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 آبــان مــاه        25ســتــارخــان در      
دورازوطن ودرآرزوی دفـن شـدن       

 درخاک آذربایجان درگذشت
 

پدرم تعریف می کرد پس از واقعه پارک اتابک، سـتـارخـان را               
پس از آن حادثـه بـود آـه پـدر              .   مجبور کردند در تهران بماند    

. نشـيـن شـد        خانهبزرگم چـهـار سـال        
سال در پایش بـود،      زخــمــی کــه از آن         

نبود که در وجـودش     تـر از دردی         مهـلـک  
ــم       پدرم با آنکـه    .   داشت ــام زخـ ــگـ ــنـ هـ

سن و سال کـمـی       برداشتن پـدربـزرگ،     
ــيداشت، امـا بـه یـاد          ــه آن          م آورد ک
ــه         ــمــ ــا هــ دانسنـد مـردی       میروزهــ
. نـــخـــواهـــد آورد      مثل ستارخـان دوام     
 25روز سرد پایيزی     باالخره هـم در یـک        
و سرزمين در آرزوی    آبان ماه دور از وطـن      
ــان   دفن شدن در خـاک       ــجــــ ــایــــ آذربــــ

 «. درگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
تـرهـای      این حرف ها را نوه ستارخان از پدرش و سایر بـزرگ            

 «بهروز سـردار  ».   فاميلشان شنيده بود و برایم نقل می کرد       
. را سالروز امضای فرمان مشروطه در خانه مشروطيت دیـدم         

برادرش بهزاد که چشم هایش را از ستارخان بـه ارث بـرده               
نوه سردار ملی تعریف مـی کـرد         .   آرد  اش مي   بود، همراهي 

بعد از فـتـح تـهـران          »:   که از پدر و عمه هایش شنيده است       
برخی از مجاهدان به حـاشـيـه رفـتـنـد و کسـانـی مـثـل                        

 «. قرباني شدند … ستارخان، باقرخان، ثقه االسالم تبریزی و       
به نوه ستارخان نگفتم این رسم تاریخ است و انقالب بـچـه              

 .هایش را می خورد
وقتی نيروهای روس به تبریز حمله کردند و شهر را گرفتـنـد،          

  

 

آسيا جبار نويسنـده الـجـزايـری رسـمـا بـه                
 عضويت آکادمی فرانسز درآمد

 

فرانسوی رسـمـا       -آسيا جبار نويسنده سرشناس الجزايری      
به عضويت آکادمی فرانسز درآمـد، کـه مـهـمـتـريـن بـنـيـاد                     
ــی رود                           ــار م ــم ــه ش ــه ب ــرانس ــان ف ــی زب ــگ ــن ــره  .ف

 ساله که مسائل حاد زنـان بـومـی و مـهـاجـر                  ۶٩نويسنده  
 سـال   ٢۵شمال آفريقا را در آثار داستانی خود تشريح کرده،          

گذشته را در الجزاير و فرانسه و اياالت متحده سپـری کـرده              
 .است

 بـه    ٢٠٠۵ ژوئـن      ١۶او نخستين نويسنده عرب است که در        
 ٢٢عضويت در آکادمی فرانسز انتخاب شد و روز پنجشنـبـه             

او در عين حـال نـخـسـتـيـن             . ژوئن عضويت او رسميت يافت    
چهره فرهنگی است که از يک مستعمره سابق فرانسه بـه           

 .عضويت معتبرترين بنياد فرهنگی اين کشور در می آيد

 ”زخم عميق استعمار“

خانم جبار در سخنرانی خود در مـراسـم ورود بـه آکـادمـی                  
فرانسز به ميراث سنگين استعمار فرانسه در آفريقـا حـملـه             

 .کرد

استعمار که نيکان ما در طول چهار نسل بار آن را             “ :   او گفت 
تحمل کردند زخم عميقـی اسـت کـه بـاز هـم بـرخـی از                       
سياستمداران تالش می کنند به خـاطـر بـهـره بـرداری در                  

 ”.انتخابات ياد آن را زنده کنند

اشاره خانم جبار به آن دسته از سياستمداران فرانسوی بود    
که به دنبال شورشهای جوانان در پاريس و شهرهای ديـگـر             
در زمستان امسال، مهاجران مستعمرات سابق فرانسـه در          

” عنصر نا امنی در جامـعـه مـدرن فـرانسـه             “ شمال آفريقا را    
 .دانسته بودند

 الجزاير را فـتـح کـرد و تـا               ١٨٣٠امپراتوری فرانسه در سال     
 اين کشور را تحت استعـمـار        ١٩۶٢استقالل الجزاير در سال     

 .نگاه داشت

خانم جبار در داستانهای خود مسائل حاد زنان مسـلـمـان و              
تالش آنها را برای دستيابی به هويت مستقل و رهـايـی در              

 ١٩٣۵خانم جبار در سـال         . جوامع پدرساالر ترسيم می کند    
به دنيا آمده و امـروزه يـکـی از بـهـتـريـن و جسـورتـريـن                            

 .نويسندگان شمال آفريقا به شمار می رود

 بيانيه مادران معلم تبریزی
 

اگر حقوق طبيعی ملت آذربایجان برسميت شناخـتـه         
 نشود نسيم به طوفان تبدیل خواهد شد

سلسله قيامهای دانشگاهی و مردمی پی درپـی و          
 شـهـر تـرک نشـيـن            30هم سوئی که در بيش از         

رویداده است در بر گيرنده یک پيغام بسـيـار صـریـح،            
قاطع و فوری برای همـه کسـانـی اسـت کـه فـکـر                    
ميکنند دوران آپارتاید قومی در ایران هنـوز بـه پـایـان                

 :نرسيده است

 سـال    85 ميليونی آذربـایـجـان کـه طـی               35ملت  »
گذشته هـمـواره قـربـانـی مـطـامـع فـارس گـرایـان                     
استثمارگر و آریاستایان نژاد پرست بوده است اکنـون         
با تمام وجود کمر راست کرده و مانند یک ملت زنده و         
قدرتمند خواهان اثبات موجودیت انکار شده اش مـی          

 «.باشد

حافظه تاریخ در ایران و بلکه در جهان، وقـوع چـنـيـن                
. قيامهای متحد، مستمر و متـوالـی را سـراغ نـدارد              

کسانی که هنوز قادر به درک عظمت حماسه تورکها         
و یا تحليل انقالب حریت طـلـبـانـه مـلـت آذربـایـجـان                   
نيستند قطعا مصداق همانهایی هسـتـنـد کـه قـران            

 .کریم از انها با عنوان کور و کر و الل یاد می کند

متعاقب سلسله قيامهای کوبنده مـلـت آذربـایـجـان،            
متاسفانه نه تنها حق تـحـصـيـل بـه زبـان مـادری و                  
داشتن رسانه های گروهی سراسری به زبان تورکی 
به رسميت شناخته نشد بلکه ریيس جمهـور کشـور           
صحبت از ضرورت ملی شدن مفهوم عجيب الـخـلـقـه           

در کشـوری کـرده کـه           «تعصب فـارسـی     »ای بنام   
 70 ميلون نـفـر از جـمـعـيـت               22فارسها به سختی  

 .مليونی آن را تشکيل می دهند

 ما معتقدیم؛

بيان چنان جمله ای آنهم در چنين مقطع حسـاس و             
پر تالطمی، نهایت جهل و افـراطـی گـری از جـانـب                 
کسی است که می باید در غـایـت عـقـل و تـدبـيـر                    

 !ناخدای کشتی ملی باشد

اهانتهای مکرر صدا وسيما، کتب درسـی، هـنـرمـنـد             
نمایان مزدور، نویسنـدگـان نـژاد پـرسـت، نشـریـات                
رسمی و علی الخصوص توهين کـثـيـف دو نشـریـه               
فارس گرای ایران و شرق به زبان و ادبـيـات و تـاریـخ                 
 .ملت آذربایجان هرگز و هرگز قابل بخشایش نيست

غيرت و شرف قومی و عـظـمـت فـرهـنـگـی مـلـت                   
آذربایجان سبب شد تا تـرکـهـای سـراسـر ایـران در                 
رستاخيزی ملی عليه شوونيزم فارس و فحاشيـهـای         
مهوع آن به پا خيزنند و در تظاهراتهایی کامـال ارام و              
مسالمت آميز، خواهان استيفای همه حقوق طبيعی  
و بدیهی و اوليه خود به مثابـه یـک انسـان عـدالـت                  

 .طلب و یک ملت حریت خواه شوند

در مقابل قيام ميليـونـی مـلـت تـرک آذربـایـجـان بـا                     
شعارهای کامال مدنی ای چون هـارای هـارای مـن              
تورکم، نابود باد آپارتاید، زنده باد حق تحصيل به زبـان        

فاشيزم دست  …   مادری، زبان من هرگز نخواهد مرد و      
به اسلحه برد و صدها تن از برومند ترین و عزیزتـریـن             
فرزندان آذربایجان را در خون غلتاند و هزاران نفر اعـم            
. از زن و مرد را راهی سياهچالهای شـکـنـجـه نـمـود               

فاشيستها با گلوله های ساچمه ای چندین نـفـر از             
چشمان وحيد داورپناه در قـيـام   .   جوانان را نابينا کردند   

 .تبریز فدای وطن شده است

متاسفانه به رغم این همه درد و رنج، جمعی از بـی             
دردترین افراد، ملـت آذربـایـجـان را مـتـهـم بـه پـان                      

ایـن  . تورکيسم و تجزیه طلبی و ضدیت با فارس کردند        
اتهامات سخيفانه را تنها می توان در توبره کسـانـی            
پيدا کرد که یا خود عامل سرکوبند و یا مدافع سرکوب           

این مـغـرضـان و        .   انسانهای آزادیخواه و مبارز هستند 
 ادامه در شماره بعدی                        ... جاهالن از چه روی بر 

 
 
 
 

بير آیا یاخيندیر کی ملتيميز ینيدن آشاغيالندی ، متفرقـه ایسـتـکـلـری                
 ایلدیر کی ملتيميزین حاقـالری  80. اورتایا سورنلرین طرفيندن آلداتيلدی 

 ایستکده محدود اولوب و اصل آماجی ، استـقـالل ، اورتـالـيـفـدان           3بو  
 سيلينيب و گيزلندیریليب

 
اينانيلماز بودور کي بعضي ملي فعالالر بو حيله ني آنـالمـايـيـب و اونـا             

بو فعالالر ملتين گوجونو داغـيـتـيـب و بـو اوچ مـحـدود                     .   دستک وريرلر 
 . آذربايجانين گله جگيني قارانليقا دوغرو سورورلر٫ايستک ايله 

 
. بو گون بيزيم يولوموزون نه اولدوغو و نئجه اولدوغو بللـي اولـمـالـيـديـر                 

 يانليز آذربايجاني باشقا ملتلـره قـربـان وريـب و               ٫محدود ايستکلر ايله    
 آذربايجـانـيـن اولـو آتـا           ٫آذربايجان مسخره ده يير     .   مسخره ايليه جييک  

سي باي بک استقاللينا جان وردي منفي مبارزه نـي اونـه سـورنـلـر                   
منفي مبارزه همان سياست دير کي رضا پهلـوي         .   ايسه يانليشدا ديالر  

بـونـون آديـن ايسـه         )   مشاوه لردن سـونـرا    ( ديللره سالدي   )   آمريکادان( 
 !نافرماني مدني : قويدوالر 

 
بو سياست تمامي ايله اوتوزدو و داها کيمـسـه اونـون بـاره سـيـنـده                     

عـجـيـب ده      !   بيز آما ايندي بو سياستي ايشه آلميشيق   .   دانيشمادي
 يير؟

منفي مبارزه آذربايجانين حقلريني الده ائتمز آما ايران رژيمينه زمان ورير    
ايران فرانسـه   .    بيزلري آرادان گوتورسون   ٫کي داها گوجلو و سياستلي      

 ايران فارس شوونيسمي الـيـنـده و بـو             ٫ ايران آمريکادا ده  يير       ٫ده يير   
) يا فارسالشـمـيـش    ( شوونيسم کيمسه ني انسان تانيمير مگر فارس        

 آيا آذربايجان فارس اوالجاق؟. اولسون
 

 اوتـوزمـاق     ٫آذربايجانين حقلريني بير ليسته يه يازيب و محدود ائتمـک        
بـو حـقـلـر       .   حقلري بيز بيزه تعريف اديب و اويقوالماليـيـق        .   ايله برابر دير  

 .استقالل دان سونرا الده اديله جک 
تورک ديلينده تلويزيون اولسون آما فارس شوونيسم سياستيني ايلري         

چونکي داها چوخ باتاقدا قاالق؟ شوونيسـم ايسـتـکـلـري             !   گوتورسون  
تورکي ديلينده يازيلسا بيزه نه فايداسي وار؟ باخئن دونـيـانـيـن اؤزگـور                

 آي آذربايجانين باشينا گـلـنـلـر         ٫چاليشان فارس بولوملرينه    !   مدياسيندا
ساباح بيزه تورکي ديلينده پروگرام ياپانـالر  .    ياپمازالر ٫يايينالنديالر؟ خير   

ساباح بيزه گـزئـتـه يـازانـالر پـاک مـهـرلـر                  .   فرهنگي کيمينلر اوالجاقالر  
نـه  زمـان       .   ساباح بيزه بيزيم ديليميز ايله سـالـديـراجـاقـالر           .   اوالجاقالر

 آييالجاييق؟
 

 بيزيم حاضيرليقيميز نه اوال بيلير؟
 

 ايـنـجـي      ۴٠ وطنه جان ورنلـريـن     ٫ياخيندا آتا باي يکين دوغوم گونو وار    
 آذر داها   ٢١  ٫ آذربايجانين ياراالرينين دشيلمه سي گونلر وار        ٫گوني وار   

 کي هر آيدين انسانين وجـدانـيـنـدا بـيـر              ٫ آذر گونلري    ٢۶سونرا گلير و    
 ...پيچاق کيمين ساپالنيب گلير و

 
 .دانيلماز بير واقعيتدیر. بيزیم قادینالر هيچ دیشاریا چيخمادیلر

 
اگـر قـادیـن حـاقـالریـنـا            .   قادینالریميزن استقاللی بير دانيلماز حـاقـدیـر       

اگـر  .   اینامایان بيری وارسا ، ملی منافعدن دانيشماسی شبهه لی دیـر          
بو گون قادینالر اوده حبس ادلييب واونالرا فعاليت اذنی وریـلـمـزسـه ،                 
ساباح مستقل آذربایجانا بير نقصان کيمين و بيـر یـارا کـيـمـيـن انـگـل                      

اونـالریـن   .   قادینالریميزا ده یر وریـب و اونـالرا حـق تـانـيـيـاق               .   اوالجاق
ایستکلری و دُوشونجه لری سایقيليدیر و ساباحکی آذربایجـانـدا بـرابـر              

 .تام برابر. حاقالری وار
 

اُویرنجی قيزالر ساغ اولسونالر آما بونالرین آناالریدا حاقالرینا یتيـشـمـه            
بللی دیر بـو شـرفسـيـز         .   هایدی قادینالر، آذربایجانا سس ورین    .   ليدیلر

دولتی لر وحشيجه سينه قادینالرا داورانيرالر ، آما ميليونالر قـادیـنـا نـه            
 یاپا بيليرلر؟

 
کيمسه بـيـزيـم درديـمـيـزي           .   گئچميش گونلر دونيا بيزي بايکوت ائتدي     

بـو  !    کسدي و توتدي آما دونـيـا سـوسـدي              ٫ايران اؤلدوردي   .   يايمادي
 . دونيايا بو گوندن پالنيميز اولماليدير

 
 بيزيم امانيالر خسته خسـتـه        ٫بوگون بيزيم عباسالر آچليق اعتصابيندا      

 . آذربايجان بوگون زنداندادير ٫شکنجه آلتيندا 
 

داهـا گـوجـلـو و         .   خبرلريميزي داها گوجلو گروپالر ايله يـايـيـلـمـالـيـديـر             
مـدنـي   .   حاضيرليقلي اولوب و ساتيلميشقاتللرين اؤنونه چيخيلماليـديـر       

 اولماق هر زمان قازانديريب و نتيجه 
 

عائله لري هله جيگرلرينين .   باخين اؤلؤلريميزين قاني هله قاينايير.   ورمز
 هلـه آنـاالر اورکـلـريـنـه دانـيـشـا                  ٫پارچاسيني قوجاقالرينا آلماييبـالر      

 هله آذربايجانين ديلي دانيشا بيلمير. بيلمييبلر
 

اؤنجه سـالـديـران بـيـز ده يـيـريـک آمـا                   .   مدني اولماق انتحار دئمکدير   
 يانليز بيزلر اولمامالييق بير تک سوز و سـس         ٫ اولن و يانان     ٫سوسوب  

 استقالل: ايله چيخمالييق
 

 هر تشکيالت و هر آذربايجانلي اؤنجه استقالال و اؤزگؤر وطنه   ٫هر کس   
 ديل و گله جـک ايـتـيـب            ٫استقالل اولمازسا حکومت    .   دوشونمه ليدير 

 .گديب
 

 استقالليميز آليب و هويتيمـيـزيـن سـايـقـيـسـيـنـي                 ٫گلين برابر اولوب    
 گارانتي ادک و سونرا حکومته دوشونوب آذربايجاني اداره ادک

 
  آزادليقا وار هوسيم٫قئزئلدان اولسا قفسيم 

آذربایجان قادینالریآذربایجان قادینالریآذربایجان قادینالری. . .  چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی    
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زبان ، مهمتـریـن ابـزار فـرهـنـگ             
 واحيد قاراباغلی -بشری 

 
, دهـد       آنچه آه هر جامعه را از جوامـع ديـگـر تـمـيـيـز مـي                 

ي فرهنگي آن جامـعـه بـه           خصوصياتي است آه شناسنامه   
 .آيــــــــــــــد                 حســــــــــــــاب مــــــــــــــي                

, بـاورهـا  ,   وطن و سرزمـيـن نـيـاآـان        ,   تاريخ و گذشته تاريخي   
هـنـر   ,   هـا    حماسه,   هاي مذهبي   دين و اسطوره  ,   عقايد,   زبان

نژاد و قوميت و سنن قومي عناصري هستـنـد          , وادبيات آهن   
 )1. ( سـازنـد     هـر جـامـعـه را مـي           ”   هـويـت فـرهـنـگـي        “ آه  

اي در باره هويـت   له آفريقايي در مقا,   آنتا ديوپ انسان شناس  
هويت فرهنگي هر جامـعـه بـه         :   نويسد  فرهنگي هر فرد مي   

. زبـان و روان شـنـاخـتـي           ,   تاريـخ :   سيه عامل بستگي دارد   
هاي تاريخـي و اجـتـمـاعـي             اهميت عوامل فوق در موقعيت    

هر گاه اين عوامل به طور آـلـي در            .   مختلف يكسان نيست  
هويت فرهنگي نـاقـص      ,   يك ملت يا فرد وجود نداشته باشد        

. شود تلفيق موزون اين عوامل يك وضعيت ايده آل اسـت            مي
شـخـصـيـت     ,   هرگاه يكي از اين عوامل تحت تاثير قرار گـيـرد           

اين تغييرات مـمـكـن      .   آند  فرهنگي جمعي يا فردي تغيير مي     
” بـحـران هـويـتـي       ”   است تا آن جا ادامه يابد آه موجب يك           

   )2. ( شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
, بـاشـد     زبان نيز يكي از مهمترين ابزار فرهنگ هر ملت مـي           

آوردهاي بشري در  هاي متفاوت دست ها و فرهنگ همانا زبان 
ي خاآي و در واقـع در            هزاران سال زندگي خود بر روي آره      

نگرش متفاوت آنها بـه هسـتـي          ,   بچه هايي متفاوت زباني     
هـي ارزشـمـنـدي هسـتـنـد آـه                 تك تك انها گنجينه   ,   است

خداوند متعال در    ,   باشد    مستحق محافظت و شكوفايي مي    
گـونـا   ”   آتاب آسماني ما مسلمانان چندين مرتبه به اهميت         

اشاره نموده و عـظـمـت ان را            ”   تعداد اقوام “ زبانها و   ”   گوني
همسان با خلقت زمين و آسمان ناميده و هـمـه ايـنـهـا را                    

داند هر چند آه در پسشگـاه         اي براي دانشمندان مي     نشانه
 .عظمتش تنها عامل برتري و تمايز پرهيز آاري و تـقـواسـت             

تـريـن     ارتباطي بين انسانها و رايج      همانا زبان نخستين وسيله   
, و آار آمد ترين ان در طول قرون متمادي در مـيـان طـوايـف                  

اقوام و ملل جهان بوده استدر دنياي امروز زبان ديـگـر مـثـل             
بلكه , گذشته تنها وسيله ارتباطي ساده بين انسانها نيست

زبان نشانه هويت و مهمترين عامل در شناسايي موجوديـت          
زبان وسيله اي اسـت  ,   و مشخصه يك ملت زنده و پويا است       

آه انسان توسط آن آاخ فرهنگ و مدنيت خـويـش را بـر پـا                   
 .بخشد  سازد و انديشه و عقيده و ايمان را استحكام مي           مي

از اين روست آه دانشمندان گاهي از زبان به عنـوان آـلـيـد           
هاي ارتباطي و گاهي نيز سرمايه فرهنگي يـاد مـي               شبكه

ــد  ــنـــــــــــــــــــــــــــ ــنـــــــــــــــــــــــــــ  .آـــــــــــــــــــــــــــ
بنابر قولي مشهور از آادامر وجه اساسي بـودن انسـان در              

توانند عالوه بـر      آه افراد با تسلط بر آن مي      .   جهان زبان است  
 .آننـد     برقراري روابط اجتماعي نوعي هويت ويژه آسب مي  
اي دارد      ويتگنشتاين يكي از فيلسوفان جهان معاصر جـملـه     

دهـد     آه تعريفزبان را به مراتب روشن تر از همگان ارائه مـي           
اي بسـيـار بـزرگ مـي              اي آـوتـاه بـه انـديشـه            او در جمله  

” زبان من جهان من است و جـهـان مـن زبـان مـن               ” : پردارد  
تاملي مختصر در اين جمله انديشمندانه معاني بـلـنـدي از              

 .آورد     رابــــطــــه ذهــــن و زبــــان فــــراهــــم مــــي                      
از اينرو هويت فرد چه در سطح قومي و در سطح مـلـي تـا                  

. گـيـرد     حدود زيادي بستگي به زباني دارد آـه او فـرا مـي                
تقويت و توسعه فرهنگ يك جامعه سـخـن          ,   وقتيكه از حفظ    

زبان به عنوان يك عامـل اسـاسـي مـطـرح              ,   آيد  به ميان مي  
اي است آـه فـرهـنـگ           چرا آه زبان در حكم رشته     ,   شود  مي

زبان پديده بـيـرونـي       .   دهد  گذشته و حال را به هم پيوند مي       
انسان با زبانش زاده مـيـشـود در زبـانـش سـيـر                    .   نيست  
آنـد و     رشد مي,   آند در حريم زباني خود تنفس مي,   آند  مي

 .مــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــرد                      مــــــــــــــــــــي
ي خـاآـي       زبان هر ملت به مثابه ظرف حضور ان ملت در آره          

است يعني اينكه براي شناخـت مـلـتـي بـايـد زبـان ااو را                      
شايد آوردن ضرب المثـل مـعـروف فـرانسـوي آـه                .   شناخت

هرآس زبان مادري خود را نـدانـد يـك وحشـي                ”   : گويد  مي
ــت ــد                     ”   . اســ ــاشــ ــبــ ــا نــ ــجــ ــيــ ــا بــ ــجــ ــنــ  .در ايــ

هاي علمي و فرهنگي دنيـا سـعـي        بنابر اين امروزه سازمان   
در بررسي و محافظت از زبانهاي متفاوت و حتي مواظبت از            

ــيــل     ــل ــهــاي ق ــان ــد               زب ــابــودي دارن ــكــلــم در حــال ن ــمــت  .ال
 فـوريـه اول اسـفـنـد           21-شود آه جهان روز       چند سالي مي  

 Unescoآند آه يونسكو       را در حالي سپري مي      -شمسي  
بزرگترين نهاد فرهنگي دنياي معاصر ان را روز جهـانـي زبـان              

درك هوشمندانه طراحان اين روز در        .   مادري نام نهاده است   
اي    هـزاره   - و اغاز هزاره سـوم      1999( سال پاياني هزاره دوم   

تابـد و      شدن مي ”   دهكده“ آه جهان با عزمي تمام به سوي        
 بدان پرداختـه    90اي آه مارشال لوهان در اواسط دهه          نظريه

العاده زبانهـاي     بيانگر اهميت فوق    -پوشد    بود جامه عمل مي   
 .آـران اسـت       متعدد و اقوام متنوع ساآن در اين دهكده بـي         

هر فرهنگي بـراي     ” : گويد  امه سه رز شاعر سياهپوست مي     
نياز به چارچوبي دارد و به ساختـمـانـي          .   اينكه شكفته شود  

 ادامه در شماره یعدی... توان  آه زبان را مي

نوشته حاضر به مسايل و حوادث فراموش نشدني سولـدوز در            
بي گمان در بردارنـده     .   روزهاي قيام مردمي آن خطه مي پردازد      

اطالعات آاملي نيست، ولي به نظر مي رسد آه براي اطـالع             
در ايـنـجـا از عـزيـز            .   از چگونگي رخداد حوادث مفيد خواهد بود      

ناشناخته اي آه اطالعات اوليه اين نوشته را در اختيار اينجانـب      
قرار داده است، تشكر آرده و به مرور حوادث سولدوز قـهـرمـان              

 .مي پردازيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارديـبـهـشـت مـاه چـنـديـن               29در سطح شهر سولدوز از روز        
اطالعيه براي گردهمايي و تجمع اعتراض آميز بر عـلـيـه عـمـل                

در اين اطالعيه هـا از       .   اهانت آميز روزنامه ايران پخش شده بود      
 خرداد ماه در مقـابـل دانشـگـاه           3مردم خواسته شده بود تا در       

 خردادماه در مقابل ساختـمـان اداره ارشـاد        4آزاد اسالمي، در  
 خردادماه در مقابل دانشگاه پـيـام نـور تـجـمـع           5اسالمي و در    

 .آنند

 :1385 خردادماه 3روز چهارشنبه 

 نفر از دانشجويان ترك دانشـگـاه     1000 نزديك به 14:00ساعت  
آزاد اسالمي سولدوز با اخـذ مـجـوزهـاي الزمـه در مـحـوطـه                     

هـاراي مـن       -هاراي( دانشگاه تجمع آرده و شعارهايي از قبيل        
… و   )   آند اولسون ستـارخـانـا، قـان سـاالرام تـهـرانـا                ( ،  ) تورآم

آنها سپس از دانشگاه خارج شده و به سمت شـهـر            .   سردادند
در اين حين بسياري از مردم در خيابانها به جـمـع             .   روانه شدند 

.  هزار نفري را تشكـيـل دادنـد         20دانشجويان پيوسته و جمعي     
ضمن عبـور از    .   مردم به سوي دانشگاه پيام نور در حرآت بودند        

. خيابانهاي امام، وحدت و خيابان دانشگاه به پيام نور رسـيـدنـد            
. داخل دانشگاه شده و بدون بروز هر گونه درگيري شعار دادنـد            

آنها سپس از دانشگاه خارج شده و به طرف فرمانـداري شـهـر               
 در ميدان شهرداري روبروي فرمانداري تجـمـع         17ساعت  .   رفتند

نموده و شعارهاي ملي و همچنين شعارهايي در حـمـايـت از               
در اين هنگام فرماندار شـهـر        .   قيامهاي تبريز و اورميه سر دادند     

بـر  )   نام قبلي فرماندار محمد چـوپـانـي اسـت          ( محمد امين فرد    
من هم از   :   ( باالي سكويي رفته و شروع به سخنراني مي آند 

اين مسئله پيش آمده ناراحت هستم و از همه شما قـدردانـي             
 نفر از جوانان وارد فرمانداري شده 2در اين لحظات )  …مي آنم  

و ضمن آنكه شعار سر مي دهند، از فرماندار مي خواهند آه او             
آذربايجان اوياقدي، اؤز ديـلـيـنـه          ( فرماندار شعار   .   نيز شعار دهد  

چند نفر از    .   سر مي دهد  )   هاراي من تورآم    –داياقدي ، هاراي    
تجمع آنندگان به نمايندگي از سوي تجمع آنندگان اعالم مـي            

 در مـقـابـل اداره ارشـاد             18:00آنند آه فردا هم در سـاعـت          
فرماندار هم از مردم مي خـواهـد         .   اسالمي تجمع خواهيم آرد   

 .آه بيايند و پس از آن تجمع و راهپيمايي به پايان مي رسد

 :1385 خردادماه 4روز پنجشنبه 

 خردادماه، فرمانداري به    4در ساعات اوليه روز پنجشنبه مورخه       
تمامي ادارات شهر ابالغ مـي آـنـد آـه از امـروز هـر گـونـه                          
گردهمايي غير قانوني بوده و با شرآت آنندگان در هر تجمع و             

بسيـاري از مـردم آـه از ايـن               .   راهپيمايي برخورد خواهد شد   
 15اطالعيه فرمانداري هيچگونه خبري نداشته اند، از سـاعـت            

نيروي بسيج به پراآـنـده      .   در مقابل اداره ارشاد تجمع مي آنند      
تجمع آننـدگـان آـه بـر          .   ساختن تجمع آنندگان اقدام مي آند     

مبناي موافقت فرماندار در روز قبل تجـمـع خـود را قـانـونـي و                     
اصولي مي پنداشتند، با نيروي بسيج آه به آـابـلـهـاي بـرق،                 

پس .   شيلنگ و لوله هاي سبز مجهز بوده اند، درگير مي شوند          
 17از مدتي درگيري نيروهاي بسيج فرار مي آنند و در ساعت             

اين نيرو با مردم    .   يگان ويژه نيروي انتظامي وارد عمل مي شود       
 .درگير نمي شود

.  به اداره ارشاد مي رسند     18 هزار نفري در ساعت      30جمعيت  
مردان در مقابل ساختمان اداره و زنـان نـيـز در پشـت اداره و                   

 6ادامه در صفحه ... روبروي باشگاه حجاب تجمع مي آنند

آن روزها سولدوز، غيرتي بـه       
يـاشـار     -بزرگي آذربايجان بـود       

 اورمولو
 

 :مقدمه

پس از انتشار طنز و آاريكاتور توهين آميز در روزنـامـه              
بر عليه هويـت تـرك ، بـه زودي قـيـامــهـاي                    ”   ايران“ 

به نـظـر     .   اعــتراض آميز سراسر آذربايجان را فرا گرفت      
اغلب آارشناسان مسايل سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي               
موضوع آاريكاتور بهانه اي بيش نبود و بـايـد انـگـيـزه                 
اصلي قيام سراسري ملت آذربايجان را در چندين دهه 
ظلم، تحقير و تبعيض فاشيسم و شـونـيـسـم فـارس              

 .جستجو آرد

در شروع امر اعـتـراضـات از دانشـگـاهـهـا و تـوسـط                   
دانشجويان متعهد .   دانشجويان ترك آذربايجان آغاز شد    

آرام   –ترك با اعتراضات دامنه دار و مـمـتـد خـود آرام                 
افكار عمومي آذربايجان را تحت تـأثـيـر قـرار دادنـد و                  
چندي نگذشت آه قيامهاي زنـجـيـره اي شـهـرهـاي               
آذربايجان و افكار عمومي جهانيان را به خود مـعـطـوف            

بسياري از آارشناسان مسايل مـنـطـقـه اي در             .   آرد
آمال ناباوري به حوادث آذربايجان پرداخته و تـحـرآـات           
سياسي در آذربايجان را به عنوان موضوعـي مـهـم و              
تأثيرگذار در روند مسايل مربوط به ايران، خاورميـانـه و            

 .منطقه ارزيابي آردند

 در آذربايجـان از جـنـبـه هـاي              1385حوادث خردادماه   
بدين منظور بايـد    .   مختلفي قابل بحث و بررسي است     

بـه  )   تا حد امكان با ذآر جزئيات(در شروع امر رويدادها  
بديهي است آه بدون در دسـت      .  رشته تحرير در آيند 

داشتن اطالعات درسـت و دقـيـق بـه دسـت دادن                  
ارزيابيهاي علمي و آارشناسانـه از مسـايـل دشـوار              

به اذعان شواهد و اسناد ما ترآان در طول .   خواهد بود 
تاريخ اگرچه همواره در صدر تاريخ سـازان بـوده ايـم،               
متأسفانه در نگارش، تدوين و حفظ آن سعـي الزم را             
نكرده ايم و باالجبار ديگران آنگونه آـه خـواسـتـه انـد                

آيا امروز تاريـخ بـاز هـم          !   تاريخ را نوشته و رقم زده اند      
 !تكرار مي شود؟

عليرغم اينكه امكان نگارش و پـرداخـتـن بـه مـوضـوع                
توسط بسياري از فعالين حرآت ملي آذربايجان وجـود          

 ماه از قـيـامـهـا،        2دارد، متأسفانه با گذشت نزديك به       
تاآنون شرح دقيق و جزئي نگر هيچ يك از قـيـامـهـاي               

در مـدت    .   شهرهاي آذربايجان منتشـر نشـده اسـت         
 شـهـر بـزرگ و آـوچـك              20 هفته بيش از       2آمتر از   

در ايـن بـيـن        .   آذربايجان شاهد حوادث غرورانگيز بـود      
حتي بعضي از روستاها هم شاهد تظاهرات اعتـراض          

شايسته است آه حوادث همه شهـرهـا بـا           .   آميز بود 
ذآر تمامي موارد الزم براي ثبت در تاريخ و اسـتـفـاده              

 .تحليلگران نگاشته شود

 

 

 

 

 

در حين قيامها اخبار و گـزارشـهـاي پـراآـنـده اي از                    
ژه در صـفـحـات           شهرهاي مختلف آذربـايـجـان بـه وي          

اينترنتي منتشر شده و اطالعات آلي در دست مـي           
بايد متذآر شد از معدود شهرهايي آه اخبار و          .   باشد

گزارشهاي آن تاآنون در حد ناچيـزي مـنـتـشـر شـده              
در حالـيـكـه ابـعـاد         .   است)   نقده( است، شهر سولدوز  

سرآوب مردم مقاوم سولدوز توسط نيروهاي نظـامـي         
و انتظامي حكومت جمهوري اسـالمـي ايـران از هـر               

 . جاي ديگر شديد بود

آذربایجان قادینالریآذربایجان قادینالریآذربایجان قادینالری. . .  چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی    
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زهـره    -  1385حرکت ملی ، تيرماه      

 وفایی

عليرغم تفسير ها ، تعبيرها و تحليل های مغرضانه ، حرکت مـلـی              
 .آذربـایـجـان هـمـچـنـان بـه رونـد مـدنـی خـود ادامـه مـيـدهـد                                 

این حرکت که با پشتوانه ميليونی مردم آذربایجان عمال خـود را در               
تاریخ کشور و منطقه به ثبت رسانده است ، هنوز هـم در مسـيـر                  

 .مطالبات قانونی و مدنی مردم پيشتاز است 

کارکرد این حرکت اگر چه در تابـلـوی نـمـوداری آن جـهـش هـا و                        
رکودهایی را به نمایش ميگذارد معهذا در بطن آن هـيـچ تـغـيـيـر و                    

راز پایـداری حـرکـت در یـک جـملـه                .   تزلزلی به چشم نمی خورد      
 !شعور آری ، شور نه : خالصه ميشود 

تمایل حریصانه مردم آذربایجان از هر قشر و طبقه و از هـر سـن و            
سال برای اندوختن علم و دانش و آگاهی ، بویژه در خصوص تـاریـخ      

زبان و دیگر متعلقات خویش ، از سویی ونه گـفـتـن بـه                  –مدنيت    –
شانتاژ های گمراه کننده از سوی دیگر ، حرکت ملی را همچنان در             
 .مـــــوضـــــع قـــــدرت نـــــگـــــاهـــــداشـــــتـــــه اســـــت                        

جریانات اخير که نمودار حرکت را به تکانها و متغيير هایی واداشـت       
 .، آزمون سختی بود که حرکت اميدوارانه از آن نيز گذشت 

انتظاراتی عبث که از پيامد ها می رفت ، هرچند که گاهـی کـامـال       
واضح و عریان در قالب تحليل ها و تفسيرها و نظرها اعالم گردید ،        
چون بر آورد نشد ، پس ميتوان نتيجه گرفـت کـه مـفـسـران فـوق              

 .آگاهی از حرکت را نداشتند و ندارند 

اعالم اعتراض جمـعـی در یـک بـرهـه ده روزه در اقصـی نـقـاط                           
آذربایجانی نشين همگی با یک شعار متحد ، با یک حرکت متحد و              
یک درخواست متحد ، اگر نشاندهده اتـحـاد و هـمـفـکـری مـردم                     
آذربایجان در راستای مطالبات خویش بود ، برخوردهای متفاوت بـه            
این اعتراض جمعی از سوی ارگانهای مختلف ، نشاندهنده هـمـان            

 .عدم شناخت حرکت از سوی همان ارگانها بود 

حرکت ملی در این برهه ده روزه توانست استقالل فکری خویش را            
با اظهار برائت از حاشيه نشين ها ، با اظهار برائت از فرصت طلبـان     
، با اظهار برائت از آشوبگران ، از مغرضان ، از نا آگاهان ، از شهـرت                 

 .طلبان ، و از تمامی اقشار و افراد نامحرم ، رسما اعالم نماید 

انتظار ادامه اعتراضات خيابـانـی عـلـيـرغـم            
دعوت های مکرر از سوی گروهها و افراد ،          

چـراکـه حـرکـت بـرای بـيـان              .   عقيم ماند    
. اعتراض خود همان یک روز را کافی ميدید         

انتظار اغتشاش در داخل اعـتـراض نـيـز بـا              
هوشياری حرکت چی هـا عـمـال عـقـيـم               

انتظـار اعـتـراض غـيـر مـعـقـول بـه                  .   ماند  
برخوردهای غير معقول نيز دیدیم کـه بـی           

 .جواب ماند 

بعنوان مثال حضور دکتر چهرگانی در ترکيـه        
و سپس در جمهوری آذربایجان و سپس دپورت نامـبـرده از هـر دو                  

اما حـرکـت بـا بـهـره            .   کشور ، انتظار اعتراضاتی مشابه را داشت        
گيری از این مورد توانست استقالل خود را عـمـال از دولـت هـای                    

از سوی دیگر ادعـای      .   ترکيه و جمهوری آذربایجان به اثبات برساند        
کسانی را که گاموح را بعنوان رهبری کل حرکت قلمداد می نمایند             

 .، به زیر سئوال ببرد 

و یا بعنوان مثال حضور مردم در برابر استانداری ها و فرمانداری هـا               
و مجلس شورای اسالمی ، انتظار کسـانـی را کـه سـعـی وافـر                     
مينمودند این حرکت را به نام ضد حاکميـت و یـا عـامـل خـارجـی                      

این حضور نشـان داد کـه مـلـت             .   سرکوب نمایند ، عقيم گذاشت      
آذربایجان هنوز هم دولت ایران را به رسميت ميشناسند و مطالبات           

و اگـر    .   خویش را از افراد صاحب مسئوليت دولتی طلب مينمایـنـد             
غير از این بود بالطبع مردم در برابر کنسولگـری هـای کشـورهـای                 
دیگر و یا سفارتخانه ها ی کشورهای بيگـانـه و یـا مـجـامـع بـيـن                   

 .المللی اجتماع مينمودند 

و یا بعنوان مثال عليرغم تبليغاتی که سعی در انتصاب کـورکـورانـه               
حرکت در تبعيت از تلویزیون گون آز تی وی یا دیگر مراکز فعال خـارج          
از کشور می رفت ، حرکت با تصميم های آنـی و ضـرب االجـلـی                  
خویش و با رد برخی از پيشنهادات آن مراکز هـمـچـون تـجـمـع در                     
ميدان انقالب تهران و یا حضور در قلعه بابک ، این انتظار و انتصاب را       

 .نيز عقيم گذاشت 

انتظار اعتراضات نسنجيده از سوی مردم نسبت به دستگيـریـهـا و              
حبس های بی دليل نيز می بينيم که نه تنها عقيـم مـانـد بـلـکـه                     
حرکت با بهره گيری از این تاکتيک اشتباه برخی ارگانها ، مظلوميت         
حرکت ملی را در عرصه برخوردها ، به بهتریـن وجـه بـه نـمـایـش                     
عموم گذاشت و توانست از این راه درصد بسيار بـاالیـی از اقشـار                 

 

 ایل ليک ایل 100مشروطيت انقالبی نين 
 دونومو مناسبتيله

 

 

چراکه هر محبوس حداقل خانـواده ای دارد کـه دلـيـل               .   بنماید  
قانونی فرد بازداشت شده خویش را می طلبد و بـا ارجـاع بـه                  
قوانين کشوری و بين المللی ميتواند دریابد که جایی از این کـار             

 .می لنگد 

و باز بعنوان مثال مراسم سالگرد قلعه بـابـک اگـر چـه انـتـظـار                     
ميرفت باز با حضور مردم و برخوردهای قهر آميز آشوب دیگری بر            
پا شود ، مشاهده گردید که این انتظار نيز چگونه به نحوی غـيـر          

اگرچه مسئوالن بـا تـحـمـل زحـمـت و               .   منتظرانه بر آورد گردید     
هزینه ای سنگين مانور قدرت را بـه نـمـایـش گـذاشـتـنـد امـا                       
مردمانی که این هزینه برای آنها پيش بينی شده بود کامال غيـر          
منتظرانه و کامال معقوالنه تاریخ مصرف مراسم قـلـعـه بـابـک را                 
تمام شده اعالم نمودند و در واقـع بـابـک را از حـبـس دوازده                       

بـه هـر حـال        .   هزارساله آزاد نموده و به داخل شهرها بـردنـد             
حرکت ملی آذربایجان از شـفـافـيـت و وضـوح بسـيـار بـاالیـی                      
برخوردار است و هيچ نکته کنگ و مبهمی کـه بـاعـث وحشـت                 

مفسـران و تـحـلـيـل          .   کسی یا کسانی شود در آن وجود ندارد    
گران مادامی که با دید تنگ نظرانه و انحصار گرایانه بـه حـرکـت                
می نگرند ، طبيعی است که این آهوی خرامان را دیوی هـفـت               
سر تصور نمایند و تصور اگرچه در قصه ها جالب و سازنده است             
 .اما در حقایق روز و وقایـع تـاریـخـی مضـر و ویـرانـگـر اسـت                           

هيچ کس مثل خود حرکت چی ها نمی توانند تفسير و تعبير از              
حرکت ملی ارائه دهند و از آنجا که هيچ بخل و تنگ نـظـری در                  
ذات صادق آذربایجانی ها نيست ، هـر داوطـلـب بـی غـرضـی                   
ميتواند الفبای حرکت ملی را از مـردم آذربـایـجـان بشـنـود و                      

 .بياموزد 

 تبریز -زهره وفایی 

شفاف سازي پيرامـون حـوادث       
 شهنازغالمي-آذربايجان 

 
 مقدمه

 
دراين نوشتار ابتدا حوادث تاريخ ساز و تاثيرگذاراخير آذربايجان از دريـچـه               
رسانه هاي داخلي مورد بررسي قرار گرفته اسـت و سـپـس حـرآـت                    

 در سه بـخـش       1385مدني مردم آذربايجان در دهه اول خرداد ماه سال          
 :تحت عناوين

 
 ــ مشخصه هاي حرآت مدني آذربايجان

 ـــ عوامل حرآت مدني آذربايجان 
 ـــ مطالبات حرآت مدني آذربايجان

 
اين نوشتار توانسته بـاشـد ،           اميد است ،  .   مورد تحليل قرار گرفته است    

در پشت اين فضاي سياسي غبارآلود، فضاي حقيقي و درد آور حـيـات                 
 . اجتماعي مردم حماسي آذربايجان را به تصوير بكشد 

 
تـعـداد زيـادي از        .   اآنون روزها ست آه از واقعه اول خـرداد مـي گـذرد               

دوستان و همفكران ما آه دوشادوش هم دردههـا مـراسـم و بـرنـامـه                    
مشترك شرآت آرده بوديم، در خيابانها بـه جـرم بـزرگـداشـت بـزرگـان                    

آتك خـورده   …   سرزمينمان همچون باقرخان ، ستارخان ، صمد بهرنگي و        
بوديم و زنداني شده بوديم و بر فراز قلعه پـر افـتـخـار بـابـك نـامـيـرا ،                            

 . حماسي ترين سروده ها را فرياد آرده بوديم 
اآنون اآثريت آنان در زندان هاي مخوف حاآـمـيـت اسـالمـي بـه جـرم                     
عشق به آزادي و عدالت و تحقق مردم ساالري و هـويـت خـواهـي بـه                    

 . اسارت گرفته شده اند 
 

نيروهاي امنيتي با خشونت و قساوت بي حد و مـرز ، بـدون داشـتـن                     
احكام قانوني به خانه آنها هجوم آورده اند و به جرم براندازي و تـجـزيـه                   

ما از وضيعت زندانيان و نـحـوه رفـتـار              .   طلبي همه را به حبس برده اند        
نيروهاي امنيتي با آنان آامال بي اطالع بود و به شدت نـگـران امـنـيـت                    
. جاني تك تك زندانيان دستگير شده در مناطق ترك نشـيـن هسـتـيـم                   

خانواده هاي دستگيرشدگان از نظر رواني در وضيعت بسيار اسفـنـاآـي             
بسر مي برند و گويي تمامي آذربايجان به قلب تپيده مبـارزه طـلـبـي و                  

 . عدالت جويي و آزاديخواهي در آمده است 
 

امروز مردم آذربايجان در سرتا سر ايران آمده اند تا حق خود را مـطـالـبـه          
امـروز مـردم     .  آنند چرا آه حق اگر مطالبه نشود ، قابليت پرداخت ندارد  

 5ادامه در صفحه        . . .     آذربايجان آمده اند تا با سرمايه عظيم و عميق        

 حميد آرش آزاد -سئندئر قفسي 
 

 انسان اولوب، انسان اوچون ياشاماق         قانان انسان اوچون بؤيوك هدف دير
 آزادليق اوغروندا آخان قانالرين         هردامالسي مين بير دنيز شرف دير

 
 باغيم سيز وطني ، آزاد اؤلكه ني      جاندان عزيز سانار شرفلي انسان
 غيرتين ، شرفين قدريني بيلن       قيزير قانماز نئچه دامال قانيندان

 
 بيزستارخان ، حاج آلالهياراوغلويوق         تاريخيميز افتخارال دولو دور

 ؟!اوددان آول،آولدن اود اولور:اصالنين باالسي ، آصالن اولمالي       آيم دئييب
 

 يابانجي بايراغي هئچ واقت،هئچ زامان        بيزيم اؤلكه ميزه آؤلگه ساالنماز
 آصالن آل قانينا بؤيانيرسادا        تولكو آؤلگه سينده دالداالنانماز

 
 اله وئريب ، گئدك بو يولو_ يؤلوموز قورتولوش ، شرف يولودور       گل ال 

 آجي تيكان اوالق دوشمن گؤزونه       آنجاق دوست يؤلوندا،قيزيل گول آولو
 

 عؤمرونده بير نفس آزاد ياشاسان   سنه قاالن يالنيز او بير نفس دير
 گل سيندير قفسي ، آزادليغا چيخ   قفس قيزيلسا دا ، گئنه قفس دير 

 
 
 
 

 آلمان -احمد یزدانی
 

 گيریش
 

ایران تاریخينده حال حاضيرکی دؤوره قده ر اوچ دولت فورمـاسـی            
بيرینجی فورما مطلق پادشاهچيليق دیر کـی       .   موجود اولموشدور 

ایکينجـی فـورمـا      .   نجی عصرین اّوللرینه قده ر دوام ائدیب     –  20،  
نجـی ایلـه قـده ر دوام ائـده ن                   –  1979نجی ایلده ن   –  1906

مشروطيت پادشاهچيليغی و نهـایـت اوچـونـجـو فـورمـا اسـالم                  
 . جمهوروسو والیت فقيه دؤورو دیر کی ، ایندیه دک دوام ائدیر

 
 -1979ایـلـدن       -1906دولت حقوقو باخيمدان ، ایران ئولکه سی         

نجی ایله قدر پارالمنتار اساسلی مشروطه پـادشـاهـچـيـلـيـغـی               
نجی ایل ایـران آنـایـاسـاسـی و               -1906اونون اساسينی   .   ایدی
ســی تشــکــيــل    ”   اســاس قــانــونــا عــالوه     “ نــجــی ایــل        -1907

 -1831غربين دموکراتيک اساس قانونالری، خصـوصـيلـه          . ائدیردی
نجی ایل بلژیک اساس قانونو اساسيندا حاضيـرالنـمـيـش ایـران               
اساس قانونو ، حاکميتين بؤلونمه سی پرنسيـبـی اسـاسـيـنـدا               

نـجـی     -1906بو او دئمکدیر کی، شاهين       .   تشکيل ائدیلميشدی 
ایلدن اّولکی مطلق حاکميتی ، پارالمنتـيـن مـوجـود اولـمـاسـی              

حکومت بـونـدان سـونـرا         .   نتيجه سينده محدودالشدیریلميشدیر  
پارالمنت قارشيسيندا مسئوليت داشيان وزیرلر واسيطه سـيلـه          

 . اداره اولونمالی ایدی
 

دیگر حقوقالرال یاناشی ایران اساس قانونو اهاليه آشـاغـيـداکـی            
 : اساس حقوقالری وئریردی 

 
 قانون قارشيسيندا برابرليک -
 
 مطبوعات آزادليغی -
 
 سؤز و یيغينجاق آزادليغی -
 

 :بوتون بونالر
 

ایل انسان حقوقالری بياننامه سـيـنـدن و            -1799عنعنه لریندن ،    
  (Magna Charta, Bill of Rights)ایل -1831

 
بــلــژیــک اســاس قــانــونــون اســاس حــقــوقــالر کــاتــولــوقــونــدان            

 . گؤتورولموشدور
 

آنجاق انکار ائدیلمز بير حقيقتدیر کی ، شاه دورونون سونونا قـدر             
بيریلـه    -اساس قانونون نظرّیه سی و اساس قانونون تطبيقی بير        

هئچ وجهده اویغون اولمایب و عکسينه ، الزیـم تـمـيـزلـيـکـلـردن                  
سونرا اساس قانون داها چوخ کيچيک بير حاکيم طبقه نين امتياز           
و منافعی نين قانونالشدیریـلـمـاسـی اوچـون بـيـر وسـيلـه یـه                      

 . چئوریلميشدیر
 

غرب ئولکه لرینده پارالمنتاریزم اساسلی ، دموکراتيک دولتـلـریـن           
اقـتـصـادی و مـدنـی          -عمله گلمه سی اوزون مّدتلی سوسيا ل       
مثال اوچون بو ئولکه . انکشافين نتيجه سينده ممکون اولموشدور

لرده حيات سوّیه سی وخالقين سياسی یتگين ليـی یـوکسـک              
بير درجه یه چاتاندان سونرا عموم سئچکی حقوقونون کسـرلـی            

 . تطبيقی امکان پذیر اولموشدور
 

نجی ایلده پارالمنتاریزم اساسيندا مشروطه سيسـتـمـی      -1906
. تطبيق ائدیلدیکده ، بو شرطلر ایراندا هله یئنيدن عمله گلـيـردی           

بو دؤوروده انگلستان و روسيه نين نفوذو آلتينـدا ایـرانـدا کـهـنـه                  
فئودال اجتماعی قورولوشون گئتد یکجه دئيشيلمه سـی اؤزونـو           
گوستریردی و بونونال عالقه دار مختلف طبقه لـریـن اجـتـمـاعـی                

بو او دئـمـکـدیـر        .   قورولوش حاققيندا کی تصّورلری ده دئيشيردی     
پارالمنتاریزم سيستمی حاققيندا ایران اهـالـی    –کی ، مشروطه  

سينين بویوک حصصه سينين اّولجه دن هئچ بير دقيق تصّورو یوخ           
بوندان عالوه مطبوعات واسطه لری چوخ جـزئـی ایـدی و               . ایدی

اونـالر آنـجـاق آغـيـر          .   ای سـوادسـيـز ایـدی          -%   90اهالی نين   
سوسيال وضـعـيـتـدن و ایـالـتـلـرده والـی لـریـن اؤز بـاشـيـنـا                             
حکمرانليغيندان قورتولوشـالری اوچـون مشـروطـه انـقـالبـيـنـدا                 

 . اشتراک ائدیردیلر
 

انگلستان و روسيه نين ایرانا سوخولماسی ، ایلک نوبه ده ایـران            
. ممتازالرینين یوکسک اجتماعی مووقع توتماسينا امکان یاراتـدی       

وئـر سـایـه        –بو قوروپالر اساسا، انگلستان و روسـيـه ایلـه آل              
سينده تجارت بورژوازی نين یوکسک زیروه سيـنـه قـدر قـالـخـان               

 -اونالر فئودال.   تاجرلرو ایری ملکه دارالردان عبارت بير قوروپو ایدی  
حکم سورمه سينی طلب ائدیب و      )   مرکانتيل( تجارت سيستمين   

مـطـلـق      -بو مقصده چاتماق اوچون قدیمدن موجود اوالن فـئـودال         
نجـی    -  1906. سيستمين آرادان قالدیریلماسينی طلب ائدیردی  

ایلده مشروطه پادشاهچيليق سيستمی تشکيل ائـدیـلـدیـکـدن           
سونرا تئزليکله آیدین اولدو کی ، تـجـارت بـورژوازیسـی و ایـری                  
ملکه دارالر سرای و عنعنه وی قّوه لرله بيرلشمه یه گيریب وبئله  
ليکله ایراندا دموکراسينين حياتا کئچيریلمه سينه منـفـی تـاثـيـر              

اونالر دولتده حقيقی حاکميتی اله کئچيریب و اساس     .   بوراخدیالر
مرکانتيل سـيـسـتـمـی قـّوه ده سـاخـالمـاق                    -قانوندان فئودال 

بونونال یاناشی اونـالر اؤلـکـه نـيـن             .   مقصدیله استفاده ائدیردیلر  
. انکشافی و مستقل صنایع لشمـه سـيـنـدن ده قـورخـوردورالر                

چونکو عملده خارجی تضييق لر و همچنين داخيلـی سـيـاسـی               
. . . عنعنه وی قّوه لر اونالرین مووقعينی تهليکه آلتينـا سـالـيـردی             

 آردی گلن سایيدا

آذربایجان قادینالریآذربایجان قادینالریآذربایجان قادینالری. . .  چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی    
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همچنين مسئوالن اين روزنامه در اولين شماره بعـدي   
 ارديبهشت در مطلبي    29يعني  ”   ايران جمعه “ روزنامه  

بـار ديـگـر      ”   ما را خيال رنجش ياران نبـود      “ تحت عنوان   
 . سعي آردند عمدي نبودن اشتباه خود را تكرار آنند

 
 212شـمـاره     ”   ميـثـاق     ”   اجتماعي  -نشريه سياسي 

 آه ديدگاههاي جناح مـحـافـظـه آـار را              8/3/85تاريخ  
اعتراض گسترده مردم آذربايـجـان را        “ بازتاب مي دهد    

عنوان آرد آه در نـقـاب     ” جريان بيگانه گرا“وابسته به  
دفاع از زبان، فرهنگ و حقوق آذريها عليه وحدت ملي          
وامنيت ملي و در راستاي منافع بيگانه گان عمل مي          

به اعتقاد انها جريان تجزيه قومي از يك سـو بـا              .   آند
پنهان شدن در نقاب آذربايجان تالش ميكرد خود را بـر            
آمده از جامعه آذري نشان دهد و از سـوي ديـگـر بـا             
پرهيز از مخالفت سريع با نظام مي آوشيد مـاهـيـت             
ضــد ايــرانــي و ضــد انــقــالبــي خــود را از چشــم                    

پـنـهـان      –درون حاآميت    _ سياستمداران ساده نگـرــ    
” روح اهللا رشـيـدي       ”   اين در حالي است آه    .   نگه دارد 

وابسته يه همان جـنـاح شـمـاره          ”   آذر پيام “ در نشريه   
 از اينكه اقشار مـتـديـن وانـقـالبـي         8/3/85 تاريخ 164

نتوانسته اند رهبري اعتراضات را به عهده بگيرند و يـا           
نمايندگان مردم تـبـريـز و مسـئـولـيـن از حضـور در                      
راهپيمايي اعتراض مردم اجـتـنـاب ورزيـده انـد و در                 
نتيجه در فقدان اين گزاره ها افرادي سـوار بـر امـواج               
احساسات پاك مردم شده انـد ابـراز تـا سـف آـرده                 

 .است
 

رييس آل دادگستري آذربايجان ضـمـن       ”   آقازاده“ آقاي  
آنكه ادعا آـرده اسـت هـيـچ فـرد مـتـشـخـص ويـا                        
دانشجويي در بين دستگير شدگان نيسـت و هـمـه             

در .   دستگير شدگان اراذل و اوباش سابقه دارهستند        
شماره ”   عصرآزادي  “ مصاحبه اي آه با روزنامه محلي       

 انجام داده است در مورد حوادث 11/3/85 تاريخ 1241
اخير اذربايجان بدون تـوجـه بـه گسـتـره عـمـيـق و                     

عوامل اصلي اشوب چند    ” : وسيعش چنين گفته است   
ــد               ــرن ــزوم ــري ــب ــه در ت ــان         71روز گــذشــت ــن از پ  ت

ترآيستهاــمنافقين ،ضد انقالب و حـزب مشـارآـت و            
 تـن از آنـهـا          51اراذل واوباش پرونـده داربـودنـد آـه             

 نفر ديگر آه فراري هستند صـادر        20بازداشت و حكم    
 ”.شده و تحت تعقيب هستند

آشوب گران در روز واقعه به بـيـسـت          “ :   وي مي افزايد  
دستگاه اتومبيل شخصي خسارت وارد و پانزده مغـازه         
متعلق به مردم را تخريب آردند، همچنين دوربـيـن و             
وسايل شخصي مردم عادي را معدوم و چند حمـايـت           
از مستمندان موسسه خيريه را تخـريـب يـا مـعـدوم                

شيشه سي و پنج بانك شكسته و دو بـانـك          ”   . آردند
را آتش زدند و به دو دستگاه ماشين شـهـرداري نـيـز               
خســارت وارد شــد، ايــنــهــا هــمــان اراذل ،اوبــاش،              

کـه  .   مغرضين،آشوبگران و فرصـت طـلـبـان هسـتـنـد             
اعتقادي به مردم و اموال آنان نـدارنـد و جـيـره خـوار                  
دشمنان و ضد انقالب هستند واز خارج هـدايـت مـي             

 ” .شوند
 

 مشخصه هاي حرآت مدني مردم آذربايجان 
 
 از آنجايي آه خاستـگـاه ايـن اعـتـراض عـمـومـي                     ـــ

دانشگاهها و نهادهاي فرهنگي است بنـابـرايـن مـي         
 . توان آن را اعتراض مدني به شمارآورد 

 بر حق بودن اعتراضات عالوه بر گروههاي سياسي           ـــ
ــ اجتماعي فعال در آشورازطرف مسئولين سياسـي   

 . و قضايي نيز مورد تأآيد قرارگرفته است
ـــ حرآت اعتراضي مردم آذربايجان يـك حـرآـت خـود              

 . جوش ــ اصيل ــ مردمي است 
ـــ احياي فرهنگ اصيل خودي به عنوان اصلـي تـريـن             
خواسته اعتراض آنندگان مورد درخواست قرار گرفتـه        

 . است 
ـــ حرآت اعتراض آمـيـز اخـيـر حـرآـتـي عـمـل گـرا                      
محسوب مي شود و چنان بنظر مي رسد آـه فـاقـد               
. برنامه ريزي تشكيالتي و سيستما تيك مي بـاشـد            

در تشويق مردم بـراي گسـتـرده تـر شـدن دامـنـه                    
ـــ آانال تلويزيـونـي عـمـومـي          GUNAZ T.Vاعتراضات  

 . نقش مهمي را ايفا آرده و مي آند 
ـــ جنبش مدني حاضر از سوي آشورهاي تـرآـيـه و              

 . آذربايجان شمالي مورد حمايت قرار گرفته است
ــ پايه هاي اقتصادي در حرآتهاي اعتراضي ــ با توجه          
به اينكه اهميت و تاثيرات پايه هاي اقتصادي در بـطـن          
زندگي مردم غير قابل انكار بوده و رابطه مسستقـيـم           
با نوع تفكر و انديشه يك جامعه دارد، در حرآت اخـيـر             
مردم آذربايجان نيز بحران اقتصادي در اين منـطـقـه ـــ           
آه پس از دوره رياست جمهوري آقاي رفسنجانـي از           
رتبه دوم اقتصادي آشور به رتبه شـانـزدهـم سـقـوط          
آرده است ــ باعث شد مردم مـعـتـرض نسـبـت بـه                  
افرادي آه با هويت مجهـول در ايـن اعـتـراضـات بـه                   
ساختمان بانكها آه از مراآز مـهـم اقـتـصـادي دولـت                
بشمار ميرود،حمله آردند واآنش جدي از خود نشـان         
ندهند و اين امـر مـوجـب تـخـريـب بـيـش از پـيـش                        

 . ساختمانهاي مراآز اقتصادي دولت شد
 

اين جنبش از سه جهت مورد تهديد و آسـيـب واقـع                
 :است

 
ــ گروهي آه به طرزي هيستريك و بيمارگونه برآنند تا          
اعتراضات مدني مردم آذربايجان را با عناوين مخـتـلـف           

… از قبيل تجزيه طلبي، اقدام عليه امنيـت مـلـي و                
مورد بهره برداري قرارمي دهند آه هـيـچ وقـت و در                
هيچ آدام از حرآتهاي مدني با تمامي دخالـت هـا و              
آشوب گريهايشان چهره مشـخـصـي از خـود نشـان               
نداده و به صورت مبهم ولي در تمامي امـور دخـالـت               

 .مي آنند
ــ از سوي نيروهاي حاآـمـيـت، هـمـچـون بسـيـج ،                   

آه بـا   )   عج( گروهاي فشارو سربازان گمنام امام زمان       
رخنه در ارآان آن سعي دارند اين جـنـبـش اعـتـراض              

  اُوزل قادین2ادامه در شماره ... آميز مردمي را  

 ادامه شفاف سازي پيرامون حوادث آذربايجان
 4از صفحه  
 

گنجينه هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي نقشهـاي        
بديع بيآفرينند و چونان هميشه تاريخ شگفت انگـيـزي     
و اثر بخشي نمايند، از محدوده نظريه و تـئـوريـهـا يـا                 
فراتر نهاده و با مقوله عمل در حيات جمعي هم مـرز             

باري اآنون ملت آذربايجان با حرآت هاي تـازه          .   گردند
شكل گرفته، در حال بيدار شدن از خوابهاي چـنـديـن            
ساله است تا آثار آن زخم ها ي آه در دوران پهلويـان             
بر او وارد آمده بـود و درزمـان اسـتـقـرار حـاآـمـيـت                      
اسالمي نه تنها اين زخم ها التيام نيافت بلكه رفـتـه             
رفته تشديد گشت و مي شود ، از روح و روان خـود                

 .پاك آند 
 

در اينجا روزانه هزاران نفر، زن و مرد از جان گـذشـتـه               
به خيابانها مي آيند و بي هراس از هجوم و حـملـه و         
آشتار و قتل عام پاسخ همه استحاله ها و مـهـجـور              
بودن از هويت تاريخي ، فرهنگي و زباني خود را فرياد         
مي زنند، صدها نفر زخمي و دهها نفر آشـتـه مـي               

بيمارستان ها آمار دقيقي از آنـان بـه هـيـچ               .   شوند  
آس ارائه نمي دهند و از سوي ديـگـر خـود مـجـروح                 
شدگان نيز براي اينكه شناسايي نشوند از رفتـن بـه            

اآنون هفته هاسـت  .   بيمارستان ها امتناع مي ورزند      
آه سرزمين مادري ما، با شكوه و مقاوم ، در مسـيـر         
توقف ناپذيرتاريخي خود زخمي و دردمند در زير چكمه         

 .هاي نظاميان نفس مي آشد 
 

حرآت مدني مردم آذربايجان از نـگـاه رسـانـه هـای                
 داخلی 
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در ضميمه صفحه آودك خود به چاپ مطلبي در قالب          
عباراتي نسنجيده و بي مغزاقدام نمـود و در آن بـه                
فرهنگ، زبانو شخصيت مـردم تـرك زبـان تـوهـيـن و                  

این عمل باعث اعتراضات گسـتـرده در          .   اهانت نمود   
دانشگاهها ، محافل فرهـنـگـی ومـجـامـع عـمـومـی               
گردید، اعتراض هايي آه طي روزهاي گذشته دامـنـه    
آن به شهرها و مناطق مهم از جمله تبريز، ارومـيـه ،              

 30آشيده شد و بيـش از      …   اردبيل ، زنجان ونقده و      
نماينده مجلس خواستار استيضاح وزير ارشاد شـدنـد         
وحتی يكي از نمايندگان خواستار عذرخواهي رئـيـس         

شرآت آنندگان در اين    .   جمهور از مردم آذربايجان شد    
اعتراض مدني خواستار مجازات مسـئـوالن روزنـامـه            

اما اين اعتراضات آامال مدني تـوسـط         .   ايران گرديدند   
گروهي اغتشاشگر آه با هويـتـي نـاشـنـاخـتـه وارد              
جريانات شدند و با اعمال هرج و مرج طلبانه شيـشـه           
هاي بانكها و مؤسسات دولتي را شكستند واتوبـوس   
ها را به آتش آشيدند و به امـوال دولـتـي خسـارات                
زيادي وارد آوردند تا حدود زيـادي از مسـيـر اصـلـي                  

 .مطالبات مردمي منحرف گشت
 

شعارهايي آه در آن روزهاي پر التهاب تـوسـط مـردم          
آذربايجان داده مي شد و تا حدودي بيانگر خـواسـتـه             

 : هاي آنان ميباشد ،عبارتند از
 ترك ديلي رسمي اولسون -آذربايجان وار اولسون 

 )زبان تورآي رسمي شود -پاينده باد آذربايجان(
 )زنده باد آذربايجان ( ياشاسين آذربايجان 

 )مرگ بر بر فاشيست ( اؤلوم اولسون فاشيسته 
فرياد ـــ فريـاد مـن تـورك        ( هآراي ــ هآراي من تورآم  

 )هستم
 آناديليم وار اولسون ــ دشمن لريم خواراولسون

 )زبان مادري ام زنده بمانادــ دشمنانم خوار شوند(
 فارسالر بيزه قونا خدي  –آذربايجان اوياخدي 

فارسي زبانـهـا مـهـمـان مـا              –آذربايجان بيدار است    ( 
 )هستند

 )مرگ بر شووينيست(ا ؤلؤم اولسون شووينيسته 
 بابكين ائوالدييك –بيز اؤلمه يه حاضيريك 

 )ما از نبيره بابك هستيم  –ما براي مردن آماده ايم (
 

همزمان با گسترده شدن دامنه اعتراضـات در داخـل            
آشور در خارج نيز اعتراضات وسيعي عليه اين اقـدام           

آـه از    .   توهين آميز نسبت به ملت ترك انجام گـرفـت          
جمله مي توان به خبري اشاره داشت آه در هـفـتـه             

يكي از نشريات وابسته به جناح راست       ”   ميثاق  ” نامه
:  چنين آورده شده اسـت   8/3/85 تاريخ   212در شماره 

طي روزهاي اخير اقدامات مشخـصـي در حـمـايـت              “ 
بـرخـي نـمـايـنـدگـان          .   ازاين طيف به عمل آمده است     

مجلس باآو آشكارا از آشوب گران حمايت آـردنـد در             
 تعدادي از اعضاء احزاب ضد ايـرانـي در            2/3/85تاريخ  

باآو مقابل سفارت ايران تجـمـع آـرده و در مـقـابـل                   
چشمان پليس دولت باآو پرچم ايـران را آتـش زدنـد               

به محض وقوع آشوبها سايتهاي متعدد و جـديـدي     . … 
براي پوشش تبليغاتي ايجاد شد آه نشان مي دهـد         
اقدامهاي آشوبگرانه در داخل و اقدامات خارجـي؛ بـه           

 ”.صورت مجموعه اي هماهنگ عمل مي آنند
 

در پي اعتراضات مردم استان هاي آذربايجان هـيـئـت           
نظارت بر مطبوعات در پـنـجـاه ودومـيـن جـلـسـه از                    
دهمين دوره خود آه به طور فوق العاده در روز سـه               

 برگزار شد با اآثريت آرا روزنامه ايران را         2/3/85شنبه  
 .توقيف آرد 

به گزارش ايسنا هيئت نـظـارت بـر مـطـبـوعـات ایـن                   
روزنامه را به دليل انتشار مطالب تفرقه افكن و تحريك          
آميز و با استناد به تبصره ماده دوازده قانون مطبوعات          

 همان قانون تـوقـيـف و بـه             6 ماده   5و بر اساس بند     
طـراح  ”   مانا نيستـانـي      “ دادگاه ارجاع آرد و همچنين      

ايـران  ”   سـر دبـيـر روزنـامـه            ”   قاسـم فـر    “آاريكاتور و  
بازداشت شدند و تحريريه روزنامه ايـران ايـن           ”   جمعه

عمل سخيف را خطايي از سر غفـلـت و اشـتـبـاه و                  
تحريريه روزنـامـه ايـران       .   شايد بي مباالتي عنوان کرد    

 ارديبهشت در صفحه اول     28 و 26دو بار در تاريخ هاي      
روزنامه ايران عـذرخـواهـي هـايـي را چـاپ آـردنـد                    

گـنـجـی و      ”   حـقـوق بشـر     “ گزارشی از ضيـافـت       
 -  خاطره پونزهائی که بر پيشانی زنان فرو ميکـرد        

 زحمتکش
 

روز   –در لـنـدن     (در ميسر رفتن به سالن دانشگاه سواز  
ام رو      پشـت چـراغ قـرمـز، تـوجـه            .   هستم)    جوالی 14

های یکی از سـه مـردی کـه بـا هـم اتـفـاقـی                          حرف
سـوسـن   :   مسير هستيم جلب ميکنه که داره ميگـه         هم

هـا رو بـبـيـن وگـرنـه مـن کـه از                        به من گفت برو بچه    
پيش خودم ميگم عجب    !   های گنجی خوشم نمياد     حرف

های مشتاقی به ضيافت حقوق بشـر گـنـجـی              شنونده
 !دعوت شدن

به محوطه ساختمان دانشگاه سوآز نزدیک ميشـم، بـه           
دهـه  ”   حزب اللـهـی  “سالنی نزدیک ميشم که قراره یک  

گران یعنی گنجی     ، یک عامل سرکوب همکار شکنجه     60
. حـرف بـزنـه     ”   حقوق بشـر   “ برای مدعوین رنگارنگش از     

عام زنـدانـيـان     آنهم در تابستانی که هر روزش یادآور قتل  
عام نسلی کـه     قتل.    است67 و 60های    سياسی سال 

رژیم جمهوری اسالمی براه انداخت و داغ نـنـگـش از                
عامی که هـرچـه       قتل.   پيشانی این رژیم زدودنی نيست    

اش رو بـيـش از         بيشتر از اون ميگذره، اثرات ضد انقالبی      
کـاران مـيـشـه بـا             پيش در پيشبرد اهداف شوم جنایت     

کشـی و       پوست و گـوشـت خـود لـمـس کـرد، نسـل                 
ام سودابـه     عامی که عزیزترین دوست و همکالسی       قتل

رو در اثر جنایاتی که همين عاليجناب گنجی در آفـریـدن            
او هم مثل هزاران دخـتـر        .   اون نقش داشتن از ما گرفت     

های جـمـهـوری اسـالمـی بـعـد از                  مبارز دیگر در زندان   
حــامــيــان مــنــافــع   ”   حــقــوق بشــری  “ هــای      شــکــنــجــه
ها به او، قـبـل از            داران زالوصفت و امپریاليست     سرمایه

اعدام مورد تجاوز قرار گرفت و پدرش بعد از شنيدن خبـر            
سـر بـه     “ به قول معروف     .   ها شد   اعدامش، آواره خيابان  

تا روزی که جسد او را در کنار خيابـانـی           ”   بيابان گذاشت 
آیا کسی هست که هـمـسـایـه، دوسـت،             !   پيدا کردند 

رفيق، خواهر یـا بـرادر، پـدر یـا مـادرش تـوسـط ایـن                        
 کارها شکنجه و اعدام و یا تيرباران نشده باشد؟ جنایت

انـد     ست که آمده    سالن دانشگاه سوآز مملو از جمعيتی     
ای نيز در بـيـرون        عده.   تا به سخنرانی گنجی گوش کنند     

. سالن منتظر بودند که گنجی بـه داخـل سـالـن بـرود                 
اختيار یاد حرف یکی از آن سه مرد که پشـت چـراغ           بی

دور مـيـزهـایـی کـه مـعـمـوال               !   قرمز ديده بودم ميافتـم    
های مربوط به تم سخنرانی چيده ميشـود، تـنـهـا               کتاب

آخر اگـر قـرار       !  چند اعالميه و دو کتاب به چشم ميخورد 
جـمـهـوری اسـالمـی        ”   حقـوق بشـر    “ های    بود که کتاب  

چيده ميشد، آنوقت هم ميز کم ميامد و هم ظرفيت این        
 !!سالن

گــنــجــی در    
سوی دیـگـر    
ــای   ــزهـ ــيـ مـ
ــی از      ــالـ خـ
ــتــاب، بــا       ک
ــره   ــهــــ چــــ

بــار    جــنــایــت
ــود ــر   -خــ هــ

چــنــد دیــگــر   
هـــمـــانـــنـــد  

 60سالهای   
ظاهـر حـزب     

ايستاده و اینطور به نظر ميرسد که سعی          -اللهی ندارد 
او ظـاهـرا بـه        !   دارد که لبخند را از صورت خود دور نکنـد         

های مرد جوانی که مشغول گفـتـگـوی آرامـی بـا                 حرف
اما پس چرا چيزی نميگوید؟زنی در      !   اوست گوش ميکند  

: این هنگام با صدایی رسا خطاب به گـنـجـی مـيـگـویـد                
آقای گنجی چرا جواب نميدهيد؟ حضار دعوت شـده بـه            

که گویا منتظر شـکـسـتـن سـکـوتـی             ”   ضيافت سکوت “ 
 !بودند که گنجی داشت، یکباره سراپا گوش ميشوند

جلوه دادن صورت خود هـمـچـنـان       ”   خندان“ گنجی که با    
سـوال  :   سعی ميکرد خود را بر خود مسلط کند ميگـویـد          

نشده که جواب بدهم، جواب چه چيزی را بدهم؟ حتمـا           
گنجی پيش خودش ميگوید االن از مـن مـيـپـرسـد کـه                 

چيست؟ اما زن دوبـاره بـا       ”   آزادی بيان “ نظرتان راجع به    
جـواب  :   صدای رسا در همانجایی که ایستاده مـيـگـویـد           

 بر سر زنان فرو ميکردید تـا بـه     60پونزهایی که در سال  
را رعایت کنند، تـا حـجـابشـان را بـر                ”   حجاب“ اصطالح  
پونزهایی کـه کـروبـی       !   کنيد را بدهيد  ”   محکم“ سرشان  
” اصالح طلـبـان   “ آن موقع که شما در جبهه         -78در سال   

قرار گرفته بودید، با یادآوری آنها داشت دسـتـتـان را رو               
گنجی که رنگ از رخسارش پریده و لبخندش در          !   ميکرد

حال محو شدن بود، در حالی که سعی ميکـنـد نـقـش               
 کتمان کند، خـود را        60الهی خود را در سال های         حزب

دخـتـران مـعـاویـه، خسـن و             …   “ به نادانی زده و حدیث    
در این هنگام دو مرد جـوان بـا     .  را ذکر ميکند” .… خسين

مالیمت و حس همکاری بـا آن زن، رو بـه او کـرده و                      
زن ضمن تشکر   !   ميگویند که ناطق نوری بود و نه کروبی       

اگر چه کروبی و نـاطـق        :   از آنها دوباره به گنجی ميگوید     
نوری هر دو یک ماهيت دارند ولی با مـعـذرت از حضـار                 

مگـر  .   محترم، بله ناطق نوری به شما آقای گنجی گفت        
 60شما آقای گنجی همان کسی نبودید که در سـال              

پونز بر پيشانی و سر زنان فرو ميکردید که حجـاب خـود              
گنـجـی   !   اید؟ را محکم کنند چطور حاال اصالح طلب شده     

اش را بر صـورت دارد و نـه               که دیگر نه لبخند مصنوعی    
رنگی بر چهره، به جای پاسخ دادن بـه زن شـروع بـه                  

کـروبـی و     ( طفره رفتن ميکند و بر سر اشتباه اسـمـی            
 ادامه در شماره بعدی... قصد ) ناطق نوری

 
 
 

 محمد رضا آريمي ـ زنجان : يازان 
 

 : ايشاره 
 

بو ايل ، مقاومت شعريميزين سارسيـلـمـاز         
يـن   «حـبـيـب سـاهـر        »سـي       تمثيـلـچـي   

هـمـيـن    . دؤغومونون يوزونجو ايل دؤنـومـودور     
مناسـبـت ايلـه قـلـم صـاحـيـبـلـريـمـيـز و                      

لر   لر ، مقاله    شاعيرلريميز طرفيندن مجموعه  
 »بـورادا آقـاي       .   و شعرلـر يـارانـمـاقـداديـر         

نين زنجان شـهـريـنـدن         «محمدرضا آريمي 
حبيب ساهرين اثرلرينده    »بيزه گؤندرديگي   

 . «قــاديــن ســيــمــاســيــنــا بــيــر بــاخــيــش       
 . سيني تقديم ائديريك موضوعونداآي مقاله

 
حــبــيــب ســاهــريــن اثــرلــريــنــده قــاديــن         »

 «سيماسينا بير باخيش
 

حبيب ساهرين رومانتيكـاسـي آيـري بـيـر            
. دونيادير ، الپ شـاعـيـرانـه بـيـر دونـيـاديـر              

سئوگي ، طبـيـعـت ، دويـغـو و ايـنـسـان                   
. سي الوان چاالرالريال بورادا بويالنـيـر        روحيه

بورادا عشق و سئوگي ايله نفرت قارشي ـ        
قارشييا دايانير ، گاهدان هـمـان سـئـوگـي          

. ده جـانـالنـيـر         يانيندا بير مـقـدس نـيـفـرت         
ك نـيـفـرت ده ائـده            سئومك باجارمايان اوره  
ك    يـن اوره       بـيـلـمـه         بيلمز و نـيـفـرت ائـده        

حـبـيـب    .   نين نه اولدوغونو بـيـلـمـز          سئوگي
ساهر رومانتيكاسيندا موباريزه و دؤيوش ده      

للـيـك     لري آلقيشاليير ، بو گؤز      لليك  او گؤز . وار
اينسانالردا ، طبيعتـده و روحـالردا وارديـر،            
طــبــيــعــت رنــگــارنــگ بــويــاالري هــاوانــيــن        

لريـن ايـنـجـه        چئشيدلي دورمو ، قيز ـ گلين    
دويغوالري ، پاك آرزيالري، اونالرين دردلـري        

مـيـزيـن بـو پـاك مـعـصـوم                  هابئله جامـعـه   
لـري ائلـه        اينسانالرا اوغراديغـي مصـيـبـت       

شاعيرانه قلمه آلير آي اوخوجونون روحونـو       
او شاعيرانه رومـانـتـيـك دونـيـايـا آپـاريـر ،                  

لري اريديب ، دردلري بيلينـديـريـر و            مصيبت
لرين بوتون آرزي ـ ايستك، درد و           قيز ـ گلين  

مـيـزيـن       لريني تـانـيـتـديـريـر و جـامـعـه                غم
. ك سـؤزلـريـي آچـيـقـاليـيـر             ياريسينين اوره 

ساهرين شعرلرينده درد ديله گلير ، دردلي       
شعرلر ، ده چوخدور، هـامـيـسـي دا ائـل               
سؤزودور ، آخي او ، اسير ائللرين شاعيري        

شاعير نظرينده ائليـمـيـز تـكـجـه ديـل             .   دير
ميندن بير دئييل بلكه حياتـيـن يـوآـوده             يونه

 : آغيردير ، اغير 
 

 قارانليق آؤچوبدور، قار ـ ياغيش ياغير 
 آغير... ائللرين دردي آه ، اغيردير 

 آردی گلن سایيدا... 

 آیدین قادینالر
 

 الميرا سوليمان اووا،
Steering Committee of the Asia-Pacific 
Women's Watch 

بو اورگانيزاسيون دونيا دا بویـوک      .   بير اویه سيدیر  
 . الردان بيری سایيلير NGOاوالن

تانينميش بير قادین  و  آسيا دا بير فميـنـيـسـت               
آیکونا دونوشموش  بيـر آذربـایـجـانـلـی خـانـيـم                 
سوليمان اووا ،  آذربایجان قادین و ایـلـریلـه مـه               

 .ارگانيزاسيونون پرزیدنتيدیر
 

بو ارگانيزاسيون قادینـالریـن     
ایتيم و آراشدیرما بولومونده    
چاليشير و آذربـایـجـانـلـی          
. قادینالرا یاردیمـجـی اولـور      

بـونـون یـانـيـنـدا قـادیـنـالرا              
حقوقی یاردیم ورماقا غيرت    

 ایـنـتـرنـاشـنـال         18بو ارگانيـزاسـيـون      .   گوستریر
 .ارگانيزاسيون ایله باغالنتيدادیر

بوندان عالوه قادینالر ایش قورما یا ایشـلـریـنـی            
ایلرلتمک اُوچون بـو ارگـانـيـزاسـونـدان یـارارالنـا               

 .بيليرلر
الميرا سولـيـمـان اووا یـا بـاشـاریـالر آرزوسـی                  

 .ادیریک
 

 - NGO دولته باغلی اولمایان ارگانيزاسيون 

آذربایجان قادینالریآذربایجان قادینالریآذربایجان قادینالری. . .  چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی    
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 3ادامه آنروز سولدوز، غيرتی به بزرگی آذربایجان بود از صفحه 

دآـتـر پـرويـز مـحـمـدي            .   پس از درگيري با نيروي بسيج جمعي از جوانان زخمي شده و مردم به شدت خشمگين بودند                 
در اين هنگام فرماندار حاضر شده و به زبان فارسي شروع به سخنراني .   استاد دانشگاه پيام نور به سخنراني مي پردازد 

مردم ضمن شگفتي از اين اقدام بي مورد فـرمـانـدار و در اعـتـراض بـه                 .   سر مي دهد )   مرگ بر آمريكا  ( مي آند و شعار     
پـس  .   حرفهاي او آه به زبان فارسي ادا مي آرد، صحبت او را قطع آرده و نسبت به برگزاري راهپيمايي اصرار مي ورزنـد        

پس از فرار فرماندار و همراهان او مردم ضـمـن سـر دادن شـعـارهـاي                     .   از مخالفت فرماندار ، به او سنگ پرتاب مي آنند         
نيروي انتظامي آه در . اتومبيل فرماندار را واژگون آرده و به آتش مي آشند) آذربايجان بير اولسون، مرآزي تبريز اولسون( 

مردم با پرتاب سنگ مقابله بـه    .   اداره ارشاد پناه گرفته بود، اقدام به پرتاب گاز اشك آور و گلوله هاي ساچمه اي مي آند    
پـس از    .   مثل آرده و چندين بار با آپسولهاي گاز اقدام به آتش زدن اداره ارشاد مي آنند آه اين آار عملي نـمـي شـود                    

 .تخريب اداره ارشاد، نيروي انتظامي افراد خود را از صحنه به آنار مي آشد

 ساله 6پس از اين حادثه در حاليكه آرامش نسبي بر مردم حاآم شده بود، يكي از مأمورين نيروي انتظامي با باتوم آودك 
زنان آه در مواجهه با اين حـادثـه     .    ساله از شدت ضربه وارده به سختي نفس مي آشيد6آودك . اي را مضروب مي آند 

نيروي انتظامي با پرتاب گازهاي اشك آور   .   دلخراش خشمگين شده بودند، مورد تهاجم نيروهاي انتظامي واقع مي شوند   
مردان در دفاع از زنان به مقابله با نيروهاي انتظامي مي پردازند و بدين شكل . نسبت به پراآنده آردن زنان اقدام مي آند

مردم براي اعالم انزجار از برخـورد       .   نيروي انتظامي در برابر هجوم مردم متواري مـي شود        .   درگيري از سر گرفته مي شود     
، ) آذربايجان بير اولسون، مرآزي تـبـريـز اولسـون      ( خشن نيروهاي انتظامي و رفتار نامناسب فرماندار در حاليكه شعارهاي   

آنـد اولسـون سـتـارخـانـا، قـان              )   ( … تورك ديلي غيرت ديلي، فارس ديلي    ( ،  )   … هر آس آي بي طرفدي ، فارسدان دا         ( 
قبل از آن آه مردم به فرمانداري برسند، لـبـاس     .   سر مي دادند، به سوي فرمانداري به راه مي افتند… و ) ساالرام تهرانا 

گروهي از بلوار بهشـتـي و گـروهـي از طـرف                 .   شخصيهاي ناشناخته توانستند تا مردم را به چندين دسته تقسيم آنند          
 .ژاندارمري به سوي فرمانداري حرآت مي آنند

آنـهـا صـف      .   گروه اول پس از رسيدن به فرمانداري با نيروهاي ضد شورش آه از قبل مستقر شده بودند، درگير مي شوند     
مردم خشمگين در صدد ورود به ساختمان فرمـانـداري          .   نيروهاي ضد شورش را در هم شكسته و آنها را فراري مي دهند            

مردم به خاك و خون آشـيـده     .   بر مي آيند آه در اين هنگام با شليك گلوله نظاميان داخل فرمانداري مـتوقف مــي شوند      
و خانواده اش آه به دور از تظاهرآنندگان در آنجا حضور داشته اند، مورد ضرب گلولـه  )   شهيد همت اسم زاده .   ( مي شوند 

 سـالـــه اش بر اثر اصابت گلوله نيروهاي نظامي مجروح مي شوند آه تاآـنـون                9قرار گرفته خودش شهيد و مادر و دخـتر         
در هـنـگـام      .   گلوله بر سينه دختر اصابت آرده و از پشت خـارج شـده بـود                .   از اين دو مجروح هيچ خبري در دست نيست        

آـه بـه     )   عسگر قاسمي (  سـالـه اي در حياط فرمانداري به ضرب گلوله شهيد شد و فرد ديگري به نام                 13درگيري آـودك   
 .منظور نجات آودك مذآور به داخل حياط فرمانداري رفته بود، او نيز به ضرب گلوله به شهادت مي رسد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17گروه دوم از تظاهرآنندگان آه از خيابان ژاندارمري سابق مي خواستند خود را به فرمانداري بـرسـانـنـد، در تـقـاطـع                              
نيروهاي يگان ضد شورش با پرتاب گازهاي اشك آور و گلوله هـاي              .   شهريور با نيروهاي يگان ضد شورش روبرو مي شوند        

در اين هنگام چندين نفر از ناحيـه        .   ساچمه اي به مردم حمله ور شده و آنها را از حرآت به سوي فرمانداري باز مي دارند                 
پس از گذشت چند دقيقه مردم مقاوم سولدوز بار ديگر جمع شده و مصمم تـر و       .   هاي چشم و صورت مصدوم مي شوند      

 متر بـه   500مردم در صفوف منسجم نيروهاي ضد شورش را بيش از           .   به آرامي و سنگ در دست به جلو حرآت مي آنند          
گلولـه هـا بـر        .   با شليك هر گلوله اي، گلي پرپر مي شود      .   در اين حين تيراندازي شديدي آغاز مي شود       .   عقب مي رانند  

آه حافظ و قاري قرآن بود، بـه شـهـادت مـي               )   توحيد آذريون (  ساله   17نوجوان  .   سر، گردن و سينه مردم برخورد مي آند       
 .رسد

 
زخمي ها براي درمان به بيمارستان      .   مردم با فرا رسيدن تاريكي و به منظور جلوگيري از افزايش تلفات پراآنده مي شوند              

نيروهاي اطالعاتي آه از قبل در بيمارستان جاي گرفته اند، زخمي ها و جان باختگان را تـحـويـل مـي          .   منتقل مي شوند  
براي مجروحين جز در مواردي خاص و محدود هيچ مداوايـي صـورت نـمـي                  .   اجساد جان باختگان مخفي مي شود     .   گيرند
آساني آه براي جويا شدن از حال بستگان مجروح خود به بيمارستان مراجعه مي آنند، دستگير و مـنـتـقـل مـي                      .   گيرد
بعضي از مراجعه آنندگان به بيمارستان، توسط نيروهاي ضد شورش مستقر در بيمارستان به شدت مورد ضرب و   .   شوند

 نفر به شهادت رسيدنـد      10امروز بيش از    .   با فرا رسيدن شب، روز خونين سولدوز به پايان مي رسد          .   شتم قرار مي گيرند   
 نفر از آنها به خانواده هايشان تحويل و تحت تدابير امنيتي شديد و نظارت نيروهاي نـظـامـي دفـن               5آه بعدها تنها جسد     

مـي  )    ساله65( و محمدعلی جنت نيا   )   دانش آموز دوم دبيرستان   (  تن ديگر از شهيدان حسين فتحي پور       2اسامي  .   شدند
 .باشد

 
 نفر هم 110 نفر با گلوله زخمي شدند و بيش از 50بيش از . نفر مفقود شدند آه تاآنون اطالعي از آنها در دست نيست 

حسين صنعتي، مهدي عزيزي، حسين مرامي، بـهـرنـگ داغسـتـانـي،               .   با سنگ و گلوله هاي ساچمه اي مجروح شدند        
حسين پير آال گؤز، فرهاد پيرمحمدي، شهرام نوروزي، زينال ريماز، يحيي نوروزي، ايوب محبوبي، حسين مرادي، بـهـرنـگ                    

 7ادامه در صفحه ... افشاني، علي ابراهيمي، محمد محمدي 

 4ادامه زبان، مهمترین ابزار فرهنگ بشری از صفحه 
 
 

را در اين برهه زماني حساس براي نظام بيافريند آه در                   
هاي پليدي در سر      فضاي آنوني آه استكبار جهاني نقشه        

 .پرورد هرگز به صالح نيست                                                 مي
 :منابع

 111دآتر محمد روح االميني ص -زمينه فرهنگ شناسي -1
 )36(شهريور و مهر )  unescu(پيام يونسكو-2
فرانتس , اثر هيلون ديوپ  , فرهنگ و نژاد پرستي   : از آتاب   -3

 امه سهرز, فانون
 32-31ص-دآتر علي شريعتي-استعمار -خودآگاهي-4
 2, روز جهاني زبان مادري       : و با استفاده از سرمقاله           -

 84اسفند

اوزون ایللردن بری اؤلکه نين آزادلـيـغـی و اسـتـقـاللـيـتـی                    
چـی یـيـنـه مـبـارزه آپـاران                -اوغروندا کيشی لرله چی یيـن     

قادینالرین مبارزه سی ایکينجی دنيا محاربه سی دؤورونـده           
 .و اوندان سونراکی ایللرده  داها دا  شدتلنميشدیر

 
جی عصرین اّوللریندن ایـران قـادیـنـالری ان ابـتـدائـی                -  20

اوخوماق   -قيزالراوچون یازیب .   حقوق الردان بئله محروم ایدی    
کئچميشده قـادیـنـالریـن       .   بؤیوک بير گوناه حساب اولونوردی    

ساوادالنماسی بيرنوع عائيله  پوزغونلوغی کـيـمـی قـلـمـه              
 .وئریليردی

 .    قادینالرین حقوقونی مدافعه ائدن هئچ بير قانون یوخ ایدی
 
جی ایللرین مشروطه حرکاتی دؤورونده قادین   -1911-1905 

الرین دا  بو انقالبدا اشتراک ائتمه سينه باخمـایـاراق اونـالرا              
 -الکين ، آذربایجاندا  گئدن مـلـی   .   یئنه ده حقوق وئریلمه دی    

. دئموکراتيک حرکاتيميزدا قادینالردا بـویـوک رول اویـنـادیـالر             
 آذر حرکاتی نين حاضرالنماسيندا، ایسـتـرسـه ده           21ایستر  

اونون موفقيتلری نين قورونماسيندا، اصالحاتالری نين حيـاتـا         
چی یـيـنـه      -کئچيرمه سينده قادینالردا کيشی لرله چی یين  

ووروشموش، مبارزه آپارميش و حتی اؤز جانالرینـی دا  بـو               
 .یولدا  قوربان وئرميشلر

 
خالقين دوشمنلرینه قارشی هميشه باریشـمـاز انـقـالبـی        " 

روحـيـه     -مؤوقعده دوران،آچيق فيکيرلی و دئموکراتيک احـوال      
لی مينلرله مبارزلرین یئتيشمه سينه و یـوکسـک مـعـنـوی               
صنعت لره مالک اولماسيندا آناالرین تربيه سی نين بـؤیـوک            

الکين، آذربایجان قادینالری نين خالق سعـادتـی        . رولی واردیر 
اونالر آزادليق حرکاتـيـنـدا      .   یولوندا کی خدمتی بونونال  بيتمير     

اؤز ارلری و قارداشالری ایله بير سيرادا بالواسطه اشـتـراک            
 .ائتميشلر

 
جی ایللرده   -1905  -1911آذربایجان قادینالری خصوصی ایله     

اداره سينه قـارشـی        -خارجی امپریاليستلره و فئودال اصول    
ملی استقالليت و دئموکراتـيـک قـورولـوش اوغـرونـدا کـی                 

 .انقالبی حرکاتدا دقته  شایان  رول  اویناميشالر
 

قادینالریميز مشروطه انقالبی نين بوتون مـرحلـه لـریـنـده و               
بوتون مبارزه  فورماالریندا ایستر سيالحلی  ووروشمـاالردا ،           
ایسترسه ده ميتينگلرده ، نمایشلرده  و بـاشـقـا انـقـالبـی                 

اعتبـارلـی مـنـبـعـلـره          . چيخيشالردا  فعال اشتراک ائتميشلر    
آدلی "   ایرانين استقالليت مبارزه سی اوغروندا      "   اساسالنان

اثرین مولفی  یازیرکی، تبریز ووروشماالریـنـا حصـر اولـونـان                
 60فوتو  شه کيللرین  بيرینده  اوزو  روبندلی ، الی تفنگلی               

بو قادینالر تبریز سنگر لریندن  . قادین شکلی چه کيلميشدیر 
 ...بيرینی  ساخالیيردیالر

 
قزئتی نين یـازدیـغـيـنـا گـؤره ، انـقـالبـچـی                   "   حبل المتين "   

ستارخان عسگرلری ایله  شـاه اوردوسـی آراسـيـنـداکـی                
ووروشماالردان بيرینده اؤلن انقالبچيالرین مئيتلری آراسيـنـدا       

{"  قادینين مئيتی تاپيلميـشـدیـر   20کيشی پالتاری گئيميش    
1{. 
 
جـی ایـلـلـرده  و             -1941  -  45جی ایـلـلـرده،        -1918  -20"  

 آذر نهضتيـنـده مـؤوجـود قـورولـوشـون ده              21خصوصی ایله   
یيشدیریلمه سينده، شاهليق اصول اداره سـيـنـه قـارشـی             
آذربایجانين کندلرینده قهرمانليق الر گؤسته رن،  سـيـالحـا               

چی یيـنـه     -ساریالن، اؤز قارداشالری ایله  بيرليکده چی یين   
 . ووروشان فدائی قادینالریميز یوزلرله دیر

 
آردی . . .   جی ایل آذربایجانين بير چوخ ماحـلـالریـنـدا              -1945

 گلن سایيدا

آذربایجان قادینالریآذربایجان قادینالریآذربایجان قادینالری. . .  چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی    
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خيابانها مملو از نيروهاي نظـامـي   .   ضد شورش مواجه شدند 
. بود و تجمع بيش از دو نفر هم غير قانوني اعالم شـده بـود               

در بعضي موارد پراآنده چندين نفر اقدام به سر دادن شـعـار             
آردند آه بالفاصله توسط نيروهاي نظامي بازداشت و منتقل 

 .شدند

در طول چهار روز درگيري بين نيروهي نظامي و مردم بـيـش             
 نفر مجروح شـدنـد آـه          200حداقل  .    نفر شهيد شدند   14از  

 نفر از آنها به اورميه منتقل و در بيمارستانهاي عارفـيـان             100
و بيمارستـان امـام خـمـيـنـي بسـتـري                )   بيمارستان سپاه ( 

 نفر از اهالي غيور سـولـدوز بـازداشـت             200بيش از   .   شدند
شدند آه پس از تحمل چندين روز زندان با قرار وثـيـقـه آزاد                 

با اينحال بعضي از دستگير شدگان تاآنون در زنـدان            .   شدند
وابسـتـه بـه      )   بـازتـاب  ( سايت ايـنـتـرنـتـي         .   به سر مي برند   

 تن اعالم آرد و     6حكومت در روز جمعه تعداد جان باختگان را         
فرمانده نيروي  !    نفر اعالم آرد   4لي پس از ساعاتي تعداد را       

 آشته 4انتظامي استان آذربايجان غربي نيز ضمن تأييد تنها     
 .از زخمي شدن تعدادي از نيروهاي نظامي سخن راند

پس از وقوع حوادث فاجعه آميز سولدوز بسياري از نيروهـاي           
نظامي شرآت آننده در سرآوب مردم به شهرهاي ديگـر از     

بعضي از عـامـالن جـنـايـت در              .   جمله اورميه منتقل شدند   
سولدوز از ترس انتقام مردمي همچنان با چندين محافظ بـه            

گفته مي شود آه فرماندار شهر سولـدوز بـه           .   سر مي برند  
دليل عدم برخورد شايسته و مدبرانه از مسـبـبـيـن حـوادث                
قلمداد شده و از سوي مراجع و مقامهاي فوق مورد مؤاخذه           

آـميـته اي متشكل از مسؤلين قضايـي و         .   قرار گرفته است  
نمايندگان مجلس شورا براي بررسي مسايل پيش آمده بـه           
سولدوز رفته و با جمعي از اهالي و اعضاي شوراي شهر به            

تاآنون از نتايج و روند بررسـيـهـاي مـذآـور             .   گفتگو نشستند 
 !هيچ گزارش و خبري منتشر نشده است

 6ادامه آنروز سولدوز، غيرتی به بزرگی آذربایجان بود از صفحه 

 . شهر سولدوز مي باشد85 خردادماه 4اسامي تعدادي از مجروحين روز پنجشنبه 

و قره چبوقي از جمله عامالن      )   بسيجي فعال ( سرهنگ قلي يوسف زاده معروف به آت قولو، سرگرد زيبايي، مهدي داننده           
همچنين سرهنگ محبي نيا برادر جهانبخش محبي نيا نماينده مجلس از .  قتلها بودند و آسان ديگري آه شناخته نشدند 

 .شروع آنندگان و آمران اصلي سرآوب مردم به شمار مي رود

 :1385 خردادماه 5روز جمعه 

 تعدادي از شرآت آنندگان در تظاهرات با حمله نيروهاي انتظامي به منازلشان بازداشت 5صبح روز جمعه حوالي ساعت    
 .شدند

بـراي  .    صبح در مقابل دانشگاه پيام نور سولدوز تجمع آرده و شعار سر مي دهنـد               10جمعيتي چند هزار نفري در ساعت       
تجمع آنندگان شعارگويـان بـه       .   برگزاري اين تجمع قبًال مجوز الزمه اخذ شده بود ولي بعدًا توسط فرمانداري لغو شده بود               

گفته مي شد آه قرار است تا در پايان نماز جمعه جمعي بر عليه آمريكا . سوي محل برگزاري نماز جمعه حرآت مي آنند
شعار بگويند و فيلم آن به عنوان اعالم انزجار مردم سولدوز از حوادث روي داده از راديـو و تـلـويـزيـون                !   و استكبار جهاني  

مردم براي جلوگيري از اين اقدام به سوي محل برگزاري نماز جمعه حرآت مي آنند آه در ميانه راه                   .   استاني پخش شود  
مـردم بـي هـيـچ         .   نيروهاي ضد شورش فرا رسيده و در جلوي مردم صف آشيده و از مردم مي خواهند تا متفرق شونـد                   

متفرق شويد، در غير اين صورت شليك :   ( فرمانده يگان ضد شورش به مردم مي گويد.   ترسي همچنان به پيش مي رفتند     
در اين موقع يكي از نيروهاي اطـالعـاتـي بـه       .   مردم بي هيچ اعتنايي به پيش مي رفتند    ) .   ما حكم تير داريم   .   خواهيم آرد 

به طرف منزل امام جمعه برويم و خواسـتـه هـاي شـمـا را بـر آورده                 :   ( مردم نزديك شده و با ياد آردن سوگند مي گويد      
مـردم در    .   بسياري از مردم در حاليكه قرآن در دست داشتند از خيابان دانشگاه به خيابان فتـوحـي رفـتـنـد              ) .   خواهيم آرد 

با يك نـفـر ديـگـر بـه            )   ارسي) .   ( آذربايجان، شهيدلرين موبارك:   ( مقابل محل سكونت امام جمعه با صداي بلند مي گفتند        
نمايندگان در خواستهاي مـردم را بـه امـام جـمـعـه               .   نمايندگي از سوي مردم براي انجام مذاآره و گفتگو به ستاد رفتند          

 :درخواستهاي اساسي مردم اينها بودند. رساندند

از مردم سولـدوز دلـجـويـي         -3.   همه بازداشت شدگان آزاد شوند  -2.   جان باختگان در حوادث اخير شهيد ناميده شوند     -1
 .شود

مدرس زبان و ادبـيـات       ( مهندس قلي بناوند، پرويز محمدي، ميرعلي رضايي  :   اسامي بعضي از دستگير شدگان عبارتند از      
، ) عضو شـورای شـهـر نـقـده          ( ، مهندس علوی  )   مدیر آموزش و پرورش و عضو کمسيون حل اختالف        ( ، علی جاللی  ) ترآي

 …مهندس معين زاده و 

جـمع شويـد تـا بازداشـت شدگان ) منزل امـام جـمعه( در همينجا 15:30به نمايندگان مردمي گفته مي شود آه ساعـت 
بـه خـداونـد      :   ( سپس حجت االسالم حيدري زاد امام جمعه شهر، شخصًا با بلندگـو به مردم مـي گـويـد                .   را تحويل بگيريد  

آسمان و زمين قسم مي خورم آه بازداشت شده ها را به شما تحويل مي دهيم و خواسـتـه هـايـتـان را بـدون جـواب                                 
 ).نخواهيم گذاشت

 مردم جمع شدند، آسي از منزل امام جمعه گفت آه نيم ساعت ديگر صبر آنيد تا بـازداشـت   15:30وقتي آه در ساعت     
 ساعت مهلـت دهـيـد تـا         1باز گفتند به خدا قسم .   پس از گذشت نيم ساعت هيچ خبري نشد       .   شدگان را تحويل بگيريد   

بعدًا معـلـوم شـد آـه يـگـان ضـد شـورش                   .    مردم را معطل نگه داشتند18آنها تا ساعت .   بازداشت شدگانتان را بياورند   
نيروهاي مستقر در منزل امـام جـمـعـه دادن وعـده                 .   از مقابله با مردم سولدوز خودداري آرده بود       )   مياندوآب( قوشاچاي  

آنها سوار بر موتورهايـي  .   يگان مذآور سراپا مجهز و مسلح از راه رسيد.   منتظر بوده اند تا يگان ضد شورش از تهران برسد     
 . متري به مردم شوك وارد مي آرد و به زمين مي آوبيد5بودند آه از فاصله 

مـردم  .   نيروي ضد شورش آه در داخل ستاد مستقر شده بود، اقدام به پرتاب گازهاي اشك آور و شـلـيـك هـوايـي آـرد                            
بعضي از جوانان از قبل با الكل و بنزين بمبـهـاي دسـتـي                .   آپسولهاي اشك آور را برداشته و به داخل ستاد مي انداختند          

ولي مردم بـا پـرتـاب        .   نيروهاي ضد شورش درب ستاد را باز آرده و مي خواستند بيرون بيايند            .   ساخته و آماده آرده بودند    
براي مقابله با گازهاي اشك آور و جلوگـيـري از سـوزش چشـمـهـا                 .   بمبهاي دست ساز مانع بيرون آمدن آنها مي شدند        

 .چندين تاير الستيك در مقابل ستاد به آتش آشيده شد

آتش و دود همه خيـابـانـهـاي     .    متري از مردم قرار گرفتند     500باالخره نيروهاي ضد شورش از ستاد بيرون آمده و در فاصله            
مردم با پرتاب سـنـگ مـقـابلـه مـي           .  درگيري ميان مردم و نيروهاي ضد شورش از سر گرفته شد. اطراف را فرا گرفته بود 

يگانهـايـي   .    برابر شدند10نيم ساعتي طول نكشيد آه تعداد نيروهاي ضد شورش .  درگيريها به آوچه آشيده شد.  آردند
. همه را به شدت آتك مـي زدنـد         .   به هيچ آس از زن و آودك ترحم نمي آردند         .   از استانهاي لرستان و فارس آورده بودند      

آنها با شكستن درب و پنجره به خانه هاي مردم وارد شده و پس از آتك آـاري اهـالـي مـنـزل وسـايـل خـانـه را مـي                                       
 وقتي با فشار نيروهاي نظامي به آتابخانه طباطبايي واقع در خيابان فتوحي رسيدند، 20مردم حوالي ساعت   .   شكستند

 دو ميني بوس آه حامل 21حوالي ساعت  .   نيروهاي ضد شورش نتوانستند مردم را متفرق آنند       .   آنجا را به آتش آشيدند    
آنها با تيراندازي به سوي مردم هجوم برده و آنها          .   نيروهاي سپاه بود، نيروهايش را در مقابل آتابخانه طباطبايي پياده آرد          

در پايان يك روز ديگر آه سراسر جنگ و گريز     .   مردم در برابر رگبار گلوله ها به خانه ها پناه مي بردند           .   را به آوچه ها راندند    
حضور دختران و شيرزنان ترك سولدوزي در بـطـن         .    نفر زخمي شدند   50خياباني بود، سه نفر ديگر شهيد شده و بيش از           

زنان بالفاصله به سراغ مجروحين رفته و آنها را          .   حوادث و پيشاپيش صفهاي مبارزه و مقاومت بسيار چشمگير بوده است          
آنها همچنين با روحيه بخشي، جوانان را به مقاومت بيشتر در برابر تهاجمات نـيـروهـاي                .   از صحنه درگيريها دور مي آردند     

نيروهاي نظامـي   .   انتظامي تشويق نموده و با جمع آوري سنگ آه تنها وسيله دفاعي مردم بود، مردم را ياري مي آردند                  
تا دندان مسلح حكومتي در طول چند روز جنگ و خونريزي با اعمال خشونت بار و بي ترحم خود چهره واقـعـي آپـارتـايـد                             

 .فارس را به نمايش گذاشتند

 :1385 خردادماه 6روز شنبه 

 در مـقـابـل        18مردم براي دفاع از حقوق خود مي خواستند ساعت          .   روز شنبه بازار براي چهارمين روز متوالي تعطيل بود        
 وقتي مردم از خانه هاي خود به خيابانها آمدند، با انبوه نظاميان و نيروهاي . تجمع آنند) محل سكونت امام جمعه(ستاد 

 
 
 

 آذربایجان ، انسان حاقالری و آنا دیلی پتيشينلری
 
 

. بو پتيشينلری امضاالماق هر آذربایجانـلـيـا وطـن بـورجـودور              
دونـيـا چـاپـيـنـدا         .   امضاالرین توپالنماسی چوخ یـارارلـی دیـر        

تانيتيم، هایقيریش سـسـيـن دویـورمـا، انسـانـالریـمـيـز و                    
 .توپراقيميزا صاحب چيخماق بونالردان سایيلير

هـر  .   و داها اُونمليسی بودور کی آراميزدا بـيـرلـيـک یـاراتـيـر               
“ هـن ”   توپلوم و پارتيده اوالن آذربایجانلی بـو کـامـپـانـيـاالرا                 

یاشاسين .   بو تایسيز بير باشاری دیر    .   سویلييب و امضا آتيب   
 آذربایجان

 
پتيشينلر اینترنت اُوزرینده یاپيـلـيـبـالر و هـر کـس اونـالری                   

آشاغيدا یازیالن وب آدرسلری، آذربایجانا عایـد       .   امضاالیا بيلير 
اگر سيزین بيلـدیـقـيـز       .   اوالن امضا کمپانياالریندان بعضيلریدیر   

 .باشقا آدرسلر وارسا، بيزه یازین
 

 کوردلرین آذربایجانا سالدیرماسی اُوچون یاپيالن پتيشين
http://www.petitiononline.com/azeri 

 
آذربایجاندا اُوز ورن قالخيش و توتوقلوالرین سربست 

 بوراخيلماسی اُوچون یاپيالن پتيشين
http://www.petitiononline.com/tumar 

 
سالدیرما ) ماکو(داش ماکی یا ) پ ک ک و پژاک(کوردلرین 

 الرینی قيناماق و اُونله مک اُوچون یاپيالن پتيشين
http://www.petitiononline.com/dashmaki 

 
 آنا دیليميزی قوروماق اُوچون یاپيالن پتيشين

http://www.petitiononline.com/anadil 

مسلمان  مسيله سی -ندن بيتمير بو یهود . یارالی ، ایکی طرف آغلير  

اُوزل .   خبر ، مقاله ، شعر ، نقاشی و ناغيللروزی بيزه گـُونـده رون               
قادین سياسی توپلومالرا باغلی اولمادیقی اُوچون ، هر ایدیولوژی         

لطـفـا سـيـزه       .   و منطق ایله یازیلميش اثرلری یایينالماقا حاضيردیر      
 .عاید اولمایان متریالالرین صاحيبينين آدینی بيلدیرین

 
 .یازیالر یازارین آدی ایله یایينالنيب و تانيتيالجاق

 .چشيتلی زمانالردا یاریشماالر یاپيالجاق

آذربایجان قادینالریآذربایجان قادینالریآذربایجان قادینالری. . .  چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی چاغداش ، بوگون یاشایان و حاقالرینی آالماقا قرارلی اوالن قادینالرین درگيسی    
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  ینی گييم مدللری و ماکياژ ملزمه لریینی گييم مدللری و ماکياژ ملزمه لری

 

  گونی آذربایجان قادینالرینين ایلک اینترنت درگيسیگونی آذربایجان قادینالرینين ایلک اینترنت درگيسی

 گونجل ، آیدین و گوجلو قادینالرا اُوزل

 Special womanاُوزل قادین ، : آد
 2006: باشالنقيچ

  اینجی گون15 و 1آیليک، : یایين
 فرهادی -پ : باش مودور

 جان کریگسون: یاردیمجی مودور
 بای بک: یاپيليش 
 انتظار -م : سوروملو

 00447838321255: تلفن 
 Email: ozelqadin@gmail.com 

 
 .کپی و قولالنما حاقالری اُوزل قادین درگيسينه عایددیر

 
 ایمام بایلدی

 
 :مواد الزم

  بادمجان2
  پياز درشت1
  عدد گوجه فرنگی4 تا 3
  پر سير خورد کرده 6

 جعفری ریحان و شوید خورد شده
  دسی ليتر روغن زیتون1.5

  قاشق چای خوری شکر1
  ليمو بزرگ1

 نمک و فلفل
 نيم دسی ليتر آب

 
یک قابلمه کوچک یک ظرف پيرکس برای چهار نصـفـه بـادمـجـان        : ظروف و وسایل الزم   

 سعی کنيد ظرف درست اندازه باشد یا حداقل زیاد بزرگ نباشد
 :طرز تهيه
 دقيقه بمونه ، 30 تا   20ها رو از درازا نصف کنيد و روشون نمک بپاشيد بذارین              بادمجان

ها را توی ظرف پيرکس یـا هـر      بادمجون. بعد عرقش رو با دستمال کاغذی خشک کنيد     
ظرفی که بتونيد توی فر بزارید قرار بدین، سعی کنيد ظرف درست جا برای بادمجونها               

هـای     حـاال بـا چـاقـو بـرش           .داشته باشه تا بادمجونها خوب بهم بچسبن و چپ نشن 
عميقی در بادمجون بوجود بيارید بدون اینکه آنها را سوراخ کنيد دقت کنيد پوسـت آن                 

 درجه گرم کنيد در 200فر را تا . برشها را به صورت ضرب دری ایجاد کنيد  .   سوراخ نشود 
ها را در آب جوش فرو کنيد و پوست آنرا بکنيد بعـد بـه                  ضمن پياز را خورد کنيد و گوجه      

بـعـد هـمـه مـواد          .   سير و سبزیجات را هم خوب خورد کنيـد      . قطعات کوچک خورد کنيد   
ها با هم با کمی نمک، فلفل و یک کمی روغـن و آب       خورد شده را به غير از بادمجان  

ليمو خوب قاطی کنيد و روی بادمجون ها قرار بدهيد روی ظرف را با کاغذ آلومـيـنـيـوم                    
 .بپوشانيد و بعد اونو توی فر بزارید

. باقيمانده روغن را با نيم دسی ليتر آب و یک قاشق چای خوری شکر قـاطـی کـنـيـد          
 دقيقه بادمجان را از داخل فر خارج کنيد و مقداری از مخلوط آب و روغـن را                    20پس از   

روی آن بریزید و با چنگال کمی مواد را فشار بدهيد           
تا وارد بادمجان شود این کار را سـه چـهـار بـار در                  
طول طبخ انجام بدید و ظرف رو توی فر قـرار بـدیـد                

.  تا دو ساعت باید در فر بپـزد 1.5این غذا تقریبا بين  
فراموش نکيند هر بار که بادمجان را با مخلوط روغن          

کنيد با چنگـال مـواد را بـه داخـل                 و آب آبياری می   
ها پـخـت      بادمجان فشار بدهيد تا وقتی که بادمجان      

و تمام شد باید مثل شکل زیر به صورت یک مـالی             
توانيـد    این غذا را می   . غش کرده کف ظرف ولو بشن     

یا به عنوان پيش غذا یا حتی به صورت تنـهـا سـرو               
توانيد آنرا    کنيد، اگر خواستيد تنها استفاده کنيد می      

 .با نان سرو کنيد

هماهنگ کردن اندازه لب و يا فرم دادن بـه           
 :آنها به وسيله آرايش

 
هنگامي که لب پايين نازک است، خط لب را     -  1

پايينتر از خط معمولي لب ميکشيم و آن را بـا رژ           
همچنين کمي وازلين يا برق لـب        .   لب پر ميکنيم  

به وسط لب پايين بمليد تا آن را برجسته تر جلوه       
 .دهد

وقتي لب باال نـازک    -  2
است، خط لـب بـاال را         
باالتر از خط مـعـمـولـي        
لب ميکشيم تـا پـهـتـر         
جلوه کند و با لب پايين      
 .تناسب داشته باشد

هنگامي که لبهـاي    -  3
ــازک           ــاال ن ــيــن و ب ــاي پ
هستند، اندازه لبهـا را      
در باال و پايين بـا مـداد         

لب زياد ميکنيم و داخل خط را با رژ لب پر ميکنيم            
 .که لبها پرتر به نظر آيند

براي لبهاي پر و بزرگ نبايـد رژ لـب خـيـلـي                   -  4
رژ لـب    .   روشن و جلب نظر کننده استـفـاده کـرد          

 .مات براي اين لبها بهتر از رژ لب براق است
ــان و        -  5 دهـــ

لبهاي کوچـک را     
ــا       ــوان بـ ــتـ ــيـ مـ
کشيدن خـطـوط     
در اطراف دهـان     
ــر نشــان      ــزرگــت ب

 .داد
در فـــــرم         -  6

دهاني که گوشه هاي افتاده دارد مـيـتـوان خـط             
 .لب را رو به باال کشيد و فرم دهان را اصالح کرد

لبهاي نامساوي را نيز مـيـتـوان بـا کشـيـدن                -  7
 .خطوط در جاهاي الزم يکنواخت نمود

براي جلوگيري از ماليده شـدن رژ لـب بـر روي                 
 :دندانها ميتوان از روش زير استفاده کرد

انگشت اشاره خود را در دهانتان قرار دهـيـد  و               

 گـونـده     15درگيسی هر    اُوزل قادین   
آنـجـاق گلـه      .   بير اینترنت اوزرینده یایيـنـالنـاجـاق       
بو گون بـيـزیـم      .   جکده کاغاذ اوزرینده باسيال بيلير    

توپلومودا یر آالن قـادیـنـالر اُوز حـاقـالریـنـا و اُوز                   
 . گُوجلرینه اینانمادان ، آذربایجان آذربایجان اوالماز

 
بيرليکده بو توپلومو و بيزیم آذربایجانی یاشادیب و        

 .آیدینليقا قاووشدوراق
. سيزه قوجاق آچان بو درگينی یانليز بوراخمایـيـن        

 .یازیالر ، گُوروشلر و تنقيدلروزی بيزه یازین

یاز گيسيلری ، بيکينيلر و اُوزمه لباسالری بو ایل داها 
بو ایلين رنگلری . رنگلی و داها گوزل بازارالرا چيخدی

ساری، قيزیل و مور اُوزرینده آال بوال اوالراق ایشه 
 .آلينيبدیر

 
یاز موسيميندن یارارالنانالر ،  بو گيسيلرین داها 

 .راحات اولدوقالرینی قونوشورالر

لـطـفـا دوشـونـدوقـوز ده           .   درگينين باره سينده گُوروشـلـروزی بـيـزه یـازون            
بـو درگـی     .   یيشيکليکر و آرتيریلماسی گرکن بولوملر حاقيندا معلومات وریـن        

 .لطفا اُوز درگيزی و ینی مدیازی یالقيز بوراخمایين. سيزلره عایددیر
 اُوزل قادین ، آذربایجان قادینالرینا سسلنير
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