 منطقه ای بوده است
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  مهار نا آرامی های قومی؛ برخورد قهری يا تغيير رويکردهای حاکميت؟

 جمشيد برزگر
  

 که حدود دو ماه پس  کرمان،- مه به شماری از شهروندان ايرانی در جاده بم13حمله شامگاه شنبه 
از حادثه تاسوکی در سيستان و بلوچستان صورت گرفته، اکنون نشان می دهد که دامنه ناامنی و 

  .خشونت از حاشيه های مرزی کشور در جنوب شرق به مناطق مرکزی تر در حال گسترش است

ته که در هفته های  شهروند غيرنظامی کشته شد، در حالی صورت گرف12اين حمله که در جريان آن دست کم 
اخير گزارش هايی از ناامنی، درگيری و ربودن برخی مقامات در نقاط مختلف استان سيستان و بلوچستان 

  .منتشر شده بود

دامنه اين حوادث تا آنجا بود که حسينعلی شهرياری، نماينده زاهدان در مجلس، به تندی عملکرد دولت و 
اد قرار داد و خواستار اقدامات جدی تر برای پايان دادن به ناامنی ها و نيروهای انتظامی و امنيتی را مورد انتق

  .خشونت ها در منطقه شد

 هزار نيروی انتظامی و ايجاد 22با وجود اين، حمله شامگاه شنبه نشان می دهد که به رغم استقرار نزديک به 
ه عمال ميدان عملياتی گروه هايی که پايگاه های تازه در منطقه، نه تنها از ميزان خشونت ها کاسته نشده، بلک

  .جمهوری اسالمی آنها را اشرار و عامل بيگانه معرفی می کند، بيش از گذشته گسترش يافته است

  

 تن را کشته و 21 جنداهللا که در جريان حادثه تاسوکی دست کم گروه
عده ای را به گروگان گرفته بود، مسئوليت حمالت اخير را برعهده نگرفته 
و بر اساس برخی گزارش های تاييد نشده، گروهی به نام فداييان 
اسالم، ضمن اعالم حمايت از گروه جنداهللا، خود را عامل حمله شامگاه 

  . کرمان معرفی کرده است-ده بمشنبه در جا

اگر اين گزارش ها تاييد شود، آن گاه جمهوری اسالمی با دشواری های 
بيشتری در منطقه برای استقرار نظم و آرامش روبه رو خواهد بود؛ زيرا 
بايد با گروه های پراکنده و متعددی که ممکن است ارتباط سازمانی و 

  . درگير شودتشکيالتی نيز با يکديگر نداشته باشند،

ارتباط اين گروه ها با يکديگر نيز به معنای آن است که آنها توانسته اند با وجود تدابير امنيتی و موانع موجود، 
  .شبکه خود را گسترش دهند؛ چنين امری، دشواری های جمهوری اسالمی را بيش از پيش آشکار می کند

ان مجلس شورای اسالمی، به رغم همسويی با  تن از نمايندگ100چنين وضعيتی موجب شده که نزديک به 
  .دولت، طرحی برای استيضاح مصطفی پورمحمدی، وزير کشور تهيه کنند

آقای پورمحمدی، از سابقه ای طوالنی در نهادهای امنيتی و اطالعاتی برخوردار است و قايم مقام او، محمد 
در عين حال، اسماعيل احمدی مقدم . تباقر ذوالقدر، پيشتر جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران بوده اس

  .فرمانده نيروی انتظامی نيز از فرماندهان ارشد بسيج بوده است

اکتفا به برخورد صرفا قهری و
امنيتی با اين نارضايتی، حتی اگر

ور مقطعی موثر باشد، دربه ط
نهايت به پيچيده تر شدن وضعيت
خواهد انجاميد و رسيدن به يک
راه حل موثر، تا حد زيادی در گرو
برخی تغييرات اساسی در
رويکرد حاکميت به شهروندانی
است که به دليل داشتن مذهب
يا زبانی متفاوت، تحت نام اقليت
از بدنه ملت ايران متمايز شده اند

در پی حوادث اخير، مقامات
امنيتی و انتظامی جمهوری
اسالمی، مهاجمان را عوامل

شورهایبيگانه خواندند و ک
خارجی را به دست داشتن در
اين حوادث متهم کردند؛ با اين
همه، اعتراضات نمايندگان
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در پی حوادث اخير، مقامات امنيتی و انتظامی جمهوری اسالمی، 
واندند و کشورهای خارجی را به دست مهاجمان را عوامل بيگانه خ

  .داشتن در اين حوادث متهم کردند

با اين همه، اعتراضات نمايندگان مجلس هم نشان می دهد که چنين تحليلی حتی در داخل حاکميت نيز 
  .پاسخگوی سواالت مطرح نيست

ا گويش و زبانی مجموعه رويدادهای ماه های اخير در مناطق مرزی، که محل زندگی ايرانيان سنی مذهب ب
  .غيرفارسی است، می تواند در عين حال پيامد رويکردهای خاص حاکميت در بيش از دو دهه گذشته باشد

اغلب معترضان، منتقدان و فعاالن قومی که خواستار بهبود وضعيت اقتصادی، معيشتی و فرهنگی قومی خود 
يتی ها دانسته و خواستار رفع آنچه هستند، سياست های جمهوری اسالمی را عامل اصلی شکل گيری نارضا

  .آن را تبعيض می خوانند، شده اند

از اين رو، به نظر می رسد که اکتفا به برخورد صرفا قهری و امنيتی با اين نارضايتی، حتی اگر به طور مقطعی 
زيادی در موثر باشد، در نهايت به پيچيده تر شدن وضعيت خواهد انجاميد و رسيدن به يک راه حل موثر، تا حد 

گرو برخی تغييرات اساسی در رويکرد حاکميت به شهروندانی است که به دليل داشتن مذهب يا زبانی 
  . متفاوت، تحت نام اقليت از بدنه ملت ايران متمايز شده اند

  ريشه های داخلی يا خارجی؛ مسايل قومی حادتر می شوند؟

 جمشيد برزگر
  

هاجمان مسلح به مقامات محلی در استان سيستان و  تن در حمله م22يک روز پس از کشته شدن 
بلوچستان در جنوب شرق ايران، مقامات جمهوری اسالمی تاکيد کرده اند که اين حمله با حمايت 

  .نيروهای خارجی صورت گرفته است

غالمحسين الهام سخنگوی دولت، مصطفی پور محمدی وزير کشور و اسماعيل احمدی مقدم در اظهارات 
  . آمريکا و بريتانيا را به دست داشتن در اين حادثه متهم کرده اندجداگانه ای

مسئوالن جمهوری اسالمی، با اشاره به ناآرامی های اخير در استان خوزستان، از تشابه بين اين ناآرامی ها و 
جاد بی حمله روز جمعه در سيستان و بلوچستان سخن گفته و آمريکا و بريتانيا را متهم کرده اند که در صدد اي

  .ثباتی در ايران و دامن زدن به اختالفات قومی و مذهبی در اين کشور هستند

با به گفته وزير کشور ايران، برخی مقامات امنيتی آمريكا و انگليس 
هايی داشته و آنان را به انجام اعمال  برخی از سران اشرار، مالقات

  . اند تروريستی تحريک آرده 

در جريان حادثه پنج شنبه، که گروهی به نام جنداهللا مسئوليت آن را بر 
  . تن زخمی شدند7 تن کشته و 22عهده گرفته است، دست کم 

 تن از 12 تا 4ن در عين حال، فرمانده نيروی انتظامی از مفقود شد
  .مسافرانی خبر داده است آه در مسير حادثه در حرآت بودند

 مامور دولتی نيز به 7اين درحالی است که در يک بيانيه منسوب به گروه جنداهللا، ادعا شده که در جريان حادثه، 
ين گروگان ها گروگان گرفته شده اند و در صورت آزاد نشدن اعضای زندانی اين گروه از سوی دولت ايران، ا

  .کشته خواهند شد

مجلس هم نشان می دهد که
چنين تحليلی حتی در داخل
حاکميت نيز پاسخگوی سواالت

 مطرح نبوده است

داليل ناآرامی ها و درگيری های اخير
در مناطق مرزی، چه ريشه در مسايل
داخلی و رويکرد دولت به اقليت های

ذهبی داشته باشد و چهقومی و م
به گفته مقامات جمهوری اسالمی
منشاء خارجی داشته باشد و يا آميزه
ای از اين دو باشد، به هر حال بيانگر
آن است اين موضوع به طور فزاينده
ای از اهميت و عمق بيشتری

 .برخوردار شده است
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 تن از اعضای 16حدود سه ماه پيش، گروه جنداهللا شماری از مرزبانان ايران را به گروگان گرفت و خواستار آزادی 
زندانی خود شد؛ اما بعدا دولت ايران اعالم کرد که سربازان به گروگان گرفته شده بدون دادن هيچ امتيازی آزاد 

  .شده اند

عه می تواند نشان دهنده آن باشد که توافقات احتمالی قبلی بين دولت و گروه جنداهللا چندان حادثه روز جم
  .موفق و پايدار نبوده است

اگرچه مقامات مسئول در جمهوری اسالمی تاکيد کرده اند که عامالن حمله به شدت مجازات خواهند شد، اما 
جود مشکالت خاص در منطقه از عوامل گسترش به نظر می رسد که جدا از برخوردهای نظامی و امنيتی، و

  .ناامنی باشند

استان سيستان و بلوچستان از مهم ترين گذرگاه های کاروان های 
ميزان باالی فقر و عدم توسعه يافتگی اين . قاچاق مواد مخدر است

له داليل رشد و گسترش استان در مقايسه با نقاط ديگر کشور نيز از جم
بی ثباتی و نا امنی در منطقه قلمداد شده و برخی از ناظران تاکيد کرده 
اند که چنين مسايلی را بايد با تدبير و نه توسل به خشونت حل و فصل 

  .کرد

اما به نظر می رسد که دولت ايران اقدامات گروه جنداهللا را تنها برآمده از نارضايتی از شرايط اقتصادی و 
  .اجتماعی سيستان و بلوچستان نمی داند

مقامات جمهوری اسالمی از اين گروه به عنوان گروهی با گرايش های وهابی و سلفی ياد کرده و مدعی 
  .ارتباط آن با برخی کشورها و نيز شبکه القاعده شده است

رغم انتقادهايی که از سوی ديگر، برخی از ديگر گروه های سياسی فعال در استان سيستان و بلوچستان، به 
به عملکرد جمهوری اسالمی در منطقه و سياست های حاکم در رابطه با اقليت های قومی و مذهبی دارند، از 

  .مشی و روش گروه جنداهللا به تندی انتقاد کرده اند

 داليل ناآرامی ها و درگيری های اخير در مناطق مرزی، چه ريشه در مسايل داخلی و رويکرد دولت به اقليت
های قومی و مذهبی داشته باشد و چه به گفته مقامات جمهوری اسالمی منشاء خارجی داشته باشد و يا 
آميزه ای از اين دو باشد، به هر حال بيانگر آن است اين موضوع به طور فزاينده ای از اهميت و عمق بيشتری 

  .برخوردار شده است

ا تحوالت گسترده در بيرون از مرزهای ايران، اکنون از حوادث ماه های اخير چنين بر می آيد که همزمان ب
مشکالت اقليت های قومی و مذهبی حاکميت را بيش از پيش درگير خود ساخته است و متهم کردن عوامل 

  .خارجی به تنهايی برای حل مساله کافی نيست

 نژاد در همايش قانون گذاري  متن آامل سخنان احمدي
ايمان،غيرت ومردم آذربايجان پرچم برافراشته 

  شجاعت ملت ايران هستند 

رئيس جمهور با محكوم آردن:خبرگزاري فارس

آذربايجان و:اهانت به مردم آذربايجان تأآيد آرد

مردم آن پرچم بر افراشته ايمان،غيرت و شجاعت

 . ملت ايران بوده،هستند و خواهند بود
گزارش تصويري مرتبط● 

-------------------------------  

  

از حوادث ماه های اخير چنين بر می
آيد که همزمان با تحوالت گسترده در
بيرون از مرزهای ايران، اکنون
مشکالت اقليت های قومی و مذهبی

 را بيش از پيش درگير خودحاکميت
ساخته است و متهم کردن عوامل
خارجی به تنهايی برای حل مساله

 .کافی نيست
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 همايش يكصدمين سال به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس محمود احمدي نژاد آه صبح امروز شنبه در
جسارت يك انسان جاهل و : گفت افزود قانونگذاري در ايران با عنوان نيازها و چالشها، در مجلس سخن مي

اي وارد آند، تاريخ معاصر مكرر خباثت دشمنان و در مقابل  تواند به اين عظمت خدشه يا وابسته نمي
  . ه استهوشمندي و بيداري مردم آذربايجان را با افتخار ثبت آرد

خواهند با فتنه گري صف به هم  مردم عزيز ما بدانند دشمنان شكست خورده مي: رئيس جمهور تاآيد آرد
پيوسته ملت را از هم جدا آنند،امروز ملت ما عزيز و پيروز است ملت ما امروز قدرت واقعي موثر در جهان 

  . است
ناصر زبون و شكست خورده و بي آبروي  براي ع خواهند با توطئه دشمنان مي: احمدي نژاد اضافه آرد

  . خودشان در داخل آشور ميدان عمل ايجاد و پيروزي ملت را به شكست تبديل آنند
هاي بي آبروي آنان  من مطمئن هستم آه ملت ما بيدار است و بدخواهان و دشمنان و دنباله: وي افزود

وزي خود هوشمندانه مراقبت خواهد طرفي نخواهند بست، ملت ما پيروز و سربلند است و از عزت و پير
  . آرد
  
  

  مجلس جزو افتخارات نظام جمهوري اسالمي است

-----------------------------------------------------   
  

احمدي نژاد با تاآيد بر اين آه امروز مجلس به لحاظ بنيان، شاآله و نوع نگاه و نقش در امور آشور در جهان 
  . اين جزو افتخارات نظام جمهوري اسالمي است: افزودنظير است، ممتاز و بي

وي از آمادگي آامل دولت براي وضع، تنقيح و روان سازي قوانين براي اجراي عدالت در جامعه خبر داد و 
امروز برادران شما در دولت آمادگي آامل دارند تا در خدمت شما و در آنار شما و با هماهنگي : يادآور شد

ضع تنقيح و روان سازي قوانين براي حرآت در جهت اجراي عدالت و تعالي جامعه آامل شما چه در و
  . اسالمي همه توان خود را در خدمت بگذارند و بسيج آنند

رئيس جمهور در ادامه سخنان خود با يادآوري خاطرات شهدا و بزرگان مجلس شوراي اسالمي همچون 
اي مسئوليت قانونگذاري را بر عهده داشتند،از  ورهشهيد شاه آبادي، شهيد رجايي، شهيد چمران آه در د

  . شهيد مدرس به عنوان نماد اسالم خواهي در مجلس ياد آرد
احمدي نژاد همچنين به نامگذاري امسال به عنوان سال پيامبر اعظم اشاره آرد و مهر، محبت، ايستادگي 

هاي  الي انسانها را از ويژگيتالش، مجاهدت عبوديت، اخالق اسالمي، صلح، عدالت، آرامش آرامت، تع
توحيد اولين درس پيامبران الهي است و قانون حاآم بر خلقت و : اين سال برشمرد و خاطرنشان آرد

  . هستي است، توحيد يك حقيقت جاري در سراسر آفرينش است
ايه گذار پ: وي با بيان اين آه قانون بايد در خدمت انسانها و در جهت رشد و تعالي آنها باشد،تصريح آرد

  . اصلي قوانين، انبياء الهي و براساس وحي بوده است
متاسفانه در عصر : رئيس جمهور با تاآيد بر اين آه در طول تاريخ قوانين همواره مقدس بوده است،افزود

  . اند و اين يك تحميل بزرگ بوده است جديد قانونگذاري و قانون را از دين و متن دين جدا آرده
الگوگيري از : آيد بر اين آه در جامعه ما اين تحميل از مشروطه آغاز شده است،تصريح آرداحمدي نژاد با تا

نظام مادي و سكوالر در قانونگذاري با القاء بيگانگان آغاز شد و البته مقاومتهايي شكل گرفت و علما سعي 
  . آردند تا قانونگذاري را با فطرت انسانها شكل دهند

عليرغم اين تالشها : فضل اهللا نوري بر نظارت فقها بر قوانين خاطرنشان آردوي با يادآوري تالشهاي شيخ 
  . روند سكوالريزم بر آشور نفوذ آرد

انقالب : رئيس جمهور با بيان اين آه انقالب اسالمي بازگشت به توحيد و فطرت پاك انسانها بود تصريح آرد
ذاري را بر مبناي توحيد و شناخت خدا بر اسالمي نظام ديني را جايگزين نظامهاي تحميلي آرد و قانونگ

  . اساس وحي الهي بازگرداند
  
  

  آند  قانون گذاري و نظارت عادالنه مجلس را به عصاره فضايل ملت تبديل مي
------------------------------------------------------------------------------   
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ن آه حرآت مشروطه براي حاآميت قوانين اسالمي و عدالت رييس جمهور در ادامه سخنان خود با بيان اي
ملت به رهبري علما سرمايه گذاري آردند تا شاهد برپايي عدالت اسالمي : اسالمي آغاز شد،تصريح آرد

  . و قوانين اسالمي باشند
وي با يادآوري تالشهاي شيخ فصل اهللا نوري در تصويب اصل دوم متمم قانون اساسي مبني بر نظارت 

اين تالشهاي مقدس با طراحي اجانب و :هاي عادل بر تطبيق قوانين با شرع مقدس اسالم اظهار داشتفق
غرب زدگان و به خصوص با حاآميت ديكتاتوري و تحميل تفكر و نظامات غربي بر مجلس شكست خورد و 

  . روند سكوالريزم از مجراي قانونگذاري بر آشور تحميل شد
ظام تحميلي اين دوره نه واليت شرعي بود و نه وآالت عرفي و بر آشور رفت رئيس جمهور با بيان اين آه ن

ها آنار  هرگاه آه مسير حرآت از اسالم و اسالم ناب فاصله بگيرد مردم از صحنه: آنچه رفت،تصريح آرد
  . خواهند رفت و چيزي جز شكست حاصل نخواهد شد

:  به نظام قانونگذاري ديني خاطرنشان آرداحمدي نژاد با اشاره به پيروزي انقالب اسالمي و بازگشت
هاي اسارت را از انديشه و عمل ملت ما و بشريت  رهبري انقالب اسالمي در حقيقت پيامبرگونه زنجيره

امروز گسست و قانونگذار را به مبناي توحيد و انحصار حاآميت و تشريح به خداوند متعال و شناخت آن از 
  . طريق وحي الهي بازگرداند

ما معموًال برابري افراد در برابر قانون را : تاآيد بر اين آه معيار قانونگذاري عدالت است،تصريح آردوي با
دانيم آه مطلب درستي است،ولي از موضوع مهمتري آه ارزيابي قانون با مالك عدالت  عدالت مي

  . است،غافل هستيم
شود آه خود قانون با   به عدالت منجر ميرئيس جمهور با بيان اين آه زماني برابري افراد در برابر قانون

تحميل نظامات غير عادل و برابري همگان در برابر آن ظلم :مالك عدالت تدوين شده باشد،تصريح آرد
  . داند بالسويه است و تفكر اسالمي ظلم بالسويه را عدل نمي

نظير  يار وسيع و بياحمدي نژاد با اشاره به اختيارات مجلس شوراي اسالمي در ايران امروز آن را بس
حق حكومت در تنظيم امور جامعه آه بايد مبني بر مصالح عمومي مردم و روح ديني :دانست و يادآور شد

باشد،به مجلس شوراي اسالمي محول شده است،ما زماني در اين ماموريت بزرگ موفق خواهيم بود،آه 
فقط براي خدا آار آنيم و پس از وضع هاي فردي، صنفي و گروهي را پر آرده باشيم و فقط و  چاه خواسته

  . قانون عادالنه بر اجراي آن نيز نظارت آنيم
وقتي قانونگذاري عادالنه شد و نظارت بر اجراي آن نيز عادالنه شد،مجلس معيار عدالت در نظر و : وي افزود

د و خواه عمل خواهد شد و چنين مجلسي عصاره فضايل ملت است،چرا آه ملت عدالت و توحيد را مي
  . هيچ فضيلتي باالتر از عدالت نيست

هاي  رئيس جمهور با بيان اين آه امروز يك سؤال جدي اين است آه ساز و آار انتخابات فعلي و هزينه
سرسام آور و روشهاي مادي تبليغاتي به چه ميزان در روح و عمل قانونگذاري تاثير دارد، اظهار 

اعتبار ثروت و منابع مالي به مناصب قدرت دسترسي داشته احدي نبايد حق داشته باشد،با اتكا و :داشت
  . شود باشد و اين هنر مجلس اسالمي است آه با اصالح و وضع قوانيني مانع از آن 

 و برتري نداشتن صاحبان مال و  در خصوص اولويت) ره(احمدي نژاد با اشاره به فرمايشاتي از حضرت امام 
ما بايد به سمت عدالت حرآت آنيم و عدالت يعني منابع :شان آردمنال بر فقرا در حكومت اسالمي،خاطرن

و امكانات آشور بطور عادالنه در سراسر آشور توزيع شود و همه استعدادهاي آشور فرصت رشد و 
  . شكوفايي پيدا آنند

عدالت يعني اين آه مجلس و دولت دست به دست هم دهند و با وضع قوانين مؤثر جلوي : وي تاآيد آرد
  . ها را بگيريم ها، امتياز خواهي  خواري ويژه

امروز مجلس و دولت پرچمدار عدالت هستند و بايد دست به دست هم بدهيم تا : رئيس جمهور افزود
  . عدالت را بر پا آنيم

بايد از آميت آم : احمدي نژاد با اشاره به وقت گذاري نمايندگان براي قانونگذاري و امور مجلس تاآيد آرد
  .  را روي آيفيت قوانين صرف آنيمآنيم و وقت

قانونها بايد :رئيس جمهور با بيان اين آه امروز تنقيح قوانين يك امر مهم و ضروري است خاطرنشان آرد
  . يكسان سازي و روان سازي شود و دولت و مجلس بايد به آمك هم به آن بپردازند

يت آننده نفوس مردم و انسانها باشد، احمد نژاد با تاآيد بر اين آه مباحث صحن علني مجلس بايد ترب
اي باشد آه شنونندگان درس انديشيدن، درس تامل، درس  مباحث مجلس بايد به گونه: خاطرنشان آرد

  . توحيد و درس عدالت بگيرند و اين يك مسئوليت بسيار بزرگ و ملي است
 . ليت اخروي ما را سنگين نكندبايد مراقب باشيم تا عدم پاسخگويي ظاهري در اين دنيا بار مسئو: وي افزود
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رئيس جمهور در پايان سخنان خود از غالمعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسالمي و موسي قرباني 
 . عضو هيئت رئيسه مجلس و ديگر نمايندگان مجلس به خاطر برپايي اين همايش تقدير و تشكر آرد

  

 ايران بيانيه دوم خبرنگاران و نويسندگان روزنامه

Fri / 26 05 2006 / 17:09  
  
، خبرنگاران ونويسندگان اين "ايران"به دنبال توقيف موقت روزنامه: ايرنا

حكايت آن خطا و اين " روزنامه روز جمعه بيانيه دوم خود را با عنوان 
  . را منتشر آردند" يت چهار روز محروميت اهالی ايران خسران، روا

  : متن آامل اين بيانيه به شرح زير است
  
ايران " نامه آزارترين محصولی آه از بطن ماجرای چاپ آاريكاتور در هفته دل

زاده شد آدورت و ناخرسندی هموطنان عزيز آذری و از آف رفتن " جمعه 
بود تا " ايران" روزنامه سراسری فرصت و موقعيت مناسب برای خبرنگاران

به زبانی سرشار از صداقت، اوال ماهيت اين اتفاق را روايت آنند و برای 
ثانيا امكانی به چنگ داشته باشند تا . نيت خود احتجاج آورند عدم سوء
های حاصل از اين اشتباه را به آمك راهكارهای جبرانی،  ناخرسندی

های ما البته محدود و منحصر به اين  آزرده خاطری. اصالح و ترميم نمايند
های پربرآتی از عمر  آه همگی، پاره" ايران"فقره نيست برای اهالی 

اند و حمايت و هويت خود را بر سر  سپری آرده) خبر(خويش را در آار 
در حكم " ايران"اند ، توقيف  وظيفه اطالع رسانی و آگاهی بخشی نهاده

فراق از آسی و چيزی آه .  است)فراق(گذراندن ايام سخت و سهمگين 
پروراندند تا صبح روز فردا ، برنا و برومند در  روز تا شام درآغوش خود می

  . معرض نگاه و نقد مردم قرار دهند
  

به روزگار توقيف، جز آن آه در وجود " ايران"رنگ خاآستری تحريريه 
اندرآاران و خبرنگاران اين رسانه، حسرت روزهای سبز فعاليت  دست
  . ری را زنده آند حاصلی نداشته استخب
  

اند، انبوه پرشمار مخاطبان  اند آه در ايام توقيف در اندوهی ستبر مانده نبوده" ايران"با اين همه، تنها اهالی 
توان اينك سراغ گرفت آه مجرای دلخواه و دل انگيزشان برای آسب خبر را از آف  روزنامه پرشمارگان را می

  . اند داده
در آغوش و خواندن خبرها، " ايران"خوان، به گرفتن   و درست يا غلط ، طيف پر تعدادی ازجماعت روزنامهخوب يا بد
  . اند ها و مطالب آن خو آرده گزارش

  . اينك چند روز است آه اين طفل به حكم خطايی آه تنها از سر تغافل سر زده است در پرده توقيف مانده است
گمان  آند، بی  چند رخداد سهمگين بر سر سياستمداران ايران سنگينی میوانگهی در شرايط دشواری آه سايه

  . فقدان يك رسانه مكتوب و معتبر، خبر خوشايندی برای ايشان نخواهد بود
دارد، الجرم خشنود و خرسند نيست آه " ايران"های مكتوب، سهمی به اندازه  دولتی آه از ميان رسانه

  . نك در آمند توقيف گرفتار آيداش اي ترين بازوی اطالع رسانی اصلی
برای خبرنگاران، حسرت و سرگردانی ، برای مردم و مخاطبان، محروميت و حرمان و " ايران"به اين اعتبار توقيف 

  . باالخره برای دولت، تنهايی و گسسته شدن زنجيره ارتباطی را در پی داشته است
تر بود،  برای توضيح و ترميم اين خطا گشاده" ايران"لی اگر پای اين محروميت و توقيف در ميان نبود هم دست اها

شد و هم دل دولتيان در رساندن پيام و  تر می به برق آگاهی و اطالع، نوراتی" ايران"هم چشم مخاطبان 
  . تر و استوارتر شان به مردم قوی سخن

خطا ماجراهايی درگرفته است نامه و نه در روزنامه سراسری ايران سر زده است و از اين  خطايی آه در يك هفته
و بازداشت دو همكار، " ايران"و از آن ماجراها، مع االسف يك قربانی زاده شده است، توقيف روزنامه سراسری 

تر و راهكاری قانونی اتخاذ  بود اگر به جای اين سير سختگيرانه تصميمی منعطف شايد انتظار بيجايی نمی
  . شد می

جمعه متوقف شده  نامه ايران ستگاه توقيف روزنامه ايران و بازداشت دو خبرنگار هفتهاما اآنون آه سير ماجرا در اي
  . ناپذير عنايت شود های آتمان ای واقعيت آند آه در مقام ارزيابی و بررسی پرونده به پاره است درايت حكم می

ه به اين واقعيت به غايت مهم به جد انتظار دارند آه نهاد محترم قضا در خالل داوری خود از توج" ايران" اهالی 
غفلت نكند آه آنچه رخ داده به گواهی نهادهای ذی صالح و آارشناسی جز يك خطا و اشتباه غيرعمد چيزی 

در قياس با (ديگر آن آه اين خطای غيرعمد در جايی به وقوع پيوسته آه شمارگانی بسيار آم تعداد . نبوده است
  . دارد) روزنامه ايران

 

ه رخ داده به گواهی آنچ
نهادهای ذی صالح و 
آارشناسی جز يك خطا و 

چيزی نبوده  اشتباه غيرعمد
توقيف يكی دو روزه . است

به قدر آفايت تنبه برانگيز " ايران"
آه بيش از اين  نخواهيد. است

. مجازات شوند" ايران"خبرنگاران 
نپسنديد آه فرصت ترميم و 

 .از اين ضايع شود جبران بيش
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زند به تنبيهی دشوار و  ای آم شمار و خلوت سر می است به دور است آه خطايی را آه در عرصهاز سليقه و سي
  . سهمگين مجازات آنند

مجازات " ايران"نخواهيد آه بيش از اين خبرنگاران . به قدر آفايت تنبه برانگيز است" ايران"توقيف يكی دو روزه 
  . ضايع شودنپسنديد آه فرصت ترميم و جبران بيش از اين . شوند

آه خوش داشتند منافع خود را بر منافع ملی ارجح بدارند، شادمانيم آه " بدخواهان"ای  به رغم ناهمراهی پاره
طرفی و آارشناسی نظر  به ديده بی" ايران"چشم بصير و دل منصف افراد و نهادهای مسئول، اينك به پرونده 

  . آنند می
. چيزی از جنس شيطنت نيست) ايران جمعه(نامه  د آه در خطای هفتهان براين باوريم و بسياری با ما هم عقيده

اميد داريم آه دقت و بصيرت آارشناسان امنيتی و قضايی پرونده، در مقام صدور حكم سهوی بودن " ايران"ما در 
  . خطا را تاييد آنند

سانه و يك قوم سرفراز و تفاهم ميان يك ر آذری، عارضه سوء اآنون آه به پشتوانه هوشياری مردم مومن و فهيم
اين فرصت ايجاد شود آه با فعاليت مجدد رسانه " ايران"پرافتخار آمرنگ شده و درآستانه محواست، برای اهالی 

، )ايران جمعه(نامه  امكان توضيح و ترميم اين خطا فراهم آيد و با حل و فصل مشكل قضايی دو همكار در هفته
باز هم همچون هميشه خادم ايرانی سربلند و سرشاراز طيف رنگارنگ را در موقعيتی قرار دهد تا " ايران"

  . های پرافتخار باشد قوميت
  

 " :وارثان نور"محسن رضایی در همایش 

ایمان، تفکر و فناوری / رشادت و فداکاری مردم آذربایجان در حفظ ایران سر آمد همه اقوام است
 مثلث اندیشه دفاع انقالبی است

رشادت و دالورمردی های مردم آذربایجان در هشت سال جنگ تحميلی : مصلحت نظام گفتدبير مجمع تشخيص 
 .و نقش آنان در حفظ ایران، سر آمد همه اقوام ایرانی است

ایثارگران انستيتو پاستور  ، محسن رضایی که صبح امروز در سومين گردهمایی"مهر"به گزارش خبرنگار سياسی 
هيچ کس نمی تواند با تفرقه افکنی : اظهار داشت  می گفت با بيان این مطلبسخن" همایش وارثان نور" ایران 

  .ایران را از بين ببرد در بين اقوام ایرانی همبستگی ملت

هشت سال جنگ تحميلی  کمک فرماندهان آذری زبان همچون شهيد باکری توانستيم در ما با با بيان اینکه وی
مقدس، عملياتی صورت گرفته ما شاهد  از دوران هشت سال دفاعمقطعی  در هر: پيروز ميدان شویم، افزود

مسئوالن  دیگر اقوام ایرانی هستيم که این امر برای آذری زبان و نقش آفرینی و دالورمردیهای شهدای
 .بسيار با ارزش است کشور

ت سال خواندن هش سخن می گفت، با چند وجهی" همایش وارثان نور"فرمانده سابق سپاه پاسداران که در 
ایران در ساعت  فرو ریختن مرزهای با: ، گفت با عراق جنگ تحميلی و با مطرح شدن چند اندیشه برای مقابله

را در اختيار  شهرهای ایران بسياری از کردن نيروهای خود های اوليه حمالت عراق، رژیم بعث توانست با واردن
  .ص قرار بگيردشرایط بحرانی و خا  کشور در یک گيرد که همين امر باعث شد

مطرح در دوران جنگ  را از اندیشه های" عمليات محدود رزمی"و " چریکی"، "کالسيک"محسن رضایی اندیشه 
انجام چهار عمليات نتوانست به مقابله با  با رهبری اندیشه کالسيک و با بنی صدر: بر شمرد و گفت تحميلی

 . اندیشه کالسيک در جنگ ما با عراق کارساز نيستنشان داد که نيروهای عراقی بپردازد که همين امر به ما

: ندانست و خاطر نشان کرد با عراق  جنگ چریکی برای آزادسازی شهرهای کشوررا نيز مناسب برای مقابله وی
قرارگرفته بود تنها توانست ضربه های کوچکی را  عمليات های چریکی در آن دوران که کشور در یک بحران خاص

 .نکرد  به حل بحران کشور کمکی شایانی اندیشه نيز که اینبه دشمن وارد کند 

توسط آمریکا  جنگی بود که ایران با مشکالت فراوانی روبرو بود زیرا در دوران ابتدایی جنگ، :ادامه داد رضایی
با بهترین راهکار  بایست در برابر این بحران، مسئوالن کشور می طراحی می شد و صدام آن را اجرا می کرد و

  .بله کنندمقا

حاضر درصحنه های نبرد  ما دردوران جنگ با استفاده از فرماندهان جوان و نيروهای مخلص بسيجی: وی افزود
به " محدود درونی"عمليات  شد اندیشه توانستيم ضربه های سنگينی به کشور وارد کنيم که همين امر باعث

 .مقابله با رژیم بعث عراق بپردازیم

با رژیم بعث عراق عنوان کرد  از مهمترین و تاثيرگذارترین راهکار برای مقابله ا یکی دیگرر" توسعه تجربی"رضایی 
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وقایع سالهای اوليه جنگ توانست به نوعی ماشين جنگ  ستاد جنگ ایران در آن دوران با تجزیه و تحليل: و افزود
 .ایران را به حرکت در آورد

و تاثيرگذاترین راه حل  ج تجربه به دست آمده را اولين گامفرمانده کل سپاه درهشت سال دفاع مقدس، تلفيق پن
باعث شد  بزرگتری از عمليات های محدود رزمی، تبدیل شدن به الگوی: درمقابل حمالت عراق عنوان کرد و افزود

دست پيدا کنند که عمليات های ثامن االئمه و آزاد سازی خرمشهر نمونه  انسجام کاملتری که نيروهای ایرانی به
 .جنگ ها به شمار می رود ارز این گونهب

ایران در  های غرور آفرین  را از عمليات10والفجر   و5دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام عمليات های فاو، کربالی 
بعد از سالهای اوليه جنگ باعث شد که با استفاده  پيروزی ما: مقابله با حمالت رژیم بعث عراق دانست و افزود

آمده بود پيشرفت های قابل توجهی را در مقابل تهاجمات عراق به  ه در جنگ به دستک" توسعه تجربی"از 
 اختيار کشورهای لبنان و بوسنی هرزگوین قرار دهيم که باعث شد ما این تجارب را در دست آوریم که همين امر

  .نهایتا تاثير مطلوب این گونه جنگها را نيز در آن دو کشور شاهد بودیم

با استفاده از  مسئوالن: افزود را مثلث اندیشه دفاع انقالبی دانست و" فناوری"و " ایمان"، "شهتفکرو اندی "وی
توانند به بسياری از مشکالت فائق آیند که نمونه بارز آن  اندیشه، ایمان و بهره گيری از همه فناوری ها می

 .است جنگ تحميلی هشت سال تجربه استفاده از

گذشته با آن روبرو بوده   سال27 سخنان خود و با اشاره به بحرانی که کشور در دکتر رضایی در بخش دیگری از
از جمهوری اسالمی ایران، چه از  سئواالتی که می توانند با استفاده از این تجربه به مسئوالن: گفت است،

 .قاطعانه پاسخ دهد شود، می سوی کشورهای خارجی و در داخل مطرح

دستگيری فرماندهان و  در ادامه به حماسه آزاد سازی خرمشهر اشاره کرد ودبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
از خاطرات شيرین و به یاد ماندنی هشت  افسران ارشد عراقی را در روزهای اولين آزادسازی خرمشهر را یکی

ه توانستيم بسياری از انبارهای مهمات عراق را ب  خرمشهر در آزادسازی: سال دفاع مقدس عنوان کرد و گفت
به  نوع خود یکی از عمليات های سنگين و شيرین هشت سال دفاع مقدس دست بگيریم که این عمليات در

 .شمار می رود

آزادی خرمشهر  نحوه به سئواالت تعدادی از حاضرین درباره دفاع مقدس و محسن رضایی در پایان این جلسه
 .پاسخ گفت

  چند تحليل از سایت پيک نت

  راج رفتبه تا اينگونه هويت ملی

  يداهللا اسالمی .و

دانشجويان آذری زبان نيز در چند دانشگاه دست به اقدامات .  به اعتراض برخاسته اند آذری زبانها درتبريز و اردبيل
اينكه آنچه در آن آاريكاتور آمده . بهانه اين اعتراض آاريكاتوری در روزنامه ايران جمعه بوده است. اعتراضی زده اند

ی آمده است خود داستان ديگری است آه به نظر نمی رسد طنز نويس روزنامه ايران نگاهی است به چه منظور
 .به داخل داشته، بلكه نگاهی داشته است به رفتار امريكايی ها درپاسخ به نامه آقای احمدی نژاد 

 پس از هويت ملی ايرانی در سالهای. اما چرايی اعتراض های انجام شده نمی تواند آم اهميت دانسته شود
اين .  مورد بی مهری قرار گرفته است و به دليل درك نادرست به باورهای نادرست دامن زده شده است انقالب

  .امر از آسيب های جدی وارده شده به پيكره فرهنگ اين مرز وبوم است

رابر هويت ايرانی همواره، حتی در زمانی آه دولت مرآزی مقتدری در آشور نبوده است بزرگترين مانع درب
اين قدرت از ديد تاريخ نگاران و پژوهشگران غربی هم به دور . فروپاشی و يا تسلط بيگانگان بر آشور بوده است

هويت ملی ايرانی سبب شده است آه قوميت ها . نمانده است و دروقايع نگاری ها به آن پرداخته شده است
  .مسأله ای برای ايران نباشد

برخی غربی ها اين نكته را .  را ايرانی بودن دانسته اند و به آن افتخار آرده اندهمه اقوام ايرانی؛ وجه غالب خود
مورد توجه قرارد اده اند آه ناسيوناليسم قوی ايرانی؛ برای بروز ناسيوناليسم های محلی و منطقه ای راهی باز 
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اينكه بدون توجه همه .  آشورهای پيرامون ايران از اين مزيت برخودار نبوده اند  از وهيچ يك. نگذاشته است
  . بنيادهای و بنيان ها را ويران سازيم و نتوانيم بنايی تازه برپا سازيم بروزی اين چنينی پيدا خواهد آرد

در شگفت می   هجمه فراوان به هويت ايرانی در سالهای نخستين پيروزی انقالب چنان گسترده شده آه آدمی 
گذشته خود می نشيند؟ برای پيوستگی مناطق و اقوام ايرانی سند ماند آه آدام ملت اين چنين به ويرانی همه 

از آتشكده آذرگشنسب در مياندوآب و آنچه در خوزستان برجای مانده است از بنا و پل در شوش و . فراوان است
از شكل گيری . شوشتر و دزفول، و ارگ بم و شهر سوخته زابل و هگمتانه درهمدان وتخت جمشيد درفارس

و حتی ايستادگی بابك سردار ايرانی در . ا درآردستان تا پيدايش آيين زرتشت درآناره دريای اروميهحكومت ماده
  . قلعه بابك درآليبر

چرا ما به تخريب اين همه نشسته ايم؟ چسب ملی و مبنای . آذرآبادگان مهد ايران است و مبنای هويت ايرانی
از اين رهگذر نا خواسته برپيكره آشور آسيب بسيار وارد ما . همبستگی ما ايرانيان از ميان شعارها نمی گذرد

ولی هنوز می توان با بازگشتی . ونتوانسته ايم چيزی را جايگزين آنچه از دست می دهيم نماييم. آرده ايم 
بايد قدر اين فرهنگ را بدانيم و . فرهنگ ايران فرهنگ پربار و تمدن ساز است. شجاعانه از دامنه ويرانی ها آاست

  .ابيم آه اين فرهنگ جايگزين و بديلی ندارددري

و اين همان دامی است آه بيگانگان . دامن زدن به مسأله قوميت ها درپی ويرانی هويت ايرانی شكل می گيرد
  .فراهم ساخته ايم  و طنابش را خود  دامی آه نخ . دربرابر آشور ما گسترده اند

قتی از مقوله ای مثل آاريكاتور بهره برداری های گسترده نكته ديگری هم شايسته يادآوری است و آن اينكه و
اين فرصت را برای بهره برداری برخالف نظر بانيان اين روش هم فراهم خواهد . شود و به آن دامن زده شود

ماجرای آار يكاتورهای روزنامه دانمارآی ورفتارهای نادرست وخشن دربرابر برخی سفارتخانه ها را از ياد . ساخت
  . ايم نبرده

آن زمان سخن دلسوزان به هيچ گرفته شد و ميدان برای تندروی ها باز گذاشته شد و آنقدر پيش رفتند آه آش 
آن بازی راهی دربرابر ديگران نيزقرار داد آه بازی با آاريكاتوری بازی جذاب وپر طرفداری خواهد . شورشورشد

شناخت درست پديده ها وراه درست يافتن آم  .حاال هم گوشه ای است ازآنچه به ما نشان داده می شود.شد
 .ترين انتظاری است آه بايد برآورده شود 

  پشت صحنه
  تدارك تظاهرات دولتی تبريز

راهپيمايی دولتی چند هزار نفره تبريز با دستور شورای مرآزی جمعيت موتلفه اسالمی و با برنامه ريزی شورای 
 ظهر روز سه شنبه چند تشكل و سازمان سياسی و .ت گرفتهماهنگی تبليغات اسالمی آذربايجان شرقی صور

  :ه و برنامه اين راهپيمائی را تنظيم آردندنظامی در تبريز با هم مالقات آرد
   
  شعبه تبريزنماينده وزارت اطالعات و امنيت  -1
   جمعيت موتلفه اسالمی شاخه تبريز-2
   هيأت رزمندگان اسالم شمال غرب آشور-3
   اسالمی آذربايجان شرقي سازمان تبليغات-4
   شورای اسالمی اصناف و سياست گذاری بازار شعبه تبريز-5
  . تبريز و نيروی انتظامی   صدا و سيمای مرآز– وزارت آموزش پرورش – سپاه پاسداران گان نمايند-6
   

تبليغات  شورای هماهنگی  .در اين جلسه برگزاری يك راهپيمائی دولتی و فرمايشی در راس امور قرار گرفت
اسالمی آه ازسوی جمعيت موتلفه ای اسالمی موظف شده بود پيشنهاد برگزاری يك راهپيمائی دولتی عليه 

  . ا در شورای سياست گذاری استان ارائه دهدتظاهرات مردم در تبريز ر
شورا هماهنگی تبليغات اسالمی در سراسر آشور هرچند آه آارآنان سازمان تبليغات  بيشتر اعضای ( 

  )  اسالمی هستند می می باشند ولی تحت نفوذ جمعيت موتلفهاسال
شبكه  و توافق شد آه جلسه ظهر روز سه شنبه در ساختمان مرآزی استانداری آذربايجان شرقی برگزار شد

خبر .  بعدازظهر تبليغات اين راهپيمايی دولتی را در دستور آار خود قرار داد15استانی آذربايجان شرقی از ساعت 
راديو و سپس از تلويزيون منتشر شد ولی با وجود سازماندهی گسترده و با وجود شرآت از مايی ابتدا راهپي

در اين راهپيمائی  چندانی  و حضور اجباری بازاريان جمعيت نيروهای بسيجی و هيئت رزمندگان شمالغرب آشور
  .فرمايشی به چشم نمی خورد

 می شود در اين راهپيمائی بين دو تا سه هزار نفر آنهم از با توجه به جمعيت چند ميليون نفری تبريز گفته
 هيئت رزمندگان – سازمان تبليغات اسالمی – صدا و سيما – سپاه پاسداران – شهرداری –نيروهای استانداری 

  .شرآت داشتند
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 هويت اين راهپيمايی فرمايشی و دولتی دو يا سه هزار نفره در حالی در تبريز برگزار شد آه فعاالن سياسی
طلب آذربايجان مدعی شده اند در هفته آينده تظاهرات ميليونی در مقابل مجلس شورای اسالمی برگزار 

  .خواهند آرد

  بازتاب اخبار آذربايجان

 در مطبوعات ترك زبان منطقه

ورای امنيت ملی به تمام مطبوعات و خبرگزاری ها دستور داد آه از اين پس اخبار تظاهرات مردم در ش
همين دستور در باره . ه نكنندآذربايجان و آردستان و همچنين تظاهرات دانشجوئی را پخش و مخابر

اين درحالی است آه اخبار مرتبط با اين رويدادها از تلويزيون . رويدادهای بلوچستان نيز صادر شده است
) در مورد بلوچستان از تلويزيون های عربی خليج( های جمهوری آذربايجان، ترکيه و آردستان عراق 

بان خارج از آشور نيز گزارش هائی را دراين بصورت منظم پخش می شود و حتی راديوهای فارسی ز
 ميليون دالری برای فيلترينگ 50بدين ترتيب، سانسور خبر، عليرغم هزينه . ارتباط منتشر می آنند

 ميليون دالری برای محدود آردن تلويزيون های ماهواره ای ممكن نشده است و سيل 2ر5سايت ها و 
 همراه، اس ام اس، وبالگ ها و تلفن های معمولی يا در داخل خبر در باره رويدادهای ايران با تلفن های

مطبوعات ترك زبان منطقه، از روی . آشور نقل و منتقل می شود و يا به خارج از آشور انتقال می يابد
سر سانسور سيمای جمهوری اسالمی و مطبوعات داخلی، با وسعت آامل اخبار وگزارش های 

حتی در باکو آذربایجانی ها پس .  آرده اند آه اين نمونه ای از آنستتصويری حوادث آذربايجان را منتشر
از تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسالمی در آذربایجان به این ساختمان حمله کرده و بخشی از آن 

تکرار همان بازی خطرناکی که جمهوری اسالمی در برابر سفارتخانه های اروپائی، . را ویران کردند
بجای نگاه . ار کاریکاتور محمد در یک نشریه دانمارکی راه انداخت و سرود یاد مستان دادبمناسبت انتش

به سياست های غلط خود که بازی با کاریکاتور محمد یکی از آنهاست، حال دست های خارجی را 
عامل تظاهرات و شورش ها درایران اعالم می کنند و یک روزنامه را تعطيل کرده و یا یک یا چند 
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 ميليون دالر داد تا ما 75کاتوریست را دستگير کرده اند تا بيآورند تلویزیون و آنها بگویند که امریکا کاری
ميليون ها . این بيراهه را نيز خواهند رفت. منتشر کنيم" نه منه؟"را که گفته " سوسک"کاریکاتور یک 

، تلويزيون ها و مطبوعاتی خالی دالر را خرج سانسور و فيلتر آردند و در عمل ميدان را برای آن راديوها
آردند آه بصورت تحريك آميز گزارش ها را منتشر می آنند و خواه نا خواه شنونده و بيننده بيشتری به 

  !نسبت صدا و سيما دارند

  !با برپائی تظاهرات دولتی مردم را دربرابر هم قرار ميدهند در آذربايجان

آهنه شده و از اعتبار خارج شده، هم در اروميه و هم در تبريز در ادامه بی خردی ها و بازی های امنيتی 
بيرون آوردن چند هزار سپاهی و . تظاهرات دولتی، در واآنش به تظاهرات و در واقع شورش مردم برپا آردند

بسيجی و وابستگان به مساجد و حتی عده ای از مردم در شهرهای ميليونی ايران آار آسانی است، اما تدبير 
  .وضاعی آه درآن بسر می بريم بسيار دشواربرای ا

وزير آشور، تظاهرات مردم تبريز را در همان ماجرای آاريكاتور و جريحه دار شدن احساسات مردم آذربايجان 
پور محمدی در يك پاتك تبليغاتی نيز تظاهر آنندگان تبريز را مردم . خالصه آرد و برگی ديگر بر خود فريبی افزود

معلوم نيست اگر اين مردم سلحشور تظاهرات . طاب آرد و چند مدال افتخار هم به آنها دادسلحشور اين شهر خ
  آرده اند،؛ چرا بايد يك تظاهرات دولتی در نفی تظاهرات آنها برپا آرد؟

فرمانده آل نيروی انتظامی و فرمانده نيروی انتظامی تهران هم در دو اظهار نظر، بعنوان عقل آل، در باره 
اگر آن تبريزی هائی . عده ای دانشجو نما اين تظاهرات را هدايت آرده و بوجود آوردند: نشجوئی گفتندتظاهرات دا

آه عليه آنها تظاهرات دولتی ترتيب داده اند و صدها نفرشان در روزهای اخير دستگير شده اند را هم تبريزی نما 
 در باره تظاهرات مردم اهواز هم همين استدالل قبال. دانشجو نما و تبريزی نما: بدانيم، آنوقت، تا اينجا می شود

در بلوچستان هم آه سرگرم سرآوب و بمباران هستند البد بلوچ نماها را ! عده ای عرب نما: را آرده و گفته بودند
آقايان می : بدين ترتيب. در نقده و آردستان هم آه ُآرد نماها را دارند سرآوب می آنند. دارند سرآوب می آنند

  !ايرانی نما: يرانی اصيل و همه مردم ايران می شوندشوند ا

در ميان اظهار نظر های امنيتی و خود فريبی های روزهای اخير، يكی هم سرمقاله حسين شريعتمداری در 
او از امريكا پول گرفته . تظاهرات دانشگاه ها زير سر عليرضا افشاری است: آيهان تهران بود آه يكباره آشف آرد

  !ت را از امریکا ترتيب دادهو اين تظاهرا

 امنيتی مشاور مطبوعاتی -در زندان، آه آقای شريعتمداری باشد، با همين رهنمودهای تبليغاتی" گفتگو"مرد 
  . رهبر است

دراينجا هم مشكل پاس داده شد به خارج و بطور قطع در روزهای آينده اگر زير فشارهای امنيتی و انتظامی و 
ع آرام شود رهبر در يكی از ديدارهای شاهانه اش حاضر شده و دست امريكا و موج دستگيری ها آمی اوضا

  !اسرائيل و استكبار را یکبار دیگر در شورش ها و تظاهرات هفته های اخير آشف خواهد آرد

در اين ميان، آن بازی خطرناآی آه امثال محسنی اژه ای و احمدی جنتی و حسين شريعتمداری و پورمحمدی 
نشی مخصوص رهبر برای برپائی تظاهرات دولتی در شهرهای آذربايجان سرگرم آنند، چاهی و ميرحجازی م

دولت با .  نظامی آنده است-است در مقابله با چاله ای آه شورش های اخير جلوی پای دولت يكپارچه امنيتی
يم به طرفداران و اين تظاهرات، عمال در شهرهای آذربايجان مردم را در برابر هم قرار داده و شهرها را تقس

و اين بزرگترين خدمت عملی به امريكا برای رفتن به سوی جنگ داخلی درايران و . مخالفان حكومت می آند
  .موزائيكی آردن آشوراست

  دهها تن آشته و مجروح شدند

  .تظاهرات مردم درنقده به جنگ خيابانی انجاميد

ر اورميه ترتيب داده بود، تا تظاهرات مردم در این همزمان با برپائی يك راهپيمائی حكومتی آه مالحسنی درشه
. شهر و در شهر تبريز را محكوم آنند، در نقده مردم ريختند به خيابان و خونين ترین تظاهرات را برپا آردند

 تن گزارش شده 10درتظاهرات نقده دهها تن آشته و مجروح شده اند آه تا آنون شمار آشته شدگان آن تا 
  .است
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گ و ارشاد نقده را مردم، مانند ساختمان سيمای جمهوری اسالمی در اورميه آتش زدند و بدنبال آن اداره فرهن
دهها تن در جريان اين يورش ها و مقابله ای آه نيروی انتظامی با آنها . فرمانداری اين شهر به آتش آشيده شد

 را ترك نكردند و زد و خورد ادامه آرد آشته و مجروح شدند و تا ساعاتی پس از نيمه شب نيز مردم خيابان ها
  .يافت

سايت های خبری داخل آشور از درج هرگونه خبری در باره تظاهرات رو به گسترش در آذربايجان و آردستان 
منع شده اند و به همين دليل اخبار بسيار جسته و گريخته ای از تظاهرات خونين نقده تاآنون منتشر شده 

  .است

Persian ▪ صدای آمريکا  
  27/05/2006 خشونت و ستم وارد به مردم آذربايجان توسط قدرتمندان جمهوری اسالمی ايران

خبرهای رسيده از ايران مويد اين حقيقت شفاف و بدون انکار است که نا آرامی های اخير که در پی انتشار 
يران ظاهر شد و سراسر کشور و به خصوص آذربايجان را فراگرفت ، نتيجه کارتون سوسک در نشريه نيمه دولتی ا

سال ها اهانت، ستم و فشاری است که حکومت ماليان بر همه اقشار و اقوام ايرانی و به خصوص بر ايرانيان 
  . آذری تبار وارد کرده است

رچمدار نهضت های آزادی و فرهنگی مردم دلير و صبور آذربايجان که در همه زمانها و در هر موقعيتی پيشرو و پ
  . ايران بوده اند، يکصدا و با اتفاقی مستحکم فرياد اعتراض و دادخواهی سر داده اند

که از ادامه زور گويی ها  رژيم اسالمی حتی ما يل به ديدن هيچ اعتراضی ولو به حق هم نيست و آذری هائی را
 شکلی مسالمت آميز به راه پيمائی مبادرت کرده بودند و سفاهت رژيم جمهوری اسالمی به تنگ آمده و فقط با

  . مورد ضرب و شتم و قل و زنجير قرار داده است

همزمان با اين روش خودکامگی و خشونت، قدرتمندان حکومت از تنبيه، سرکوب و مجازات مردمی که آنها را 
   می رانند ناميده اند سخن" و تفرقه اندازان" عمال خارجی"

 مليون ١٠سازماندهی "امه شرق چاپ ايران روز شنبه، امروز، مقامات امنيتی نظام اسالمی از به نوشته روزن
  . سخن می رانند و به اين شکل اميدوارند مردم ايران و به خصوص آزاده مردمان آذری را مرعوب کنند" بسيجی

  رادیو فردا

  نا آرامی ها در نقده و مشگين شهر چندین کشته و زخمی بجاگذاشت

ی ادامه ناآرامی ها در شهرهای آذربایجان، استاندار آذربایجان غربی هرنوع تجمع در این استان را غيرقانونی در پ
امير . شماری از تظاهرکنندگان دستگير شده اند. ناآرامی ها در نقده چندین کشته برجای گذاشت. اعالم کرد

: می گویدرادیو فردا  در مصاحبه با فعال حقوق بشر ساکن مشکين شهر در استان آذربایجانحسين موحدی 
در پی کشته شدن جوانی بنام جليل عابدی توسط نيروی انتظامی در مشکين شهر، از غروب روز جمعه شهر 
دستخوش آشوب و اغتشاش گسترده ای شده به نحوی که هم اکنون زدوخورد شدیدی در شهر جریان دارد و 

 دستگير شدگان روزنامه نگاران هم وجود دارند از جمله برادر من درميان. تعداد زیادی دستگير و مجروح شده اند
وی می گوید دستهای ناپيدایی هست که تالش می کنند . که در نقطه نامعلومی بسر می برندامين موحدی 

  . به این خشونت ها دامن بزنند
  ] mins :483 [ صدا) wma( | صدا) rm(  مسعود ملك

این استان در هفته شهرهای . استاندار آذربایجان غربی هرنوع تجمع در این استان را غيرقانونی اعالم کرد
گذشته دستخوش تظاهرات و اعتراض های مردمی بود که در برخی موارد با برخوردهای نيروهای انتظامی روبرو 

. ناآرامی ها در نقده چندین کشته برجای گذاشته است و شمار زیادی دستگير و زندانی شده اند. شده است
:استان آذربایجان در مصاحبه با رادیو فردا می گویدامير حسين موحدی فعال حقوق بشر ساکن مشکين شهر در 

 که با ندانم کاری یک مامور با شليک جليل عابدی در پی کشته شدن جوانی بنام :امير حسين موحدی
مستقيم در مشکين شهر کشته شد، از غروب روز جمعه شهر دستخوش آشوب و اغتشاش گسترده ای شده 

 کنم زدوخورد شدیدی در شهر جریان دارد و تعداد زیادی دستگير و به نحوی که االن که با شما صحبت می
درميان دستگير شدگان روزنامه نگاران هم وجود دارند از جمله برادر من امين موحدی که در . مجروح شده اند

از شهرهای همجوار هم خبر درگيری و مجروح شدن چندین نفر را دریافت کردیم . نقطه نامعلومی بسر می برند
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برای راه پيمایی روز شنبه برنامه ریزی گسترده ای اعالم شده. ا شدت درگيری ها در مشکين شهر زیاد است ام
با . از آذربایجان غربی هم گزارشی دریافت شده که در شهر ماکو درگيری ها تاغروب امروز ادامه داشت. است

در . ق کردنشين و آذری نشين داردتوجه به اینکه شهرستان نقده و اشنویه یک شهر محسوب می شوند، مناط
این شهر با اینکه تالش شده بين این اقوام جدایی بياندازند ولی از هر دو قوم قربانی توطئه های افراد خودسر 

متاسفانه تعداد دقيق تلفات را نمی توانيم بگيریم ولی دو شهر نقده و مشکين شهر حجم درگيری ها . شده اند
اگر . شياری مردم کردزبان و ترک زبان خوشبختانه بين اقوام تفاهم کامل وجود داردولی با هو. بسيار زیاد است

ولی . متعرضان به مردم از ميان ماموران بيش از این بخشونت دامن نزنند ما انتظار داریم وضعيت آرام شود
  . دستهای ناپيدایی هست که تالش می کنند به این خشونت ها دامن بزنند

  در این حرکت های اعتراضی خواست اصلی تظاهرکنندگان چيست؟): ردارادیو ف(مسعود ملک 

خواست اصلی تظاهرکنندگان همچون سایر اقوام و ملت ایران احترام به حقوق بشر، : امير حسين موحدی
بزرگترین خواستی که مطرح می شود، مراجعه به آرای . رعایت عدالت و احترام به حقوق تمام اقوام است

ن سرنوشت برای مردم ایران و آزادی و دموکراسی برای تمام مردم ایران از جلمه آذری زبانان عمومی وحق تعيي
 .است

  
  بيانيه عفو بين الملل در مورد بازداشت شدگان تظاهرات اخير ملت آذربایجان عليه شونيزم فارس

  تقدیم به شهدای هویت خواهی آذربایجان
  مهرداد بامدادان

  
 UA 151 /06 26)    زندانيان سياسی آذربایجان( خطر شکنجه و رفتار خشونت آميز / زندانی در سلول انفرادی

   تنظيم شده توسط مسعود انتظار85 خرداد 5- 2006می 
  AI INDEX:MDE 13/055/2006عمومی 

  ایران
  

   ساله48 یا 47) معروف به حيدر اوغلو(دکتر احمد قلی پور 
  له سا48 یا 47) معروف به ارک( حسن علی حاجباو 

 علی - صابر بيت الهی - جواد عباسی- حسين سببی-ابراهيم دشتی-بابک بختاور-چنگيز بختاور-حسن شاهی
 اسماعيل رضایی و صدها نفر - عسگر اکبر زاده - محسن دمير چی - علی حلمی - بهمن نصير زاده -حسن زاده

  دیگر
ه و در جریان تظاهرات اعتراض آميز در شمال اسامی فوق الذکر و صدها نفر دیگر جزو اقليت آذربایجانی ایران بود

. بنا بر گزارشات رسيده همه آنها در در سلول انفرادی زندانی هستند .دستگير شده اند) آذربایجان(  غرب ایران 
این تظاهرات اعتراض آميز پس از درج .بيم ان ميرود که در معرض شکنحه و رفتار خشونت آميز قرار داشته باشند

 می که باعث رنجش و ازار بسياری از آذربایجانيها شد برگزار شد  روزنامه 19در "ایران"  روزنامه دولتیکاریکاتور در
  . می توقيف و کاریکاتوریست و سردبير آن بازداشت شدند23روز " ایران" دولتی

نه اعتراضات به و دام.دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای تبریز و تهران اقدام به برگزاری تحصن و تظاهرات کردند
 مراغه در شمال غرب - اردبيل-زنجان-دانشجویان دانشگاههای اروميه.بفيه شهرها و دانشگاهها کشيده شد

ایران که اکثریت قریب به اتفاق ساکنان آنرا آذربایجانيها تشکيل ميدهند دست به برگزاری تحصن و تظاهرات  
 هزار نفر 500 تا 300مردم تبریز بين ) اول خرداد( ی  م22بنا بر گزارشات رسيده فقط در تظاهرات روز .زدند

  .مشارکت داشتند
 تفر 60 می بازداشت شدند و به دستور دادستان در هر مرحله بيش از 24صد ها نفر از تظاهر کنندگان در روز 
تظاهر کنندگان توسط نيروهای بسيج مورد ضرب و شتم قرار گرفته .بازداشت شده اند تعداد زیادی از

  .مجروحين در بيمارستان نظامی تحت مراقبت بوده و اجازه مالقات به خانواده مجروهين  داده نميشود.اند
گفته ميشود که با گشودن آتش بروی تظاهر کنندگان  توسط نيروهای انتظامی و بسيج تعدادی از تظاهر 

  . قرار نگرفته استهر چند که کشته شدن این افراد مورد تایيد مقامات ایرانی.کنندگان کشته شده اند
توسط مامورین اداره  )  بهمن نصير زاده و محسن دمير چی- علی حسن زاده -صابر بيت الهی(فعالين آذربایجانی 

 می بازداشت شدها ند و اطالعات کافی در مورد چگونگی دستگيری آنها به عفو 18اطالعات شهر مرند در روز 
  .بين ااملل ارسال نگردیده است

 می توسط مامورین اداره اطالعات تبریز بازداشت شده اند و مامورین 22ه همره برادرش در روز احمد ساطانی ب
روز نامه و مجالت - ها CD-اداره اطالعات  تبریز در هنگام جستجوی خانه آنها اقدام به به مصادره کتابهای ترکی 

چنگيز بخت آور و حسن .ه سر می برندقطع به یقين این افراد در زندان اطالعات تبریز در بازداشت ب.کرده اند
   می در تبریز بازداشت شدهاند و محل زندانی شدن آنها نا معلوم است22شاهی روز 

 می بازداشت شده است و خانواده وی فقط یکبار توانسته اند وی را در 22دکتر  احمد قلی پور رضایی  نيز روز 
 عصر سوار بر 6رات اول خرداد تبریز  حوالی ساعت حسن ارک نيز پس از شرکت در تظاه..زندان مالقات کنند

اتومبيل بازداشت شده است مامورین پس از دستگيری ابتدا وی را به پاسگاه پليس وسپس به زندان اطالعات 
  .تبریز منتقل کرده اندوی نيز از حق مالقات خانواده و اخذ وکيل محروم شده است
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 می در خانه اش وا قع در سلماس  بازداشت شده 24نی روز جواد عباسی معلم وفعال شناجته شده آذربایجا
 دفتر تلفن و کامچيوتر وی را - ها CD-مامورین اطالعات اقدام به جستجوی خانه وی کرده کتابهای ترکی .است

  .مصادره کردند
  .خانوادهاش معتقد هستند که وی در زندان اطالعات اروميه در بازداشت به سر ميبرد

 به 2005جواد عباسی در سال .ز حق داشتن وکيل و مالقات با خانواده محروم شده استجواد عباسی نيز ا
 6به یکسال حبس محکوم شده بود ولی پس از گذشت " تجزیه طلبی و ارتباط با گروههای پان ترکيست "اتهام 

  .ماه آزاد شد
زداشت شده و خانواده اش توسط مامورین لباس شخصی اداره اطالعات با)  خرداد4( می 25ابراهيم دشتی روز 

 پسر وی 2از وضعيت وی بی اطالع هستند و اعتقاد دارند که وی در زندان اداره اطالعات در بازداشت به سر ميبرد
ولی از پسر دیگر ابراهيم ) بابک( نيز به همراه پدر بازداشت شده ا ند عفو بين الملل نام یکی از پسرها را ميداند 

ببی و عسگر اکبر زاده توسط مامورین اداره اطالعات اردبيل بازداشت شده حسين س.دشتی اطالعی ندارد
 خرداد 4( می 25حسين سببی در محل کارش توسط  مامورین لباس شخصی اداره اطالعات اردبيل در روز .اند

  .بازداشت شده است)  خرداد روز شنبه اردبيل6( می 27و بخاطر پخش اعالميه تظاهرات )روز جمعه
در )  خرداد روز شنبه اردبيل6( می 27زاده نيز در همان روز و به هنگام توزیع  پخش اعالميه تظاهرات عسگر اکبر 

  .خيابان دستگير شده است
 می در خانه اش در تبریز مامورین لباس شخصی دستگير شده و این احتمال وجود دارد که 26اسماعيل رضایی 

همسرش از ضرب  وشتم وی در هنگام بازداشت و زندانی .توسط اداره اطالعات  تبریز  بازداشت شده باشد
  .شدن خبر می دهد

  
  :توصييه عملی

خواهشمند است به محض دریافت این نامه در تحقق موارد ذیل تالش نوده و نتيجه را در اسرع وقت بزبان 
 .فارسی،عربی ،انگليسی و یا زبان مادریتان به عفو بين الملل ارسال نمایيد

و بقيه افرادی که طی تظاهرات اعتراض اميز در شمال غرب ) اشاره شده (  نفر 16ورد سالمتی رفع نگرانی در م
  .ایران دستگير شده اند

 تشکيل دادگاه صالحه برای محاکمه عادالنه این افراد و در غير این صورت اگر -بيان دليل زندانی شدن این افراد
  .یع تر آزاد شوندباید هر چه سر.این افراد مرتکب خالفی نشده  ا ند 

ایجاد  شرایط فوری برای اخذ وکيل و -اجبار مسولين برای بيان و آشکار ساختن محل زندانی شدن این افراد
  مالقات آزادانه با اعضای خانواده

  و فراهم کردن شرایط مداوای آنها در صورت نياز

  .رار نگرفته اندصدور تضمين مبنی بر اینکه این افراد در طول مدت بازداشت  مورد شکنحه ق

  تقاضا می شود  از

  ریيس قوه قضایيه:

  آیت اهللا محمود هاشمی شاهرودی

  تهران پارک شهر

html.en_feedback/org.iranjudiciary.WWW 

 با ادای احترام

 وزیر اطالعات

  غالمحسين محسنی اژه ای

   ، وزارت اطالعات2تهران ،خيابان پاسداران ، خيابان نسترن ایران ، 

 Email: iranprobe@iranprobe.com 

  :سایر کشورها در ایرانو نمایندگان دیپلما تيک  رونوشت  
  

 به دبيرخانه عفو بين الملل ارسال 2006 جوالی 7تا .خواهشمند است هر چه سریع تر اقدام نمایيد نتيجه را 
 .نمایيد
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Azerbaijani (treatment -fear of torture and ill/ Incommunicado detention06 /151UA 
)Deteinees 

 By: Entezar Masood  

 

PUBLIC AI Index: MDE 13/055/2006  

26 May 2006  

UA 151/06 Incommunicado detention/ fear of torture and ill-treatment  

IRAN  

Dr Ahmad Gholipoor Rezaie, known as Dr Heydaroglu, (m) aged 47 or 48 

Hasan Ali Hajabollu, known as Hasan Ark, (m) aged 47 or 48 

Hassan Shahi (m) 

Ahmad Soltani (m) 

Changiz Bakhtave (m)  

Babak Bakhtave (m) 

Ebrahim Dashti (m) 

Hussein Sababi (m) 

Javad Abbasi (m) 

Saber Beytallahi (m) 

Ali Husseinejad (m) 

Bahman Nasirzadeh (m) 

Ali Halmi (m) 

Mohsen Damirchi (m) 

Asgar Akbarzadeh (m) 

Ismail Rezaie (m) 

and hundreds of others  

The above named individuals and hundreds of others, who are members of the Azeri Turkish minority 
community, have been arrested during and following widespread and ongoing demonstrations in 
north-western Iran. They are reportedly held incommunicado and it is feared that they are at risk of 
torture and ill-treatment.  

The demonstrations began following the publication of a cartoon in the daily state-owned newspaper 
Iran on 12 May which offended many in the Azeri Turkish community (who refer to themselves as 
Iranian Azerbaijanis). The newspaper was suspended on 23 May and the editor in chief and the 
cartoonist arrested.  

Azeri Turkish students at universities in cities such as Tehran and Tabriz were the initial 
demonstrators. However, protests spread throughout cities such as Tabriz, Oromieh, Ardebil, 
Maragheh and Zenjan in north-west Iran, where the population is predominantly Azeri Turkish.  

Demonstrations have grown dramatically, and in Tabriz alone around 300,000 to 500,000 people are 
said to have taken part in protests on 22 May. Hundreds of demonstrators are said to have been 
arrested and on 24 May, the Commander for Law Enforcement Force confirmed that around 60 people 
had been detained at each of the disturbances.  

Demonstrators were reportedly beaten by members of the Special Forces and the plain clothes militia 
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called the Basij. Scores were injured, and some or all or those injured are reportedly detained in a 
military hospital where they are not permitted visits from family members. It has been alleged that 
some demonstrators were killed after Special Forces opened fire in the city of Tabriz. However, this 
has been denied by the authorities.  

Azeri activists Saber Beytallahi, Ali Husseinejad, Bahman Nasirzadeh, and Mohsen Damirchi were 
detained by Ministry of Intelligence officials in the city of Maku on or around 18 May. No further 
details about them are known to Amnesty International. Ahmad Soltani and his brother were arrested 
at his home by officials from the Ministry of Intelligence around 22 May. The officials searched Ahmad 
Soltani’s home, and seized Turkish language books, CDs and papers. It is believed that the brothers 
are detained at the Ministry of Intelligence facility in Tabriz. Changiz Bakhtave and Hassan Shahi were 
arrested in Tabriz on 22 May. It is not known however where they are detained. Azeri activist, Dr 
Ahmad Gholipoor Rezaie, (also known as Dr Heydaroglu) was also arrested on 22 May, along with 
Hasan Ali Hajabollu (also known as Hasan Ark) after they attended a demonstration in Tabriz. Officials 
from the Intelligence Ministry arrested them at around 6pm, as they were getting into a car. They 
were taken initially to the police station, before being transferred to a Ministry of Intelligence 
detention facility in Tabriz. They have been denied access to their family and lawyer. Since his arrest, 
Dr Rezaie’s family have visited the detention centre daily in order to get news about him.  

Javad Abbasi, a teacher and well-known Azeri activist was arrested on 24 May at his home in the city 
of Salmas. Ministry of Intelligence officials searched his house, and took Turkish books and CDs, as 
well as the family’s address book and computer, prior to arresting him. His family believe that he is 
detained at a Ministry of Intelligence detention facility in Oromieh, but neither they nor his lawyer 
have been able to see him. Javid Abbasi began a six-month prison in December 2005 after conviction 
of “promoting separatism and connection with pan-Turkic groups”. He did not however serve the full 
term and was released on 12 March. 

Ebrahim Dashti was detained at his house in Tabriz by plain-clothed members of the Ministry of 
Intelligence officials on 25 May. His family have not heard from him since, but believe he is held at the 
Ministry of Intelligence detention facility. His two sons were arrested when they went to the detention 
facility to ask for information about their father. Amnesty International has learnt that one of the sons 
is called Babak Dashti, but the name of the other son is currently unknown. Hussein Sababi was 
arrested at his workplace in Ardebil by plain-clothes officials from the Ministry of Intelligence on 25 
May. He had earlier been distributing flyers for a demonstration to be held in Ardebil on 27 May. Asgar 
Akbarzadeh was arrested in the street the same day for distributing flyers for the demonstration.  

Ismail Rezaie was arrested at his home in Tabriz on 26 May by plain-clothed individuals who failed to 
identify themselves. The men are believed to be officials from the Ministry of Intelligence, who 
reportedly beat his wife during the arrest. 

RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Persian, Arabic, 
English or your own language: 

- expressing concern for the safety of the 16 men (name them) and hundreds of others who have 
reportedly been detained during and following widespread protests by the Azeri Turkish minority 
community in north- west Iran; 

- asking whether the detainees have been charged, and if so for the charges to be made public. If 
they are not to be charged with a recognizably criminal offence, they should be released immediately; 

- calling on the authorities to confirm the detainees’ places of detention, and for them to be granted 
immediate and unconditional access to their lawyers, family members, interpreters, and any medical 
treatment they may require; 

- seeking assurances that they not being tortured or ill-treated in detention.  

APPEALS TO: 
Head of the Judiciary 

His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi 

Ministry of Justice, Park-e Shahr, Tehran, Islamic Republic of Iran 

Email: Please send emails via the feedback form on the Persian site of the website 

http://www.iranjudiciary.org/contactus-feedback-fa.html 
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The text of the feedback form translates as: 

1st line: name, 2nd line: email address, 3rd line: subject heading 

then enter your email into the text box 

Salutation: Your Excellency  

Minister of Intelligence 

Gholam Hossein Mohseni Ejeie 

Ministry of Information 

Second Negarestan Street 

Pasdaran Avenue 

Tehran, Islamic Republic of Iran 

Email: iranprobe@iranprobe.com 

Salutation: Your Excellency  

COPIES TO: Diplomatic representatives of Iran accredited to your country.  

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section 
office, if sending appeals after 7 July 2006.  

  
  خاموش باد صدای شوم دشمنان آذربایجان

  
  ضل وصالیابوالف                  

  
  
   

ها در روزنامه ايران با اعتراضات گسترده  زبان آميز عليه تمامي ترك چاپ آاريكاتور و مطالب وقيح و توهين
  .دانشجويان و دانشگاهيان تبريز مواجه شد

دانشجويان معترض و خشمگين دانشگاههاي تبريز با ابراز انزجار و نفرت نسبت به چاپ مطالب موهن آه طي آن 
ها به سوسك و محل زيست و تغذيه آنها توالت قلمداد شده است، خواستار برخورد جدي مسئوالن  زبان ترك

  .زبان گرديدند ذيربط با عامالن و آمران اين توهين رآيك و آشكار به ميليونها نفر ترك
ني و  ارديبهشت و در پي اعتراضات جامعه دانشجويي و فرهنگي آذربايجا27گر چه روزنامه ايران در شماره 

زبان بطور گذرا و سطحي اين خطاي فاحش و توهين غيرقابل بخشش را به  آميز شهروندان ترك هاي اعتراض تماس
انگيز و ضد امنيت ملي گذشته است اما عمق  يك فرد ربط داده و با يك عذرخواهي آوچك از آنار اين قضيه تفرقه
هزار ساله  هزار ساله در ايران و شايد چند ده  چندماجراي توهين و اهانت عليه يك جمعيت بزرگ  آه داراي تمدن
تواند ناشي از يك اشتباه سهوي و قصور تنها يك فرد  در جهان است، برخالف ادعاي مسئولين روزنامه ايران نمي

  .شود المال اداره مي اي باشد آه وابسته به دستگاه دولتي بوده و از منابع بيت در روزنامه
هاي   ميليون نفر در سطح آشور در لهجه30نفهم آه جمعيتي بالغ بر  به حيوان زبانها  زبان تشبيه آردن ترك

هاي رضاخاني بسته  آنند مرتبط با جرياني است آه شايد نطفة آن در حكومت و سياست مختلف آن تكلم مي
آه  سال از سرنگوني حكومت پهلوي و روي آار آمدن نظام جمهوري اسالمي 27شده و به رغم گذشت بيش از 

اند، همچنان ادامه دارد و هر از گاهي و به انحاء و  تحقيقا مردم آذربايجان نقش اصلي را در اين تحوالت ايفا آرده
  .هاي مختلف خود را نشان داده است در برهه

ساز آذربايجان آه صفحات تاريخ مشحون  زبان بزرگ و تمدن توان باور آرد آه توهين و تحقير به ملت ترك چگونه مي
شماري در  پروري و دينداري آنان است و بزرگان و ستارگان  بي خواهي، فرهنگ پيشتازي، جانفشاني، آزادياز 

ها و شيخ محمد  ها، عالمه جعفری ئي ها و طباطبا هاي ادب و سياست و علم همچون عالمه اميني عرصه
ها و  ها، پروفسور هشترودي  شهريارها و ها، پروين اوغلي ها و آور ها، بابك ها و باقرخان ها، ستارخان خيابانی

ها و هزاران دالور ديگر و حتي رهبر انقالب اسالمي را در دامان خود پرورده است، تنها  ها، شهيد باآري شبستري
زبان ايران ماجراي توهين آشكار به  ناشي از اشتباه و خطاي يك فرد بوده است در حاليكه حافظه مردم ترك

آور به تحقير اين ملت  هاي سخيف و خفت يماي دولتي آه با چاپ پرسشنامهاصطالح رسانه ملي صدا و س
  .پرداخته است را فراموش نكرده است

 آيا مسكوت  نشين آشور و آاهش اعتبارات عمراني اين مناطق اتفاقي است، مهري به مناطق ترك آيا بي
جمهور وقت،  اي رئيس  خامنهاله  با امضاء آيت1366 قانون اساسي آه اجراي آن در سال 15گذاشتن اصل 

وزير وقت و با تصويب در مجلس شوراي  هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس وقت و ميرحسين موسوي نخست
اسالمي به وزارت آموزش و پرورش ابالغ شده است يك مسئله تصادفي است، آيا اجراي نقشهاي مضحك و 

، آيا برخورد و دستگيري جواناني آه در پست سريالهاي تلويزيوني فارسي با لهجه ترآي عقبه فکری ندارد
سالگرد تجاوز ارامنه به خاك آشور شيعه جمهوري آذربايجان که منجر به آواره شدن صدها هزار نفر زن و آودك و 

طلبي زدن به آنها قابل تامل  پير و به شهادت رسيدن هزاران جوان مسلمان مدافع وطن شده است و انگ تجزيه
چناني  هزار نفري ارامنه در پايتخت جمهوري اسالمي ايران و با حجاب آن ايي بزرگ چنديننيست در حاليكه راهپيم

  !شود؟ شدگان ارامنه در منازعه با سربازان ترآيه مجاز شمرده مي تحت عنوان گراميداشت خاطره آشته



 186                                                              ويژه نامه جنبش دانشجوئی آذربايجان و بحران کاريکاتور 

انان اين مرز و بوم در ها و منابع غني و نيز پرورش و شكوفا آردن استعداد جو توجهي به فعال آردن پتانسيل آيا آم
نشين شمال غرب  هاي ملي در مناطق ترك مقايسه با ساير مناطق و تاخير و تعلل در احداث و يا تكميل پروژه

  !انگيز باشد؟ آشور براي مردمان آذربايجان تباید شائبه
ه خود نقش اصلي و اند آ هاي زيادي را در نظامي تجربه آرده مهري نشين و آذربايجان جفاها و بي آري، مردم ترك

  .اند اما تاآنون آمتر به رنج و درد آنان توجه شده است اساسي را در بوجود آمدن و دفاع از آن ايفا آرده
اما توهين و تحقير غيرقابل تحمل روزنامه دولتي ايران آه بدون هيچ استثناء قائل شدن و با گستاخي و 

تك آحاد  خور توالت تشبيه آرده است، تك و سوسك و نجسنفهم  ها را به حيوان زبان زبان شرمي تمام ترك بي
شود، چه آنانكه در مصدر  آنند را شامل مي اند و مي مردمي آه خود و آباء و نياآانشان به زبان ترآي تكلم آرده

زبان در جغرافياي آشور ايران زندگي  مسئوليتهاي بزرگ نظام قرار دارند و چه آنانكه به عنوان يك شهروند ترك
هاي ايران، ريشه اين تفكرات  آنند و بر مسئولين نظام است آه به عنوان مدافع حقوق تمام اقوام و مليت مي
افروز بدهند  انگيز و آتش پرستانه و شوونيستي را خشكانده و جوابي قاطع به عامالن و آمران اين اقدام تفرقه نژاد

  .ودتا صدای شوم دشمنان آذربایجان قهرمان برای هميشه خاموش ش

العموم در قبال اين حرآت ضد امنيت ملي آه در  رود دستگاه قضايي به عنوان مدعي در اين راستا انتظار مي

العمل نشان داده و احساسات  المللي انجام گرفته است عكس بحبوحه شرايط حساس آشور در سطح بين

  .زبان را التيام بخشد دار شده ميليونها ترك جريحه

  
  زنامه نداي آذرآبادگان توسط ماموران اطالعات نيروي انتظامي تبريزآوري چاپ دوم رو جمع

  
چند هزار نسخه چاپ دوم روزنامه نداي آذرآبادگان چاپ تبريز آه مطالب آن اختصاص به انعكاس اعتراضات 

غرب آشور داشت قبل از توزيع از سوي ماموران اطالعات  هاي شمال گسترده مردم و جامعه دانشجويي دانشگاه
  .روي انتظامي توقيف شدني

منتظره مردم سريعا به فروش رفته   خرداد با استقبال غير31اين در حالي بود آه چاپ اول اين روزنامه روز يكشنبه 
  .بود

ممانعت از توزيع چاپ دوم و توقيف چند هزار نسخه : ابوالفضل وصالي سردبير روزنامه نداي آذرآبادگان گفت
گونه ابالغي از سوي  عات نيروي انتظامي در حالي صورت گرفته است آه هيچروزنامه از سوي ماموران اطال

  .مسئولين قضايي و فرهنگي براي جلوگيري از انتشار چاپ دوم روزنامه انجام نگرفته است
رغم چاپ مطالب سخيف و موهن عليه فرهنگ  جاي بسي تعجب است آه روزنامه ايران علي: وصالي اضافه آرد

زبان ايران شده است  ها مردم ترك دار شدن احساسات ميليون  آذربايجانيان آه باعث جريحهو مليت جمعيت بزرگ
دهد و تاآنون هيچ مقام مسوولي در آشور در قبال اين حرآت زشت فرهنگي و  همچنان به انتشار خود ادامه مي

  .العملي نشان نداده است افكنانه روزنامه دولتي ايران عكس تفرقه
 
  

   و دانشگاهيان تبریز به توهين وقيحانه روزنامه ایرانپاسخ دانشجویان
  مرگ بر شوونيسم فارس

  »هارای هارای من تورکم«
  

آميز در روزنامه ايران شماره جمعه گذشته آه طی آن زبان و فرهنگ  در پي چاپ مطالب و آاريكاتور توهين
ربايجان را سوسك خطاب آرده بود، آذربايجاني مورد توهين شديد قرار گرفته و طي آن نويسنده مطلب مردم آذ

ها انزجار  آميز در محوطه اين دانشگاه هاي اعتراض هاي سراسري و آزاد تبريز با برگزاري تجمع دانشجويان دانشگاه
شديد خود از اين اقدام موهن روزنامه ايران را اعالم و خواستار برخورد مسووالن آشور از جمله مقام رهبري و 

  .آميز شدند امالن اين حرآت توهينشخص رييس جمهور با ع
هاي تبريز و آزاد اسالمي را به آانون اعتراضات گسترده  هاي گذشته دانشگاه ها آه طي روز در اين تجمع

ها تبديل آرد، دانشجويان معترض با تجمع در مقابل ساختمان مديريت و  دانشجويان، اساتيد و مسووالن دانشگاه
  .جار و اعتراض خود را ابراز داشتندنمايندگي مقام رهبري مراتب انز
 هزار نفر از دانشجويان دانشگاه تبريز طي روزهاي يكشنبه و دوشنبه هفته 3اين گزارش حاآيست نزديك به 

جاري در حرآتي خودجوش در محوطه دانشگاه و مقابل دفتر رييس اين مرآز آموزشي تجمع آرده و خواستار 
آميز نسبت به زبان و فرهنگ  ايران در قبال چاپ مطالب و آاريكاتور توهينخواهي مديريت و تحريريه روزنامه  عذر

  .آذربايجان شدند
در تجمع دانشجويان دانشگاه تبريز آه مجوز آن از سوي دآتر سرورالدين رييس اين دانشگاه صادر شده بود، 

ين اقدام روزنامه دولتي زبان ا زبان نيز ضمن حمايت از دانشجويان آذري همچنين جمعي از دانشجويان غيرآذري
  .ايران را محكوم نمودند

همچنين روز چهارشنبه جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز نيز با تجمع در مقابل دانشكده علوم انساني اين 
  .مجتمع نسبت به اقدام روزنامه ايران اعتراض آردند



 187                                                              ويژه نامه جنبش دانشجوئی آذربايجان و بحران کاريکاتور 

ت داشتن پالآاردهايي آه روي آنها نوشته شده شد با در دس  هزار نفر بالغ مي2آنندگان آه تعداد آنها به  تجمع
خواستار برخورد » !ها سوسك شدند اين بار ترك«و » هاراي هاراي من تورآم«، »مرگ بر فاشيست«بود 

  .مسووالن وزارت ارشاد و دولت با اين روزنامه و عذرخواهي آنان شدند
لريم  آنا ديليم وار اولسون دشمن«، »اولوم اولسون شوونيسته«اين عده همچنين با سر دادن شعارهايي چون 

  .مراتب اعتراض خود را به گوش مسووالن رساندند» آذربايجان اوياخدي فارسالر بيزه قوناخدي«و » خوار اولسون
دانشجويان معترض همچنين اظهارات يكي از نمايندگان مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي را در رابطه با 

  .يران مورد انتقاد شديد قرار داده و خواستار عذرخواهي وي شدندآميز روزنامه ا مطالب توهين
االسالم مصلح مسوول دفتر  آميز دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز حجه الزم به ذآر است در ادامه تجمع اعتراض

ع پور رييس دانشگاه آزاد تبريز با حضور در جم نمايندگي مقام رهبري در منطقه دو اين دانشگاه و دآتر جوان
  .آميز آنان حمايت آردند دانشجويان از مواضع اعتراض

االسالم مصلح در اين مراسم طي سخناني ضمن حمايت قاطع از حرآت دانشجويان تبريزي و تاآيد بر  حجه
هاي خود  ها، از دانشجويان معترض خواست ضمن حفظ آرامش، خواسته ضرورت احترام به فرهنگ و زبان قوميت

  .گيري آنند مطلوب پيرا تا حصول به نتيجه 
زبان : وي در عين حال با اشاره به مضمون جمله معروف رهبر انقالب آه آذربايجان را سر ايران ناميده است گفت

  .اند واقع اين خطه را سر ايران ناميده آذري، زبان مادري رهبر فرزانه انقالب است و ايشان به
فاع از آذربايجان و جايگاه آن نيست چراآه رهبر فرزانه حق با اين اوصاف نيازي به د: االسالم مصلح افزود حجه

  .مطلب را ادا آرده و الماس و گوهر نيازي به دفاع ندارد
دست بدبختي آه براي  به ما با آن قلم: مسوول دفتر نمايندگي مقام رهبري در دانشگاه آزاد در ادامه گفت

نداريم چراآه آافر همه را به آيش خود پندارد و اين خشنودي اربابان خود اقدام به چاپ اين مطالب آرده آاري 
اي هم  هاي فرومايه انسان پست خودش را در آيينه ديده و آاريكاتور فوق را آشيده است، ما حتي با شوونيست

نژاد رييس جمهور  زنند آاري نداريم اما به مسووالن دولتي و در راس آن آقاي احمدي آه بر اين اقدامات دامن مي
داند  دهيم آذربايجاني در عين حالي آه ايران را عين آذربايجان و آذربايجان را عين ايران مي مدار هشدار مي عدالت

  .خواستار برخورد جدي با عامالن اين اقدام موهن است
تان را در آذربايجان و  آقاي رييس جمهور از شما آه دوران تمرين مديريت اجرايي: نژاد افزود وي خطاب به احمدي

خواهيم با مسووالن اين روزنامه برخورد جدي آنيد در غير اين  ايد مي هاي خوي، ماآو و اردبيل سپري آردهشهر
  .صورت ما  از حق خود نخواهيم گذشت و در اين راه با آسي هم تعارف و شوخي نداريم

راضتان در نژاد شما چطور طي اين مدت فرياد اعت آقاي احمدي: االسالم مصلح همچنين خاطرنشان آرد حجه
ادبي محض فرهنگ يك  اي آه با بي اي آه ارگان جمهوري اسالمي است بلند نشده؛ روزنامه مقابل اقدام روزنامه

  ملت را به بازي گرفته است؟
 دانشگاه آزاد در بخش ديگري از اظهارات خود آذربايجان را نماد 2مسوول دفتر نمايندگي مقام رهبري در منطقه 

اي است آه بارها تسبيح  آذربايجان همان خطه:  حفظ تماميت ارضي ايران دانست و گفتعيني اتحاد، مبارزه و
  .جا جمع آرده و باعث اتحاد و غرور ملي شده است پاره شده ايران را دوباره يك

ها را  ساالري شده اين مفاهيم و موهبت اگر ايران امروز صاحب قانون اساسي، دموآراسي و مردم: وي افزود
االسالم و خياباني   و قيام تاريخي و ملي مشروطه و رشادت مبارزاني چون ستارخان، باقرخان، ثقهمديون حرآت

  .است
آميز از سوي  گيري اين اقدام توهين االسالم مصلح در پايان سخنان خود ضمن تاآيد مجدد بر ضرورت پي حجه

صول به نتيجه مورد نظر نخواهند مردم آذربايجان از حق خود تا ح: رييس جمهور و ديگر مسووالن دولتي گفت
ها و  اند بلكه به دليل ضرورت جلوگيري از اين قبيل بدعت گذشت،  نه به صرف اين آه ما را سوسك خطاب آرده

  .انگيز اقدامات تفرقه
در نامه ارسالي به دفتر : اي به مقام معظم رهبري در اين خصوص خبر داد و گفت وي در عين حال از ارسال نامه

تر از آن اعاده حيثيت به مردم  ايم براي حفظ تماميت ارضي آشور و مهم ظم رهبري از ايشان خواستهمقام مع
  .آذربايجان اقدام عاجل آنند
پور رييس دانشگاه آزاد تبريز نيز در اين مراسم طي سخنان آوتاهي به انتقاد از اظهارات  گفتني است دآتر جوان

متاسفانه آساني آه بايد به عنوان مدافع : ر اين خصوص پرداخت و گفتيكي از نمايندگان مردم تبريز در مجلس د
اند و اين نوع  آميز باشند با برخي اظهارات خود تعجب همگان را برانگيخته گير اين اقدام توهين حقوق مردم پي

  .برخورد انفعالي دور از انصاف است
 ساعت با تاآيد بر حفظ 4زظهر چهارشنبه پس از شايان ذآر است تجمع دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز مقارن بعدا

  .گيري موضوع خاتمه يافت حق پي
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 جلسه غيرعلني مجلس براي بررسي حوادث اخير در آذربايجان 
  

مجلس شوراي اسالمي صبح امروز در ارتباط با حوادث اخير در آذربايجان نشست غيرعلني غير رسمي برگزار 
  .آرد

 دقيقه به طول انجاميد غالمعلي حدادعادل رئيس 15 ملت در اين جلسه آه به گزارش خبرنگار پارلماني خانه
مجلس در ارتباط بااعتراضاتي آه در مناطق ترك نشين در واآنش به چاپ آاريكاتور در روزنامه ايران صورت 

  .گرفت سخناني ايراد آرد
ني حضور دارند و پس از آن  دقيقه در جلسه عل30/9نمايندگان مجلس امروز تا ساعت : افزايد اين گزارش مي

  .روند به مناسب سالروز شروع به آار مجلس به ديدار مقام معظم رهبري مي
در همين ارتباط جلسه علني امروز نطق پيش از دستور و تذآرات نمايندگان به هيات رئيسه را در دستور آار 

  .نداشت
  

  سخايي: خانه ملت خبرنگار: منبع
  

  1385 خرداد 7: تاريخ
 

  ید پليس تهران به تجمع کنندگان مقابل مجلس شورای اسالمیحمله شد
  

چندین . بر اساس اخبار رسيده پليس در تهران به تجمع چندین هزارنفری دانشجویان و ملت آذربایجان حمله کرد
چندین . چندین نفر از فعاالن دانشجوئی و غير دانشجوئی بازداشت شده اند. تن زخمی و بازداشت شده اند

. موبایلها در تهران قطع است. اکبر آزاد از جمله بازداشت شده گان است.  شجو نيز دستگير شده استدختر دان
مترو تهران و سایر راههای اصلی شهر . از آمدن مردم و دانشجویان به مقابل مجلس شدیدا جلوگيری می شود

  .مسدود است
  
 

  گله جک بيزیمدیر
  

  ادث تجمع مقابل مجلسمروری بر رسانه های داخلی روز یکشنبه و حو

  

  اجتماع معترضين در برابر مجلس 
  

نيروی انتظامی دانشجویان را که می خواستند در برابر مجلس تجمع کنند، در پشت مترو بهارستان متوقف • 
تصاویر باقرخان و ستارخان و پالکاردهایی را که بر . پرداخت» پراکنده کردن آنها«ه به   کرد و سپس یگان ویژ

و » انسان آزاده تسليت، تسليت«، » قانون اساسی باید احيا شود١۵ و ١٩اصل «وشته شده بود، روی آن ن
  در دست معترضين دیده می شد » شونيسم ننگت باد«

های منتهی به مجلس بهارستان مستقر   های ویژه نيروی انتظامی از صبح امروز در تمامی خيابان  یگان• 
  اند   شده

زار نفر از شهرهای مختلف آذربایجان در راه تهران هستند تا در تجمع در برابر ده ه: یک نماینده مجلس• 
  ...مجلس شرکت کنند 

   www.iran-chabar.de: اخبار روز
   ٢٠٠۶ می ٢٨  - ١٣٨۵ خرداد ٧  يکشنبه

  
رکوب های اخير در تجمع دانشجویان آذری زبان و دیگر معترضين به تبعيض و س

به . آذربایجان، در مقابل مجلس شورای اسالمی با یورش نيروی انتظامی مواجه شد
گزارش ایلنا نيروهای انتظامی موفق شده اند معترضين را از برابر مجلس پراکنده 

  .سازند
های تهران امروز   زبان دانشگاه   تن از دانشجویان آذری٢٠٠این گزارش می افزاید حدود 

های   قصد برگزاری تجمع در مقابل مجلس هفتم را داشتند که نيروی انتظامی با مسدود کردن خيابانصبح 
ه به پراکنده کردن آنها   اطراف مجلس، ابتدا آنها را در پشت مترو بهارستان متوقف کرد و سپس یگان ویژ

  .پرداخت
منتهی به مجلس بهارستان مستقر های   های ویژه نيروی انتظامی از صبح امروز در تمامی خيابان  یگان
  .اند  شده

برای هر زبان «و »  حامی انقالب است-آذربایجان بيدار است«معترضين به زبان آذری شعارهایی را با مضمون 
  .سر دادند» یک مدرسه الزم است
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قانون  ١۵ و ١٩اصل «معترضان تصاویر باقرخان و ستارخان و پالکاردهایی را که بر روی آن نوشته شده بود، 
  .کردند  حمل می» شونيسم ننگت باد«و » انسان آزاده تسليت، تسليت«، »اساسی باید احيا شود

کرد، دانشجویان به سمت   کنندگان را متفرق می  بر اساس این گزارش، در حالی که نيروی انتظامی تجمع
  .خيابان منتهی به ميدان سپاه حرکت کردند

 تهران بزرگ که در این تجمع حضور داشت در پاسخ به سواالت سردار طالیی، فرمانده نيروی انتظامی
زبان   های منتهی به تهران به دليل حرکت جمعی از معترضين آذری  خبرنگاران پارلمانی در مورد بسته بودن راه

بنده از حرکت معترضين به : از شهرهای تبریز، اردبيل، زنجان و اروميه جهت تجمع در مقابل مجلس، گفت
  .های ورودی به شهر تهران بسته نيست  ان اطالع ندارم اما راهسمت تهر

ها، سکوت   شخصی  وی در مقابل سوال خبرنگاران در مورد بازداشت دانشجویان توسط نيروی انتظامی و لباس
  .کرد

   
  ده هزار نفر در راه تهران

ساعت شش و نيم صبح در زبان مجلس با حضور ریيس و نایب ریيس اول مجلس روز یکشبنه   نمایندگان آذری
  .کميسيون تلفيق جلسه اضطراری تشکيل دادند

، عابد فتاحی، نماینده اروميه با اعالم این خبر در جمع خبرنگاران پارلمانی، "ایلنا"به گزارش خبرنگار پارلمانی 
مجلس و ای با حضور حداد عادل، ریيس   نمایندگان آذربایجان غربی و شرقی، زنجان و اردبيل در جلسه: گفت

محمدرضا باهنر، نایب ریيس مجلس مسایل اخير و تدابيری را که برای کنترل این مسایل باید اندیشيده شود، 
  .بررسی کردند

در این جلسه : وی با تاکيد بر اینکه باید تدابيری اندیشيده شود تا بعد از این شاهد این حوادث نباشيم، افزود
زبان با یکی از نواب مجلس در ارتباط بسيار تنگاتنگ و   تان آذریتصميم گرفته شد چهار نماینده از هر اس

  .صميمانه باشند و در ارتباطی نزدیک با شورای امنيت ملی، خبرها و مسایل اخير را به دقت پيگيری کنند
یح ها گذاشته شد، تصر  زبان برعهده مجمع استان  نماینده اروميه با بيان اینکه انتخاب این چهار نماینده آذری

  .گيرد  ها صورت می  زبان در مجامع استان  امروز یا فردا انتخاب نمایندگان آذری: کرد
های مختلف برای تجمع در مقابل   زبان از استان  فتاحی سپس با بيان اینکه حدود ده هزار نفر از مردم آذری

يم گرفته شد در این جلسه همچنين تصم: اند، گفت  مجلس از شب گذشته به سمت تهران حرکت کرده
زبان به دیدار رهبری نروند و در مجلس بمانند تا اگر آنها رسيدند، در جمعشان   تعدادی از نمایندگان آذری

  .سخنرانی کنند
نماینده اروميه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا همه این حوادث به دليل انتشار کاریکاتور در روزنامه ایران 

ها انباشته شدن یک سری از مسائل   زبان  قيقت این است که اعتراضات آذریح: اتفاق افتاد، تصریح کرد
  .گذشته است و زیاد مساله روزنامه تاثير ندارد

باید به دقت مسایل و شعارهای معترضان مورد تجزیه و تحليل قرار بگيرد و تدابير بسيار خوبی : وی ادامه داد
  .در مورد آن اندیشيده شود

یابی شود تا ضمن   کند، ریشه  انی که از خارج کشور نيز این جریانات را هدایت میباید جری: فتاحی گفت
  .برخورد باتدبير با حوادث اخير، از بروز حوادث این چنينی در آینده جلوگيری شود

ما : مهرانگيز مروتی، نماینده خلخال در خصوص عملکرد نيروی انتظامی به خبرنگاران پارلمانی، گفت
اند و نيروهای انتظامی مانع از ورود آنها به خيابان   ه دانشجویان در پشت مترو تجمع کردهدانستيم ک  نمی

  .مجلس شده است
اسماعيل جبارزاده، عشرت شایق، نمایندگان تبریز؛ محمد عباسپور، نماینده اروميه؛ مهرانگيز مروتی، نماینده 

کنندگان و سخنرانی برای آنها بودند   ظر تجمعزبان هستند که داخل مجلس منت  خلخال از جمله نمایندگان آذری
  .اطالعی کردند  و جملگی از حضور معترضين در پشت ایستگاه مترو اظهار بی

ها از اروميه، اردبيل، تبریز و زنجان   زبان   هزار نفر از آذری١٠در همين حال عابد فتاحی، نماینده اروميه از حرکت 
  .س خبر دادبه سمت تهران برای تجمع در مقابل مجل

های منتهی به   های ویژه و نيروهای ضد شورش نيروی انتظامی همچنان در مقابل مجلس و خيابان  یگان
  .ميدان بهارستان مستقر هستند

   
  بازار تعطيل نشده است

یک عضو شورای مرکزی جامعه انجمن های اسالمی بازار و اصناف تهران روز یکشبنه در گفتگو با خبرگزاری 
ای برای به تعطيلی کشاندن بازار تهران این مرکز باز است و به  علی رغم تالش عده:  شدفارس مدعی

  .فعاليت اقتصادی خود ادامه می دهد
در پی اعتراضات مردم استان آذربایجان غربی و شرقی به چاپ کاریکاتور موهن : مجتبی قائم مقامی افزود

  . اعالميه در بازار تهران آن را به تعطيلی بکشانندای صبح امروز تالش کردند با پخش روزنامه ایران عده
اکنون باز است و به  اما این تالشها با هوشياری بازاریان توفيقی در بر نداشت و بازار تهران هم: وی افزود

  .دهد فعاليت خود ادامه می
  

  
  
  
  



 190                                                              ويژه نامه جنبش دانشجوئی آذربايجان و بحران کاريکاتور 

  روز آنالین
  

 ممنوعيت انتشار خبر درباره ناآرامي هاي اخير

   استآذربايجان هنوز معترض

  حميد احدي 

   ١٣٨۵ خرداد ٧

در حالي که شوراي عالي امنيت ملي هر نوع گزارش و تحليل و اظهارنظري درباره رويدادهاي مناطق ترک نشين 

را در روزنامه ها، صدا و سيما و خبرگزاري ها و سايت هاي اطالع رساني ممنوع کرده است، اخباري که از طريق 

ي رسد حکايت از آن دارد که بحران به شهرهاي کردنشين شمال کردستان وب الگ ها و گزارش هاي تلفني م

  . هم سرايت کرده است؛ گرچه اخبار رسيده از آرامش نسبي تبريز و اروميه حکايت دارد

گفته مي شود عمال در شهرهاي پرحادثه حالتي شبيه به حکومت نظامي برقرارست، و عده زيادي دستگير 

از سوي . د از بازجوئي هاي مختصر و شناسائي توسط نيروهاي امنيتي آزاد شده اندشده اند که بيشتر آن ها بع

ديگر برخي منابع محلي گزارش مي دهند در تظاهرات اروميه و اردبيل شعارهائي بر سر زبان ها بوده که در ربع 

  .قرن گذشته هرگز شنيده نشده است

اساس خبرهاي منتشر شده چهارتن از آن ها دستگير همزمان، خبرنگاران محلي هم تحت نظر قرار گرفتند و بر 

در تهديدهاي شفاهي از سوي مقامات محلي به خبرنگاران و روزنامه نگاران تبريز و اروميه گفته شده . شده اند

  . که از شهر خارج شوند چون که در اين فضاي حساس ممکن است در معرض اتهام به جاسوسي قرار بگيرند

گيري ها در آن وسعت گرفت نقده بود که بعد از هشت ساعت راه پيمائي و درگيري با آخرين شهري که آتش در

نيروهاي انتظامي، معترضان که چند اتومبيل پليس را به آتش کشيده و چندين مرکز دولتي و بانک را ويران کردند 

 اين حادثه در بعد از ظهر گفته مي شود که. و زماني که با آتش گلوله رو به رو شدند بر اعتراض هاي خود افزودند

پنجشنبه هفتاد و چهار نفر زخمي به جا گذاشت، و شايعاتي هم مبني بر کشته شدن حداقل يکي از تظاهر 

  .کنندگان شنيده شده است

در روزهاي اخير، مطابق گزارش هاي رسيده ديگر سخن و شعاري درباره کاريکاتور روزنامه ايران که اعتراض ها از 

د، شنيده و ديده نمي شود بلکه بدرفتاري پليس و تقاضاي برکناري و مجازات مسووالن محلي و ابتدا به آن بو

  .نيروي انتظامي خواست مردم است

در اردبيل، اروميه، نقده ، مشکين شهر که تظاهرات گسترده به زد و خورد ها و زخمي شدن ها انجاميد از جمله 

 فرهنگ و ارشاد اسالمي بود که به نظر ساکنان محلي مرکز مراکزي که توسط مردم خشمگين ويران شد ادارات

  .اصلي ترک زدائي و توهين به ترک ها محسوب مي شود

مسعود بهنود روز جمعه در گفتگوئي با برنامه فارسي بي بي سي با اشاره به بخشنامه شوراي عالي امنيت 

گفت اين منع بيش تر گروه هاي تندرو و ملي در ممنوعيت انتشار مطلب در مورد تاآرامي هاي مناطق ترک نشين 

چرا که واکنش آن ها در دو روز اول بر خشم مردم آذربايحان افزوده . روزنامه هاي هوادار دولت را هدف خود دارد

  .است که از سوي روزنامه هائي مانند کيهان متهم به وابستگي به بيگانگان شده بودند

م جليل عابدي که گفته مي شود در ناآرامي هاي روز پنجشنبه روز جمعه دو تن از بستگان دانشجوئي به نا

مشکين شهر کشته شده در مصاحبه اي با بخش فارسي بي بي سي اين خبر را اعالم کرده و اظهار داشتند 

که نامبرده، هنگامي که در تظاهرات شرکت داشته هدف گلوله قرار گرفته و به علت اصابت گلوله به سر وي، 

  .استدرجا کشته شده 

مسووالن دولتي و به ويژه نظامي در سخنان چند روز گذشته خود جانب احتياط را نگاه داشته و بدون هيچ اشاره 
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اي به موضوع کاريکاتورهاي موهن روزنامه ايران به طور کلي گفته اند که دشمنان نخواهند توانست اقوام ايراني 

خر هفته در همايشي درباره قوميت ها که از قبل توسط چنان که هاشمي رفسنجاني که آ. را به جان هم اندازند

مرکز پژوهش هاي استراتژيک تدارک ديده شده بود از ضعف تدبيرها در پديد آمدن وضعيت فعلي سخن گفت و 

رييس جمهور احمدي نژاد هم در مالقات با ايثارگران که از جمله گروه هائي بودند که در دوره انتخابات وارد صحنه 

تالش هاى دشمنان براى ايجاد گسستگى و تفرقه "د و پيروزي احمدي نژاد را ممکن کردند، گفت سياسي شدن

در صفوف يكپارچه ملت ايران با شکست مواجه مي شود، چرا که در طول تاريخ هيچ گاه ايرانيان از ديدگاه قومي 

  ".با هم اختالفي نداشته اند

  

  

  به نقل از گویا نيوز

 نی های شرکت کننده در ميتينگ مقابل مجلسقطعنامه پاياني آذربايجا

  : مقدمه 

در طول هشتاد سال گذشته تمام اقوام و ملل ساآن در ايران شاهد غلبه سياستهاي شوونيستي فرهنگي، 

سازي هويتي بصورت اند آه هويت وجودي ايران را ، در يكسانمحوری بودهاجتماعي، سياسي واقتصادي تبعيض

  . تعيني يا ذهني دانسته اس

که از " آشور پاک ـ زبان پاک ـ ملت پاک "سياست يكسان سازي فرهنگي و هويتي ساآنان ايرا ن در قالب شعار 

زمان حكومت پهلوي آغاز گرديده است با محور قرار دادن منافع یک گروه قومی سعی در امحای فرهنگ ، زبان و 

ل شده بر اين اساس استوار گرديده آه هاي فرهنگي اعمااقتصاد سایر مناطق کشور نموده است و سياست

تنها بايد يك زبان، يك فرهنگ و يك هويت به رسميت شناخته شده و تقويت گردد و بقيه زبانها و فرهنگها غير 

خودی و بيگانه تلقی گردند بر این اساس در حالی که ميلياردها تومان از بودجه آشور صرف تقويت و تبليغ 

گردد بقيه شهروندان از تحصيل به زبان مادری  درصد از جمعيت آشور مي35حدود فرهنگ، زبان، تاريخ و هويت 

  خویش محرومند 

 و 19 و 15 تا حدودي اين سياستها تعديل گرديد، و در قانون اساسي در اص و ل 57اگرچه با پيروزي انقالب بهمن 

زديک به سه دهه از عمر  بر اعطاي محدود حقوق اقوام و ملل تأآيد شد، ولي امروزه پس از گذشت ن20

 درصد مردمان غيرفارس زبان آشور، مبنی بر ظهور عدالت 60جمهوري اسالمي هنور هم ، آرزوي بيش از 

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در دل مانده و برآورده نگرديده است و پروژه سرکوب هویت و زبان ترکها ، اعراب و 

  .کردها همچنان ادامه دارد

ليل جمعيت زیاد و حضور تاریخی بيشتر در ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی و سياسی ایران در آذربایجانيها به د

  . صدر اهداف پروژه مذکور قرار گرفته اند 

در زمينه اقتصادی نيز سياست اصلی حکومت توسعه نقاط مرکزی ایران است هرچند بی تدبيری و بی لياقتی 

  .تحاکميت بهره چندانی هم نصيب مرکز نکرده اس

امروزه آذربايجان در حال پسرفت اقتصادي است ، آذربايجان آه در عصر مشروطه از لحاظ اقتصادي در رتبه اول قرار 

هاي آذربايجان به هاي مياني و آخر جدول پيشرفت و توسعه قرار دارند واستانهايش در رتبهداشت، امروز استان

اي هاي حاشيههاي طبيعي و انسانی استانينکه ثروتخالصه ا. ها تبديل شده اندترين استانمهاجر فرست

مي شود و با ايجاد توهم ..) اصفهان، يزد، کرمان، سمنان، تهران، مرآزي و ( هاي مرآزي صرف توسعه استان

زا را تنها در تجزيه در مناطق آذربايجان، آردستان، خوزستان و بلوچستان، صنايع مادر، استراتژيك و اشتغال

  .رآزي ايجاد آرد ه و اين مناطق را ناامن معرفي مي کنندهاي ماستان

سيستم مديريت سياسي آشور بيش از حد عرصه را بر فعاالن ملل و اقوام تنگ آرده است و از ديدگاه اآثر 

احزاب مرآزنشين، سياستمدران و مديران ، فعاليت بر اساس منافع قومي ـ ملي جرمي امنيتي به حساب آمده 
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  . شودروبرو مي... عربيسم و ترآيسم، پانطلبی، پاني چون تجزيههايو با عنوان

اعتنايي به منافع مردماني هستيم عالوه بر سياست داخلي، متأسفانه در عرصه سياست خارجي نيز شاهد بي

هاي تاريخي با مردمان آشورهاي همجوار و همسايه داراي عاليق و احساسات مشترك آه بنا به واقعيت

نمود بسيار واضح آن ارتباط سياسي و اقتصادي استراتژیک دولت جمهوري . ياسي هستندفرهنگي و س

هاي دين اسالم آه حکومت ادعای پيروی از آن را طبق آموزه. باشداسالمي ايران با آشور متجاوز ارمنستان مي

پس .  حرام و باطل استدارد ، ارتباط با هر آشوري آه جان و مال و سرزمين مسلمانان را مورد تجاوز قرار دهد،

روابط گسترده ایران با دولتی که خاك جمهوري آذربايجان را اشغال و بيش از یک ميليون انسان را آواره و هزاراران 

  عام آرده چگونه قابل توجيه است؟زن، آودك و مرد آذربایجانی را قتل

  

ده، حرآتي دموکراسی خواه ، مطرح ش" حرآت ملي آذربايجان " آنچه آه از اواخر دهه شصت تحت عنوان 

ما خود را . طلب، عدالتجو و مردمي است آه تمامي اقشار ملت آذربايجان را در خود جاي داده استمدني، هويت

، جنبش )1324-1325(محمد خياباني، حكومت ملي پيشه وری ميراث دار و امتداد تاریخی جنبش آزاديستان شيخ

در زمان حال نشانگر مبارزه مردمي " حرآت ملي آذربايجان " در نهايت خلق مسلمان اوايل انقالب می دانيم و 

است آه هويت و منافع ملي خود را مورد تعرض ديده و در جهت دفاع از آن به حرآت درآمده است و در آینده نيز 

، با محور قرار دادن حقوق بشر و دمکراسی در جهت پاسداری از هویت ملی آذربایجان و کسب حقوق فرهنگی 

  . سياسی و اقتصادیمان تالش خواهد کرد

با نقض اخالق مطبوعات ي و رسالت حرفه ای ، ب ه ميليون ها شهروند " ايران " پس از آنکه روزنامه دولتی 

تورک آذربايجان اهانت نمود ، دانشجويان و عموم ملت آذربايجان با وحدت و همبستگي کامل به پا خواسته 

 هويتي خود بر احقاق کامل حقوق ملی و فرهنگی خویش تاکيد نمودند و با حضور وضمن دفاع از ارزشهاي ملي و

پرشور در تجمعات اعتراضی بايکوت شديد خبري رسانه های جبهه انحصار و شوونيسم را شکسته و صدای خود 

ار همدلی حکومت نيز با دستپاچگی و با توقيف روزنامه و دستگيری عوامل آن و اظه. را به گوش جهانيان رساندند

سعی در محدود کردن اعتراضات داشت ولی حضور گسترده ، آگاهانه و هماهنگ !!! !! تصنعی با آذری زبانها 

 سال تداوم سيستم 80مردم نشان داد که اين اعتراضها ، تنها اعتراض به يك آاريكاتور نيست، بلكه اعتراض به 

تنها یکی از خروجيهای نامبارک آن است لذا با سياسي تبعيض ملي در ايران است که توهين به ترآها -فكري

فرض سهوی بودن کاریکاتور نيز، باید ريشه اين سهو را در آن سيستم تبعيض محور جستجو آرد آه چنين 

خطاآاراني را پرورش مي دهد لذا دستگيری عوامل هتاک روزنامه را فقط برای فرافکنی انجام گرفته و آن دو نفر 

  . نی سياستهای تبعيض محور پيش گفته ميباشندخود نيز نادانسته قربا

 هنوز گريبان 21بنابراین باید این آاريكاتور را نمود آوچكي از اين سيستم تبعيضي دانست آه متاسفانه در قرن 

  . مردم ايران را رها نكرده است

ته در ايران بايكوت و سانسور خبري اعتراضات مردمی در آذربايجان ، سندي ديگري از وجود سيستم پيش گف

این سيستم تبعيض محور از یک سو دلقكهايي را پرورش مي دهد آه زبان ترآي را به عمد يا به سهو . است

اسباب تفريح قرار ميدهند و از سوی دیگر خبرنگاران ، روزنامه نگاران ، سياستمداران و روشنفکرانی را بار می 

ا را در ايران ندارند و با سکوت خود مهر تایيد بر تبعيض آورد آه هنوز توان باور وجود و حقوق غير فارس زبانه

  . سيستماتيک جاری ميزنند

ما معتقد هستيم که فقط ترکها و سایر مليتها قربانيان سياستهای تبعيض محور و شوونيستی نيستند بلکه 

گير هموطنان اعمال این سياستها موجب افتراق و دوری بيشتر گشته و بدین ترتيب در آینده مضرات آن دامن 

فارس زبان نيز خواهد شد لذا همگان را به مبارزه عليه تبعيض و خودکامگی در همه ابعاد آن فرا ميخوانيم و به 

تا زمانی که مبارزه برای برابری فرهنگی و رفع تبعيض زبانی " همه کوشندگان دمکراسی خواه متذکر می شویم 

  ".  قرار نگيرد ره به جایی نخواهند برد و هویتی جزء اولویتهای اوليه مطالبات دمکراتيک
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  : های خود را به شرح ذیل اعالم ميداریم

  

ها، مكاتبات و در ارگان" آذري زبان" به رسميت شناخته شدن زبان ترکي، جلوگيري از آاربرد لفظ مجعول -.1

  نشين کشور  اسناد رسمي آشور و آموزش به زبان مادري در مدارس مناطق ترک

  

هاي کثيراالنتشار دولتي به  تلويزيوني سراسري، خبرگزاري و روزنامه-هاي راديواندازي شبکه  تأسيس و راه-.2

  هاي کشور ر دانشگاهزبان ترکي و تأسيس فرهنگستان زبان و ادبيات ترکي و ايجاد کرسي اين زبان د

 تضمين حق برگزاری آزادانه تجمعات و اعتصابات و به رسميت شناختن همايش ساليانه ملت آذربايجان در قلعه -3

  آنندگان وجلوگيري از هرگونه برخوردهاي نامناسب امنيتي بابك ، عدم ايجاد محدوديت براي شرآت

   ها و انتشار آزادانه مطبوعاتNGO اعالم رسمی آزادی تشکيل احزاب ، سندیکاها ، -4

هاي آپارتايد قومي، نژادي و زباني و قطع تداوم تفكرات نژادپرستانه از  حذف موارد ترک ستيزانه ، رفع نشانه- 5

  کتب درسی ، ادبيات رسمی و رسانه ها

بق آخرين هاي تاريخي آذربايجان مطابخصوص نام( اعاده کليه اسامي تاريخي مناطق جغرافيايي آذربايجان -6

و رفع موانع موجود در نامگذاري ...) هاي اردبيل و زنجان وتقسيمات کشوري در دوران مشروطيت به استان

  اسامي ترکي

  

تشكيل کمسيون حقيقت یاب متشکل از فعالين حقوق بشر ، وکال ، حقوقدانان، نمایندگان مجلس ، فعالين -7

 مرتبط برای بررسی کشتارهای اخير و محاکمه و مجازات حرآت ، خانواده های شهدای حوادث اخير و ارگانهاي

  مقصرین 

  

شدگان حوادث اخير در فضاي آرام و عدم ممانعت از حضور اقشار مختلف صدور اجازه تشييع جنازه آشته ? 8

  مردم در آن 

  

   آزادي سريع و بي قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي و دستگير شدگان اخير -9

  

  نشريات آذربايجاني، آه در حوادث اخير و يا قبًال از انتشار آنان ممانعت به عمل آمده است  رفع توقيف از -10

  

   عذرخواهي رسمی رئيس جمهور از ملت آذربايجان و خانواده ها شهدا-11

  

در پايان بار ديگر اعالم مي کنيم جهت ابراز حسن نيت و ب راي جلوگيري از سو استفاده عوامل شونيزم 

تجمعات بحق و قانوني دانشجويان و سایر اقشار مردم آذربایجان موقتا به اعتراضات خود پایان داده و سرکوبگر از 

  . در صورت عدم تحقق خواسته هاي به حق و قانوني مان، اعتراضات مسالمت آميز را از سر خواهيم گرفت

  

  

  والسالم

  شرکت کنندگان ميتينگ مقابل مجلس شوراي اسالمي 

7/3/1385   
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 ، ايسنا"تدريس زبان ترآي: "ها در ضلع غربي مجلس زبان آميز تعدادي از آذري  اعتراضتجمع

   تهران–خبرگزاري دانشجويان ايران 

  مجلس: سرويس

به قصد تجمع به سمت مجلس حرآت آردند،اما ) يكشنبه( صبح امروز 10:30زبانان ساعت   نفر از آذري200حدود 

   .با ممانعت نيروي انتظامي متفرق شدند

 اين افراد در ضلع غربي مجلس و درپشت متروي ايستگاه بهارستان با در -به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا

  . آردند ها و پالآاردهايي شعارهاي خود را اعالم مي دست داشتن پارچه نوشته

  . آننده را به سمت خيابان منتهي به پل چوبي هدايت و مشايعت آرد نيروي انتظامي افراد تجمع

» تدريس زبان ترآي«،»آذربايجان بيدار است، به انقالب وفادار است«:دادند آنندگان به زبان ترآي شعار مي تجمع

  » براي هر زبان يك مدرسه الزم است«و 

  » اهللا اآبر ، اهللا اآبر. نيروي انتظامي حافظ جان مايي« دادند؛  آنندگان شعار مي همچنين تجمع

گويد؛ هر   قانون اساسي مي15 و 19اصل «و» تدريس زبان ترآي«وشته شده بود؛ بر روي پالآاردهاي آنها نيز ن

  » .تواند در مدارس تدريس شود زباني آه مي

سردار طالئي، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ نيز آه در محل اين تجمع حضور داشت در پاسخ به سوالي 

  . من اطالعي ندارم: ، اردبيل و زنجان در تهران گفتها از شهرهاي تبريز زبان درخصوص حضور تعدادي از آذري

پور نمايندگان خلخال، تبريز و اروميه نيز  مهرانگيز مروتي، عشرت شايق، اسماعيل جبارزاده و محمد عباس

  . اند از اين تجمع مطلع نشده: درمجلس حضور داشتند و به خبرنگاران گفتند

دانستيم آه اين افراد  ما نمي« :ي به خبرنگاران پارلماني گفتمهرانگيز مروتي در خصوص عملكرد نيروي انتظام
  ». مجلس شده است اند و نيروي انتظامي مانع از ورود آنها به خيابان پشت مترو تجمع آرده

  
  

  هاي تهران مقابل مجلس تجمع آردند   زبان دانشگاه  دانشجويان آذري
   خبرگزاري آار ايران-تهران

هاي تهران آه در اعتراض به   زبان دانشگاه  جمعي از دانشجويان آذري

آميز قصد تجمع در مقابل مجلس هفتم را داشتند، با دخالت   آاريكاتور توهين

  . نيروي انتظامي از اطراف مجلس پراآنده شدند

  
زبان    تن از دانشجويان آذري200، حدود "ايلنا"به گزارش خبرنگار پارلماني 

صد برگزاري تجمع در مقابل مجلس هفتم هاي تهران امروز صبح ق  دانشگاه
هاي اطراف مجلس،   را داشتند آه نيروي انتظامي با مسدود آردن خيابان

ه به   ابتدا آنها را در پشت مترو بهارستان متوقف آرد و سپس يگان ويژ
  .پراآنده آردن آنها پرداخت

  .اند  نتهي به مجلس بهارستان مستقر شدههاي م  هاي ويژه نيروي انتظامي از صبح امروز در تمامي خيابان  يگان
براي هر زبان يك «و »  حامي انقالب است-آذربايجان بيدار است«معترضين به زبان آذري شعارهايي را با مضمون 

  .سر دادند» مدرسه الزم است



 195                                                              ويژه نامه جنبش دانشجوئی آذربايجان و بحران کاريکاتور 

انون  ق15 و 19اصل «معترضان تصاوير باقرخان و ستارخان و پالآاردهايي را آه بر روي آن نوشته شده بود، 
  .آردند  حمل مي» شونيسم ننگت باد«و » انسان آزاده تسليت، تسليت«، »اساسي بايد احيا شود

آرد، دانشجويان به سمت خيابان   آنندگان را متفرق مي  بر اساس اين گزارش، در حالي آه نيروي انتظامي تجمع
  . منتهي به ميدان سپاه حرآت آردند

 تهران بزرگ آه در اين تجمع حضور داشت در پاسخ به سواالت خبرنگاران سردار طاليي، فرمانده نيروي انتظامي
زبان از شهرهاي   هاي منتهي به تهران به دليل حرآت جمعي از معترضين آذري  پارلماني در مورد بسته بودن راه

ان اطالع بنده از حرآت معترضين به سمت تهر: تبريز، اردبيل، زنجان و اروميه جهت تجمع در مقابل مجلس، گفت
  .هاي ورودي به شهر تهران بسته نيست  ندارم اما راه

ها، سكوت   شخصي  وي در مقابل سوال خبرنگاران در مورد بازداشت دانشجويان توسط نيروي انتظامي و لباس
  . آرد

ها در مقابل   زبان  زبان مجلس عنوان آردند آه از صبح امروز منتظر حضور نمايندگان آذري  تعدادي از نمايندگان آذري
  .اند  مجلس هستند و به همين دليل در مراسم ديدار با مقام معظم رهبري شرآت نكرده

ما : مهرانگيز مروتي، نماينده خلخال در خصوص عملكرد نيروي انتظامي به خبرنگاران پارلماني، گفت
ز ورود آنها به خيابان مجلس اند و نيروهاي انتظامي مانع ا  دانستيم آه دانشجويان در پشت مترو تجمع آرده  نمي

  .شده است
اسماعيل جبارزاده، عشرت شايق، نمايندگان تبريز؛ محمد عباسپور، نماينده اروميه؛ مهرانگيز مروتي، نماينده 

آنندگان و سخنراني براي آنها بودند و   زبان هستند آه داخل مجلس منتظر تجمع  خلخال از جمله نمايندگان آذري
  .اطالعي آردند  ضين در پشت ايستگاه مترو اظهار بيجملگي از حضور معتر

ها از اروميه، اردبيل، تبريز و زنجان به   زبان   هزار نفر از آذري10در همين حال عابد فتاحي، نماينده اروميه از حرآت 
  .سمت تهران براي تجمع در مقابل مجلس خبر داد

هاي منتهي به ميدان   ن در مقابل مجلس و خيابانهاي ويژه و نيروهاي ضد شورش نيروي انتظامي همچنا  يگان
  .بهارستان مستقر هستند

  پايان پيام
  

  بی بی سی 
  ادامه اعتراض ها به کاريکاتور ايران جمعه  

در چند شهر در مناطق شمال غرب ايران تظاهرات بيشتری برگزار شده و هزاران نفر روز شنبه، 
  . وزنامه ايران دست به راهپيمايی زدندششم خرداد، در اعتراض به يک کاريکاتور در ر

ساختمان های دولتی مورد حمله قرار گرفته و تعدادی : برخی از اين راهپيمايی ها به خشونت گراييده است
  . بانک و ساختمان تلويزيون به آتش کشيده شده است

 به روی معترضين آتش بنابر گزارش های تاييد نشده از شهرهای اردبيل، نقده و مشکين شهر، نيروهای امنيتی
  . دهها نفر نيز مجروح و صدها نفر بازداشت شده اند. گشوده و دست کم پنج نفر را کشته اند

چنين تظاهرات گسترده و خشونت آميزی در ايران بسيار نادر است و دولت تالش داشته است که اوضاع را آرام 
  . کند

اپ کاريکاتوری در روزنامه ايران، ارگان خبرگزاری نا آرامی در مناطق ترک نشين شمال غرب ايران در پی چ
جمهوری اسالمی آغاز شد که شمار زيادی از ترک زبانان ايران آن را توهين به خود تلقی کردند و دست به 

  .تظاهرات اعتراض آميز در برخی از شهرهای استانهای آذربايجان شرقی، غربی، اردبيل و زنجان زدند

تون در يکی از ضميمه های آن به چاپ رسيده بود، تعطيل شد و کاريکاتوريست و روزنامه ايران که اين کار
  . سردبير نشريه بازداشت شده اند

در همين حال، شماری از روزنامه نگاران و انجمن ها خواستار رفع توقيف از روزنامه ايران و آزادی اين دو روزنامه 
  .نگار شده اند

رد آزادی مانا نيستانی، کاريکاتوريست و مهرداد قاسمفر، سردبير با وجود درخواست های مطرح شده در مو
 خرداد تاکيد کردند که اين دو همچنان در بازداشت موقت 6ايران جمعه، مقامات قضايی ايران بار ديگر روز شنبه، 

  .هستند و تا پايان تحقيقات در بازداشت باقی خواهند ماند
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، "فراخواندن هموطنان آذری به آرامش و شکيبايی"شار نامه ای، ضمن يکصد و هشتاد و پنج روزنامه نگار، با انت
همکاران بازداشت شده را تا برپايی دادگاهی عادالنه آزاد کنند و با رفع توقيف از "از مسئوالن خواسته اند که 

  ."روزنامه ايران، زمينه بازگشت به کار روزنامه نگاران روزنامه ايران را نيز فراهم آورند

در گوشه ای از صفحه کودک و نوجوان هفته نامه ايران ) سيزدهم مه( ارديبهشت 22ريکاتور در تاريخ اين کا
  .چاپ شده بود" چه کنيم که سوسکها سوسکمان نکنند"جمعه و طی مطلبی با عنوان 

اين مطلب حاوی چند کاريکاتور است که در يکی از آنها کودکی به زبان سوسکها با يک سوسک صحبت می 
  )چی؟: به فارسی(؟ "نمه نه: "اما سوسک حرفهای او را نمی فهمد و به زبان ترکی می پرسدکند 

مشکل اينجاست که سوسک زبان : "... آمده نوشته شده" گفتمان"در متنی که در کنار کاريکاتور و تحت عنوان 
د نيستن و دستور زبان سوسکی هم آن قدر سخته که هشتاد درصد خود سوسکهام بل. آدم حاليش نمی شه

وقتی سوسکا زبون خودشونو نمی فهمن شما چه جوری می خواين . ترجيح می دن به زبانهای ديگه حرف بزنن
  ! ..."بفهمين؟

  Azeri آمريکانين سسی ▪ 
  

  27/05/2006آذربایجان دا هالک اوالن الری سایی معلوم دیير
آمما . ایران دا آذربایجان شهرلرینده هله معلوم دیير کی نئچه نفر هالک اولوب

مشکين شهرده و سولدوز دا اون الر نفرین آدی سایت الردا اعالن اولوب کی 
  هالک اولوب الر

بی بی سی اردبيل استان یندان گزارش وئریر کی مشکين شهرین هالک اوالن 
بيری جليل عابدی دی کی جوما آخشامی حکومت مامورالرینين گوهللا سی الرین 

  . ایله کی باشينا دیميشدی، هالک اولوب

مقصود عابدی، جليل عابدی نين عمواوغلوسو بی بی سی یه دئييب کی بيز 
دانشجوالر صفينده شعار وئریردیک کی بيردن بيره بير قارایاخا مامور بيزه گوهللا 

  .ردوآتدی و جليلی ئولدو

  :سولدوزدا هالک اوالن الری آدالری اعالن اولوب

  يحيي نوروزي
  آذريون) توحيد(سيروس

  عسگر شكاري
  عليرضا قلي پور

  رزاقي
  همت اسم زاده

  محصل (حسين فتحی پور (
  عزتي

  عسگر قاسمی
  حبيب رضوی -

  ) یاشلی65(محمد علی جنت نيا 
  حمزه نيازی

  .چ کيمسه هالک اولمایيبایران دولتی رسمی حال دا ادعا ائدیر کی هئ

  بحخش رسانه ای جنبش دانشجوئی آذربایجان
  گله جک بيزیمدیر
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GÜNEY AZERBAYCAN ÖYRENCİLERİ İRAN MECLİSİ QARŞISINDA 

 

Bu gün May ayını 28 inde sabah saatleri neçe min Azerbaycanli öyrenci Tehran’da olan İran meclisi 

qarşısında miting keçirdiler. Özel polis quvveleri öyrencilere hucum aparaıb onların 200’unden çoxunu 

tutuqladılar. Öyrenciler çox medeni ve insani bir formada aksıya yürütdüler ama polis onlarla şiddetle 

davrandılar. Öyrenciler ellerinde Türk dilli plakardalarla İranda Türk dilinin resmi dil elen olunması, 

tutlanların azadlığı ve 24 saatlik özel Türkce TV taleb etdiler. Türk öyrencilerin sloqanları  

Haray Haray men Türkem 

Yaşasın Azerbaycan 

Menim dilim ölen değil  başqa dile dönen değil 

… 

Olmuşdur. Tutulanların adı: 

1. Qız öyrenci  Xanım Sultani 

2. Mecid Hüseyni 

3. Ahmed Valayi 

4. Aliriza Serrafi 

Başqa tutulanların adları bu ana qeder belli olmayıb. 

Hemçinin tanımış Azerbaycan fellarından olan dün Tehran’da olan Akber Azad, Tebrizde olan 

Hesen demirçi ve oğlu Babek, Erdebilde Rza Kazemini ve Urmuda Elirza Cevanbexti tutuqlayib. 

Bu gun Tehran metrosu qapanıb ve cep telfonları çalışmır. 

Bu gun axşam saatlarında Azerbaycanın böyük şeherleri o cümleden Tabriz ve Urmu’da 

mitinglerin baş tutulması gözlenilmekdedir. 

 

Tehran 

Güney Azerbaycan Öyrenci Herekati 

Gelecek Bizimdir 
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Öyrencilerin elinde YAŞASIN AZERBAYCAN sloqanları görünmekdedir.  
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Polis öyrencilere hucum aparmağa çalışmaqdadır.  

  
  

  
  
Polisin özel quvveleri öyrenciler üzerine hucum çekmekdedirler. Öyrenciler ise direnmekdedir. 

  
  
  

  



 200                                                              ويژه نامه جنبش دانشجوئی آذربايجان و بحران کاريکاتور 

  :ندان تورک اویرنجی لرینده ن بيری راپورت وئریرتهرا

آما قارا یاخا و پليس اونالری بير بيرینده . مجلس قارشی سينا یغيشانالرین سایيسی  بئش مينده ن چوخ اوالردی

مين نفر بهارستان ایستگاهينا بير ایستگاه قاالندا مترونون دایانماسينا گوره اورادا حبس . ن آیيرماغا چاليشيردی

من اوز گوزومله گوردوم توتوالنالرین بير چوخو . بير تعداد ایسه فردوسی ميدانيندا قالميشدیالر. لموشدوالراو

من . بير چوخونو ایسه بن بست کوچه لره ساليب اورادا یاخاالدیالر.  شهرداری نين اتوبوسالرینا دولدوردوالر

و محمد نجف ) ساز چاالن(عادیل یانار سونمزتانيدیقالریمين ایچينده خانم هجر سلطانی، سالک مالیی یادا 

. هر یئر پليس و گيزلی قوهلرله دولموشدور اونالر اینسانالری وورماقدان چکينميردیلر. تومرایی توتوقالندیالر

معتادالری " اونالر نرمال اینسانالر بویله دئييردیلر. سعدی، حافظ، فردوسی و باشقا خياوانالر پليس له دولموشدور

بهارستان مئيدانی و یاشيل فضاالردا ان آزی دورد یوز و یا بئش یوز اوزه ل زرهلی پليس " . یسته یيریکتوتناق ا

  .قوه لری توپالنميشدی

  

قزوین ده ن آلينان خبره گوره ، تهران مسيرینده اوالن آذربایجان پالکاالری ماشينالری تهرانا گلمه یه یول وئرمه 

  . لریيب و یول پليسی دفترینه گونده ریر

  

 هجوم نيروهاي امنيتي اورميه به مجروحان تظاهرات نقده

   نفر رسيده است14تعداد شهداي نقده به 

  

بر اساس خبرهاي دريافتي نيروهاي امنيتي استان اذربايجان غربي از ديروز با هجوم به بيمارستان امام اورميه 

ا بدون مالحظه وضعيت وخيم اآثر آنها تقريبا تمامي اين مجروحان ر) محل بستري مجروحان تظاهرات نقده (

  . اين در حالي است آه حال تعدادي از اين مجروحين وخيم گزارش شده است. بازداشت آردند

خبرهاي غيررسمي تعداد . الزم به ياد آوري است آه بنا به اخبار رسيده تعداد شهيدان رو به افزايش بوده است

  .  نفر ذآر آرده است14اين شهدا را 

  . نفر بوده است100 حالي اغست آه تعداد کشته شدگان جنگ ايران و عراق در نقده آمتر از اين در

  

  اورمچو.م

  1385 خرداد 7يكشنبه 

   

  به نقل از بازتاب

  بازار تهران تعطيل نيست

  

 ٣٩٨١١: آد خبر 6525: تعداد بازديد١٢:۶ بعد از ظهر - ١٣٨۵ خرداد ٧

  

اي براي به  علي رغم تالش عده:  اسالمي بازار و اصناف تهران گفتيك عضو شوراي مرآزي جامعه انجمن هاي

  . تعطيلي آشاندن بازار تهران اين مرآز باز است و به فعاليت اقتصادي خود ادامه مي دهد
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 تغيير مديران ايران و ايرنا در دستور آار دولت، فردا

ور روزنامه ايران و سوء مديريت در اين روزنامه و يك منبع نزديك به دولت گفت به دنبال جنجال اخير بر سر آاريكات

همچنين خبرگزاري جمهوري اسالمي، احتمال برآناري مديرعامل ايرنا و همچنين مديرمسئول روزنامه ايران قوت 

  . گرفته است

  . صاحب امتياز روزنامه ايران است) ايرنا(خبرگزاري جمهوري اسالمي 

رشد رئيس جمهوري و اخيرا شخص دآتر احمدي نژاد به اين نتيجه دستياران ا: گفت» فردا«وي به خبرنگار 

رسيده اند آه عملكرد چند ماه گذشته احمد خادم المله مديرعامل ايرنا مطلوب نبوده و ادامه آار وي در اين 

  . خبرگزاري تقريبا غير ممكن شده است

ت تحولي در اين موسسه ايجاد آرده و متاسفانه مديرعامل جديد ايرنا در اين چند ماه نتوانسته اس: وي افزود

  . انتظارات دولت را برآورده سازد

عالوه بر اين در چند ماه گذشته، خبرگزاري جمهوري اسالمي آه تنها خبرگزاري رسمي و دولتي : وي گفت

  . آشور است اشتباهات متعددي مرتكب شده آه از نظر حرفه اي به جايگاه آن لطمه زده است

ذشت آيت اهللا مهدوي آني در فروردين ماه گذشته و خبر دروغ حضور سرزده رئيس جمهوري وي به خبر آذب درگ

اما بزرگترين اشتباه اين موسسه آه بحران بزرگي در آشور ايجاد : در وزارت نفت در هفته قبل اشاره آرد و گفت

 اين روزنامه و سوء آرده، موضوع آاريكاتور روزنامه ايران است آه نشاندهنده عدم نظارت درست بر محتواي

  . مديريت در آن مي باشد

مديرمسئول روزنامه ايران خود در دادگاه اعالم آرده آه بر مطالب چاپ شده نظارت نداشته و اين عذر : وي افزود

  . دهنده سوء مديريت در موسسه ايران است بدتر از گناه است و نشان

يرمسئول روزنامه ايران قطعي شده و تغيير مديرعامل اين منبع مطلع گفت آه برآناري غالمحسين اسالمي فر مد

  . ايرنا نيز در دست بررسي است

وي از رايزني با چند نفر براي پذيرش مديريت ايرنا خبر داد و گفت هنوز در اين زمينه توافقي حاصل نشده و در 

  .  بحران تغيير خواهد آردصورت موفقيت در اين باره، مديرعامل ايرنا ظرف هفته هاي آينده و پس از فروآش آردن

خيابانهای منتهی به مجلس  یگان های ویژه، نيروی انتظامی و نيروهای ضدآشوب از صبح امروز در تمامی

  .بهارستان مستقر هستند

  

 تجمع دانشجویان آذری مقابل مجلس

 (کليک کنيد( ی زبان در مجلسنمایندگان آذر نشست اضطراری

تهران که قصد تجمع در مقابل مجلس هفتم را داشتند با   دانشجوی آذری زبان دانشگاه های200بيش از : آفتاب

به گزارش خبرنگار پارلمانی ما، دانشجویان آذری زبان . مجلس پراکنده شدند دخالت نيروی انتظامی از اطراف
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انتظامی  جمع اعتراض آميز در مقابل ساختمان مجلس را داشتند که نيرویتهران امروز صبح قصد ت دانشگاههای

متوقف کردند و سپس یگان ویژه  با مسدود کردن خيابان های اطراف مجلس ابتدا آنها را در پشت مترو بهارستان

 .به پراکنده کردن این تجمع پرداخت

پرداخت و  ی به پراکنده کردن این تجمعسپس نيروی انتظام. زبان آذری شعارهایی را سر دادند معترضين به

دانشجویان نيز توسط نيروی انتظامی  دانشجویان به سمت خيابان منتهی به ميدان سپاه متفرق شدند جمعی از

  .و لباس شخصی ها بازداشت شدند

 

 سواالت مرتضی طالیی فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ که در این تجمع حضور داشت در پاسخ به سردار

جمعی از معترضين از شهرهای  خبرنگاران پارلمانی در مورد بسته بودن راههای منتهی به تهران به دليل حرکت

بنده از حرکت معترضين به سمت تهران اطالعی : گفت تبریز، اردبيل، زنجان و اروميه جهت تجمع در مقابل مجلس

  .تهران بسته نيست  اما راههای ورودی به شهر ندارم،

 

 (کليک کنيد( مجلس حضور وزیران اطالعات و کشور در

 

تهران بزرگ در مورد بازداشت دانشجویان در این تجمع سوال کرد که پاسخی  خبرنگاری از فرمانده نيروی انتظامی

  .نداد

نمایندگان آذری زبان  در مقابل مجلس را نداد که تعدادی ازنيروی انتظامی در حالی به معترضين اجازه تجمع  اما

در مراسم دیدار با مقام معظم رهبری شرکت  عنوان کردند از صبح امروز منتظر معترضين هستند و به همين دليل

  .نکردند

 

دانستيم ما نمی : خلخال در خصوص عملکرد نيروی انتظامی به خبرنگاران پارلمانی گفت مهرانگيز مروتی نماینده

  .مجلس شده است دانشجویان در پشت مترو تجمع کرده اند و نيروی انتظامی مانع از ورود آنها به خيابان که

 

  .وحشت ایجاد می کند نيروی انتظامی با این اقدامات تنها رعب و: وی اظهار داشت

 

هرانگيز مروتی نماینده خلخال از عباسپور نماینده اروميه م اسماعيل جبارزاده، عشرت شایق، نماینده تبریز، محمد

بودند که داخل مجلس منتظر تجمع معترضين و سخنرانی در بين آنها بودند و جملگی  جمله نمایندگان آذری زبان

  .حضور معترضين در پشت مترو اظهار بی اطالعی کردند از

 

و   زبان از اروميه، اردبيل، تبریزنماینده اروميه از حرکت ده هزار نفر از معترضان آذری در همين حال عابد فتاحی

   .زنجان به سمت تهران برای تجمع در مقابل مجلس خبرداده است

  اویرنجی حرکاتی

  تهران

  گله جک بيزیمدیر
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یکشنبه هفتم -مروری دیگر بر اخبار و نظرات گروههای سياسی و داخلی در مورد حوادث آذربایجان
  1385خرداد 

  
  
  

Persian ▪ صدای آمريکا  
  28/05/2006   سازمان خبرنگاران بدون مرز خواهان آزادی دو خبرنگار آذری تبار است

 شده است، که  آذریسازمان خبرنگاران بدون مرز، که هوادار آزادی مطبوعات است، خواستار آزادی دو خبرنگار
  .  اندبنا به گزارش در شمال ايران بازداشت شده

سازمان خبرنگاران بدون مرز روز شنبه اعالم کرد که يکی از روزنامه نگاران بازداشت شده بنام امين موحدی روز 
  . جمعه د ر شهر مشکين شهر و ديگری بنام ُعروج اميری روز پنجشنبه در شهر مرند بازداشت شده اند

شدگان و نيز محل نگاهداری آنان را اعالم نکرده به گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، مقامات، اتهام دستگير 
  . اند

  . هردو خبرنگار برای رسانه های محلی شمال ايران کار ميکردند

پيشتر، آذريهای شمال ايران ،در پی انتشار يک کاريکاتور در يکی از نشريات ايران، که آذريها را مورد استهزا قرار 
  . داده بود، دست به شورش زدند

  . ور يک سوسک را نشان ميداد که به زبان آذری حرف ميزنداين کاريکات

خبرنگاران بدون مرز ميگويد ايران آنچه را که در توان دارد برای جلوگيری از انتشار اخبار مربوط به اعتراضات اقليت 
  آذری بکار ميبرد 

از کشور بوده و بخش فارسی صدای آمریکا متاسفانه تحت نفوذ شدید شونيزم فارس در خارج :  توضيح-***
عليرغم تظاهرات خونين چند روز اخير که اصلی ترین تاکيد آن بر هویت تورکی مردم آذربایجان بوده است، باز 
هموطنان تورک آذربایجانی را آذری تبار خوانده و با بی توجهی کامل به خواست اکثریت ملت آذربایجان درصدد 

  . اردساختن هویتی غير واقعی و مجعول برای تورکها د
  

  به نقل از رادیو فردا
  

ــگاهها یان آذر یتجمـــع دانشـــجو یانتظــــام یس جمهور یپــل ــان دانشـ  تهـــران در مقابـــل   یزبـ
   را متقـــــــــــــــــــــرق کـــــــــــــــــــــرد یاســـالم یمجلــــــــــس شــــــــــورا 
خبرگزاری کار، ایلنا، گزارش داد جمعی از دانشجویان آذری زبان دانشگاه های تهران، که در اعتراض به کاریکاتور 

شتند در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کنند، با دخالت نيروی انتظامی از اطراف روزنامه ایران قصد دا
بکان های ویژه نيروی انتظامی از صبح امروز .  نفر گزارش داد200خبرگزاری ایلنا تعداد آنها را . مجلس پراکنده شد

. رگ نيز در محل حضور داشتفرمانده نيروی انتظامی تهران بز. تمام خيابان های منتهی به مجلس را بسته بودند
آذربایجان : معترضين تصاویر باقرخان و ستار خان سرداران مشروطه را در دست داشتند و از جمله شعار می دادند

  .بيدار است، حامی انقالب است
  

ــورا  یزبانـــان بـــرا  یده هـــزار نفـــر از آذر ــل مجلـــس شـ ــع در مقابـ ــران یراه یاســـالم یتجمـ  ته
ــدند    شـ

 هزار نفر از 10روز یکشنبه به خبرنگاران گفت حدود عابد فتاحی لس شورای اسالمی، نماینده اروميه در مج
. مردم آذری زبان از استان های مختلف برای تجمع در مقابل مجلس از شنبه شب به سوی تهران حرکت کردند

ه دیدار وی افزود در جلسه مجلس تصميم گرفته شد که شماری از نمایندگان آذری زبان مجلس روز یکشنبه ب
آیت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، نروند و در مجلس بمانند تا اگر این جمعيت رسيد، برای آنها 

  .سخنرانی کنند
  

ــل  ــا   یژه وزرا یدر جلســـه و یقــوم یت هایموضــوع اق ــور، نم ــات، کش  نـــدگان مجلـــس ویاطالع
ــتیزیوتلــــویس راد        یرئ ــرار م  یون دولـــــــ ــث قـــــــ ــورد بحـــــــ    ردیگ یمـــــــ

و کشور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و رئيس سازمان صدا وسيما مسائل قوميت ها را وزرای اطالعات 
  .به گزارش خبرگزاری ایرنا موضوع قوميت ها روز دوشنبه در مجلس مورد بحث قرار می گيرد. بررسی می کنند
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ــورا   ــس ش ــرد مجل ــه غی در یاســـالم یک ــررس یامــور آذر یرعلــنیک جلســ ــان را بــ    یزبانــ
زاری ایرنا، نمایندگان آذربایجان غربی، زنجان و اردبيل، سحرگاه یکشنبه در جلسه ای با حضور به گزارش خبرگ

نایب رئيس، مسائل اخير و تدابيری که باید برای کنترل محمد رضا باهنر  رئيس مجلس و غالمعلی حدادعادل
دقيقه جلسه غيرعلنی مجلس آنگاه پيش از تشکيل جلسه علنی به مدت ده . آن اندیشيده شود، بررسی کردند

  .و رسمی تشکيل داد
  
  

  به نقل از سایت ایران امروز

 گرايی، راه حل مناقشات قوميتی آثرت

Sun / 28 05 2006 / 14:18  
  

، در "ها و حقوق بشر قوميت"نشست ماهانه ماهنامه نامه با موضوع 
گيری مناقشات قومی بار ديگر آشور را در آستانه  حالی برگزار شد آه اوج

  .رار داده استچالشی تازه ق
به " ها ای به نام قوميت مسأله"ای را فراهم آورد تا  مناقشات اخير زمينه
گيری بحران فراگير، بيش از گذشته نگاه فعاالن  عنوان زمينه شكل

  .سياسی و اجتماعی را به خود معطوف آند
نامه آه در دو شماره اخير با برگزاری ميزگردهايی اهميت مسأله 

شان آرده بود در نشست ارديبهشت ماه با حضور ها را خاطرن قوميت
اويسی عضو شورای مرآزی حزب ملت ايران و دآتر محمد  حسين شاه

شريف، عضو شورای عالی نظارت آانون مدافعان حقوق بشر به اين 
  .مسأله نگاهی دوباره داشت

ر روزنامه ايران به طرح های ترك زبان در واآنش به آاريكاتو سخنرانان اين نشست با اشاره به واآنش اقليت
  .ها و نيز حقوق بشر پرداختند ها و نظرات خود درباره مسأله قوميت ديدگاه
پلوراليسم بررسی آند و شايد از -ها را از نگاه ناسيوناليسم اويسی در اين نشست ترجيح داد مسأله قوميت شاه

  .گيری دموآراسی عنوان آرد لهمين رو بود آه برخورد آرا و نظرات مخالف و موافق را نخستين گام شك
ورزانه، پيامدهای  های سلطه های خردمندانه و نيز تبعيض و ندانم آاری از ديرباز، تصورات تهی از پايه: وی گفت

  .دنبال داشته است سياسی مهمی برای آشور به
دانست و اين فعال سياسی، تسلط يك قوم بر دستگاه دولتی و رها آردن ديگر اقوام را سرچشمه نارضايتی 

های  های مسلط بر اقليت، زمينه رودررويی های سياسی و فرهنگی و اعمال تبعيض قوم سرآوب: اظهار داشت
  .آند نژادی و قومی را فراهم می

های قومی نقش بسزايی  در دوران معاصر ايران، استعمار و امپرياليسم نيز در رودررويی: وی در عين حال گفت
  .اند داشته
: های سياسی و اجتماعی دانست و افزود ترين علت بروز عقب ماندگی های قومی را مهم اويسی، تبعيض شاه

جا آه  داند و از همين رو مايل است تا آن انسان امروز تنها به تفسير جهان قانع نيست، خود را منفعل نمی
  .تواند منشا تحول و اثر باشد می

ی توسعه نيافته بسياری از فضايل پلوراليسم را بر  هجامع: ، اظهار داشت"جبهه متحد ُآرد"عضو شورای مرآزی 
تابد و آسانی چون اميرآبير، قايم مقام و مشروطه خواهان راستين را آه حاآميت ملی و تفكيك قوا را از  نمی

  .آند دانستند، حذف می ارآان دموآراسی و عدالت می
اگر قدرت در يك طبقه يا : آند، گفت عيف میوی با بيان اين آه جمع شدن قدرت زياد در يك جايگاه، عدالت را تض

ی پراآندگی  شود و زمينه قوم و دسته، حتی اگر اآثريت عددی هم داشته باشند جمع شود، فساد ايجاد می
  .آيد ملی را فراهم می

نخستين گام در جبران عقب ماندگی آشور، استقرار آزادی، عدالت و حكومت : اين فعال سياسی ابراز عقيده آرد
  .های ايرانی است ها و انديشه  ساالر بر اساس خرد جمعی برخاسته از تمام قوممردم

" ی با هم زيستن پيدايش اراده"ی تكوين هويت ملی را  آه شرط عمده" ارنست رنان"وی با اشاره به سخن 
در ميان ها ميان اجزای ملت رفع شده باشد، اراده با هم زيستن  گاه آه تبعيض و نابرابری آن: داند، گفت می

  .شود اجزای ملت متجلی می
: آند، گفت اويسی، در عين حال با انتقاد از آسانی آه بر اين باورند آه در دموآراسی، اآثريت اشتباه نمی شاه

  .مند توزيع شود بنابراين، قدرت بايد از راه قانون محدود شود و قانون. استبداد اآثريت امری دور از ذهن نيست
  . آراسی بدون به رسميت شناختن اقليت و مخالف دموآراسی واقعی نيستوی تأآيد آرد آه دمو

ی وی، اگر حاآميت راستين ملی و بر اساس خواست و اراده ملی اجرا نشود و تحت نظارت ملت نباشد،  به گفته
  .شود ها، حقوق زنان، آارگران، جوانان و آودآان تضييع می حقوق قوم

های  ی قوميت به مثابه ابزاری در دست نخبگان يا گروه نبايد مسأله: اشتاين فعال سياسی در عين حال اظهار د
  . فكران قرار گيرد سياسی و روشن

های قومی به  ميزان وفاداری اقليت: های قومی تمايل به جدايی از ايران ندارند، گفت وی با بيان اين آه اقليت

های سياسی و  سرآوب
فرهنگی و اعمال تبعيض 

 های مسلط بر اقليت، زمينه قوم
های نژادی و قومی را  رودررويی
ديرباز، تصورات . آند فراهم می
ز خردمندانه و ني های تهی از پايه

های  آاری تبعيض و ندانم
ورزانه، پيامدهای  سلطه

آشور  سياسی مهمی برای
 .است دنبال داشته به
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  .هاست  مرآزی به اين اقليتجويی و بی توجهی دولت های مرآزی وابسته به ميزان سلطه دولت
ای با شعار حفظ يكپارچگی ملی،  متأسفانه امروزه عده: عضو شورای مرآزی حزب ملت ايران اظهار داشت

ها بدون توجه  اند و در مقابل نيز برخی از طرفداران حقوق اقليت ها را در دستور آار قرار داده سرآوب حقوق اقليت
  .آنند ل خود پافشاری میی يكپارچگی، تنها به مساي به مسأله

ای جز دميدن بر آتش جنگ  های عددی نتيجه ها و اآثريت قوم گرايی افراطی اقليت: اين فعال سياسی تأآيد آرد
مداری آه الزمه تحقق جامعه  ترين مانعی است آه جريان حرآت جامعه را از انسان ها ندارد و اين بزرگ هويت

  .دهد مداری سوق می سوی قوم مدنی است به
  

ها را  ی قوميت در همين حال، محمد شريف، حقوقدان و وآيل شماری از فعاالن مدنی و دانشجويی نيز مسأله
  .ی نظام حقوق بشر دانست بخشی از مجموعه

های حقوق بشر هستند، اما در عين حال متهم  ها مخاطب اصلی آنوانسيون او بر اين باور بود آه اگر چه دولت
  .شوند يز محسوب میاصلی در نقض حقوق بشر ن
خوشبختانه طی يك ماه و نيم اخير در مسير جهانشمول شدن حقوق بشر يك گام : اين وآيل دادگستری گفت

  .اساسی برداشته شده و آن انحالل آميسيون حقوق بشر و ايجاد شورای حقوق بشر است
دهای دولتی است و ديگری تفاوت آميسيون و شورای حقوق بشر از اين جهت آه يكی وابسته به نها: وی افزود

  .نهادهای دولتی وابسته نيست اهميت دارد
ها در  های آن گيری اند، زيرا موضع ها هيچ گاه مدافع خوبی برای حقوق بشر نبوده دولت: شريف اظهار داشت

  شود چارچوب منافع خودشان تفسير می
ملل بود و چون اعضای آن را آميسيون حقوق بشر، وابسته به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان : وی گفت
  .ی روشنی در امر استاندارد سازی حقوق بشر نداشت آردند، سابقه ها محدودی انتخاب می دولت

ی جهانی حقوق  هايی مانند تنظيم اعالميه هايی در زمينه اين آميسيون البته موفقيت: وی در عين حال افزود
  .ورد بی توجهی واقع شودی ملحق به آن داشت آه نبايد م بشر و دو ميثاق نامه

هايی آه به شدت در معرض  های عمر آميسيون حقوق بشر، دولت در آخرين سال: اين حقوقدان اظهار داشت
اتهام بودند در اين آميسيون حضور داشتند و اين عضويت آثار نامناسبی بر تصميمات آميسيون داشت به طوری 

 آشور ناقض حقوق بشر در آميسيون امتناع می شد يا ی يك آه با فشار اين آشورها گاهی از طرح پرونده
  .شد ای عليه آن آشور صادر نمی قطعنامه

ها انتخاب  اگر چه اعضای شورای حقوق بشر را نيز دولت: گيری شورای حقوق بشر گفت وی با بيان مراحل شكل
 حقوق بشر توسط شوند در حالی آه اعضای آميسيون آنند اما اين اعضا توسط مجمع عمومی انتخاب می می

  .شدند ها برگزيده می جمع محدودی از دولت
تشكيل شورای حقوق بشر و انتخاب اعضای آن توسط اعضای شورای عمومی سازمان ملل باعث : وی ادامه داد

  . ای است شود تا درصد آشورهای ناقض حقوق بشر در شورا آاهش پيدا آند و اين امتياز بسيار برجسته می
ی پاسداری از حقوق بشر اتفاق افتاده است و اين شورا  رغم تحول شگرفی آه در زمينه هبه اعتقد شريف، ب

نسبت به آميسيون حقوق بشر امتيازات متعددی دارد، ولی نبايد فراموش آرد آه آماآان عنان پاسداری از 
  .هاست المللی در دست دولت حقوق بشر در صحنه بين

ولتی بايد مسأله حقوق بشر را پاسداری آنند، چرا آه ادعاهای آنان خود افراد بشر و نهادهای غير د: وی گفت
  .تر است برای پاسداری از حقوق بشر واقع گرايانه

تری برای دفاع از  های غير دولتی صالحيت بيش نهادها و سازمان: گونه به پايان رساند شريف سخنانش را اين
  .آشور ما بسيار تعيين آننده استحقوق بشر دارند و تأآيد بر اين موضوع در وضعيت فعلی 

  
   

  : رهبر معظم انقالب در دیدار رئيس و نمایندگان مجلس
عملکرد /  نظير بوده است آذربایجانی در دفاع جانانه از انقالب و استقالل کشور همواره بی

  نمایندگان مجلس در راستای شعارهایی باشد که مردم به آنها رأی داده اند
  

ای رهبر معظم انقالب اسالمی با تشریح شرایط کنونی کشور و مثبت ارزیابی کردن آن از  حضرت آیت اهللا خامنه
: های اساسی اميدآفرین، کم نظير و همچون شرایط اوایل انقالب اسالمی ارزیابی کردند و افزودند لحاظ شاخص

صاحب ابتکار است و امروز همانند سالهای اول انقالب، جمهوری اسالمی ایران در ميدان هماوردیهای سياسی 
  .رقبای او و قدرتها در موضع انفعال هستند

امروز در دیدار رئيس و  ای رهبر معظم انقالب اسالمی ، حضرت آیت اهللا خامنه "مهر"به گزار ش خبرگزاری 
استثنایی کنونی کشور از لحاظ  نمایندگان مجلس شورای اسالمی، در سخنان مهمی ضمن تبيين شرایط

 های بين  همچون حضور مبتکرانه نظام در عرصه رین و نقاط قوت نظام جمهوری اسالمیهای اميدآف شاخص
  اصولگرایی و احيای ارزشها و شعارهای انقالب اسالمی، انسجام کم المللی و انفعال دشمنان، غلبه گفتمان 

بردی نظام های بزرگ علمی استعدادهای جوان کشور و گسترش عمق راه بروز موفقيت نظير کنونی در کشور،
شرایط کنونی  الشعاع قرار دادن در ميان مسلمانان جهان، به اقدامات مأیوسانه دشمنان برای تحت  اسالمی

مذهبی اشاره و مطالبی را   های قومی و نظام اسالمی از جمله تالش برای ایجاد برخی تحریکات و تشنج
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 رعایت برخی مالحظات سه قوه در عين درخصوص تعامل قوای سه گانه و لزوم حفظ منش مستقل مجلس در
 .همکاری با یکدیگر بيان کردند

: و تأکيد کردند ایشان وجود چند نقطه قوت و شاخص اساسی را علت شرایط استثنایی کنونی کشور دانستند
مورد انتظار از همه انقالبهاست زیرا در  ها، غلبه گفتمان اصولگرایی است و این برخالف روند یکی از این شاخص

رود اما مردم ایران و زبدگان ملت با نشان دادن باطن و  انتظار می  ل زمان فرسودگی چارچوبها و ضعف مواضعطو
دليل  ای از زمان به ارزشها و شعارهای اصيل انقالب اسالمی رأی دادند و دشمنان که در برهه به هویت خود،

 .گرفتندبرخی سخنان و رفتارها اميدوار شده بودند در موضع انفعال قرار 

علمی آنان را از دیگر  های بزرگ رهبر انقالب اسالمی، تالش مجدانه و موفق علمی جوانان ایران و موفقيت
از تالشهای بسيار خوب دولت قبلی در  های اميد آفرین در مقطع کنونی برشمردند و ضمن قدردانی شاخص 

 وحدت کنونی در کشور و در ميان قوای ها، انسجام و  از دیگر شاخص: زمينه مسائل علمی، خاطرنشان کردند
کردند  و بزرگان همواره بر حفظ وحدت تأکيد می) ره(پيروزی انقالب اسالمی، امام  سه گانه است ، زیرا از ابتدای

ها آن را ترویج   متأسفانه در مقطعی برروی حاکميت دوگانه در کشور کار شد و دشمنان نيز با انواع شيوه اما
 .است نون بروز یافته، انسجام ملت و دولت و همه مسؤوالنکردند اما آنچه اک

ارزیابی و تصریح  ای در همين خصوص، سفرهای استانی رئيس جمهور را بسيار مهم حضرت آیت اهللا خامنه 
جمهور در شهرهای کوچک و بزرگ مورد  هایی وجود ندارد که یک رئيس در هيچ جای دنيا چنين صحنه : کردند

 .نمونه بارز انسجام ميان ملت و مسؤوالن است جمعيت عظيمی قرار گيرد و ایناستقبال این چنين 

مسلمان را از انقالب  ایشان گسترش عمق راهبردی نظام اسالمی در جهان اسالم و استقبال روز افزون ملتهای
 به کشورهای اسالمی بروز یافته است اسالمی که همواره در سفرهای مقامات بلندپایه جمهوری اسالمی به

نامه رئيس جمهور محترم به : خواندند و خاطرنشان کردند عنوان یکی دیگر از نقاط قوت نظام در شرایط کنونی
خيلی خوبی بود زیرا در عرصه مسائل جهانی، ابتکار، جرأت و وارد ميدان شدن و  رئيس جمهور آمریکا نيز ابتکار

 .درقبا را به دنبال خود کشيدن، حرف اول را می زن دیگران و

  داوطلبانه فعاليتهای هسته رهبر انقالب اسالمی، مصوبه مجلس شورای اسالمی را درخصوص لزوم توقف تعليق
 های  به شورای امنيت نيز یکی از بهترین مصوبه ای جمهوری اسالمی ایران در صورت گزارش و یا ارجاع پرونده

: ای تأکيد کردند ئل مربوط به انرژی هسته اسالمی دانستند و درباره مسا مجلس در طول برپایی نظام جمهوری
ایران را  ای در واقع آینده بلند مدت انرژی ملت جوان ایرانی با موفقيت بزرگ خود در دانش هسته  دانشمندان

عقب نشينی از این ميدان صددرصد  تضمين کردند و این سررشته را نباید به هيچ قيمتی از دست داد زیرا هرگونه
 .ضرر است

این فشارها، ضمن مقاومت  برای مقابله با: ا اشاره به فشارهای قدرتها و دشمنان نظام اسالمی افزودندایشان ب
 .سازی شود کشور مقاوم  باید مقاوم سازی دلها و فکرها نيز انجام گيرد و بافت عمومی

 اظهارات مقامات مردم، های مختلف دشمنان برای فشار به نظام و  ای با اشاره به شيوه حضرت آیت اهللا خامنه
ها و دروغ خواندند و  ندارند نوعی از این شيوه  آمریکایی و انگليسی را مبنی بر اینکه با ملت ا یران هيچ مشکلی

ایران است زیرا دولت و مسؤوالن برآمده از رأی مردم هستند و همين مردم  همه مشکل آنان با ملت: تأکيد کردند
 .اع می کننداند و از آن دف ایستاده پشت سر نظام

دشمنان و آخرین تير  آفرینی و تحریکات قومی و مذهبی را شيوه دیگر مقام معظم رهبری تالش برای تشنج 
به صراحت اعالم کردند، مبالغی را برای  دشمنان این ملت: ترکش آنان بر ضد نظام و مردم دانستند و افزودند

ای گام گذاشتند که محور و  ه با تحليل غلط در منطقهمانند هميش  اند اما مقابله با ملت ایران اختصاص داده
 .بنابراین این حرکت نيز به طور قطع با شکست مواجه خواهد شد صاحب انقالب است

سالهای بعد از انقالب  ایشان با اشاره به سابقه برجسته آذربایجان در مشروطيت، قضایای انقالب و حوادث
آذربایجانی در دفاع جانانه از انقالب اسالمی و تماميت  شناسند، زیرادشمنان، آذربایجان را نمی : تصریح کردند

 .نظير بوده است بی ارضی و استقالل کشور همواره

نگران "که فرمودند ) ره(امام  ای با اشاره به حوادث اوایل انقالب در تبریز و جمله معروف حضرت آیت اهللا خامنه 
امروز نيز مردم آذربایجان و عناصر بيدار و انقالبی این : کردند تأکيد" نباشيد مردم تبریز جواب آنها را خواهند داد

 آذربایجان جانباز از"بهترین وجه خواهند داد و همانگونه که در شعارهای خود می گویند  خطه، پاسخ دشمن را به
 ."انقالب جدا نخواهد شد
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طرح خاورميانه بزرگ با  سوریه و شکستلبنان و  ایشان، وضع کنونی امریکا در منطقه به ویژه عراق، فلسطين،
جمهوری اسالمی ایران را در کنار نقاط قوت و ثبات  ای با محوریت محوریت رژیم صهيونيستی، و تشکيل خاورميانه 

ای بسيار حساس از لحاظ بروز نقاط قوت خواندند و با تأکيد بر  نشان دهنده برهه  و استقرار کنونی نظام اسالمی،
مغرور و یا دچار  در این مسير نباید: صحيح و از دست ندادن پرچم اصولگرایی خاطرنشان کردندادامه راه  لزوم

 .و غافل را مجازات خواهد کرد غفلت شد زیرا خداوند با هيچ ملتی خویشاوندی ندارد و انسانهای مغرور

ندگان مجلس شورای نمای رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از زحمات رئيس و
همکاری و کمک بيش از پيش قوای سه گانه  اسالمی سه قوه را اعضای یک مجموعه دانستند و با تأکيد بر لزوم

اسالمی ضمن حفظ مواضع مستقل خود باید مالحظات را نيز در  مجلس شورای: به ویژه دولت و مجلس افزودند
جلس عمل کند و در مجموع مردم از تعامل قوا، احساس به وظایف خود در قبال م نظر بگيرد و دولت نيز باید

 .همگرایی کنند هماهنگی و

نمایندگان : خاطرنشان کردند ایشان با قدردانی از شيوه مجلس در پرهيز از بحثهای جنجالی و اختالف برانگيز
 .ادند، تداعی شودشعارهایی که مردم برای آنها رأی د ای عمل کنند که از عملکرد آنان همان مجلس باید به گونه

 گيری ها  کميسيونها و رأی ای همچنين حضور فعال و کامل نمایندگان در مباحث مجلس و حضرت آیت اهللا خامنه 
و بر لزوم در نظر گرفتن اولویتها و مسائل ضروری  و مشورت با کارشناسان را از فرایض و کارهای اصلی برشمردند

 .ندکرد مردم، در بررسی طرحها و لوایح تأکيد

جایگاه خود و تأثير هرگونه گفتار  ایشان با تأکيد بر اینکه مسؤوالن از جمله نمایندگان مجلس باید متوجه شرایط و
و نمایندگان باید با استعانت از خداوند و حفظ تقوا مراقب  مسؤوالن: و عملشان در جامعه باشند خاطرنشان کردند

 گيریهای آنان سایه نيفکند و همواره د و اینگونه مسائل بر موضع و اغراض دنيوی نشون ها باشند تا گرفتار وسوسه
 .رضایت الهی را در نظر داشته باشند

اسالمی، در سخنانی از  در این دیدار پيش از سخنان مقام معظم رهبری، آقای حداد عادل رئيس مجلس شورای
 در نظام اسالمی به عنوان مظهر جایگاه مجلس مجلس به عنوان تبلور نهضت مشروطيت یاد کرد و با اشاره به

ادای دقيق وظيفه نظارتی خود، پشتيبانی از دولت را در  نمایندگان مجلس ضمن: حاکميت مردمی، گفت
  .اند آنکه با نقد منصفانه و رأی کارشناسانه استقالل خود را حفظ کرده سرلوحه کار خود قرار داده، ضمن

مهمترین فعاليتهای   به عنوان یکی از85 الیحه بودجه سال رئيس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تصویب
جمهوری اسالمی، تصویب الیحه جامع خدمات  تصویب الیحه اوراق بازار بهادار: افزود مجلس در سال گذشته،

ای و تصویب طرح  به متوقف کردن تعليق داوطلبانه فعاليتهای هسته رسانی به ایثارگران، تصویب طرح الزام دولت
 .از جمله مصوبات مجلس بوده است هی مد و لباسساماند

مرکز پژوهشهای مجلس  وی همچنين به عملکرد دیوان محاسبات برای تطبيق عملکرد دستگاهها با بودجه و نيز
  .کرد برای ارائه دیدگاههای کارشناسانه به نمایندگان اشاره

  
  

  به نقل از سایت شهروند
  تنش هاي قومي، بمبي مهيب تر از اتم

   شهرام شهراميان 
  يادداشتهايي از سر تنهايي

  
صداي زنگ در منزل را مي شنوم ولي آنقدر خسته از کار در شيفت شب هستم که ترجيح مي دهم به روي 

پتو را . ني تر ادامه مي يابدخودم نياورم تا بلکه بتوانم يک ساعتي را بخوابم، ولي صداي زنگ دوباره و اين بار طوال
روي سرم مي کشم تا صداي کمتري بشنوم ولي اين بار طرف دستش را از روي زنگ بر نميدارد و خانه را صداي 

وقتي در را باز مي . به ناچار از جايم بلند مي شوم و با عصبانيت به طرف در مي روم. گوشخراش زنگ برمي دارد
. نت جواد مي افتد در حالي که لبخندي هم تمام صورتش را پوشانده استکنم چشمم به قيافه سرشار از شيط

در سکوت فقط نگاهش مي کنم، اما او بدون توجه به . آنقدر عصباني و کالفه ام که نمي دانم چه بايد بگويم 
  : چهره درهم من، با قيافه اي حق به جانب و با لهجه آبادانيش مي گويد

ني، خوب برام سئوال پيش اومده بود، فکر کردم شايد تو جوابش رو بلد باشي، ميگم، چرا اينطوري نگام مي ک"
راستي تو هنوز مجبوري توي شيفت شب کار کني؟ چقدر گفتم بيا برگرديم . ما چه مي دونستم که خوابي

  ." آبادان، حداقل اونجا ما مي تونستم برات يک کار خوب توي لنج بابام پيدا کنم
: بدهم تا آخر شب حرف مي زند و متلک نثارم مي کند، بنابراين با اوقات تلخ مي گويممي دانم که اگر امانش 

پاسخ مي ." جناب بنگاه کاريابي جنوب و حومه، مگر نگفتي که سئوال داري، لطفأ زود بپرس و شر را کم کن"
  : دهد
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  ." با اين اخالقت فکر نمي کنم بابام هم به تو کار بده"
  : با عجله حرفم را قطع مي کند و مي گويد... " پرسي يا اينکهمي: "با عصبانيت مي گويم

  ." باشه اما اول خوب فکر کن بعد جواب بده"
مي . در حالي که سعي مي کنم آرامشم را حفظ کنم، سري تکان مي دهم که يعني باشد، تو سئوالت را بپرس

  : گويد
  " کرده است؟به نظر تو جمهوري اسالمي چند سال است که غني سازي را شروع "

مرا از خواب و زندگي انداخته اي و اين همه راه را آمدي در خانه من که اين سئوال را : "با عصبانيت مي گويم
  : با آرامش جواب مي دهد." مگرمن رئيس سازمان سيا هستم که بدانم. بپرسي

  ." هول نکن، اين که سئوال کنکور نيست که ترس برت داشته است"
رژيم اعالم کرده است که غني سازي را : "بش را ندهم دست بردار نيست، بنابراين مي گويممي دانم که تا جوا

در حدود دو سه سال است که شروع کرده ولي غربي ها معتقدند که حکومت آخوندي هيجده سالي است که 
  : مي گويد." دنبال اين قضيه بوده است

ار در حکومت آخوندي، دستور شروع غني سازي را به نظر تو چه کسي براي اولين ب"فقط يک سئوال ديگر، "
  " شخصا صادر کرده و به جد پيگير انجام آن بوده است؟

  ." نخير مثل اينکه تو امروز اصال حالت خوب نيست، آقاجان من نمي دانم: "جواب مي دهم
: پاسخ مي دهمبراي اين که زودتر دست از سرم بردارد . حتي يک حدس ناقابل هم نمي تواني بزني: "مي گويد

جمهوري اسالمي . هر دوتا جوابت اشتباه بود: مي خندد و مي گويد. احتماال کار هاشمي رفسنجاني بوده است
دقيقا از روز بيست و دوم بهمن ماه سال پنجاه و هفت، به دستور و ابتکار شخص آقاي خميني، غني سازي را 

ه و با درجه خلوص باال شروع کرد و تا به امروز هم با براي ساخت و توليد بمبي ويرانگر در مقياس بسيار گسترد
سرعت بسيار زياد اين کار را ادامه داده است و همين روزهاست که آزمايشات مربوط به انفجار اين بمب ساخته 

من خواب آلوده : "با تعجب نگاهي به او مي اندازم و مي گويم. شده از غني سازي حکومت اسالمي شروع شود
  : پاسخ مي دهد" تو هذيان مي گويي؟ام، آن وقت 

به نظر تو سهمگين ترين بمبي . اگر تو هم به اين ماجرا از زاويه درست آن نگاه کني به همين نتيجه مي رسي"
را که ميتوان بر سر ملتي با اقوام گوناگون فرود آورد به گونه اي که آن را چنان با خاک يکسان کند تا ديگر اثري از 

فيا باقي نماند و همه تاريخ و فرهنگ هزاران ساله اش به ويراني و نيستي رود، چه نام دارد و آن در نقشه جغرا
بگذار بيشتر توضيح بدهم، تا بداني آنچه اين " بر اساس کدامين فرمول و در چه آزمايشگاهي توليد مي شود؟

در ميان اقوام ايراني بر روي روزها در سرتاسر خانه پدري در حال وقوع است و هرروز خبري از آشوب هاي قومي 
سايت هاي خبري جهان پخش مي شود، بنيانش از کجا و چگونه شکل گرفته است، و مردماني که با تکيه بر 

، چگونه امروز سر ....تاريخ و فرهنگ ملي شان، همواره ابتدا ايراني بودند و بعد کرد و لر و بلوچ و ترکمن و آذري و 
ته اند و حقوقشان را ولو با خشونت طلب مي کنند و در مقابل کوچکترين اهانتي در پي تاريخ قومي خويش برداش

بر ارزش هاي قومي مي خروشند و خيابان ها را از حضورشان رنگين مي کنند، اما در مقابل اضمحالل بنيان ايران 
 نظاره ايستاده زمين در زير سلطه حکومت ظلم و استبداد مهر سکوت و بي اعتنايي بر لب زده اند و خاموش به

اين همه از آنجا آغاز شد که آقاي خميني درست از روز ورودش به خاک ايران، مستقيما مليت ايراني را هدف . اند
گرفت و همه ارزش هاي تاريخي و فرهنگي ملي آن سرزمين را نشانه هاي طاغوتي خواند، و با اين کار در 

داد که بتواند اقوام ايراني را از زير پرچم واحد ملي به حقيقت دستور ساختن غني سازي براي ساختن بمبي را 
او وقتي سعي کرد ارزشها و قوانين اسالمي را جايگزين رسومات و باورهاي کهن ايراني کند و واژه ملت . در آورد

 کرد که را با نام امت اسالمي تعويض کرد، اورانيوم الزم را براي شروع به کار اين فرايند تهيه نمود، و وقتي اعالم
حکومت اسالمي مرز نمي شناسد و امت اسالمي در هرجاي اين کره خاکي که باشد فرقي با مسلمان ايراني 

ندارد و حقي بمانند او از ذخاير و منابع ملي در ايران زمين دارد و به بذل و بخشش خزانه ايرانيان در ميان 
يب عرق ملي را تعارف خواند و امپراتوري مستضعفان مسلمان در همه بالد اسالمي پرداخت، و به اين ترت

اسالمي را اصل دانست، سنگ بناي ساخت آزمايشگاه براي توليد اين بمب ويرانگر را بنا نهاد، وآن زمان که او و 
حکومت مطلقه اش، اقوام ايراني را از همه حقوق انساني و اجتماعي شان چنان محروم ساخت که آنها براي 

حکومت مرکزي، بناچار حفظ رسومات تاريخي و فرهنگي قومي خويش را بر تاريخ و بقاي خويش و مخالفت با 
فرهنگ مشترک ايراني شان ارجح دانستند، چاشني انفجار اين بمب مهيب را که مي تواند وطن را مثله کند، 

 توفان و مهيا شد، تا امروز که قياس اين بمب در مقابل دل نگراني جهانيان از توليد بمب اتمي، حکايت قياس
  .نسيم است در دل و جان ايرانيان

  
  

  به نقل از سایت نواندیش
 حزب جوانان ايران اسالمي شاخه تبريز با صدور بيانيه نسبت به انتشارمطالبي موهن در روزنامه ايران -نوانديش

  .واآنش نشان داد
  

ه اقوام،زبان ها و لهجه هاي در اين شرايط،قانوني تصويب شود آه توهين ب: در اين بيانيه پيشنهاد شده است 
ايران را جرم تلقي نمايد تا راه تخريب چهره اقوام بسته شده و نيز امكان قانوني براي تعقيب قضايي توهين 

  . آنندگان فراهم شود
  
  

  : متن آامل اين بيانيه بدين شرح مي باشد" نوانديش"به گزارش 
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جهان را براي پايداري منش و آيين ايراني،وظيفه فرد فرد به نام ايران بزرگ،پاس داشت آهن ترين تمدن و فرهنگ 

ايرانيان بيدار دل و فهيم مي دانيم و ضمن محكوم آردن هر نوع تحرآي براي تفرقه افكني در ميان اقوام 
ايراني،جوانان و دانشجويان پر شور را به پرهيز از خشونت و مسئولين و سياست مداران را به چاره جويي و تامل 

  . انديشي دعوت مي آنيمو ژرف 
  

حزب جوانان ايران شاخه تبريز اين خواسته را مبتني بر درك اهميت فوق العاده شرايط آنوني در عرصه هاي 
داخلي و بين المللي و افزايش تهديدات براي ارزش هاي بنيادين ايران از جمله تماميت ارضي و وحدت ملي مطرح 

را چه از روي حماقت باشد و چه از روي شيطنت،محكوم نموده و توجه مي آند و حرآت هاي تفرقه افكنانه اخير 
  : ملت بزرگ ايران و آحاد اهل نظر و اهل سياست را به نكات زير جلب مي نمايد

  
جاي بسي تعجب است در شرايطي آه اجماع جهاني بر عليه جمهوري اسالمي ايران شكل گرفته است -1

تدايي ترين اصول اطالع رساني و بدون توجه به شرايط موجود و صرفا با روزنامه اي منتسب به دولت،بدون درك اب
اتكا با برخي عوام زدگي ها و ابتذال ها،اقدامي تحريك آننده و ضد ملي انجام مي دهد تا جايي آه وزير مربوطه 

  . به عنوان مقام مافوق،مطلب نوشته شده را با الفاظ حماقت و شيطنت توصيف مي آند
  

اخه تبريز اميدوار است اين اقدام زشت سبب دقت بيشتر مسئولين در عزل و نصب ها و اداره امور حزب جوانان ش
زير مجموعه هاي دولتي باشد؛انتقادي آه در طول چند ماه گذشته از سوي دل سوزان به آرات مطرح شده 

  . است
  
ريب اموال عمومي و نيز جاي بسي تاسف است آه برخي به بهانه اعتراض به اين اقدام ناشايست ، به تخ-2

حزب جوانان شاخه تبريز ضمن محكوم آردن اين . طرح شعارهايي غير ملي و يا سطحي اقدام آرده اند
تحرآات،تداوم چنين اقداماتي را صرفا به زيان اقوام و قوميت ها و تضعيف ملي گرايي و ايران دوستي دانسته و 

  . وزنامه ايران مي دانداين اقدامات را روي ديگر سكه اقدام نويسندگان ر
  
 -چه توهين به اقوام و چه خشونت از سوي آنان-جاي بسي تامل است آه هر دو روي سكه غير ملي گرايي-3

  . ريشه هايي عميق در سنت هاي زشت و برداشت هاي ناصواب و آج انديشي ها دارد
  

فرايندي آه در آن بي .آغاز شده استاقدام روزنامه مزبور،نتيجه فرايندي است آه از ساليان دور در اين آشور 
هنري و بي استعدادي در فيلم سازي به توهين به اقوام و تفريح و سرگرمي نيز به منتسب آردن برخي تعابير به 

  . اقوام از سوي برخي افراد آم دانش و بي هنر منجر شده است
  

ل دعوت مي نمايد چرا آه در اين حزب جوانان شاخه تبريز اهل فكر و فرهنگ را براي چاره جويي در اين معض
  . توهين ها همانند آن چه اخيرا اتفاق افتاده است درخشان ترين ابعاد فرهنگي قوميت ها زير سوال مي رود

  
هيچ مورخ صادقي نمي تواند نقش مردم آذربايجان را در حرآت ملي نجات مشروطه پس از به توپ بستن مجلس 

اثير در نهضت ملي نفت و هم چنين انقالب اسالمي و جنگ هشت ساله را به هم راه ساير اقوام و نيز نقش و ت
بنابراين توهين به مردم آذربايجان توهين به اين نقاط پر افتخار تاريخي است و هيچ آس يا گروهي .ناديده انگارد

  . طرفي از آن نمي بندد
  
مي اياالت متحده،براي به جاي بسي بيم و هراس است آه در شرايطي آه سازمان هاي اطالعاتي و نظا-4

چالش آشيدن جمهوري اسالمي،به برخي چهره هاي تندرو و غير موجه اقوام روي آورده اند تا با معروف و موجه 
آردن آن ها،اساس وحدت ملي را متزلزل نمايند و آشور را در معرض تجزيه قرار دهند،برخي از مسئولين و تحليل 

  . برخورد مي آنندگران،ساده انگارانه با مسايل اقوام 
  
  

حزب جوانان ايران اسالمي شاخه تبريز در پايان ضمن دعوت از مردم شريف استان به حفظ آرامش و ابراز 
اميدواري از عدم تكرار چنين اقدامات تفرقه افكنانه اي ، پيشنهاد مي آند در اين شرايط،قانوني تصويب شود آه 

 جرم تلقي نمايد تا راه تخريب چهره اقوام بسته شده و نيز امكان توهين به اقوام،زبان ها و لهجه هاي ايران را
     . قانوني براي تعقيب قضايي توهين آنندگان فراهم شود

  

  

  



 210                                                              ويژه نامه جنبش دانشجوئی آذربايجان و بحران کاريکاتور 

  بيانيه انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه زنجان پيرامون مسائل قوميتی در کشور

  

  آمد به حکم آنکه چو شد اهرمن سروش     ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع

اعتراضات قوميتی و مذهبی در ایران در طی سالهای متمادی نه تنها خاموش نشده بلکه در عصر حاضر و در 

چنانکه در هفته اخير شاهد تکرار سناریوی کثيف توهين به . زمان حاکميت حکومت اسالمی شدت یافته است 

درج مقاله و چاپ کاریکاتور توهين آميز ( هانت این بار پيکان ا. هویت و زبان یکی دیگر از قوميت های ایرانی بودیم 

این اتفاق تازگی ندارد چرا که . به سوی هموطنان ترک زبانمان نشانه رفته بود  ) 22/2/85روزنامه ایران مورخه 

اگر حافظه تاریخی خود را به کار اندازیم از ابتدای استقرارحکومت مذهبی در ایران شاهد سرکوبها و اهانتهایی به 

سرکوب مسلحانه صدای آزادی خواهی هموطنان کردمان در سالهای اوليه : ب فجيع تر و شدیدتر بوده ایم مرات

 و سرکوب هموطنان عرب و بلوچ و نيز ستم ها و 58پيروزی انقالب ، همچنين جنبش ترکمنهای ایران در سال 

رامنه ساکن ایران ، محدودیت هایی که به سایر اقليت های مذهبی همچون هموطنان سنی مذهبمان ، ا

  همانگونه که در باال بيان شد کشور پهناور ایران. روا داشته شده دليلی بر این مدعاست ... آشوری ها و 

متشکل از اقوام مختلف با گویشها و زبان های متفاوت است که قرن ها در کنار یکدیگر و با وجود یک پيوند عميق 

ن کشوری سالهاست حقوق قوميت ها پایمال می شود و ترک ها ، کردها اما درچني.  روزگار می گذرانند  تاریخی

مسلمًا چنين اقداماتی از جانب . از نابرابری فرهنگی ، سياسی و اجتماعی رنج می برند ... ، عرب ها و 

حاکميت با اهداف مشخص و برنامه های از پيش تعيين شده طرح ریزی و اجرا می شود که یکی از این اهداف 

حال مرتبط ساختن این موضوع با قوميت فارس زبان و بد نام . تفرقه افکنی ميان اقوام ساکن ایران است همانا 

چرا که اگر خوب بنگریم خواهيم دید هویت این . نمودن آنان نيز خالی از اشکال نيست و منصفانه نمی باشد 

 و انحصار   چرخهای ارابه تماميت خواهیزیر) به مانند دیگر اقوام همان گونه که قبًال اشاره شد ( قوميت نيز 

(  تاریخی –طلبی حکومت مستبد له شده است ، که نمونه بارز آن تالش برای کم رنگ کردن پيشنه فرهنگی 

ذوب ( و زبانی ... ) بی توجهی و ظلم به ميراث باستانی این مرز و بوم مثل تخت جمشيد ، مقبره کوروش و 

این ادعا ما را به آنجا می رساند . و مسائل بسياری از این دست می باشد ) شدن زبان فارسی در زبان عربی 

اما . که شوونيسم تنها ابزاری برای تفرقه افکنی است و تکيه بر آن به مثابه پاک کردن صورت مسأله می باشد 

 ها ، اقوام چرا که در این کشور حقوق افراد ، اشخاص ، گروه. راه حل را می بایست در جای دیگری جستجو کرد 

کارگران و فرهنگيانی که به علت اعتراض به منظور دریافت . ، و اقشار مختلف جامعه پایمال و نقض شده است 

عده ای از آنها نزدیک به یک سال ( حقوق عقب افتاده و خواست های قانونی خود به زندان محکوم می شوند 

که به علت ناتوانی حکومت در ایجاد امنيت جان خود را از  در کرمان  ، هموطنان عزیزمان)حقوق دریافت نکرده اند 

دست داده اند ، زنانی که تنها و تنها به علت دیدن ساق پای عریان مردان از رفتن به ورزشگاه ها منع شده اند و 

 سالهاست که در راه مبارزه با آپارتاید جنسی حکومت در تالشند ، روشنفکرانی که به خاطر بيان عقاید خود به

جاسوسی متهم می شوند ، دانشجویانی که به خاطر آزادی خواهيشان و دفاع از حقوق حقه ملت حکم تعليق 

  .دریافت کرده ، تبعيد و اخراج می شوند 

حکومت حاکم بر ایران که بارها از سوی مجامع بين المللی به نقض حقوق بشر . باشند گواهی بر گفته ماست  

سالها قاطعانه تمامی این اتهامات را از خود سلب کرده چه جوابی برای این محکوم شده است و در تمام این 

با توجه به موارد ذکر شده در باال انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه زنجان به عنوان !! گونه برخوردها دارد ؟

 ضمن تشکلی مستقل و با پيشينه ای روشن نسبت به وقایع اخير کشور و تحریکات قوميتی هشدار داده و

 درایران در راه مبارزه برای نيل به آزادی ، برابری و   محکوم کردن هر گونه توهين و اهانت به قوميتهای ساکن
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چنانکه از ( باشد حمایت کرده ) آزادی ، عدالت و برابری ( عدالت از هر حرکتی که در جهت رسيدن به این مهم 

و از تمامی قوميتها ، تشکلها و اقشار مختلف جامعه ) ارد پرداخت هيچ هزینه ای در این راه پروایی نداشته و ند

می خواهد که با گام نهادن در راه وحدت و همدلی ، زیر پرچم عدالت و برابری گرد هم آمده و در راه رسيدن به 

  .بيش از پيش تالش نمایند) دور از هر گونه تبعيض قوميتی ، زبانی و دینی ( جامعه ای دموکراتيک و آزاد 

  31/2/1385ن اسالمی دانشجویان دانشگاه زنجان انجم

 
  فضای شهر تبریز فضایی کامال پليسی شده است

  

خبرهای رسيده از تبریز حکایت از حضور فوق العاده گسترده پليس و نيروهای امنيتی کامال مسلح در داخل شهر 

اد آور روزهای انقالب در سالهای حضور گسترده پليس ی. و بویژه محله های مرکزی، بازار و چهارراه آبرسانی است

  .  می باشد58 و 57

عليرغم وجود شدید پليس و نيروهای امنيتی حضور مردم نيز در صحنه بقدری زیاد است که باعث حيرت مقامات 

امکانات . پيش بينی می شود با نزدیک شدن شب دامنه تظاهرات مردم گسترده تر شود. استانی شده است

گزارشها . امکان خبر رسانی فوق العاده محدود شده است. لفنی کامال محدود شده استاینترنتی و ارتباطات ت

  . حکایت از استفاده پليس از گاز اشک آور و خشونت عليه تجمع کنندگان است

جنبش دانشجوئی آذربایجان همه دانشجویان و فعالين را به پرهيز از خشونت و ادامه اعتراضات مسالمت آميز و 

  .خواندمدنی فرا می 

  

 دهها نفر در تهران دستگير شدند آخرین وضعيت بازداشت شدگان: سایت حق گزارش می دهد

 1385 خرداد ماه سال 7یکشنبه 

از تجمع  دهها تن 7/3/85فرهنگی آذربایجان امروز  در ادامه دستگيریهای اخير فعاالن سياسی و

 . ن در آگاهی شاپور تحت نظر هستنددستگير شده اند و هم اکنو کنندگان در ميدان بهارستان تهران

 : اسامی تعدادی از دستگير شدگان به شرح زیر است

) دانشجوی دانشگاه تربيت معلم ( فرشباف  مهرعلی بيگلو، فرانک) آیت ( مجيد حسينی ، حيدر شادی، یوروش 

ادری ،علی مظلومی ، هاجر سلطانی ، محمد احمدی ، مرتضی ن ، رامين صدیقی ، صدرالدین موسوی ، زهره

سيد رسول سميعی نژاد، احمد مهاجری ، تئلناز نعمتی ، ثریا بخشی ، رضا  نورمحمدی ، اکبر حسين زاده ،

( خدابنده  ،قهرمان)دانشجوی دانشگاه بهشتی ( ، محمد باقر جعفری ) دانشجوی دانشگاه بهشتی  ) بابایی

 ... زینال آل اوغلو و یم نژاد ،،عباس بی اوغلو ، امير مقيم، هاجر کر)دانشجوی دانشگاه بهشتی 

و ) سردبير آوای اردبيل ( به نامهای وحيد درگاهی   سه نفر از روزنامه نگاران اردبيل6/3/1385همچنين صبح روز 

نویسنده و عضو هيات تحریریه هفته نامه های یارپاق، آراز ( و رضا کاظمی  ( سردبير هفته نامه آراز( علی نظری 

 . دستگير شده اند سمعلیو حامد ا ( و یاشماق

بهمراه پسرش بابک در خانه خود ) آذربایجان  از اساتيد موسيقی(  حسن دميرچی ٢٣ ساعت 6/3/1385دیشب 
قرار گرفت و دستگير شده به مکانی نامعلوم منتقل گردید همه  مورد حمله وحشيانه نيروهای اطالعاتی رژیم

ه قلبی رنج می برد و وضعيت جسمانی او بسيار وخيم وی از عارض. رفته است کتب سی دی ها وی به یغما
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به  دکتر احمد رضایی مشهور-،محمد عليپور چنگيز بخت آور همچنين در روزهای اخير محمد نجفی .می باشد
  .شده اند جاوید ميرزاپور و حسين احمدیان نيز در تبریز بازداشت-حسن ارک-دکتر حيدر اوغلو

شورای  از دستگير شدگان تحصن امروز در مقابل مجلسهمچنين  بر اساس آخرین خبر رسيده 
فارغ  دانشجویان و مجتبی کرمی و مهدی کرینی از-سيد لطيف حسينی-اسالمی ندا مرادی

  .زنجان نيز در جمع بازداشت شدگان می باشند التحصيالن دانشگاه آزاد

رسول سميعی نژاد،  دالزم به ذکر است چهار نفر از اسامی اعالم شده در خبر قبلی به نامهای سي

به  در تحصن که برای شرکت و ثریا بخشی نيز از اهالی زنجان هستند احمد مهاجری ، تئلناز نعمتی

  .بودند رفته تهران

  

  :همچنين اخبار تکميلی حکایت دارد

 اسامي تعدادي از دستگير شدگان هفتم خرداد ميتينگ ميدان بهارستان تهران
  

  فرشاد فرشيد فر  
 )ازفعاالن شناخته شده دانشجوئی دانشگاه صنعتی اصفهان(ان ضحاك ساس  مهندس 

 محمد تقي جعفري  
 آراز قره باغي  
 عيسي برقي 

  

  جنبش دانشجوئی آذربایجان

  گله جک بيزیمدیر

  تهران

  

  انعکاس اخبار حوادث آذربایجان در یاهو نيوز

  

NEWS IMAGES 

Results 1 - 10 of about 13 for iran azeri. 
Sort Results by: Relevance | Date 

1. Iranian policemen try to disperse Azeri demonstrators holding up Farsi 
banners that read "Long live Azerbaijan" outside the culture ministry in Tehran. Four people 
have been killed and 43 others injured in northwest Iran during protests over a cartoon in a 
government newspaper deemed insulting to ethnic Azeris.(AFP/ISNA)  

AFP/ISNA - May 28 8:20 AM 
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2. Iranian-Azeris attend a demonstration as anti-riot police officers try to 
control them in front of Iran's Parliament in Tehran on Sunday, May 28, 2006. Iran's 
supreme leader Ayatollah Ali Khamenei said Sunday that the United States would fail to 
provoke ethnic strife in the Islamic republic, after several days of protests over a cartoon that 
insulted the country's largest minority. (AP Photo/ISNA, Amir Kholoosi)  

AP - May 28 7:59 AM 

 
   

 

3. A man holds a placard which reads in Persian 'long live Azerbaijan' as 
Iranian-Azeris attend a demonstration controlled by police officers in front of Iran 's 
Parliament in Tehran on Sunday, May 28, 2006. Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei 
said Sunday that the United States would fail to provoke ethnic strife in the Islamic republic, 
after several days of protests over a cartoon that insulted the country's largest minority.(AP 
Photo/ISNA, Amir Kholoosi)  

AP - May 28 7:50 AM 

 
   

 

4. Iranian Azeri demonstrators chant slogans while facing the riot police 
near the parliament in Tehran, Iran May 28, 2006. REUTERS/Stringer  

Reuters - May 28 6:16 AM 
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5. Iranian riot police march into position to contain a demonstration by 
Azeri protestors near the parliament in Tehran, Iran May 28, 2006. REUTERS/Raheb 
Homavandi  

Reuters - May 28 6:16 AM 

 
   

 

6. Iranian students attend in a demonstration against recently published 
cartoons, in Tehran University on Wednesday, May 24, 2006. Iran closed a state-owned 
newspaper and detained its chief editor and cartoonist for publishing a cartoon that sparked 
riots by ethnic Azeris in northwestern Iran, a sign of the hard-line government's concern 
over any sign of divisions amid its confrontation with the United States. A placard holding in 
center reads in Persian 'death to dictator'. (AP Photo)  

AP - May 24 9:20 AM 

 
   

 

7. Iranian students shout slogans as they stand beside a fire in front of the 
main doors of Tehran University dormitory complex during a demonstration against recently 
published cartoons, early in the morning in Tehran Wednesday, May 24, 2006. Iran closed a 
state-owned newspaper and detained its chief editor and cartoonist for publishing a cartoon 
that sparked riots by ethnic Azeris in northwestern Iran, a sign of the hard-line 
government's concern over any sign of divisions amid its confrontation with the United States. 
(AP Photo)  
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AP - May 24 8:34 AM 

 
   

 

8. Iran 's police solider stands guard infront of a burnt out building which was 
damaged on Monday May 22, during a rally by Azeri people against an allegedly insulting 
cartoon, in Tabriz some 600 kms (360 miles) northwest of Tehran, on Tuesday May 22, 2006, 
and according to news reports, police used tear gas to disperse the protesters. The 
government closed one of the country's top three newspapers Tuesday May 23, detaining its 
editor and cartoonist, for publishing a caricature that caused members of Iran's Azeri 
minority to riot in protest.(AP Photo/Roozbeh Jadiduleslam)  

AP - May 23 7:25 AM 

 
   

 

9. Azeri people attend a rally to protest against an allegedly insulting cartoon, in 
Tabriz some 600 kms (360 miles) northwest of Tehran, on Monday May 22, 2006, and 
according to news reports, police used tear gas to disperse the protesters. The government 
closed one of the country's top three newspapers Tuesday May 23, detaining its editor and 
cartoonist, for publishing a caricature that caused members of Iran's Azeri minority to riot in 
protest. (AP Photo/Roozbeh Jadiduleslam)  

AP - May 23 7:18 AM 
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10. People walk by a burnt out building which was damaged on Monday 
May 22, during a rally by Azeri people against an allegedly insulting cartoon, in Tabriz some 
600 kms (360 miles) northwest of Tehran, on Tuesday May 22, 2006, and according to news 
reports, police used tear gas to disperse the protesters. The government closed one of the 
country's top three newspapers Tuesday May 23, detaining its editor and cartoonist, for 
publishing a caricature that caused members of Iran's Azeri minority to riot in protest. (AP 
Photo/Roozbeh Jadiduleslam)  

AP - May 23 7:20 AM 

  خانم وفائی دستگير شد
  

به نقل از یکی از فعالين نزدیک به آسمک خانم زهره وفائی از فعالين فرهنگی وسياسی آذربایجان در تبریز 
  .دستگير شد

را در این شهر به عهده  یی از روزنامه نگاران و ناشران برجسته تبریز است که مدیریت انتشارات زینبخانم وفا

تاليفات متعددی در زمينه تاریخ و ادبيات ترک  وی که سالها نشریه فکاهی جوالدوز را منتشر می کرد صاحب.دارد

فته پيش در مرند و مشگين شهر دستگير که ه امين موحدی و اروج اميری نگار به نامهای روزنامه  از دو .است

  .اند نيز خبری در دست نيست شده

  
  
  
  

  جوابيه ایلقار مرندلی به دبير انجمن کاریکاتوریستها
  

جواب آقاب قصاب الله دبير انجمن کاریکاتوریستها به آنان که تيمی برای آزادی مانا نيستانی تشکيل داده اند را 
 .  بودخواندم، بسيار به جا و قابل تحسين

چندی پيش نيز آقای قوچانی سردبير روزنامه شرق روی سخن با مردم آذری زبان در سرمقاله خود داشته که 
نگاران آزاد، مستقل و  در همين جا از روزنامه"باید که آرام باشند و البته روزنامه نگاران را دعوت کرده بود تا 

  ." تفاهم را برطرف آنند ى آذربايجان عزيز اين سوءخواهم آه با سفر به تبريز و ديگر شهرها غيردولتى مى
 روز از اعتراضات دامنه دار مردم آذربایجان نه تنها روزنامه نگاری سفری به آذربایجان 17ولی اکنون بعد از گذشت 

 مدیر مسئول و خبرنگار به همراه دهها تن از دانشجویان و روشنفکران آذربایجان 4نداشته است بلکه دست کم 
  .ير و در بازداشت به سر می برنددستگ

البته اگر دوستان به سبقه تاریخی این قبيل اتفاقات چه در آذربایجان و چه در نکات دیگر نگاهی داشته باشند 
  :معموال این اتفاقات در سه مرحله جریان پيدا می کند

  .معموًال اتفاقی که از سر سهو بوده می افتد و اعتراضاتی شروع می شود     )1
اعتراضات سرکوب و بالفاصله امت شهيد پرور و هميشه در صحنه همان منطقه بعد از نماز جمعه یا در یکی از    )2

  .نسبت به آنچه که عوامل بيگانه و منافق ناميده می شوند اعتراض می کنند) معموًال صبح(ساعات اداری 
 .شودو دست دولت مبنی بر قلع و قمع روشنفکران منطقه بازتر می      )3

با این تفاوت که بایکوت خبری، چنان از سوی همان روزنامه . اکنون نيز همان برنامه در آذربایجان در حال اجرا است
 .مدعی رفع سوء تفاهم ادامه دارد که بر سوء تفاهمها می افزاید



 217                                                              ويژه نامه جنبش دانشجوئی آذربايجان و بحران کاريکاتور 

ه نيازی به این گو اینک. (شورای امنيت ملی انعکاس هرگونه اخبار و حوادث آذربایجان را ممنوع کرده است) الف
دستورالعمل نيز نبود چرا که ارباب جراید تهران خود در این سانسور و سکوت در خصوص حوادث آذربایجان سابقه 

  .)درخشانی دارند
تالش دیرهنگام برخی از نمایندگان مجلس هفتم در خصوص تشکيل تيم پيگيری و دعوت از وزرای ارشاد، ) ب 

  بته عدم حضور آنها در این کميته و به دیگر سخن بی اعتنایی به این قضایااطالعات و ریاست صدا و سيما و ال
  دستگيریهای گسترده و هدفدار در شهرهای مختلف آذربایجان ) ج
  فرافکنی اتفاقات اخير آذربایجان در نسبت دادن به بيگانگان و قلم به دستان مزدور) د

  .روشن می سازد که نوبت خوداندیشی فرا رسيده استهمه و همه نکاتی را در ذهن هر آزاداندیش آذربایجانی 
  : بنابراین پيشنهاد می شود فعالين حرکت ملی آذربایجان

  .به طور جد جلوی اختشاشات و تعرض به اموال عمومی را بگيرند     )1
ایجان به طور شفاف و معين نسبت به بيان خواسته های حرکت ملی آذربایجان مبنی بر احقاق حقوق حقه آذرب   )2

  .در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی اقدام نمایند
در هر شهر تيمی مشخص و معين و شناسنامه دار تشکيل داده و با مراجعه به مردم و مراکز دولتی نسبت به    )3

 .درخواست تجمعات آرام و انونی اقدام نمایند
 همراه عکس آنها تهيه و به مراکز حقوق بشر اسالمی و ليست مجروحان و کشته شدگان حوادث اخير را به     )4

 .بين المللی ارایه نمایند
ليست خسارت دیدگان از حوادث اخير را تهيه و نسبت به اعاده غرامت به خسارت دیدگان از طریق ارگانهای      )5

 .دولتی اقدام نمایند
ن سایر شهرها را نيز در برنامه کاری خود داشته بدیهی است در این بين هم فکری و هم رایی با سایر فعالي     )6

 .باشند
 .حفظ آرامش و امنيت شهرها باید که سرلوحه اقدامات فعالين قرار گيرد     )7

 
مروری بر یادداشتهای مرتضی نگاهی نویسنده و روزنامه نگار آذربایجانی ساکن آمریکا در سایت 

  یولداش

  2006 مای 18  …اعتراض… اعتراض 

نشجویان ترک زبان سرتاسر ایران و نيز گروه های دیگر ترک زبان نسبت به یک کاریکاتور اهانت آميز آن اعتراض دا

 قابل درک است و قابل -را هم بر تارک خود دارد” ایران“ که متاسفانه نام -هم در یک روزنامهء دولتی ایران 

تحسين برای اینکه . ترک زبانان چيزی نداشتدرک از این نظر که کاریکاتور مربوطه جز اهانت به ترکان و . تحسين

  .این بسيار مدنی است و این در فرهنگ سياسی ما یک نوید خوب است

چون . من کپی کاریکاتور را برای سرایدارچی فرستادم که اميدوام فقط برای عالقمندان بفرستد و در سایت نگذارد

  !کرد” پر تيراژ“چنين کاریکاتورهایی را نباید به هر دليلی 

اما نيز از ابراهيم و . من با ابراهيم موافقم که از فارس زبانان گله کرده بود که چرا به این اهانت اعتراض نمی کنند

تمام ابراهيم های خوب می خواهم که به سهم خود در راستا تالش کنند و دوستان غير ترک و فارس زبان شان 

ه یک بلوچ یا کرد و ترکمن و بهایی و یهودی و ارمنی و آسوری به اعتراض وادارند و من بعد هم خود ما ترکان اگر ب

 !اهانت شد، همه زبان به اعتراض بگشایيم.…و یزیدی و بی دین و 

  2006 مای 22  …!)تبریز بيدار شده است! (تبریز اویانيب

نگری زد به تمام امروز داشتم اخبار تظاهرات تبریز را می خواندم که یاد ایام انقالب افتادم که تبریز ناگهان تل

  .شهرهای ایران و بهمن انقالب شروع به فرود کرد

ختم انقالب بهمن با ! (اش گرفته می شود” ختم“انگار تمام انقالب های ایران از تبریز شروع می شود یا در تبریز 

  .)کوبيدن شریعتمداری و جنبش ضد والیت فقيه آذربایجان گرفته شد

شانزده سالم بود و من در به در پی نشانه های انقالب مشروطيت بودم و در اول باری که به تبریز رفتم شاید 
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در قهوه خانه های عاشيقالر حسن تيرانداز یا در ميخانهء شفق . چهرهء هر مردی ستارخان و باقرخانی می دیدم

 انگاری که حتما یکی پيدا می شد که با هيبت ستار خان ظاهر بشود و نگاهش را به گذشته ها بدوزد و. و ممتاز

  .در عکس های تظاهرات تبریز پی ستار و باقر می گشتم… پرت شده به ایام انقالب های تبریز

  . که از تبریزش می خواند”جاوید تبریزلی“پس بروید به سایت رادیو آمریکا و گوش بدهيد به صدای 

 ! یاشاسين تبریز

  2006 مای 23

در این چند روز دوستانی . نه امروز، بلکه چند روزی است. امروز همه اش در حال و هوای تبریز و آذربایجان بودم

سن ده ! تو هم مرتضی: دوستان دیگری همه لب به انتقاد گشودند که. به من زنگ زدند و از تبریز پرسيدند

  !)ایراد نگيرید لطفا. حاال الکی یک جملهء فرنگی نوشتم(? est tu Burotosز؟ مورتو

من همين چند ماه پيش بود که از کاریکاتوریست آن نشریهء دانمارکی دفاع کرده بودم و حاال دارم از خيزش و 

نفری به بيکاران جنبش آذربایجان دفاع می کنم و نيز اصال دلم نمی خواهد روزنامهء ایران بسته شود و چند صد 

این مرز و بوم اضافه شود و حتی اصال دلم نمی خواهد که مانا نيستانی و نویسندهء اندکی تعفن نویس روزنامهء 

نه اینکه قبح اهانت … از نيستانی می توان انتظار داشت که به قبح عملش پی ببرد. …ایران، در زندان باشند و 

هنری که هنرش را در .. …حی بودن و سخيف بودن یک اثر مثال هنریبلکه به سط! نه. …به ترکان منظورم باشد 

 که چه با -گه مالی سوسک های زبان نفهم می داند پی ببرد و این برای مانا نيستانی و هر هنرمند دیگری 

سفارش و دستور و فرمان و چه با ذهنيت نادان می نویسند و چه حرف دل و ميزان مداراگری شان را به عيار می 

  !همين. شرم آور برای اینکه هنر نيست و خزعبل است.  شرم آور است-رند گي

اما امروز رفتم به سراغ شاملو که در هوای تازه از مبارزان آذربایجان و از خون هایی که در دریاچه رضائيه … 

  .شتک زد نوشته است) اروميه(

ما .  به مدارا تشویق کنم-ر این گير و دار  حتی د-دلم می خواهد که مدارا بيشتر بنویسم و هم زبانان خود را 

  !همواره چنان باشيم. همواره پيشگام فرهنگ و سواد و مدنيت بوده ایم

  

  2006 مای 26    !روزگار غریبی ست نازنين

از یک سو فشار خارجی به خاطر برنامه های هسته ای و اتمی ایران و . ایران وارد یک دوران بحرانی شده است

 های قومی و ملی از جنوب شرقی تا شمال شرقی کشور و البته در تهران قلب تپندهء از سوی دیگر تنش

  .…دانشگاه های ایران و 

مردم آذربایجان، به . آیا خيزش و جنبش مردم آذربایجان به خاطر یک کاریکاتور مستهجن و متعفن بود؟ البته که نه

” بهانه“ هر کسی می دانند که کاریکاتور فقط یک ویژه دانشجویان ترک سرتاسر کشور که بپا خاستند، بيشتر از

فریاد های . و گرنه آن ده ها هزار مردم خود جوش به خيابان ها نمی ریختند تا فریاد اعتراض سر دهند. بهانه. بود

حتی ميليون ها نفر مسلمان بر افروخته و با یاری دولت های مسلمان نتوانستند در ماجرای . در گلو خفته شان را

  .کاتورهای روزنامهء دانمارکی چنين جمعيتی را گرد هم بياورندکاری

مردم آذربایجان هم پس از گذشت آزمون های نظير مشروطيت و حکومت فرقهء دموکراتيک و حتی انقالب بهمن و 

را ” نقاش“و ” نقش“به آن درجه از آگاهی رسيده اند که فرق بين … جنبش ضد والیت فقيه شریعتمداری و 

  .بود” نقاش“کذایی نبود که مردم را به خيابان ها آورد بلکه ” نقش“س این آن پ. بفهمند

اما نمی گویند و شاید می . …همه می گویند که بازار تهران دست ترک هاست و سران کشور ترک هستند و 

 و ترک پرتقال دانند و نمی گویند و یا نمی دانند و نمی گویند، که آن همه ترک بازاری و ترک فرهيخته و ترک کارگر

چقدر از تحقير . …فروش خيابان استانبول و ترک بنا و ترک فعله و ترک پاسبان و ترک روحانی و ترک ارتشی و 
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  .رنج می برند” ترک خر“ملی و جوک های 

ه وليعهد نشين بود و مرکز هنر و صنعت و دروازهء اروپا و مدرنيت). اگر اول نبود(تبریز همواره دومين شهر ایران بود 

ایستاده است و گرد و غبار ایام و تاریخ بر ) و البته قم و تهران( اما اکنون پشت اصفهان و کرمان و یزد … و مدنيت

تحقيری که در سریال های تلویزیون دولتی بر آن می رود و در . آن نشسته و تحقير و توهين بر آن نقش بسته

ترک ایرانی نه می تواند کالس درسی به زبان مادری یک . …فيلم های سينمایی و مطبوعات دولتی و غير دولتی

و این در حالی است که دو ) ارمنی ها و کردها می توانند. (داشته باشد و نه تئاتر و فيلم به زبان مادری اجرا کند

همسایهء ایران، آذربایجان و ترکيه، اکنون در پی ورود به جامعه اروپا هستند و هنرهای واالی جهان در این دو 

از موسيقی سمفونی و اپرایی آذربایجان گرفته تا ادبيات بسيار غنی ترکيه، که به . (شور همسایه می درخشدک

  !)اورهان پاموک را جدی بگيرید. نظرم دور نيست سالی که جایزه نوبلی هم نصيب ادبيات ترک بشود

شما هم کم ! وشنفکران فارسبنابراین تند تند بنویسم که آهای ر. اما فرصت کم است. من یک سينه سخن دارم

جز آل احمد که جرات کرد و (به این مساله پرداخته اید و گاه آب به آسياب تماميت خواهان زبانی ریخته اید 

. روشنفکران ترک شما هم کاری در خور نکرده اید. …)مطلب مبسوطی پيرامون زبان ترکی و ترکان ایران نوشت

یعنی ما روشنفکران آذربایجان باید ) …حسين ساعدی و چند تنی دیگرجز صمد بهرنگی و بهروز دهقانی و غالم(

  ..دست یاری به دیگر روشنفکران ایرانی دراز کنيم و یاری بجویيم و یاری بدهيم

دوستان عزیز، . یک بار در تاریخ معاصر پيشه وری خواست خرجش را از ایران جدا کند و آخر سر سرش بر باد رفت

ایرانی که منحصر به زبان . پس باید ایران را دریابيم. يم به آزادی و دموکراسی برسيمما بدون ایران نمی توان

ایرانی که ترک و کرد و لر و ارمنی و بهایی و یهودی دارد و ما باید مانند هميشه . فارسی و مذهب شيعه نيست

ما ها فارس و ارمنی و روس اگر برخی از ما ها یا ش. از حق حيات و حق آزادی تمام شهروندان ایرانی دفاع کنيم

ما ! را دشمن ملت ترک می شمارید و این شعارها در باکو طنين می اندازد، اشتباه می کنيم یا اشتباه می کنيد

من می فهمم که این شعارها را پان . با فارس ها وارمنی ها و روس ها دشمنی نداریم و نباید داشته باشيم

اما من در عين حال که حتی از حقوق انسانی تجزیه . شته باشندشاید هم حق دا. ترکيست ها سر می دهند

مگر اینکه (طلبان هم دفاع می کنم و برای شان حق شهروندی قایلم و اصال دوست ندارم خائن ناميده بشوند 

ولی خودم مخالف تجزیه طلبی هستم و شعارهای انحرافی را ) خيانت شان در یک دادگاه صالح محرز شده باشد

  .انممضر می د

همراه و در کنار زبان (تدریس زبان ترکی . گمان می کنم که حاال بهترین زمان برای مطرح کردن حقوق ملی است

خود مختاری و آزادی های اساسی مندرج در منشور حقوق بشر کم ترین چيزی است که آذربایجانی ها ) فارسی

به جای بستن روزنامهء . بی باید داشته باشندو دیگر ترکان ایران و البته دیگر اقليت های قومی و ملی و مذه

منتشر شوند و دولت هيچ حقی … ایران باید ده ها روزنامه و مجلهء ترکی و فارسی و کردی و بلوچی و گيلکی و 

  .نباید داشته باشد که رونامه ای را ببندد

….  

  !فعال تا این جا بس است

 .…هزار سينه سخن دارم

  2006مای 28  !به هوش باشيم

  .ب هم مقداری از نوشته هایم فقط به جهت تنبلی من حرام شدامش

نوشته بودم که ضد فارس و ضد ارمنی و ضد فالن و ضد بهمان بودن فقط و فقط نفرت به بار می آورد و حاال که 

جنبش آذربایجان می رود تا ایران را تکان بدهد، این نوع شعار های ارتجاعی فقط و فقط تخم کين و نفرت می 

  .… و الجرم همان می درودکارد

باز هم می . من از شراره عزیز تعجب می کنم که از من خرده گرفته که چرا از جنبش آذربایجان حمایت می کنم



 220                                                              ويژه نامه جنبش دانشجوئی آذربايجان و بحران کاريکاتور 

خب، به آزادی . نویسم و فاش می گویم که من از مانا نيستانی و حتی روزنامهء ایران شاکی و دلخور نيستم

. راه چاره هم یک پوزش خواهی است. ا اهانت به هر قوم و ملتی مخالفماما البته ب. بيان و اندیشه اعتقاد دارم

این را هم می دانم که جنبش آذربایجان نه به خاطر یک کاریکاتور مبتذل بود و نه به خاطر طرز برخورد روزنامهء 

نقالب های بنابر این باید به هوش باشيم و راه ماندال و ا. این جنبش ریشه دار تر از این حرف هاست. ایران

  .…نارنجی و زرد و مخملين اروپای شرقی را برویم و نه راه بن الدن و القاعده و مال عمر را

از مخالفين خود می خواهم که دگرباره یادداشت های پيشه وری بخوانند و بخوانند و باز بخوانند و علت شکست 

کست جنبش آذربایجان جدا کردن خرج آذربایجان او بارها و بارها و بارها اذعان کرده بود که علت ش. او را بفهمند

حاال دوستان جوان و احساساتی هی ! جانش را هم به همين خاطر از دست داد. یا مسالهء آذربایجان از ایران بود

  که چی؟. بروند راه آزموده را باز بيازمایند و یک شکست و اندوه و حسرت دیگری را در دل ها و تاریخ بکارند

 !!به هوش باشيم

علت شکست جنبش آذربایجان جدا کردن خرج آذربایجان یا مسالهء به نظر مرتضی نگاهی ** 

آذربایجان از ایران بود این در حاليست که برعکس اعتماد پيشه وری به دولت مرکزی و سياستهای 

از عمده ) رجوع شود به کتاب دکتر حسن جميللی( جهانی و نقطه آغازین جنگ سرد از آذربایجان 

حرکت ملی آذربایجان با هوشتر از هميشه . ن دالیل شکست وی و حکومت ملی آذربایجان بودتری

رسيدن به مطالبات ملی خود و از جمله حق تعيين سرنوشت را در پوشش مبارزات مدنی و صلح 

رسمی شدن زبان تورکی در ایران اولين گام در . آميز به عنوان هدف غائی خود انتخاب نموده است

  . سایر اهداف ملی قابل ارزیابی استرسيدن به

  

  بيانيه توقيف شده جمعيت اسالمی دانشگاه آزاد زنجان

 بسمه تعالي

 جمعيت اسالمي دانشجويان دانشگاه زنجان) 3(بيانيه شماره ي 

 )ع(امام علي  ” هر کس در دفاع از ناموس و شرف و عزت خويش کشته شود شهيد است”

 انا هللا و انا اليه راجعون

     در پي توهين و اهانت روزنامه ي ايران به تورک ها ، اعتراضات در تمامي دانشگاه ها و شهرهاي      

تا اينکه مردم غيور تبريز در روز .... زنجان ،تبريز ، اروميه ، قزوين ، همدان ، اردبيل، تهران و . آذربايجان شروع شد

 دست به تظاهرات گسترده زدند و با 2/3/85ز سه شنبه  و به دنبال آن مردم قهرمان اروميه در رو1/3/85دوشنبه 

شعارها و سخنان خود خواستار برخورد جدي با عامالن اين اقدام شوونيستي شدند که اين تجمعات با دخالت 

نابخردانه ي نيروهاي آپارتايدي به خشونت کشيده شد وگلوله، باتوم هاي الکتريکي و گاز اشک آور نوازشگر حق 

و اروميه گشت و تا آنجا پيش رفت که تعدادي از هموطنان عزيزمان زخمي و شهيد شدند و خاک طلبان تبريز 

 "آذربايجان باشين ساغ اولسون." آذربايجان دوباره گلگون گشت

نيز در همان روز و روزهاي بعد به اعتراضات خود ادامه ... زنجان،قزوين،همدان،تهران،مرند،مراغه،خلخال،خوي،اهرو

  .استه هاي خود تاکيد ورزيدندداده و بر خو

  دانشجويان آگاه 

  ملت فهيم آذربايجان

به راستي اين همه توهين و تحقير براي چيست؟ آيا تنها با توقيف و محاکمه ، قضايا مختومه است؟ ريشه ي اين 

بان اقدامات در کجاست؟ وقتي ما اجازه نداشته باشيم به زبان خود بنويسيم و بخوانيم، حتي يک کتاب به ز

خويش در مدارس نداشته باشيم ، وقتي به ياد نداريم که حتي يک فيلم سينمايي ، يک برنامه ي تلويزيوني به 

زبان ترکي در شبکه ي به اصطالح ملي پخش شده باشد، وقتي در انتخابات مختلف ، ملت آذربايجان با وعده و 
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... قتي بيکاري در آذربايجان بيداد مي کند ووعيدهاي احزاب چپ و راست فقط به ماشين رأي تبديل مي شوند، و

مطمئنا اين گونه تفکرات فاشيستي از بين نخواهد رفت و در قالب هاي ديگري خود را نشان خواهد داد، توقيف 

بايد با تفکر و تامل . يک نشريه و محاکمه ي مسئوالن آن به عنوان امري الزم بايد اجرا شود ولي کافي نيست

وامل توهين ها ،تحقير ها ، عقب ماندگي هاي اقتصادي و مشکالت فراوان ملت آذربايجان را دقيق تمام علل و ع

بررسي نموده و خواستار برطرف شدن آنها شويم واجازه ندهيم اعتراضات و خواسته هاي حقه ي ما به سود 

خود از تمامي جمعيت اسالمي دانشجويان دانشگاه زنجان ضمن اعالم حمايت کامل . عده اي خاص مصادره شود

اعتراضات ،تجمعات و تحصن هاي ملت بزرگ آذربايجان در شهرهاي مختلف و دانشجويان دانشگاه ها به ويژه قيام 

ملت قهرمان تبريز و اروميه ، ياد شهداي اين واقعه را گرامي داشته و اعالم مي دارد اين حمايت ها تا بر آورده 

دامه خواهد داشت و معتقديم آنچه امنيت و تماميت ارضي يک شدن تمامي مطالبات ملت بزرگ و قهرمانمان ا

  .کشوررا تضمين مي کند قائل شدن حقوق برابر براي تمامي ملت هاي ساکن در آن کشور است

همچنين خواسته هاي ملت آذربايجان را جهت نابودي اقدامات شوونيستي وتفرقه افكنانه و قطع دستاني آه در 

  : تخريب ملل ايراني گام بر مي دارند به صورت زير بيان مي دارد جهت ايجاد نفاق در آشور و

  عذر خواهي رسمي رئيس جمهور از طريق صدا و سيما-1  

 از گفتمان سياسي و فرهنگي کشور" آذري " حذف کلمه ي موهوم و اهانت آميز-2

ي از زبان هاي رسمي کشور  تدريس زبان و ادب ترکي در مدارس ودانشگاه ها و اعالم زبان ترکي به عنوان يک-3

 و تاسيس فرهنگستان زبان و ادب ترکي) با توجه به کثرت جمعيت ترکها در ايران(

 تاسيس و راه اندازي شبکه هاي راديو و تلويزيوني سراسري، خبرگزاري و روزنامه ي کثير االنتشار دولتي به - 4

 زبان ترکي با توجه به تداول اين زبان در گستره کشور

به خصوص اعاده ي نام تاريخي آذربايجان مطابق آخرين تقسيمات کشوري (ه ي کليه ي اسامي تاريخي  اعاد-5

به اماکن جغرافيايي و رفع موانع موجود در نامگذاري ... ) در دوران مشروطيت به استان هاي اردبيل، زنجان و 

  اسامي ترکي براي کودکان و واحدهاي اقتصادي و صنفي

  زاب رسمي در کشور ايجاد حزب يا اح-6

  از کليه ي مناطق ترکنشين کشور...  رفع کليه اشکال تبعيض اعم از اقتصادي، فرهنگي و -7

تمرکز زدايي در حوزه هاي سياسي،اقتصادي و فرهنگي از پايتخت و اعطاي اختيارات در اداره ي داخلي -8

  آذربايجان به مسئولين محلي منتخب مردم

ي قيد و شرط فعاالن هويت طلب ترك بويژه دانشجويان دربند و افرادي آه در جريان ضمن اينكه خواستار آزادي ب

  . اعتراضات اخير دستگير شده اند مي باشد 

                                                                                                                                                 

  ياشاسين آذربايجان 

                                                                                                                                              

 ياشاسين آزادليق 

 

  .ف شداین بيانيه قبل از اینکه منتشر شود توسط وزارت اطالعات در زنجان توقي: توجه

  

  اسامی تعدادی از آزادشدگان هفتم خرداد در تهران

  ساسان ضحاک •

  )زنجان(خانم مرادی •

  خانم اکرم اسکندریان •
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  .خانم زهره وفائی در تبریز بطور مشروط آزاد شد

  

  توجه  توجه 

در صورت . تاکنون هيچگونه تصميم نهائی برای تجمع در تهران برای روزهای آتی اتخاذ نشده است

يم فعالين آذربایجانی برای تجمع قبال بصورت وسيع از طرف فعالين و دانشجویان اعالم هر گونه تصم

در روزهای حساس و اخير هوشيارانه مواظب هرگونه توطئه های احتمالی شونيسم . خواهد شد

بایستی ضمن درس گرفتن از اقدامات نيروهای امنيتی در مقابل مجلس در روز هفتم خرداد . باشيم

هر گونه عدم همراهی .  احتمالی را با برنامه ریزی دقيقتر و آمادگی کافی انجام دهيمهرگونه تجمع

تورکهای ساکن تهران با دانشجویان در تجمعات بيرون از دانشگاهها هزینه های زیادی متوجه جنبش 

  .دانشجوئی نموده و زمينه سرکوب گسترده آنرا فراهم خواهد نمود

  گله جک بيزیمدیر

  

با تعدادي از نمايندگان مجلس "مجمع دانشگاهيان آذربايجاني" جمعي از اعضاي در جلسه مشترک

  :آذربايجاني مطرح شد

   "کميته پيگيري مطالبات ملت آذربايجان"تشکيل   

هاي در ادامه بحث و تبادل نظر با ارگانها و سازمانهاي ذيربط بخصوص نمايندگان مجلس جهت تحقق خواسته 

اي از نمايندگان مجلس از  بنا به دعوت عده8/3/1385 آذربايجان، روز دوشنبه مورخه بحق و قانوني ملت مظلوم

جهت حضور در جلسه مشترک بين نمايندگان مجلس و اين مجمع، تعداي از " مجمع دانشگاهيان آذربايجاني"

  . در اين جلسه شرکت کردند" مجمع دانشگاهيان آذربايجاني"اعضاي فعال 

در اين ديدار از طرف مجمع دانشگاهيان .  به پايان رسيد17روع شده و در ساعت  ش12اين جلسه از ساعت 

آذربايجاني دکتر حسين سلطاني، دکتر محمد بدلي، مهندس شهرام محمدي، مهندس عبداهللا نظمي و خانم 

  . ژيال محمدخاني حضور داشتند

، خدادادي )نماينده مردم تبريز( دکتر رحماني ،)نماينده مياندوآب(نيا از طرف نمايندگان آذربايجان هم آقايان محبي 

، سيد بهلول )نماينده مردم سلماس(، آقايي )نماينده مردم بوستان آباد(، برزگر )نماينده مردم بناب و ملکان(

، دکتر جهانگير )نماينده اردبيل(، نوعي اقدم )نماينده مردم تبريز(، دکتر فرهنگي )نماينده مردم ميانه(حسيني 

  . حضور داشتند) نماينده کليبر(و فتحي پور ) نماينده اهر(، ديني )ينده مردم اروميهنما(زاده 

در اين ديدار با اشاره به حوادث اخير آذربايجان کليه جوانب مسئله ريشه يابي گرديده و علل و عوامل اين  

آذربايجان در طول سالهاي اهم گفتگوها در ارتباط با انباشت مطالبات بحق ملت . جريانات مورد بررسي قرار گرفت

گذشته و عدم اولويت دادن مسئولين به اين خواسته هاي قانوني و در نهايت پيگيري عميق مسئله از طرف 

برخوردهاي نامتناسب مسئوالن امنيتي " مجمع دانشگاهيان آذربايجاني"همچنين از طرف . نمايندگان مجلس بود

و بازداشت فعاالن فرهنگي، سياسي و اجتماعي آذربايجان و سياسي استانها با تجمعات اعتراض آميز ملت 

. مطرح گرديده و خواستار آزادي بازداشت شدگان و شناسايي و بازخواست عوامل بحران بوجود آمده شدند

نمايندگان حاضر نيز با تأييد خواسته هاي بحق و قانوني ملت قول دادند به منظور اجراي اصول معطل مانده قانون 
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همچنين طرح اوليه . ائه راهکارهايي بمنظور رفع عدم توسعه يافتگي استانهاي آذربايجان تالش کننداساسي و ار

  . از طرف حاضرين مورد قبول قرار گرفت" کميته پيگيری مطالبات ملت آذربايجان"تشکيل 

ست شايان ذکر است نمايندگان آذربايجاني مجلس در حال حاضر طرح استيضاح وزير ارشاد و طرح بازخوا

همچنين جلساتي را با کادر . مسئولين و عوامل حوادث اخير را از طريق وزارت کشور و اطالعات ارائه داده اند

  . دولت از جمله معاونين مربوطه در راستاي تحقق خواسته هاي آذربايجانيان شروع کرده اند

  روابط عمومی مجمع دانشگاهيان آذربايجانی 

10/3/1385   

  : و بدين شرح استمشروح کامل اين گفتگ

دکتر . در اين ديدار ابتدا دکتر بدلي از طرف مجمع، به تبيين نظرات و ديدگاههاي تشکل متبوعه خويش پرداختند 

بدلي ريشه حوادث اخير آذربايجان ناشي از انباشته شدن مطالبات به حق و قانوني ملت آذربايجان دانست و 

آمد مطمئنًا در آينده و در حادثه اي مشابه اين قضيه کاريکاتور اتفاق  اگر اين حوادث امروز هم به وجود نمي :گفت

پس محدود کردن اين اعتراضات به چاپ کاريکاتور ناشي از عدم شناخت روحيات ملت آذربايجان مي . افتادمي

  . باشد

دثه بوده و اکنون امروزه عقالني ترين رويکرد حاکميت برخورد صحيح و قانوني با اين حا: ايشان در ادامه افزودند

 قانون اساسي 19 و 15موقع آن فرا رسيده است که تا با اعطاي حقوق قانوني اين ملت از جمله اجراي اصول 

  . فضا را به سمت آرامش سوق دهد

دکتر بدلي با انتقاد از برخي حرکات و رفتارهاي غيرمدني و خشونت آميز اتفاق افتاده در اين حوادث نهايت تأسف 

اينگونه حرکات مشکوک و غيرمدني به طور : ل متبوع خويش را از اينگونه اعمال نشان داده و گفتندو تأثر تشک

چندين عامل در اين مورد نقش دارد که يکي عدم برخورد . باشديقين کار فعالين صادق و دلسوز اين حرکت نمي

ر مشکوک و خائن به داخل تظاهرات کنندگان بوده و ديگري نفوذ عناصمناسب مسئوالن امنيتي استانها با اعتراض

   .باشد و خواستار برخورد قانوني با مسئوالن مربوطه شدندکنندگان مي

آميز و هاي مسالمتکنندگان در مراسماي شرکتعضو سابق شوراي مرکزي مجمع با اشاره به دستگير فله

وجه بيشتر نمايندگان به مؤکلين احضار و بازداشت غيرقانوني فعالين آذربايجان در شهرهاي مختلف خواستار ت

  . خويش شده و توقف اينگونه برخوردهاي غيرقانوني را خواستار شدند

دکتر محمد بدلي در ادامه با اشاره به اعمال تبعيضات فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در آذربايجان 

 چرا بايد منطقه ما با اين همه .ترين منطقه کشور تبديل شده استامروزه آذربايجان به مهاجر فرست: گفتند

هاي بالقوه معدني و زيرزميني به اين وضع دچار شود و متخصصان اين منطقه مجبور شوند جهت پتانسيل

   . مناطقي چون عسلويه مهاجرت نمايند به کارکردن

 به عنوان يک تشکلي از حرکت ملي –پس از تبين و تشريح ديدگاههاي مجمع دانشگاهيان آذربايجاني  

 نمايندگان به ترتيب به بيان ديدگاها، نظرات و پيشنهادات خويش جهت برخورد با حوادث اخير پرداختند -آذربايجان

   :که چکيده آنها به شرح زير مي باشد
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   )نماينده مردم ملکان(خدادادي    -1  

کنم که کامًال يبنده کامًال با تحليل مطرح شده از طرف آقاي دکتر بدلي موافق هستم و از ايشان تشکر م

هم اکنون الزم است راهکارهاي عملي . موشکافانه اين مسائل را مطرح کردند و از تحليل ايشان استفاده برديم

   .هستم " کميته پيگيري مطالبات ملت آذربايجان"در اين زمينه انجام شود و بنده موافق تشکيل 

   )نماينده مردم تبريز(دکتر رحماني    -2

 ابراز خوشحالي از ديدار با جمعي از قشر دانشگاهي و نخبگان آذربايجان به وجود منابع دکتر رحماني ضمن

-اتفاقا اين از بزرگترين امتيازهاي آذربايجان مي" العاده قوي و متفکر در آذربايجان اشاره کرده و گفتندانساني فوق

ل را کسب کرده و در آن مقاله به نقش نيروي ام مقام اوبنده در اين زمينه کار تحققياتي انجام داده و مقاله. باشد

ام و به نظرم هم اکنون مي توانيم از اين نيروي عظيم در انساني آذربايجان در پيشرفت توسعه منطقه اشاره کرده

تواند بسيار اي ميمطمئن هستم تشكيل چنين آميته. راستاي پيشبرد اهداف توسعه آذربايجان استفاده کنيم

ايشان در . ا استفاده از همكاريهاي نيروهاي انساني خو يش مشكالت آذربايجان را حل نمائيمآارساز باشد آه ب

بنده کامًال مخالف آن :"ادامه با اشاره به لغو سه جلسه کاري به دليل اهميت اين موضوع اشاره کرده و گفتند

 از طرف حزب يا تشکل خاص ديدگاهي هستم که معترضين در آذربايجان را اراذل و اوباش و يا سازماندهي شده

نامند هستم چرا که اگر آنها ارازل و اوباش باشند ما بايد جمع کنيم و برويم که در شهرمان صد هزار ارازل و مي

تواند صحيح باشد چرا که اگر حزب يا خورند به نظر من نميگويند اينها از جائي آب مياوباش داريم و اينکه مي

  .  همه مردم باشد قطعًا تا حاال خيلي کارها کرده بودگروهي ياراي بسيج کردن اين

    

: نماينده مردم تبريز در ادامه با رد وجود ديدگاه عدم پيشرفت آذربايجان در حاکميت جمهوري اسالمي ايران گفتند

ارم اصًال نظام چنين سيستمي وجود ندارد که فالن جا پيشرفت کند و آذربايجان پيشرفت نکند ولي کامًال قبول د"

  : که تاکنون خيلي کوتاهي شده و در حق آذربايجان ظلم شده است و اين کار داليل مختلف دارد

ها کارنامه مثبت خيلي. شما عملکرد وزاء آذربايجاني در کابينه را نگاه کنيد. اولين دليل خود ما آذربايجانيها هستيم -

. راي آذربايجاني بود نيمه تمام ماند و يا اجرا نشدبسياري از طرح هاي آذربايجان که در حوزه تخصصي وز. ندارند

   .پس اولين مشکل خودمان هستيم

   .انجام برخي تندروي ها مانع از پيگيري مطالبات در فضاي آرام مي شود -

. ايشان در ادامه با انتقاد تند از عملکرد روزنامه ايران گفتند در قضاياي اخير بيشترين فشار را ما متحمل شديم  

هم اکنون هم . اصل روزنامه را آوردم به آقاي حداد عادل نشان دادم و قضيه را از طريق مجلس پيگيري نموديممن 

از . طرح استيضاح وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي آماده شده است فردا در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد

ما جلسات مختلف . جلس بيايد و پاسخ دهدايم تا به مايم و درخواست کردهوزير کشور و وزير اطالعات سوال کرده

ايم و دنبال اين قضايا هستيم که اين کارها هم وظيفه علني، غيرعلني، رسمي و غيررسمي تشکيل داده

   .دانيمانساني خود و هم وظيفه نمايندگي خود مي
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ي براي دفاع نداريم ولي تا به امروز چيز:"دکتر رحماني در ادامه با اشاره وضعيت اقتصادي فعلي آذربايجان گفتند 

کارهاي زيربنايي زيادي انجام شده است و در .دهم آينده درخشاني در انتظار آذربايجان استبه شما نويد مي

   .آينده اي نزديک جواب خواهد داد

   )نماينده مردم تبريز(دکتر فرهنگي   -3 

ا مبني بر بستر حرکت و اعمال بي هاي شمبنده گفته:"دکتر فرهنگي با اشاره به سخنان دکتر بدلي گفتند.

ها در حق آذربايجان را قبول دارم ولي شما مسائلي را مطرح نکرديد و من به چند مورد از آنها اشاره مي مهري

  . کنم

ما از . اي قصد دارند اين حرکت را به سمت تجزيه طلبي سوق دهندسوء استفاده از اين حرکت مردمي، عده    -

   يمخيلي چيز ها خبر دار

وظيفه شما تحليل و آسيب شناسي اين حرکت مي باشد که بايد نقاط ضعف، قوت، ايراد و اشکال آن مشخص    -

   .شود

 عملکرد برخي افراد داخل  بلکه. قطعا سايتهاي خارجي و يک کانال تلويزيوني به تنهائي نمي تواند تاثير گذار باشد  -

  هم در اين زمينه مهم مي باشد 

   ...اينکه در چه کنگره اي شرکت مي کنند و . هاي برخي افراد مشکوک استرفت و آمد   -

بينيد لطفا گذاري در آذربايجان را ميايشان در ادامه گفتند چطور شما پايين بودن ميزان مشارکت و عدم سرمايه

سته يکي قبول اگر از صدها خوا". چوخ يئمک بيزي آز يئمکدن ده قويار" سپس گفتند. تجزيه طلبي را هم ببينيد

ايشان هم همانند نمايندگان . شودشد نگوئيد چرا فقط يکي، همين يکي را هم قبول کنيد تا بعد ببينيم چه مي

ها نسبت داد و با بيان اينکه ديروز در رأي گيري مجلس نماينده ترک قبلي خيلي از مشکالت به خود آذربايجاني

يسه راه يابد و دوستان خودمان کم لطفي کردند و گرنه ايشان زبان با اندکي اختالف رأي نتوانست به هيات رئ

  . توانستيم کارهاي خود را پيش ببريمهيئت رئيسه نشسته بود و ما هم مي االن در جايگاه

علت ديگر عقب ماندگي آذربايجان ناشي از ضعف مديريت است شما نبايد از مدير ضعيف انتظار معجزه داشته 

 ميليارد دالر بودجه گرفته بوديم که در پايان سال متوجه 36ودند پارسال براي مترو تبريز باشد و در اين زمينه افز

 ميليارد تومان آن را پس بدهند و ما پيگير شدم و نگذاشتيم اين 20خواهند شديم بخاطر عدم مديريت صحيح مي

ک ملي جلسه داشتيم و تضمين  اسفندماه با بان26روز .  ميليارد ديگر هم اضافه گرفتيم10عمل اتفاق بيفتد و 

اين . داديم تا اوايل سال جديد صورتحساب آن را به بانک ارائه دهيم ولي تا به امروز اين کار اتفاق نيافتاده است

 ميليارد 20 ميليارد خود را خرج کرده و 36باشد اين در حالي بود که مشهد بخاطر مديريت ضعيف در آذربايجان مي

  . کرد چرا ما نبايد همانند مشهد عمل کنيمهم اضافه گرفته و خرج 

اگر حرکت امروز را به جاي فرصتها به تهديدهاي باالتر . ها را ببينيددر ضمن از شما خواهش دارم تمام واقعيت

  . سوق دهيم هيچ گاه پيشرفت نخواهيم کرد



 226                                                              ويژه نامه جنبش دانشجوئی آذربايجان و بحران کاريکاتور 

ن مشکوک بود و ما هم دنبالش در ادامه ايشان با اشاره به اقدام موهن روزنامه ايران گفتند قضيه روزنامه ايرا 

مربوطه هيچ  باشد ولي سطح مطلبهستيم جالب اينکه اين ويژه نامه که براي کودک و نوجوان انتشار مي

  . کودک و نوجوان نداشت  با  تناسبي

 15هم اکنون دنبال تأسيس فرهنگستان زبان و ادبيات آذربايجاني هستيم و درصدد هستيم تا زمينه اجراي اصل 

  . د کنيمرا ايجا

   )نماينده مردم اهر(ديني   -4   

دارم و اميدوارم با تشكيل اين اي ابراز ميمن هم خوشحالي خويش را از ديدار با اين جمع و تشكيل چنين آميته

  . آميته بتوانيم با همفكري و همكاري ملت و نمايندگان به حل مشكالت منطقه آمك آنيم

هاي ما در چارچوبي بايد دقت آنيم آه خواسته:"يتي ترآان در ايران گفتند نماينده اهر با اشاره به اآثريت جمع

   ."هاي اصلي ما به حاشيه برودباشد آه ما در مملكت در اآثريت هستيم و نگذاريم خواسته

هاي مطرح شده عدم هستند و هيچ گاه از عدم به برخي خواسته: "ها افزودندايشان با اشاره به برخي تندوري

  ." هاي خويش دقت بيشتر به خرج دهيمرسند پس در طرح خواستهيهستي نم

. اي مواجه شدممن در اين سفر با مسائل تكان دهنده:"آقاي ديني با اشاره به سفر اخير خود به شهر يزد گفتند

آنند و رئيس شوراي شهر يزد گذار هستند در يزد زندگي مي نفر آذربايجاني آه عمدتًا سرمايه5000در يزد 

ما بايد ابتدا امنيت . گذار ما به شهر يزد برودچرا بايد فضا را آنقدر تنگ آنيم آه سرمايه. باشدآذربايجاني مي

. آميز درخواست نمائيم هاي قانوني و منطقي خويش را مسالمتگذاري در آذربايجان ايحاد آنيم و خواستهسرمايه

    را اجرا آرد؟15ن اصل بتوا... آتش زدن به بانك و  ايد آه با در آجا ديده

   )نماينده مردم آليبر(فتحي پور   -5

ايم بنده هم با تشكيل آميته موافق هستم ولي نكاتي آه بايد عرض آنم اين است آه متأسفانه ما عادت آرده

الف بنده آامًال با برخوردهاي امنيتي و نظامي انجام شده در استان مخ. ابتدا هزينه دهيم بعد جلوي آن را بگيريم

   .آنمهستم و آنها را رد مي

آنم فقط با توجه به اينكه دوستان خيلي از مسائل را مطرح آردند من آنها را تكرار نمي:"ايشان در ادامه افزودند

. ايد اشاره آنمخواهم به اين بند از تحليل تان آه خواستار به رسميت شناخته شدن مراسم قلعه بابك شدهمي

متأسفانه چند سالي است به خاطر مراسم . مند هستمها گاليهردم آليبر جدا از خيليمن به عنوان نماينده م

اند و هر مسافري آه از اهر به سمت آليبر خارج ميشود در ايست قالعه بابك اين منطقه را به شدت امنيتي آرده

.  مردم هم امنيت نداردگردد و توريستها در اين منطقه امنيت ندارند و حتي خودبازرسي اهر آامًال تفتيش مي

.  هفته منطقه آامًال نظامي مي شود و مردم منطقه آلي خسارت ديده اند2همچنين از اوايل تيرماه به مدت 

   اينها را بايد چه آسي پرداخت آند؟

   )نماينده مردم اروميه(دآتر جهانگيرزاده    -6
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اي مرا دعوت از انتخابات مجلس هفتم در اروميه عدهدو روز قبل . اي آغاز آنماجازه دهيد بنده صحبتم را با خاطره 

-اي طوري صحبت ميدر آنجا عده. آردند تا در جمع آنها حضور پيدا آنم و پيرامون مسائل انتخابات صحبت شود

عزيزان من لطفًا به زبان مردم منطقه . داديدشدم و انگار راديو باآو را گوش ميآردند آه من اصًال متوجه نمي

   .يد تا مردم هم حرفهاي شما را متوجه شوندصحبت آن

هاي طرف را مالك قرار دانيم فعاليتما نمي: "مورد در حرآت گفتندهاي بيايشان به اشاره انجام برخي تندروي

آند؟ من خودم آه هيچ ادعائي ندارم با فرزندم دهيم و يا اينكه با فرزندان خويش به زبان فارسي صحبت مي

 ولي عده اي از دوستان عمدتًا تندرو شما وجود دارند آه عليرغم عملكرد افراطي با ترآي صحبت مي آنم

  . توانيم با چه استداللي استفرزندان خويش فارسي صحبت مي آنند و ما نمي

اشتباه  ها راما آدم:"دآتر جهانگيرزاده در ادامه با اشاره به انجام رايزني جهت حل مشكالت آذربايجان گفتند

بطور . خواهيد آاري انجام شده و يا اصلي اجرا گردد از جائي شروع آنيد آه به نتيجه برسيداگر مي. مايگرفته

مثال اگر طرحي را نمانيده الف مطرح آند رأي نخواهد آورد ولي اگر نماينده ب مطرح آند رأي خواهد آورد پس 

  . شما با نماينده ب وارد رايزني و مذاآرات شويد

توانم من نمي. ايمما بدون آودتا و خونريزي آشور را گرفته: " پراآندگي ترآان در آشور افزودندايشان با اشاره با

   ."از ذهنم خارج آنم آه دشمن پشت اين برنامه ها نباشد و در اين قضايا نقش نداشته باشد

حور عدم توسعه اصلي ترين م:"همچنين ايشان با انتقاد از فضاي امنيتي ايجاد شده در غرب آذربايجان گفتند

اگر پولي آه جمهوري اسالمي جهت تامين امنيت منطقه .آذربايجان عدم وجود امنيت سرمايه گذاري مي باشد

  . غرب آذربايجان خرج آرده را جهت عمران و آباداني آنجا خرج مي آرد امروز هيچ مشكلي نداشتيم

   )نماينده مردم اردبيل(نوعي اقدام   -7

 به عنوان يك ترك اذربايجاني آه دو بردار دانشجوي شهيد خويش را در يك روز دفن آرده نماينده مردم اردبيل من

  . ام در چارچوب قانون اساسي و جمهوري اسالمي در خدمتتان هستم

نماينده بي غيرت " بهارستان هفتم خرداد مبني بر   ايشان با اشاره به شعار تجمع آنندگان مقابل ايستگاه مترو

نمي دانم منظور چه آساني بود ولي اين را بايد بگويم آه هيج آس نيست آه غيرت :"فتندگ" استعفا استعفا

نداشته باشد و هر آسي هم عكس العمل نشان داده و خواهد داد بطوريكه هم اآنون طرح استيضاح وزير ارشاد 

بايد طوري .  استها متفاوتفردا در صحن مجلس قرائت خواهيم آرد ولي بدانيد آه سليقه. را تهيه آرده ايم

  .حرآت آنيم آه خارج ار خط قرمز نباشد

  ديدار جمعي از فعالين حرکت ملي آذربايجان با معاون حقوقي رئيس جمهور   
  

با " مجمع دانشگاهيان آذربايجاني" مهندس صرافي و جمعي از اعضاي 9/3/1385روز سه شنبه مورخه 
  . و گفتگو کردندمعاون حقوقي و امور پارلماني رياست جمهوري ديدار

با اشاره به حوادث اخير آذربايجان از مهندس حجه االسالم والمسلمين سيد احمد موسوي در اين ديدار 
صرافي خواستند که به عنوان يک فعال آذربايجاني و کسي که در بطن حوادث تبريز قرار داشت علل وقوع چنين 

  .بيان نمايندحادثه و راهکارهاي عملي براي جلوگيري از تکرار آن را 
: مدير مسئول ماهنامه ديلماج با اشاره به سابقه تاريخي وجود تفکرات شوونيستي در کشور ايران گفتند

همزمان با روي کار آمدن حکومت پهلوي سياست يکسان سازي ملي و قومي در کشور آغاز گرديد و اين "
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يگر اقوام و ملل ايراني از سياستهاي اعمالي امروزه آذربايجان بسان د. سياست تا به امروز ادامه داشته و دارد
برد ولي تفاوتي که آذربايجان با ديگر اقوام و ملل ايراني دارد و سياسي رنج مي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي 

داند و باشد که آذربايجان به لحاظ تاريخي و تمدن از همه قسمتهاي ايران سر بوده و خود را يک ملت مياين مي
  . با آذربايجان در شان آذربايجان برخورد شودانتظار دارد

سازي سيستم اداري و فرهنگي مهندس صرافي با اشاره به وضعيت فرهنگي حاکم بر کشور، خواستار پاک
  . کشور از تفکرات شوونسيتي شده و تقاضاي انجام انقالب فرهنگي در اين خصوص کردند

آن موقع انقالب فرهنگي با شرايط خاص خودش انجام : "تندايشان با اشاره به انقالب فرهنگي اوايل انقالب گف
شد و با نتايج آن هم کاري نداريم ولي امروزه بايد يک انقالب فرهنگي ديگر در جهت از بين بردن تفکرات 

  ."شوونيستي در کشور انجام شود
-ترين خواستهعمده و تاسيس فرهنگستان زبان و ادبيات ترکي آذربايجاني را از 15مهندس صرافي اجراي اصل 

  .هاي آذربايجانيها دانست و خواستار تسريع در اجراي آن شدند
 در ارتباط با حوادث اخير "مجمع دانشگاهيان آذربايجاني"در ادامه دکتر بدلي به تبيين و تشريح ديدگاههاي  

عالين فرهنگي و امروزه حاکميت ف: "دکتر بدلي ضمن تأييد صحبت هاي مهندس صرافي گفتند. آذربايجان پرداخت
تواند اين بحران را کند با اينگونه اعمال ميمطبوعاتي آذربايجان را احضار، دستگير و بازداشت مينمايد و فکر مي

  .باشدهاي به حق ملت آذربايجان ميدر حالي که مهار اين بحران نيازمند تدبير و تأمين خواسته. مهار کند
آذربايجاني خواستار آزادي دستگير شدگان اخير شده و به نقش عضو سابق شوراي مرکزي مجمع دانشگاهيان 

صدا و سيما در تحقير و تمسخر اقوام و ملل ايراني اشاره کرده و از معاون رئيس جمهوري خواستند تا با طرح در 
هاي خويش به خصوص برنامه کودک و جلسه هيات دولت، به شبکه هاي استاني اجازه داده شود اکثر برنامه

ايشان همچنين با بيان اين مطلب که مطالبات ملت آذربايجان در . ن را به زبان هر قوم و ملت پخش نمايدنوجوا
بوده، ابراز کردند متأسفانه )  قانون اساسي48 و 19، 15مواد (چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

-  برخورد کرده و مسائلي همچون تجزيهدولتمردان جمهوري اسالمي ايران همواره با ديد امنيتي با اين موضوع
دکتر بدلي اظهار کرد که وجود . هاي بحق ملت آذربايجان قرار داده اندترکيسم را در سر راه خواستهطلبي و پان

چنين تفکري باعث عدم توسعه متناسب استانهاي آذربايجان شده و پيشرفت چشمگير ساير استانهاي مرکزي 
آقاي هاشمي و آقاي خاتمي و وجود ديد امنيتي در دولتهاي ايشان، عقب در طول دوران رياست جمهوري 

وي از معاون رياست جمهوري . ماندگي همه جانبه استانهاي مرزي بخصوص آذربايجان را سبب شده است
درخواست کرد که با طرح اين مسائل بسيار مهم در هيئت دولت، ديدگاه مسئولين نظام در اين ارتباط را تغيير 

کفايتي مسئولين استانهاي آذربايجان را در حوادث اخير ابراز داشته و  دکتر بدلي در پايان اظهارات خود بي.دهند
همچنين ايشان ادامه ارتباط بيشتر بين فعالين . خواستار برکناري اين مسئولين از سمتهاي خودشان شدند

  . بايجان را خواستار شدندحرکت با مسئوالن را در جهت روشنگري در ارتباط با مطالبات ملت آذر
اينگونه ديدارها انگيزه ما را جهت : "حجه االسالم والمسلمين موسوي با ابراز خوشحالي از اين ديدار گفتند

فردا در جلسه : "ايشان با اشاره به جلسه دهم خرداد هيات دولت گفتند." پيگيري مطالبات شما باالمي برد
 ."يشنهادات و راهکارهاي شما را به سمع هيات دولت مي رسانمهيات دولت اين موارد را بيان کرده و پ

معاون حقوقي و امور پارلماني رئيس جمهور با اشاره به تصميم اشتباه برخي مسئولين محلي در برخورد با اين 
قضايا قول دادند با انجام سفرهاي استاني مقامات مختلف کشور به آذربايجان ريشه اين مسائل روشن شده و با 

  .ببين و محرکين اين حوادث برخورد گرددمس
ها براي فشار به دولت جمهوري  در مورد استفاده ار قوميتC.I.Aهاي علني سايت ايشان با اشاره به برنامه

ها نسبت داد ولي بايد آگاه باشيم که دشمن در توان تمام وقايع به خارجيالبته نمي: "اسالمي ايران گفتند
بطوريکه امروزه در سايت سازمان سيا بصورت واضح و . ر حرکت سوء استفاده نمايدکمين نشسته است تا از ه

  ."ريزي اين سازمان براي فشار آوردن به ايران آورده شده استروشن برنامه
ايشان از حاضرين خواستند تا با التيام دادن به مردم، بستر را براي پيگيري مطالبات ملت از طريق راههاي 

وي گفت به مردم التيالم دهيد و به مسئولين مشکالت را بگوئيد ولي نبايد با آرام شدن . ه کنندآميز آمادمسالمت
فضا مسئوالن به خواب بروند چرا که اگر اين مطالبات امروز برآورده نشود فردا دوباره به بحران ديگري تبديل خواهد 

 کشور ابراز داشته و بيان کردند که دولت ايشان همچنين تصميم دولت حاضر را براي اجراي عدالت واقعي در. شد
  .باشددکتر احمدي نژاد در پي توسعه مناطق محروم و توسعه همه جانبه و متناسب همه استانهاي کشور مي

الزم به ذکر است که حاج آقا موسوي سه دوره نمايندگي مردم اهواز در مجلس شوراي اسالمي را به عهده 
، دکتر حسين سلطاني، دکتر محمد بدلي مشاهير، مهندس ن آذربايجانيمجمع دانشگاهياداشتند و از طرف 

  . عبداهللا نظمي، مهندس وحيد شير محمدي و روح اهللا عباسيان در اين ديدار شرکت داشتند
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  روابط عمومي مجمع دانشگاهيان آذربايجاني

9/3/1385  
  
  
 

 اطالعيه
هاي متعدد مبني بر انجام ها و اطالعيه اعالميهرساند که در پي پخشبه استحضار ملت شريف آذربايجان مي

آميز عليه اهانت روزنامه ايران و سياستهاي شونيستي و عدم اعطاي حقوق ملي گردهمايي و تظاهرات اعتراض
مبني بر اخذ » مجمع دانشگايهان آذربايجاني« درخواستها و تماسهاي متعددي با , و انساني ملت آذربايجان
رساند مجمع در شرايط فعلي وص صورت گرفته است که به اطالع عموم ملت آذربايجان مينظر مجمع در اين خص

داند و ضمن احترام به احساسات پاک انجام اعتراضات و تظاهرات خياباني را به صالح حرکت ملي آذربايجان نمي
از همگان , تدار شده اسدستگيري و زخمي شدن عده کثيري از هموطنان جريحه, عزيزان که در پي شهادت

اقدامات و امکانات خود را در جهت رساندن صداي اعتراض ملت آذربايجان به گوشهاي , خواهد با حفظ وحدتمي
  . سناريوي نوشته شده ناکام بماند... شنوا بسيج نمايند تا انشاءا

  روابط عمومي مجمع دانشگاهيان آذربايجاني
10/3/1385  

  
  

 ) 9/3/1385    (-   3بيانيه شماره 
  ) اورميه(جمعي از مطبوعاتيان، فرهنگيان، دانشجويان و فعالين حرآت ملي آذربايجان 

    
                    ملت آگاه آذربايجان؛

  : مردم شريف اورميه    
 چنانكه مستحضر هستيد، آذربايجان روزهاي سخت و در عين حال حساسي را پشت سر مي  

سترگ ملي برگ هاي زريني را بر تاريخ ملت فرزندان قهرمان آذربايجان در مبازره مقدس و . گذارد
در اين مبارزه ملي ملت آذربايجان همچون گذشته جان تعدادي از فرزندانش را بي . آذربايجان افزودند

  .  منت و بي محابا در راه دفاع از آزادي ، هويت و فرهنگ ملي خود فدا نمود
عميقي بوده و هر يك از اين تحوالت نشان  تا به امروز آذربايجان شاهد تحوالت 1385 ارديبهشت 22از 

اعتراضات مدني در واآنش به اهانت سياه . از روحيه باالي ملي و شعور عميق ملت آذربايجان دارد
ولي گوشهاي سنگين . نامه ايران ابتدا در دانشگاهها و توسط فرزندان جسور اين سرزمين آغاز شد

تداوم بي تفاوتي هاي مسئولين بر آتش خشم . يدتماميت خواهان در روزهاي اول اعتراضات را نشن
ملت آذربايجان افزود و اعتراضات به داخل شهرها و بطن اجتماع آشيده شد و ملت با متانت تاريخي 

ولي متاسفانه عوامل و . خود و مدنيت بي مثالش براي رساندن صداي اعتراضات خود به پا خاست
ضات از قوه قهريه استفاده آرده و درمقابل اعتراضات عناصر مسوول به جاي پاسخگويي به اين اعترا

در . آامال دموآراتيك و به دور از خشونت ملت آذربايجان با اسلحه، باتوم و گاز اشك آور به ميدان آمدند
اين ميان بعضي از عناصر مشكوك با دستورات قبلي براي انحراف حرآت و آماده نمودن زمينه هاي 

بر اساس اسناد و مدارك موجود آه در صورت ضرورت . ريبات عمدي زدندسرآوب اعتراضات دست به تخ
افشا خواهد شد ، اين عناصر مشكوك هدفي جز ضربه زدن به حرآت ملي آذربايجان و بدنام آردن آن 

  . نداشتند
با اينكه در طول حوادث اخير فعالين ملي آذربايجان با امكانات محدود حرآت ملي آذربايجان را از 

ت مشكوك و مخرب مبرا دانسته و بارها بر آن تاآيد آردند ولي عوامل سرآوب آه منتظر چنين اقدامال
فرصتهايي بودند به بهانه دفاع از امنيت جامعه با سالحهاي آتشين خود بر روي مردم بي دفاع شليك 

  . آرده و تعدادي از بهترين فرزندان آذربايجان را به شهادت رسانيدند
و مسوولين اين حوادث متذآر شد آه نمي توانند با آتش سالحهاي خود صداي اما بايد به عوامل 

اعتراض ملت آذربايجان را خاموش آنند و بايد دانست آه راز بقا و زنده بودن آذربايجان و آذربايجاني در 
  .     اين اعتراضات نهفته است

ملي آذربايجان، تبريك ما ضمن محكوم آردن برخي تحريكات صورت گرفته براي بدنام آردن حرآت 
پيروزي ملت و گراميدشات ياد شهدا آه تبلور شرف و آزاديخواهي يك ملت است، اعالم مي داريم آه 

اصرار بر خواسته هاي ملي و . تا رسيدن به خواسته هاي ملي و قانوني خود از پاي نخواهيم نشست
بديهي است آه . ربايجان استتداوم اعتراضات مدني به دور از اغتشاش و التهاب حق مسلم ملت آذ

بي توجهي به اين خواسته از سوي مسوولين بستر آغاز اعتراضات به شكلي گسترده را فراهم 
ما اعالم مي داريم آه ملت و فعالين حرآت ملي آذربايجان به دقت مسايل و رويدادها را . خواهد آرد
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ايجان را بدين شرح اعالم مي در اين برهه حساس بعضي از خواسته هاي ملي آذرب. زير چشم دارد
  : داريم

   عذر خواهي رسمي آقاي احمدي نژاد به عنوان رئيس دولت و مسوول اول ارگان دولت -1
 برآناري آقاي صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي از سوي رئيس جمهور و يا استعفاي -2

   ايشان
ايندگان ترك مجلس شوراي اسالمي  تشكيل آميته حقيقت ياب متشكل از فعالين حرآت ملي، نم-3

   .و عوامل ذيصالح قضايي
 تعجيل در اعالم زبان تورآي به عنوان يكي از زبانهاي رسمي آشور و تدريس آن در تمامي مقاطع -4

  تحصيلي    
 قرار گرفتن آشته شدگان اعتراضات اخير در ليست شهدا، دلجويي از بازماندگان و برخورداري -5

   از مزاياي قانونيخانواده هاي شهدا 
 تشكيل دادگاههاي صالحه براي شناسايي ، معرفي و مجازات عاملين برخوردهاي خشونت آميز با -6

   ملت آذربايجان
    آزادي بي قيد و شرط بازداشت شدگان حوادث اخير-7
 به رسميت شناختن مراسم ساالنه قلعه بابك به عنوان همايش ملي هويت خواهي ملت -8

    تيرماه برگزار خواهد شد 9 و 8امسال در روزهاي آذربايجان آه 
   رفع توقيف از نشريات دانشجويي و استاني -9

گيرد؟دستگيري گسترده فعاالن حرآت براي چه منظوري صورت مي  

خيزش عظيم ملت آذربايجان و تـأثير شـگرف آن در معـادالت سياسـي ايـران بـر هـيچ آـسي پوشـيده                         
ش چندين ساله فرهنگي، سياسـي و اجتمـاعي فعـاالن حرآـت             اگرچه اين حرآت محصول تال    . نيست

  . بيني نبودالعمل مردم بر هيچ آسي من جمله اين فعاالن قابل پيشملي آذربايجان است، ولي عكس

گـردد، ولـي ايـن قيـام        اعتراض مردم اگرچه از سوي ابلهان به معناي اعتـراض بـه آاريكـاتور اعـالم مـي                 
آميزي است آه در طول نه دهه بر ملت هايي شونيستي و تبعيضعمومي به خاطر اعتراض به سياست 

  . آذربايجان از سوي حاآميتها اعمال شده است

. در طول اين اعتراضات و پس از فروآش نسبي آن، شاهد دستگيري گسترده فعـاالن حرآـت هـستيم                  
 بـوده و  اين دستگيريها اگرچه ناشي از سردرگمي و توحش عمال شونيـسم و خائنـان ملـت آذربايجـان        

بيني نيز بود، ولي اين مسئله براي اجراي نمايشي است آه بـر همـه مـا فـرض اسـت آنـرا                       قابل پيش 
  : افشاء نماييم

   : سناريو 

   . ظرف چند روز آينده دامنه دستگيريها تكميل خواهد شد و اآثر فعاالن حرآت را شامل خواهد شد  -1

ل، آذربايجــان شــرقي، آذربايجــان غربــي و رؤســاي   همــانطوري آــه در روزهــاي گذشــته اســتاندار اردبيــ -2
ايـن موضـوع و جريـان از خـارج     : اعالم آردنـد ... دادگستري آذربايجان شرقي و آل آشور، وزير آشور و    

شود ، سعي حاآميت به مانند سه دهه گذشته اين است آه همـه چيـز را بـه خـارج ربـط                       هدايت مي 
در صدا و سيماي ايران ظاهر خواهند شد و وابـستگي خـود   اي از اينرو در طول چند روز آينده عده     . دهد

 در تبريـز، بـه      چپاي از فعاالن جريان     با توجه به دستگيري عده    . را به عناصر خارجي اعالم خواهند آرد      
   .احتمال زياد اين افراد بازيگر اين قسمت از سناريو خواهند بود

اهـد شـد آـه نـشانگر دريافـت مبـالغي از خـارج         در طي چند روز آينده مدارك و اسـنادي نمـايش داده خو           -3
   ).بنا به مصلحت از اعالم نام نفراتي آه اين قسمت از نمايش را اجرا خواهند آرد، معذوريم(خواهد بود

پسند اخالقي اي نمايش داده خواهند شد آه داراي سوابق به ظاهر محكمه      در قسمتي از سناريو، عده     -4
از سناريو آه در آغاز اعتراضات از سوي سـايت شـمس تبريـز اعـالم                در اين بين، قسمتي     . خواهند بود 

اي از حرآـت بطـور موذيانـه بـه ايـن مـسائل مـرتبط                گرديد، تكميل خواهد شـد و نفـرات شـناخته شـده           
  . خواهند شد

 تعدادي از دستگيرشدگان معرفي خواهند شد آه سابقه سرقت، دزدي و آيفري دارنـد تـا نـشان دهنـد          -5
   .ين افرادي هستندمعترضان اين چن
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  بيانيه سازمان ادوار تحکيم پيرامون حوادث اخير آذربایجان

   اردبيل و شعبه هاي موقت آذربایجان شرقی، زنجان 

در روزنامه ایران  آذربایجان در پی چاپ کاریکاتور توهين آميز حوادث اخير در شهرهای بزرگ و کوچک
اثر بی توجهی سياست  طلب آذربایجان بود که درو فعاالن مدنی هویت  فریاد اعتراض هموطنان ترک
ابتدایی و اوليه آنها در  تکثر قومی و مذهبی و به رسميت نشناختن حقوق گذاران حکومتی به تنوع و

 . طعم تلخ تبعيض و تحقير را چشيده اند طول دهه های اخير
 

بی  تی و غير دولتی وخبری و تحليلی رسانه های دول بزرگی حادثه این بار به حدی بود که بایکوت
اعتراض  خبری تاثيری در کاستن از واقعيت نداشت و توجهی محافل روشن فکری و اکثر رسانه های

سياسی و  حاکميت و مجریان قانون بلکه کنشگران سپهر های گسترده مردم نه تنها سياست های
های   راهپيماییاعتراضات و. را نيز به چالش طلبيد  پرچم داران دمکراسی خواهی و حقوق بشر

که در کنار  – قانون اساسی بر آزاد بودن آن صحه می گذارد  که–گسترده و آرام شهروندان آذربایجان 
همچنين به  ریشه یابی و عذر خواهی مقامات عاليه مسئول و اعتراض به چاپ کاریکاتور خواستار

مادری و  به زبانو قومی از طریق رسمی کردن تحصيل  رسميت شناختن تکثر فرهنگی ، مذهبی
دخالت و بی  در ایران نيز بودند ، در برخی از شهرها با اعاده حقوق تمام اقوام و مذاهب موجود

منجر به  به خشونت کشيده شد و افزایش خشونت متاسفانه کفایتی نيروهای انتظامی و امنيتی
ين آسيب دیدن همچن هموطنانمان در شهر های مختلف آذربایجان و کشته و زخمی شدن تعدادی از

   : اماکن عمومی شد لذا

سرکوب اعتراضات و توسل به قوه قهریه از  ضمن اعتراض شدید به نقض آشکار حقوق بشر در -1
توسل به خشونت عریان و پنهان و تحدید و  مسئولين امنيتی و انتظامی هشدار می دهيم که سوی
واهد گشود بلکه با تعميق بيش از را نخ و بازداشت های گسترده نه تنها گره مسائل قومی ارعاب
به شکل خطرناک تر در آینده خواهد شد که  شکافهای قومی موجب بروز و تکثير چنين حوادثی پيش
 "حل مساله صرفا. عمومی وارد خواهد ساخت  جبران ناپذیری را به منافع ملی و همبستگی عواقب

 بازبينی سياست های ناکارامد و غلطایران و  گرو تدبير و واقع بينی در مورد مسائل قومی در در
   . اصول چهارده و پانزده قانون اساسی می باشد گذشته و پذیرش مطالبات به حق و دمکراتيک نظير

بی  آمده ، پيشنهاد می کنيم یک کميته حقيقت یاب برای کاستن از التهابات و تنش های بوجود -2
 یران تشکيل شده و با بررسی عوامل وبشر در ا طرف متشکل از نهادهای مدنی و فعاالن حقوق
اردبيل  در شهر های تبریز ، اروميه ، نقده ، "خصوصا عناصر دخيل در خشونت های غير انسانی اخير

نتيجه  چنين حوادث تلخی شده است ، رسيدگی نموده و به تخلفات پيش آمده که منجر به وقوع
   . عمومی قرار دهند بررسی های خود را در اختيار افکار

مدعی دمکراسی خواهی و حقوق بشر متذکر می  به نخبگان ، روشن فکران و فعاالن سياسی -3
مبتال به قومی و مذهبی کشتی طوفان زده  که دامن برچيدن و ساحل نشينی در قبال مسائل شویم

 خالی واقعيت های بدیهی جامعه متکثر ایران ، شانه موریانه خورده جامعه ایران و نادیده انگاشتن و
و قضاوت های  باشد که الجرم منجر به مواجهه آنان با سواالت کردن از زیر بار مسئوليت اجتماعی می

مسئوالنه و  رفتار غير. آینده و وجدان های بيدار خواهد شد  بنيان کن و اندیشه سوز نسل های
ح طلبی و صل حامالن و پيشقراوالن جامعه مدنی ، حقوق بشر ، سکوت تامل برانگيز داعيه داران ،
قرون وسطایی با  حوادثی و نظير آن از جمله رفتار غير انسانی و دمکراسی خواهی در قبال چنين
ایست که گویی در  بيخ گوش منادیان دین داری و مسلمانی به گونه دراویش نعمت الهی آن هم در

   ؟!ه است اشاراتی نرفت برخورداری از حقوق قومی ، زبانی و مذهبی هيچ منشور حقوق بشر به حق

آميز  که ضمن حفظ آرامش و پيگيری مدنی و مسالمت مصرانه از هم ميهنان ترک زبان می خواهيم -4
 که زمينه ساز تشدید خشونت و ایجاد شکاف و مطالبات خویش ، از هر گونه اقدام و سخنی

   . حساسيت های فرهنگی و زبانی شود ، بپرهيزند

انحراف از مساله  بازداشت روزنامه نگاران تالشی است برای معتقدیم که توقيف روزنامه ایران و -5
تاکيد بر خطای فاحش انجام گرفته در  آزادیخواهی خواستار آن نيست بنابراین با اصلی که هيچ انسان

آزادی  و " ایران " آن ، خواستار رفع توقيف ایران و لزوم جبران خسارت های معنوی ناشی از روزنامه
   . باشيم  حوادث اخير میتمامي بازداشت شدگان
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 سازمان دانش اموختگان ايران اسالمي
 (ادوارتحكيم وحدت)

 واردبيل هاي موقت آذربايجان شرقي،زنجان شعبه
8/3/85   

.در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار شد"بررسي حوادث اخير آذربايجان"همايش   
  

بررسـي حـوادث   "گاه علـم و صـنعت ايـران همـايش     دانشجويان آذربايجاني دانش 10/3/1385روز چهارشنبه مورخه    
  .را با حضور جمع کثيري از دانشجويان و برخي فعالين حرکت ملي آذربايجان بررسي کردند" اخير آذربايجان

در اين برنامه بعد از تالوت قرآن و پخش سرود ملي جمهوري اسالمي ايران،کليب شعر خواني دختر خردسالي در 
سـپس  .ان مادري در شكل گيري هويت،پخش گرديد که به شدت مورد استقبال قرار گفت           مورد اهميت و جايگاه زب    

علي اضغر محمد زاده از طرف هيات برگزاري اين همايش، پشت تريبون قرار گرفته و ضـمن خـوش آمـد گـوئي بـه                         
فله اي  ما مي خواستيم جهت اعتراض به سرکوب قيام ملي آذربايجان و دستگيري             :"مهمانان و دانشجويان گفتند   

 مـدير مـسئول نـشريه       -فعالين حرکت ملي بخصوص دوست همکالسـي و همکارمـان مهنـدس فرشـاد فرشـيدفر               
 - خـرداد 15 در مقابـل سـاختمان      30/11 ميتيـگ اعتـراض آميـزي امـروز سـاعت            -ايشيق در دانشگاه علم و صـنعت      

ات پـس از احـضار چنـد تـن از          برگزار کنيم که ديشب در آخرين لحض       –ساختمان معاوت فرهنگي و امور فوق برنامه        
برگزارکنندگان متينگ فوق به جلسه شوراي فرهنگي دانشگاه ، و پس از ساعتها گفتگو و تبادل نظرو در نهايت با                    

   .صالحديد مسئولين دانشگاه، قرار اين ميتينگ فوق به اين همايش تغير يابد
اشـاره بـه عـدم تـشکيل ميتينـگ         مهنـدس صـرافي بـا       . سپس مهندس عليرضا صرافي پـشت تريبـون قـرار گرفـت           

بنـده جهـت سـخنراني در ميتينـگ     :"آذربايجاني ها در مقابل مجلس شوراي اسالمي در هفـتم خـرداد مـاه گفتنـد            
مقابل مجلـس شـوراي اسـالمي متنـي را آمـاده کـرده بـودم کـه بـه دليـل عـدم تـشکيل ميتينـگ فـوق بـه خـاطر                   

ينجا الزم مي دانم متن فوق الـذکر را از ايـن تريبـون قرائـت                برخوردهاي امنيتي نيروهاي اطالعاتي و انتظامي، در ا       
   .نمايم و به گوش نمايندگان و مسئولين برسانم

مهندس صرافي ابتدا طي مقدمه اي به زبان ترکي اذربايجاني با تسليت  کشته شدن چنـدين فرزنـد فـداآار  ايـن      
ولدوزلو،مرندلي،مـشکين لي،اورمولو،اردبيـل    آناديلي حاقالري اوغرونـدا قانينـا چولقـانميش س        :"ملت مظلوم گفتند  

   .يول الري گئديملي اولسون.لي،و تبريزلي شهيدلريميزين اونودولماز يادي ايلکه
   .دؤيوشونلر دريوشنلرين ياسين توتماز الر،نئيليک بيزيم بير آلالهيميز وار

راي اسـالمي بـه زبـان    سپس مهندس صرافي با اشاره به اينکه متن سخنراني جهت قرائت در مقابل مجلس شو        
ايـشان در ابتـداي سـخنان    .فارسي حاضر شده است همان متن را به همان صورت و به زبان فارسي قرائت کردند              

شـايد بـسياري از شـما از خـود مـي پرسـيد چـرا چنـين توفـاني در                     :"خويش خطـاب بـه مـسئوالن گفتنـد        
   ."آذربايجان آنهم به خاطر يک کاريکاتور بپاخواست

هنامه ديلماج در ادامه جهت پاسخ به سوال مطرح شده خويش،علل خروش آذربايجـان را در عـدم               مدير مسئول ما  
در .بيش از ربع قرن از عمر جمهوري اسالمي ايران مي گذرد          :"تامين مطالبات به حق و قانوني آنها دانست و گفت         

و اردبيـل طـي صـد هـا نامـه           اين مدت روشنفکران،نويـسندگان،شعرا و هنرمنـدان مـا از همدان،زنجان،اروميـه،تبريز           
سرگشاده، قطعنامه،بيانيه و در قالب مراسم متعدد و رفتارهاي خاص انتخاباتي خواستار تحقـق اصـولي از قـانون                   

شـده اند،همـه ايـن      )از جمله حقوق زباني و فرهنگي اقوام وملـل ايرانـي          (اساسي که ناظر بر حقوق مردم است        
سـپرده شـده اسـت و دريـغ از يـک پاسـخ خـشک و خـالي  از سـوي                    نامه ها بي هيچ اعتنايي به بايگـاني تـاريخ           

   .مسئولين وقت
وقتي صدا و سيما طي بخشنامه ها و مصوبه هاي مغرضانه حـداقل سـاعات خـود را بـه                    :"ايشان در ادامه افزودند   

   .مثال زبان و لهجه هاي محلي اختصاص مي دهد
در ايران است از رتبه اول به رتبه دهـم در اواخـر دوران              وقتي رتبه باسوادي در آذربايجان که خود مهد آموزش نوين           
   پهلوي ورتبه بيستم  و کمتر در دوره کنوني تنزل پيدا مي کند

وقتي سهم بودجه بندي اختصاصي به بخش معدن يک استان مرکزي در طول هشت سال سازندگي دوران آقاي                  
    استان شمال غرب کشور است4 برابر 300هاشمي رفسنجاني بيش از 

تعجبي ندارد که مردم اين بار .وقتي تاريخ ما را و نامهاي جغرافيايي ما را و حتي نام خود ما را تحريف مي کنند
   .زبان سرخ خويش را چون پرچمي باالي سرشان به اهتزاز در آورند

    
ن در ادامه مهندس صرافي، مدرس سابق آالس هاي زبان و ادبيات ترکي آذربايجاني در دانشگاه علم وصنعت ايرا       

مـا از  :"خواستار رسيدگي سـريع و تـامين بـه موقـع خواسـته بـه حـق و قـانوني ملـت آذربايجـان شـده و افزودنـد                           
نمايندگان محترم انتظار داريم تا الاقل پس از سلسه قيامهاي ترکان ايران،ساکت ننشيند و به تاسي       

مـردم همـصدا شـوند و از اينکـه     از آن تک نماينده جسور آذربايجاني با خواسته هاي قانوني و برحق             
   .سيستم بغايت ناکارامد و سانتراليسم بروکراتيک موجود را به به زير سوال ببرند نهراسند

تجربه تاريخ نـشان داده اسـت       :"ايشان در ادامه با اشاره به نقش تاريخي مجلس در تاريخ اين سرزمين گفتند             
گاه مجلس اصـلي در خـارج از دربهـاي آن و بـا     که هرگاه مجلس نتواند خواسته هاي مردم را برتابد،آن       

   حضور ميليوني مردم شکل خواهد گرفت
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به ياد داشته باشيد که شيخ محمد خياباني نماينده دموکرات آذربايجان که از جو ارتجاعي مجلس به تنگ آمده                 .-
ان آمـد و شـش مـاه تمـام          و از آنجـا بـه آذربايجـ       .بود،نطق خود را در سبزه ميدان تهـران و در ميـان مـردم انجـام داد                

   .حساب مردم آذربايجان را از ارتجاع حاکم مرکزي بريد
   . سي سال بعد نيز با رد اعتبار نامه دو وکيل اول آذربايجان ديديد که چه وقايعي رخ داد-
 جنبش ملي شدن نفت را نيز حتما به ياد دارد که دکتر مصدق مجلس را رها کرد و به جمع مردم پيوست و گفت -
   .و به دنبال آن جنبش ضد امپرياليستي مردم جان تازه اي گرفت.جلس واقعي همين جاستم
    مجلس پنجم را هم حتما به ياد داريد؟-

   آيا تاکنون فکر کرده ايد چقدر از مردم خويش و مسائل واقعي توده هاي مردم فاصله گرفته ايد؟
خواست اصلي ما تامين حقوق زباني      :"امه گفتند مهندس عليرضا صرافي به عنوان يک فعال آذربايجاني در اد         

بدون نفي زبانهـا و  (اقوام وملل ايراني و رسميت يافتن زبان خويش البته به مفهوم دموکراتيک کلمه            
بطوريکه بتواند  .ملت ما خواستار رفع تبعيضات آشکار در بودجه بندي کشورند         . است)فرهنگهاي ديگر 

   . از اعمال سياستهاي تبعيض آميز گذشته بپردازدبه جبران عقب ماندگي هاي تحميلي ناشي
در پايان سخنانم از طرف اکثريت فعالين  حرکت ملي آذربايجاني از مردم شريف آذربايجان مي خواهم در پايان اين                    
مرحله از جنبش خويش، با تاکيد بر حفظ آرامش و خويشتنداري و پيگيري مطالبات خويش را زا طريق ديگري چـون    

   . مسئولين و اولياء امور دنبال نمايندمذاکره با
    

در اين قسمت ازبرنامه مهندس تايماز نظمي پشت تريبون قرار گرفته به تبيت ديدگاهها و نظـرات خـويش در مـورد              
   .حوادث اخير آذربايجان پرداختند

ر ادامـه برگـزاري   مهندس نظمي در ابتداي سخنان خويش با تشکر از مجريان و برگزار کنندگان اين برنامـه خواسـتا   
امروزه پس از حوادث اخير آذربايجان چيز يکه مهم تـر از         :"چنين برنامه هائي در اقصي نقاط آذربايجان شده و گفتند         

بايد با مطالعه اين وقايع و حـوادث، از درسـهاي آن بـراي آينـده                .همه مي باشد تحليل ،آناليز اين حوادث مي باشد        
   ."اي بهتر استفاده کنيم

ئي مرکز تحقيقات آبتام با اشاره بـه حـوادث تروريـستي و خـشونت آميـز در برخـي شـهرهاي آذربايجـان                        مدير اجرا 
بنده به عنوان يک فرزند کوچک اين ملت و به عنوان کسي که از نزديک با دردها و مشکالت و روحيات ايـن                       :"گفتند

 تخريـب امـوال عمـومي نمـي     ملت آشنائي دارم به شدت و با قاطعيت مي گويم که انجام اعمـال خـشن هماننـد              
و دسـتهاي مـشکوکي در ايـن حـوادث دسـت            .تواند منتسب به فعالين صادق و متهد حرکت ملي آذربايجان باشـد           

داشتند تا حرکت ملي و مردمي و مدني آذربايجان به انحراف بکشانند ما خواستار محاکمه و مجـازات ايـن عومـال                     
   .مشکوک مي باشيم

الين سابق حنبش دانشجوئي دانشگاه علم وصنعت مي باشد با اشـاره بـه تجمـع          مهندس تايماز نظمي که از فع     
هفتم خرداد در مقابل مجلس شوراي اسالمي که با دخالت نيروهاي امنيتـي  و اطالعـاتي بـه خـشونت کـشيده                       

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران برگزاري هرگونه تجمع و ميتينـگ بـدون حمـل                27مطابق اصل   :"شد گفتند 
جمعـي از اقـشار مختلـف ملـت آذربايجـان بـا             .  و در حالي که مخل مباني اسالم و کشور نباشـد آزاد اسـت              سالح

استناد به اين اصل قانون اساسي قصد داشتند با تجمع در مقابل مجلس شوراي اسالمي به بيان خواسته هـاي       
انوني نيروهــاي امنيتــي بــه حــق و قــانوني خــويش بپردازنــد کــه متاســفانه بــا برخوردهــاي غيــر منطقــي و غيــر قــ 

   . نفر دستگير گرديد200،اطالعاتي و انتظامي اين تجمع به خشونت کشيده شد و نزديک 
ايشان در ادامه با اشاره به دستگيري،احـضار و بازداشـت فعـالين فرهنگـي حرکـت ملـي آذربايجـان در شـهرهاي                        

شتري بـه خـرج داده و بـا بـي تـدبيري      مختلف اين عمل قبيح را محکوم نموده و از مسئولين خواست سعه صدر بي  
ايشان به اشاره به نقش فعالين فرهنگي و اجتمـاعي در آرام نمـودن فـضاي کنـوني                  .دست به بحران ديگري نزنند    

امروزه فعالين حرکت با توجه به محبـوبيتي کـه دارنـد بـه راحتـي مـي تواننـد فـضا را                      :"آذربايجان گفتند 
ان نتوانسته اند برقرار نمايند را حاکم سازد و با دستگيري           کنترل کرده و آرامشي که که خود دولتمرد       

و بازداشت اينها اين اميد هم از بين مي رود لذا بنده نسبت به تبعات سـوء اينگونـه برخوردهـاي غيـر              
قانوني با فعالين حرکت هشدار مي دهم و هشدار مي دهـم آـه مـسئوليت  عواقـب سـوء آن را بـر                         

   .عهده مسئولين مي باشد
 تايماز نظمي با اشاره به اينکه برخي ها سعي دارند با محـدود کـردن خواسـته هـاي آذربايجـاني هـا بـه                          مهندس

روزنامـه ايـران   :"محدوده کاريکاتور روزنامه ايران آن را نشانه عدم شناخت روحيات ملت آذربايجـان دانـسته و گفتنـد        
کور به عنوان جرقه اي عمل کرد کـه بـه       مرتکب شد و اين خطاي روزنامه مذ      ) آوچك يا بزرگ  (يک خطاي مطبوعاتي  

( انبار باروت آذربايجان زده شد و آذربايجانيها به خروش در آمده  جهت درخواست مطالبات به حق و قانوني خـويش  
و امـروزه مـا سـهم خـود را بخـشيديم و خواسـتار       بپا خواسـتند  ) که تاکنون بنا به هر عللي داده نشد است        

و همکاران آنها هستيم و از مقامات قضائي مي خواهيم با اين روزنامـه              تشکيل دادگاه روزنامه ايران     
همانند قانون برخورد شود و به هيج وجه توقيف دائمي روزنامه ايران خواسته ملت آذربايجـان نمـي                  

چرا که آذربايجان خود تمدن ساز و فرهنگ پرور بـوده و هـيچ گـاه ضـد فرهنـگ و قلـم نيـست و                          .باشد
   ."نخواهد بود

    
اي نظمي با اشاره به اينکه برخـي مـسئولين از آذربايجانيهـا مـي خواهنـد بـه خـاطر شـرايط حـساس کـشور و                            آق

اينکه امروزه کشور در شرايط حساسي قرار دارد بر کـسي           :"منطقه خواسته هاي خود را به تعويق بيندازند گفتند        
ساس نمي توانـد دليلـي بـراي    پوشيده نيست و ما هم خواستار آرامش و حفظ وحدت هستيم ولي اين شرايط ح   

کـشور مـا ثابـت کـرده اسـت در شـرايط حـساس هـم مـي توانـد           .عدم برآورده کردن مطالبات ملت آذربايجان باشد   
ــدامات بزرگــي انجــام دهــد   ــه تحقيقــات هــسته اي خــود ادامــه مــي دهــيم     .اق ــه در شــرايط حــساس ب همانگون
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همين جـا بـه دانـشمندان هـسته اي ايـران            وخوشبختانه به چرخه کامل سوخت هسته اي هم دست يافتيم که            
تبريک مي گويم از مسئولين امر خواستارم همانگونه که در شرايط حساس تحقيقات هسته اي خود را ادامه مي                   
دهيم به خواسته ها و مطالبات ملي آقوام و ملل ايراني هم توجه شود و خواسته هاي به حق و قـانوني آنهـا بـر                          

   .آورده گردد
    

رنامه مهند حسن راشدي در پشت تريبون قرار گرفته بـه بررسـي علـل وقـوع حـواث اخيـر و راهکارهـاي            در ادامه ب  
   .جلوگيري از تکرار چنين وقايع را بيان کردند

مهندس راشدي  با اشاره به خواسته اصلي ملت آذربايجان همچون تدريس و تحـصيل زبـان ترکـي آذربايجـاني در                      
 زبان و ادبيات ترکي آذربايجاني خواستار توجه بيشتر مسئولين امـر در ايـن           مدارس آذربايجان،تاسيس فرهنگستان  

   .رابطه شدند
عضو هيات موسس گروه فرهنگي چيچك لر قورولوشو،با انتقاد از برخوردهاي اخير بـا نويسندگان،مديرمـسئوالن و                 

   .اهل قلم آذربايجاني خواستار آزادي بي قيد و شرط آنها شد
آميتـه پيگيـري مطالبـات      "و محقق مسائل آذربايجان، با اشاره به تـشكيل          مهندس راشدي،نويسنده   

   .در مجلس خواستار تشكيل اين آميته در تمامي شهر هاي آذربايجان شدند" ملت آذربايجان 
در اين قسمت از برنامه مهندس حسيني از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت پشت تريبون قرار گرفته و قطعنامه 

   .ربايجاني دانشگاه علم و صنعت ايران را قرائت کردنددانشجويان آذ
 بند  آورده شده و از مسئولين خواستار توجه بيشتر و سريعتر بـه       9در اين قطعنامه خوسته ها يملت آذربايجان در         

   .آنها شده اند
    

    شكستن بايكوت خبري و بيان بي آم و آاست وقايع   -1
   اساسي قانون 20و 15،19 اجراي اصول    -2
    تاسيس شبكه سراسري به زبان ترآي آذربايجاني   -3
    ذآر اسامي و تجليل و بزرگداشت شهداي حوادث اخير آذربايجان   -4
    تشكيل آميته حققيت ياب جهت بررسي وقايع اخير متشكل از نمايندگان مجلس و فعاالن سياسي آذربايجان   -5
   آذربايجاني در دانشگاههاي سراسر کشور اجازه تاسيس کانونهاي دانشجويان     -6
    برخورد و مجازات عاملين سرکوب  و آشتارمردم آذربايجان   -7
 جلوگيري از رشد و رواج انديـشه هـاي تـرك سـتيزانه و عـدم اسـتفاده از واژه مجعـول آذري زبـان در آليـه مكاتبـان                              -8

   رسمي و غير رسمي
ان حـوادث اخيـر آذربايجـان و ميـدان بهارسـتان تهـران بخـصوص فرشـاد                آزادي زندانيان سياسي و بازداشت شـدگ          -9

   فرشيد فر
    

آپـاردي  "در ادامه گروه موسيقي دان اولدو ز به صحنه رفته با اجراي تصيف هائي از موسيقي آذربايجـاني همچـون                   
   .به مجلس روحيه خاصي بخشيدند" وطن"و "سئلل سارني

" تبريزيت حاق سسي بير ده اجـاالر سـا نـه اوالر؟           "ودهاي حماسه همچون  در پايان آقاي يانار سؤنمز با اجراي سر       
   به برنامه پ
   .ايان دادند

    
    

   :حاشيه
 هر چند اين برنامه در آخرين ساعات شب قبل به دانشجويان اطالع داده شده بود و دانشجويان وقـت کـافي بـراي                   -1

   ي اجرا شدانجام تدارکات نداشتند ولي برنامه با آمترين آم و آاست
 بعد از پايان برنامه، مسوولين حراست به مراجعه به فعالين دانشجوئي  خواسـتاراطالعات بـشتر در مـورد وضـعيت                   -2

   .مهندس فرشيد فر بودند و قول دان  هرچه سريعتر ايشان را آزاد نمايند

 عکسهای مراسم به ترتيب

 )مدیر مسئول نشریه دیلماج(عليرضا صرافی •
 )یسنده و فعال دانشجوئینو( تایماز نظمی •
 )نویسنده، فعال فرهنگی سياسی(حسن راشدی •
 دانشجویان •
  یادبود شهيدان راه آزادی آذربایجان •
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  اي فعالين حرآت مليهاي فلهدر مورد دستگيري" مجمع دانشگاهيان آذربايجاني"بيانيه 

   .آندپاك آردن صورت مسئله، آمكي به حل آن نمي

 نقاط آشور، بار ديگر اثبات نمود آه اين آميز اقشار مختلف ملت آذربايجان در اقصياعتراضات مدني و مسالمت
ملت عليرغم تمام مشكالت و مصائب هرگز هويت ملي و قومي خويش را فراموش نكرده و همچنان با هوشياري 

   .باشداش ميآامل حافظ اين جوهره وجودي هستي

نگاران،  و روزنامهاقشار مختلف ملت آذربايجان از جمله دانشجويان، دانشگاهيان، بازاري، آسبه، نويسندگان
دست در دست هم، با اتحاد و يكپارچكي آامل با شرآت در ... فرهنگيان، نمايندگان مجلس، مسئولين دولتي و

ها و اعتراضات خياباني ضمن اعتراض به توهين روزنامه ايران خواستار توجه مسئولين ذيربط به تجمعات، ميتينگ
   .هاي به حق و قانوني خويش شدندخواسته

باشد جهانيان صداي  حوادث اخير آه نشان از لبريز شدن آاسه صبر ملت متين، صبور و با وقار آذربايجان ميدر
حوادث اخير آذربايجان . غرش اين شيرزنان و دلير مردان را در دفاع از هويت ملي و حقوق مدني خويش شنيدند

هاي ذيربط هشدار داد اگر در وقت مقتضي زنگ خطري ديگري بود آه به صدا در آمد و به همه مسئولين و ارگان
نسبت به اعطاي حقوق بر حق، قانوني و مدني اين ملت مظلوم اقدامات الزم را انجام ندهند مسئوليت عواقب 

   .آن را بر عهده آنان خواهد بود

- تههائي مبني بر تأمين حداقل خواسهرچند در برخي نهادها و ارگانها به خصو ص در خانه ملت، جنب و جوش
رسد آه مايه مسرت و خوشحالي دارد، ليكن از طرف ديگر دستگيري، بازداشت و هاي آذربايجانيان به گوش مي

احضار فعالين فرهنگي، مدني آذربايجان خود اشتباه ديگري است آه از طرف برخي ارگانهاي امنيتي، اطالعاتي و 
   .گيردانتظامي صورت گرفته و مي

آنندگان در ميتينگ اي شرآتنامه نگاران و نويسندگان آذربايجاني، دستگيري فلهدستگيري و بازداشت برخي روز
مقابل مجلس شوراي اسالمي، بازداشت و احضار فعالين فرهنگي آذربايجان، دستگيري و بازداشت فعالين 

  . باشدجنبش دانشجوئي حرآت ملي  از جمله سياستهاي اعمالي جهت مقابله با اين مطالبات قانوني مي

، فرشاد فرشيدفر و )دميرچي(مجيد حسيني، محمد نجفي، حسن هرگلي طبق خبرهاي موثق آقايان 
باشند آه بدون هيچ اتهامي دستگير شده و تاآنون اطالعي از  از جمله فعالين فرهنگي ميحيدر شادي

امي قيد و شرط تم خواستار آزادي بيمجمع دانشگاهيان آذربايجاني. باشدوضعيت آنان در دست نمي
  . باشدالذآر ميشدگان حوادث اخير، به خصوص افراد فوقزندانيان سياسي آذربايجان و بازداشت

    

هاي اشتباه آه جزء تشديد اعتراضات و ، اعمال اينگونه سياست"مجمع دانشگاهيان آذربايجاني"از نظر 
ك آردن صورت مسئله به جاي متشنج آردن اوضاع آنوني آذربايجان حاصلي براي حاآميت ندارد و به معناي پا

دارد نياز به آرامش و تحليل حوادث اخير آذربايجان از ضروريات آنوني همچنين اعالم مي. گرددحل آن تلقي مي
تواند فرصت ايجاد ريزی منطقي میباشد و در اين مقطع هرگونه تجمع و رفتار احساسي بدون برنامهحرآت مي

  . ايدشده را به تهديد عليه ملت تبديل نم

    

    

    

   والسالم

   مجمع دانشگاهيان آذربايجاني

11/3/1385   
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 بيانيه تحليلی جنبش دانشجوئی آذربایجان پيرامون وقایع اخيرآذربایجان 

   ملت شریف، قهرمان و آزاده آذربایجان  

 پيروزیهای جنبش دانشجوئی آذربایجان و فرزندان صادق بابک و ستارخان در دانشگاههای آذربایجان ضمن تبریک

اخير برای حرکت ملی آذربایجان ضمن دعوت عموم مردم به آرامش و تسليت به خانواده های شهدای عزیز 

حرکت ملی آذربایجان در اقصی نقاط سرزمين عزیزمان آذربایجان نکاتی را بشرح زیر به اطالع همه هموطنان 

  . محترم می رساند

نمودن رفتار پليسی و برخوردهای خشن وغير انسانی  جنبش دانشجوئی آذربایجان ضمن محکوم      .1

عوامل امنيتی و انتظامی رژیم بر عليه تظاهرکنندگانی که تنها بصورت مدنی و صلح آميز خواستار حقوق 

ملی و انسانی خود در شهرهای مختلف آذربایجان بودند، اعالم می دارد که عليرغم همه نامالیمتيها 

ربایجان همچنان با درایت و عقالنيت کامل به مبارزه خود تا رسيدن حرکت ملی و جنبش دانشجوئی آذ

   .به اهداف ملی حرکت ادامه خواهد داد

 همچنانکه مستحضرید بر اساس گزارشهای رسيده از سوی کميته دفاع از زندانيان سياسی      .2

ی در روزهای اخير و بسياری از فعالين حرکت ملی آذربایجان و بویژه فعالين دانشجوئ) آسمک(آذربایجان

در شهرهای مختلف آذربایجان بازداشت شده اند، جنبش دانشجوئی آذربایجان ضمن درخواست آزادی 

هرچه سریعتر این عزیزان در مورد ادامه روند این بازداشتها و پروژه اعتراف گيری و جاسوس سازی 

   .مایدهشدار داده و پيشاپيش این سياست مضموم و غير اخالقی را محکوم می ن

 تمامی دانشجویان در دانشگاههای کشور بارها و بارها اعالم نموده اند که بصورت مدنی و صلح آميز      .3

خواستار رسيدن به حقوق ملی خود بوده و هرگونه خشونت را در بيانيه های خود محکوم نموده اند، 

تحریک مستقيم و یا غير ازاینروی مسئوليت هر گونه رفتار خشن از سوی تظاهرکنندگان که در پی 

   .مستقيم عوامل امنيتی صورت گرفته است مستقيما برعهده عوامل حکومتی می باشد

 جنبش دانشجوئی آذربایجان ضمن تشکر از نمایندگانی که به واقع در روزهای گذشته در کنار ملت      .4

هداف و آرمانهای حرکت ملی ضجر کشيده آذربایجان بوده اند، آنها را به مطالعه و شناخت هرچه بيشتر ا

را به  " حق تعيين سرنوشت" آذربایجان فراخوانده و اعالم می دارد که جنبش دانشجوئی آذربایجان 

عنوان یک حق انسانی و مشروع ملت آذربایجان دانسته و در این راستا به مبارزه مدنی خود ادامه 

   .خواهد داد

یطی از درخواست قانونی خود مبنی بر رسمی شدن زبان  جنبش دانشجوئی آذربایجان تحت هيچ شرا     .5

تورکی در ایران و ایجاد زمينه تدریس بزبان تورکی از مدرسه تا دانشگاه عقب نشينی نخواهد نمود و 

   .همواره این درخواست را به عنوان اولویت در حرکت ملی آذربایجان مدنظر قرار خواهد داد

 ایم در روزهای اخير قسمتی از بدنه حرکت ملی و جنبش دانشجوئی  همچنانکه قبال نيز متذکر شده     .6

این بدنه نياز به استراحت، آرامش و بازسازی خود دارد تا . آذربایجان خسته شده و صدمه دیده است

لذا در این مقطع . بتواند با قدرت هرچه بيشتر مراسم ميليونی قلعه بابک را در روزهای آتی برگزار نماید

ع اعتراض آميز بدون برنامه ریزی قبلی و کافی می تواند منجر به شکست شده و اعتماد به هرگونه تجم
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جنبش دانشجوئی آذربایجان در . نفس ملی ایجاد شده در بين خانواده های آذربایجانی را کاهش دهد

این مقطع حساس همه فعالين آذربایجان را به انسجام و همدلی بيشترجهت برگزاری باشکوه مراسم 

   .لعه بابک دعوت می نمایدق

 رفتارهای احساسی، غير عقالنی و نسنجيده می تواند باعث سقط و زایش پيش از هنگام حرکت      .7

همچنانکه از سالها پيش در همه مجامع، کنفرانسها و نشریات عنوان نموده ایم، . ملی آذربایجان شود

هر گونه عجله و .  پویا قابل دسترسی استحرکت ملی آذربایجان و اهداف مقدس آن در قالب یک فرایند

رفتار خارج از ظرفيت می تواند ما را به سرنوشت مبارزات ملی اوایل قرن حاضر در آذربایجان دچار نموده 

   .و حرکت ملی آذربایجان را برای سالهای طوالنی با رکود مواجه سازد

ا و تحت پوشش قرار گرفتن جمع کثيری  با گسترش هرچه بيشتر حرکت ملی آذربایجان به داخل شهره     .8

از هموطنان لزوم کارهای فرهنگی برای آگاهی هرچه بيشتروتدوین استراتژیهای نوین و کارآمد بيش از 

حال وقت آن فرا رسيده است که حرکت ملی آذربایجان و جنبش . گذشته ضرورت پيدا نموده است

این حرکت قابليت حضور در سيستم . ددانشجوئی نسبت به کادر سازی در درون خود اقدام نمای

بدون آمادگی قبلی و کادر سازی الزم راندمان عملکرد . سياسی، حکومتی و مدیریتی کشور را داراست

این حرکت احتماال کاهش پيدا نموده و در اینصورت حمایتهای مردمی و ملی آن را تحت تاثير منفی 

   .قرارخواهد داد

ان یک حرکت توانمند و ميليونی بدون نياز به هرگونه برخورد قهرآميز توان  حرکت ملی آذربایجان بعنو     .9

این حرکت بایستی ضمن حفظ ویژگی مدنی، صلح آميز، دمکرات، . بازپس گيری حقوق ملی خود را دارد

از . مدرن و سکوالر، خود و اهدافش را به تمام جهان شناسانده و از زیر بایکوت شدید خبری خارج شود

طالعه بر روی این موضوع و ارائه راهکارهای عملی نوین و توانمند نمودن سيستم اطالع رسانی اینروی م

  . و خبری خواهد توانست حرکت ملی آذربایجان را از این بایکوت سنگين خبری نجات دهد

از نظر جنبش دانشجوئی که می کوشد بعنوان یک جنبش منتقد و خردگرا در درون حرکت ملی .  10

 باشد، رفتار بعضی از هموطنان خارج از کشور که بعلت درک غير صحيح از وضعيت داخلی آذربایجان

حکومت و حرکت ملی آذربایجان سعی در باال بردن کف مطالبات ملی آذربایجان از سوئی و رقابتهای  نا 

سالم و نابهنگام گروهی برای کسب قدرت و محبوبيت احتمالی در داخل و خارج کشور از سوی دیگر 

این . داشته اند، می تواند باعث کاهش قدرت عمل حرکت ملی آذربایجان در داخل کشور شود

درحاليست که این عزیزان می توانند انرژی خود را معطوف به رساندن صدای به حق و مظلوم انسان 

ن آذربایجانی به تمام دنيا نموده و بدین طریق کمکی بسيار بزرگ به جهانی شدن مسئله ملی آذربایجا

   .  در محافل سياسی و بين المللی جهان بنمایند

در پایان ضمن تشکر مجدد از ملت آذربایجان همه فعالين دانشجوئی و غير دانشجوئی را به اتحاد و .  11

   .همدلی بيشتر برای رسيدن به اهداف واالی حرکت ملی آذربایجان فرا می خوانيم

  گله جک بيزیمدیر

 1385پنجشنبه یازده خرداد 


