همزمان با دومین سالگرد حماسه ی خرداد آذربایجان در سال  78شمسی ویژه نامه ای با
عنوان «هارای هارای من تورکم» در زنجان چاپ و منتشر گردید و در شمارگان باالیی در
زنجان توزیع شد.
ویژه نامه ی دومین سالگرد حماسه خرداد که توسط فعاالن حرکت ملی آذربایجان در
زنجان و جوانان هویت طلب زنجانی آماده شده بود شامل مطالبی از قبیل :بیانیه جوانان
هویت طلب زنگان به مناسبت دومین سالگرد حماسه خرداد ،روزشمار وقایع خرداد 78
زنگان ،مقاله ای با عنوان دو سال پس از زلزله و شعری با عنوان «اویان ،اویان ،آذربایجان»
بود.
مهمترین بخش این کتابچه که در  42صفحه تهیه و تنظیم گردید ،روزشمار وقایع و
رویدادهای خرداد  78در استان زنجان است که هر چند جادارد تکمیل گردد ولی در 16
صفحه توانسته بود تا حدودی به صورت جامع وقایع شهر زنجان ،دانشگاه زنجان و دیگر
دانشگاههای استان ،شهرهای دیگر استان از جمله قیدار ،طارم و ...را پوشش دهد.
امید است با جمع آوری خاطرات و مستندات و حقایق ناگفته این حماسه بزرگ ،عالوه بر
انعکاس دقیق آنچه که روی داده بود ،تجارب گرانقدری برای نتایج بهتر و عملکرد دقیقتر در
آینده حاصل شود.
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روزشمار وقایع خـرداد  78زنگان
وطن عئشقي  ،هر عئشقدن ازل دير
منيم ائليم  ،منيم ديليم گؤزل دير
اؤز جانيم دير  ،اؤز آنام دير وطنيم
آذربايجان! سن منيمسن  ،من سنين
هنگامی که کاریکاتور و مطلب روزنامه ایران جمعه در تاریخ  22اردیبهشت  58به زیر چاپ رفت ،شاید
کاریکاتوریست و نویسنده و سردبير نشریه تصوری از واکنشهای مردم به این امر نداشتند .شاید هم در
نظر آنان چنين نوشته و کاریکاتوری توهين محسوب نمی شد! به هر صورت چنين اتفاقی افتاد و
روزنامه ای دولتی و رسمی پرتيراژ روی دکه ها رفت که در آن تفکرات و دیدگاههای صاحبان نشریه که
همانا دولت می باشد نسبت به ملت ترک در ایران اعالم شد و می توان چنين گفت که دولتيان با
زبانی رسا این بار با ابزار مطبوعات ترکها را به حيوان تشبيه کردند این اقدام حاکميت و دولت اولين
عمل آنان در توهين به ملت و تحقير آنان نبود و البته که آخرین هم نخواهد بود ولی آنچه که باید به آن
توجه کرد دیدگاه دولت نسبت به یکی از ملل ساکن در کشور می باشد .هر چند که این دیدگاه از زمان
رضاخان دست نشانده تا کنون در سيستم حکومتی ایران وجود داشته اما تا زمان انتشار این روزنامه
به این وضوح و آشکاری بيان نشده بود .همه ترکها با این گونه رفتارهای متناقض و دوگانه آشنا
هستند :از یک سو مردم غيور ،وطن پرست ،سر ایران و آگاه معرفی شده و از سویی دیگر همواره
توسط رسانه های حکومتی اعم از صدا و سيما ،مطبوعات و کتب درسی و  ...مورد تحقير ،تمسخر و
ظلم قرار می گيرند و نيز نمی توانند از داشته ها و پتانسيلهای اقتصادی خویش بهره گيرند و دولت
عليرغم چپاول سرمایه های ملی آذربایجان هيچ اقدامی در جهت بهبود وضعيت اقتصادی آن انجام
نمی دهد و روز به روز بر اعمال سياستهای کثيف خویش برای نابودی فرهنگی و اقتصادی ملت ترک و
سرزمين آنها ،آذربایجان ،اصرار می ورزد .با توجه به واقعيات موجود در جامعه و نيز برمال شدن چهره
کریه و شوم شوونيسم و سياستهای نژادپرستانه دولت که این بار از آستين مطبوعات بيرون آمد و
عليرغم مبارزات ملت ترک در برابر چنين اقداماتی ،این بار تصميم به اعتراضات وسيع و گسترده عليه
سياستهای پليد حکومت گرفته شد.
آری! مطلب و کاریکاتور روزنامه ایران تنها می توانست بهانه ای کوچک برای فریاد درد و رنج و ظلمهای
چندین ساله و طرح جدی تر مطالبات و خواسته های بدیهی ملتی مظلوم باشد.
مردم زنجان نيز همچون دیگر شهرهای آذربایجان در شروع اعتراضات و طرح خواسته های خویش لحظه
ای درنگ نکردند .باز هم چون گذشته دانشجویان به عنوان قشر آگاه جامعه پيشرو و آغازگر حرکات
بودند.
در زیر به صورت خالصه به رویدادها و نقش آفرینی های زنجان در آفرینش حماسه خرداد ملت ترک
آذربایجان خواهيم پرداخت:
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سه شنبه  46اردیبهشت 78
امروز در دانشگاههای تبریز و اروميه اعتراضات آغاز گشته و دانشجویان دانشگاههای تهران نيز بيانيه
های متعددی صادر کرده اند.
دانشجویان دانشگاه زنجان نيز خود را برای اعتراضات بزرگ آماده می کنند .همه دانشجویان بویژه
بوميها در تالش و تکاپو برای هر چه بهتر برگزار شدن تجمع فردا هستند .نفرت عمومی در دانشگاه
نسبت به این اقدام موهن موج می زند.
چهارشنبه  48اردیبهشت 78
دانشگاه زنجان در تالطم است .کاریکاتور و متن آن در بين همه دانشجویان پخش گردیده و همگان خود
را برای تجمع بزرگ ظهر امروز آماده می کنند .اساتيد و کارکنان دانشگاه نيز در جریان توهين قرار گرفته
اند.
امروز «جمعيت اسالمی دانشجویان دانشگاه زنجان» به عنوان ارگان رسمی فعاالن دانشجویی ترک
بيانيه شماره یک خویش را صادر کرد .در این بيانيه که در تمام دانشگاه در سطح وسيعی انعکاس یافت
نسبت به توقيف نشریات آذربایجانی اعتراض شدید شده و آن را ناشی از سياستهای آنتی ترک
حاکميت قلمداد می کند .
متن بيانيه بدین شرح است:
"افسوس وصد افسوس...
تا كي بايد افسوس خورد و هيچ نگفت .باز هم تحقير و باز هم نيرنگ و باز هم…
سكوت تاكي؟ !
بار ديگرشوينيست چهره ي زشت و پليد خود را ازپشت پرده هاي ريا و عدالت و آزادي هويدا ساخت.
دانشجويان عزيز و انسانهاي خردمند و منصف
پس از توهينات و تحقيرهاي صداوسيما ،شوينيست در روزنامه ها نيز رخنه كرد روز  22اريبهشت ماه
روزنامه ي ايران اقدام به چاپ كاريكاتور مغرضانه اي كرد كه ذهن انسانهاي آزاد انديش را به ستوه و
درد مي آورد .در اين شماره ما شاهد آن هستيم كه به هويت و فرهنگ ملتي عظيم اهانت شده
است و اين سوال بي جواب باز در اذهان تداعي مي شود براي چه و تا كي؟؟!!
آيا روزنامه هاي آذربايجاني توقيف مي شوند تا روزنامه هاي ديگر در فضايي بهتر رسالت خود را به
انجام رسانند؟؟!!
آيا رسالت آنان اهانت به شعور و حيثيت انسانهاست؟ واي بر كساني كه راز بقاي خويش را در تحقير
ديگران مي دانند و ايمان به انسانيت خود را به دشمن مي فروشند؟
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جمعيت اسالمي دانشجويان دانشگاه زنجان همچنان كه در قبال توهين نشريه ي دانماركي -از سوي
غير مسلماناني كه داعيه حكومت علوي ندارند -به ساحت پيامبر اعظم و اعتقادات مسلمانان ،آنرا
محكوم كرده اين بار نيز اين عمل قبيحانه روزنامه ايران را كه در جمهوري اسالمي اجازه نشر دارد را
محكوم كرده و خواهان توقيف روزنامه ضد ايراني ايران را دارد .و باز هم سئوال كه چه دستهايي در
پشت پرده وجود دارد كه مي خواهد شيعيان و مسلمانان تورك ايران را تحقير كند .چه سودي براي
آنان وجود دارد؟؟"
ساعت  22ظهر مقابل دانشکده کشاورزی زمان شروع تجمع و تریبون آزاد است .در اين تجمع که با
حضور بيش از هزار نفر از دانشجويان دانشگاه زنجان برگزار می گردد ،دانشجويان ضمن بيان اين مطلب
که اين اهانت نه فقط به ترک ها ،که به همه ي بشریت است ،نشر اين مطلب توهين آميز را محکوم
کرده و خواستار برخورد جدي و قضايي با عامالن نشر اين مطلب می شوند .دانشجويان ضمن متذکر
شدن اين مطلب که رشادت ها و دليري هاي مردم غيور ترک بر کسي پوشيده نيست ،خواستار توقيف
روزنامه ي ايران و عذرخواهی رسمی آن از مردم شريف آذربايجان می شوند .
اقدام هوشمندانه دانشجویان و متجمعين در این بود که با جسارت تمام خاطر نشان می کنند که اقدام
روزنامه ي ايران ،اقدامي آگاهانه و برنامه ريزي شده در جهت پيشبرد اهداف ضد انساني و
نژادپرستانه و در راستای اجرای کامل سياستهای یکسان سازی فرهنگی می باشد و چنين عنوان
می کنند که" :ما در گذشته نيز شاهد اقدامات اين چنيني از قبيل :دستگيري و ارعاب غيرقانوني
فعالين ترک ،بر هم زدن تجمعات قانوني ترک ها ،ندادن مجوز براي برگزاري برنامه اعم از شب شعر و
موسيقی ترکي یا راهپيمايي ها ،توهين ها و تحقير هاي پي در پي در رسانه ي ملي ،استفاده از واژه
ي موهوم آذري به جاي واژه ي تورک و  ...بوده ايم" .
همچنين در اين تجمع يکي از اساتيد حکومتی نيز به ایراد سخن پرداخت و ادعا کرد که اين اقدامات
توطئه ها و اقدامات آمريکايي براي تجزيه ي ايران است و خواستار برخورد هوشمندانه دانشجویان ترک
با آن شد که با واکنش شديد تجمع کنندگان روبرو شد و در پاسخ به وی دانشجوي دختری با اشاره به
اجرا نشدن اصول 28و 21قانون اساسي ،اقتصاد ضعيف آذربايجان ،ساختن هويت موهوم آذري و
سخنان رئيس جمهور که عيد نوروز را فقط به پارسي زبانان تبريک گفته بود ،و با اشاره به سخنان این
استاد خود فروخته نتيجه گيري کرد که دولت جمهوري اسالمي ،آمريکايي است.
در انتهاي اين تجمع طوماري نيز در جهت محکوم کردن انتشار اين مطلب توهين آميز تنظيم گرديد که
به امضاي بيش از دو هزار نفر از دانشجويان رسيد و قطع نامه اي که توسط دانشجويان آماده شده بود
قرائت گرديد.
در اين قطع نامه آمده بود:
" ملت شريف ايران ،فرزندان غيور آذربايجان
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پس از توهينات و تحقيرات صدا وسيماي شونيست نسبت به ملل غير فارس ايران اين بار شؤنيسم با
ابزار مطبوعات به تحقير و توهين ترکان ايران پرداخت تا جايي که آذربايجان نگين ايران را به توالت
تشبيه کرده و ترکان ايران را در لباس سوسک با غذاي  ...به تصوير کشيده است بي شک سکوت هر
انساني در قبال اين هتک حرمت خود مهر تائيدي بر افکار شؤنيستي است .
ما دانشجويان دانشگاه زنجان ضمن محکوم کردن اين حرکت شنيع ،خواستار حمايت و اعتراض شما
ملت شريف ايران مي باشيم و خواستار اجراي بندهاي ذيل هستيم:
1برخورد قوه قضائيه و در راس آن رياست قوه قضائيه با نشريه مزبور2آزادي بي قيد و شرط زندانيان سياسي بويژه دانشجويان دربند در اسرع وقت3اجراي اصول  28و 21قانون اساسي در راستاي احقاق حقوق ملل غير فارس ايران4رفع تبعيض اقتصادي و فرهنگي و سياسي بين ملل و مذاهب مختلف ايرانبديهي است که در صورت عدم اقدام مؤثر و پاسخگويي مسئولين و استاندار زنجان به عنوان نماينده
دولت در استان ما دانشجويان اعالم مي داريم که متوسل به راههاي ديگر از جمله گسترش اعتراضات
و تحصنات از روز شنبه در دانشگاه و حتي در شهر خواهيم شد".
در خاتمه ي برنامه تجمع کنندگان اقدام به اعتصاب غذا کرده و اعالم کردند که تا برآورده شدن کامل
خواسته هایشان به اعتصاب غذای خویش و نيز گسترش دامنه اعتراضات ادامه خواهند داد.
پنج شنبه و جمعه  47و  42اردیبهشت 78
این دو روز در دانشگاههای دولتی تعطيل می باشد ولی در چنين موقعيتی برای دانشجویان ترک
تعطيلی مفهومی نداشت .دانشجویان با جلسات متعدد و گفتگوهای زیاد ،خود را برای تحصن بزرگ روز
شنبه آماده می کردند .در این روزها دانشجویان وحدت و یکپارچگی و تالش بی نظيری از خود نشان
می دادند چنان که هر کس هر آنچه را که برای بهتر برگزار شدن مراسمات آتی در توان داشت ،دریغ
نمی کرد.
یک هفته از توهين نامه ایران می گذشت و هنوز هيچ اقدامی جهت برخورد با مسئواالن آن صورت
نگرفته و حتی خود روزنامه حاضر به عذرخواهی نبود و تنها متن بسيار کوتاهی در مورد رنجش و
آزردگی خاطر برخی هموطنان آذری در نشریه درج گردید که مشخص نکرده بودند که آذری ها
کيستند؟! و دليل رنجش آنان چه بوده؟ و هيچ اشاره ای به توهين خود نکرده بودند .در واقع روزنامه
ایران با آذری ناميدن ملت ترک و جعل هویت یک ملت ،توهينی دیگر در پرونده خود ثبت کرد.
در دانشگاههای دیگر شهرهای آذربایجان نيز اعتراضات ادامه دارد و بيانيه های متعددی از سوی
دانشجویان ترک در محکوميت این اقدام صادر می شود .همچنين در شهرهای مختلف نيز مردم خود را
برای همراهی دانشجویان و پيوستن به صفوف اعتراضات آماده می کنند .در زنجان نيز عليرغم خفقان
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شدید حاکم بر سطح شهر برخی از مردم از توهين روزنامه بی اطالع مانده اند و در پی اطالع یافتن از
اعتراضات دانشجویی هستند که با انتشار اخبار دانشگاه و نيز بيانيه جمعيت اسالمی توسط
دانشجویان و برخی فعاالن ،مردم تصميم به حمایت از دانشجویان گرفته و در صدد برگزاری ادامه
اعتراضات برمی آیند.
شنبه  03اردیبهشت 78
دانشجويان دانشگاه زنجان که از روز سه شنبه  58/2/22اعتراضات خود را شروع کرده اند ،امروز
دانشگاه را به تعطيلي کشانده و تحصن بزرگ و تاریخی خود را شروع می کنند .از ساعت  0::7صبح
دانشجویان به صورت خود جوش اقدام به متوقف نمودن سرويس هاي دانشگاه در مقابل درب ورودي
نموده و ضمن دعوت اساتيد ،دیگر دانشجويان و کارمندان به پيوستن به جمع متحصنين ،با فرستادن
نماينده به کالس هاي درس معدودی که به اصرار برخی اساتيد در حال برگزاری بود (به دليل آخر ترم
بودن و عقب ماندگی برخی دروس) ،خواستار تعطيلی کالس ها شدند.
در ساعت  5::7صبح مسئولين دانشگاه با حضور در ميدان دانشگاه (محل تحصن) از دانشجويان می
خواهند که ورودي دانشگاه را باز کرده و جلوي عبور سرويس ها را نگيرند که با مخالفت دانشجويان
مواجه می شوند .از ساعت  27سرويس از شهر به دانشگاه توسط مسئولين متوقف می شود تا مانع
حضور خيل عظيمي از دانشجويان که از خوابگاههای داخل شهر به دانشگاه می آمدند ،شوند که
سرانجام در ساعت  27::7با اعتراض گسترده متحصنين رفت وآمد سرويس ها بر قرار می شود.
همچنين مسئولين دانشگاه از حضور خبرنگاران در دانشگاه نيز خودداري مي کردند که با اعتراض
شديد دانشجویان خبرنگاران نيز توانستند در دانشگاه حضور يابند که این اقدام تاثير بسيار مثبتی در
بازتاب رویدادهای دانشگاه در نشریات روزهای آتی در استان داشت .بيانيه شماره دو جمعيت اسالمی
دانشجویان نيز که صبح امروز منتشر شده بود ضمن پخش در بين دانشجویان در تحصن نيز قرائت شد .
متن بيانيه بدین شرح است:
"بار ديگر شاهد اهانت وقيحانه و بي شرمانه به ميليونها ترک آن هم از سوي يک نشريه ي دولتي
شديم و مهرورزي دولت شامل حال ترکها نيز شد .البته اين گونه اقدامات در کشور ما سابقه اي
طوالني دارد .وقتي آنقدر قدرت و توانايي تفکر منطقی ندارند که در برابر ملت بزرگ آذربايجان با گفتگو و
زبان منطق سخن گويند وارد فازهاي توهين و تحقير مي شوند .شايد در گذشته مي توانستيم اين
گونه اقدامات ضد بشري را به سياست هاي سلطه طلبانه ي استعمار پير انگليس و ميراث شوم رژيم
شوونيستي پهلوي نسبت دهيم ولي اکنون با اين همه توهين و تحقير و اهانت هاي دامنه دار ،آن هم
از سوي نهادهاي حکومتي و دولتي ،به نظر مي رسد اين گونه اقدامات در سيستم حکومتي و دولتي
ايران نهادينه شده است .تحقير و اهانت هاي پي در پي صدا و سيما در سريال ها و برنامه هاي
مختلف ،صدور مجوز جهت اجراي برنامه هايي که فقط با هدف توهين به مليت ها برگزار مي شود،
ترتيب اثر ندادن به اعتراضات دانشجويان و ملت آذربايجان ،عدم صدور مجوز براي برنامه هاي کامال
فرهنگي ترک ها (حتي شب شعر) به بهانه هاي واهي همچون شرايط حساس و ويژه ي کنوني
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کشور و نهايتا انتشار چنين کاريکاتور و مطلبي در يک روزنامه ي رسمي دولت ،همه و همه نشان از
هدفمند بودن اين گونه اقدامات دارد و به هيچ وجه نمي توان آن را يک اشتباه سهوي به علت فشار
کاري دانست .البته اين گونه اقدامات شوونيستي و تحقير ملل غير فارس در قالب هاي ديگر نيز چهره
ي زشت و کريه خود را نشان مي دهد :تبعيض اقتصادي که منجربه بيکاري شديد در مناطق مختلف
غير فارس به ويژه در آذربايجان و فقر شديد در اين مناطق شده است تا جايي که آذربايجان با
برخورداری از منابع و معادن عظيم خدادادي مهاجر فرست ترين منطقه ي کشور است .در کنار اينها
اضافه کنيد تبعيضات فراوان سياسي و فرهنگي و همچنين فشار بر هويت طلبان ترک و تهديد ،ارعاب،
بازداشت و زنداني کردن دانشجويان ،انحالل تشکلهاي دانشجويي صرفا به خاطر برگزاري برنا مه هاي
ترکي و اقدامات ديگر...
دانشجويان آگاه
ملت غيور و بيدار آذربايجان ،انسانهاي آزاد انديش و منصف
اگر اکنون نيز چون گذشته از کنار اين اقدام غير بشري به راحتي بگذريم باز هم اين گونه اقدامات تکرار
خواهد شد .لذا براي خاتمه دادن به اين نوع بي شرمي ها و مظالم بايد تا پايان بايستيم و مبارزه
کنيم .اگر مسئوالن کشوري هم با اين اقدامات شوونيستي مخالفند و آن را به عده اي خاص و دست
هاي پنهان نسبت مي دهند .با حرکت ملت آذربايجان همگام شده و در کنار ملت باشند نه در مقابل
آن .در غير اين صورت ثابت خواهد شد که اين گونه اقدامات از سوي آنان پايه ريزي مي شود.
جمعيت اسالمي دانشجويان دانشگاه زنجان ضمن محکوم کردن دوباره اين اقدام ضد انساني ،حمايت
کامل و همه جانبه ي خود را از تجمع خود جوش روز چهارشنبه  58/2/20دانشجويان دانشگاه زنجان
اعالم ميدارد .همچنين از هر اعتراض به اين اقدام شوونيستي در تمام شهرها و دانشگاه هاي مختلف
آذربايجان و تجمعات مردمي در شهر هاي مختلف به ويژه اعتصاب بزرگ بازار تبريز حمايت مي کند و
اعالم مي دارد اين حمايت ها تا عذر خواهي رسمي باالترين مسئول فرهنگي کشور (وزير فرهنگ و
ارشاد اسالمي) از طريق صدا و سيما و رسانه هاي عمومي و همچنين توقيف روزنامه ي ايران تا
تشکيل پرونده ي قضايي و محاکمه مسئوالن آن ادامه خواهد داشت  .ضمن اينکه خواستار آزادي بي
قيد و شرط فعاالن هويت طلب ترک به ويژه دانشجويان در بند و افرادي که در جريان اعتراضات اخير
دستگير شده اند ،مي باشد.
ياشاسين آذربايجان
ياشاسين آزادليق"
جمعي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي زنجان (حدود 87نفر) نيز مي خواستند در تحصن شرکت
کنند که متاسفانه مسئولين با جواب هاي سر باال بعد از يک ساعت معطل کردن ،از حضور آنها در
تحصن خودداري کردند و علي رغم اعتراض شديد متحصنين و نيز ارائه کارت دانشجويي از سوی این
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دانشجویان موفق به حضور در تحصن نشدند اما دانشجويان دانشگاه آزاد زنجان که در مراسم حضور
داشتند بيانيه ي خویش را در محکوميت اقدامات روزنامه ايران قرائت کردند .
همچنين یکی از دانشجویان دانشگاههای تهران به نمایندگی از دانشجویان آن دانشگاهها به ایراد
سخن پرداخت .وی در ابتدا به تشریح اعتراضات دانشجویان ترک در تهران پرداخت و در ادامه با اشاره
به حقوق بدیهی و مسلم هر انسانی خطاب به مسئوالن گفت که آیا درخواست آموزش به زبان مادری
(تورک دیلينده مدرسه) خواسته بزرگی است؟ آیا ما حق نداریم چنين خواسته ای را مطرح کنيم؟
در اين تحصن حجت االسالم فتحي رئيس نهاد رهبری دانشگاه و دکتر نجفيان معاون فرهنگي دانشگاه
سخنراني کرده و اقدامات توهين آميز روزنامه ايران را محکوم می کنند ،هر چند که فتحی تالش داشت
این اقدام را به بيگانگان نسبت دهد و کاریکاتوریست را ترک معرفی کند که با اعتراضات گسترده
دانشجویان موفق به این کار نمی شود و البته دانشجویان با سخنان بعدی خود پاسخهای کوبنده به
وی دادند .حضور اساتيد نيز در جمع دانشجويان چشمگير است.
دانشجويان در اين جمع به سياست هاي تبعيض آميز دولت شديدا اعتراض می کنند و آنچه بيشتر به
چشم مي خورد فاش ساختن و اعتراض شديد به سياستهای ریشه دار و تدوین شده حاکميت در
برخورد با ملت ترک و اصرار حکومت بر اجرای کامل سياست نان در برابر فرهنگ در آذربایجان و تاکيد بر
هدفمند بودن چنين اقداماتی می باشد همچنين پيام نوروزي احمدي نژاد و شعار تيم ملي(ستارگان
پارسی) و بايکوت خبري فجايع قره باغ از دیگر محورهای سخنان دانشجویان می باشد.
در ادامه هوشنگ جعفري شاعر محبوب زنجان با خواندن شعر هاي ساواالن و ...جمع را بر سر شوق
مي آورد .برخی از اساتيد دانشگاه نيز در اين جمع سخنراني می کنند .در اين تحصن بالغ بر :777نفر
حضور دارند .چندين شخص ناشناس که سرنشين يک پرايد سفيد رنگ هستند نيز در طول مراسم در
ميدان دانشگاه حضور داشته و تمام جزئيات مراسم را زير نظر گرفته اند.
«سعيد متين پور» روزنامه نگار زنجانی و از فعاالن حرکت ملی به عنوان آخرین سخنران تحصن با ارائه
سخنان خویش شور و حال خاصی به جمع می بخشد .وی با برشمردن مصداقهایی از مظالم و
تبعيضات آشکار فراوان انجام شده عليه آذربایجان از منظر اقتصادی و فرهنگی خواستار پاسخگویی
حاکميت و دولت به این همه ظلم و جور و تحقير می شود .سخنان وی با تشویقهای مکرر دانشجویان
و فریادهای یاشاسين آنان تایيد می شود .وی با اشاره به تاریخ ،تمدن و فرهنگ پر افتخار آذربایجان،
گفت که فرهنگ توهين و تحقير به هيچ وجه در فرهنگ ملت آذربایجان جایی ندارد و باید به فرهنگی
که به نویسندگان و هنرمندان خویش اجازه توهين به فرهنگهای دیگر می دهد ،تاسف خورد.
طومار دیگری نيز امروز توسط دانشجویان امضا شد که شمار امضاهای آن افزون بر 2هزار امضا می شد
که با توجه به اینکه در اولين روز هفته قرار داشت بسيار قابل توجه بود.
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اين تحصن با اعتصاب غذا همراه بود .مهم ترین شعارهای دانشجويان در اين تحصن عبارت بودند از:
هاراي هاراي من تورکم ،ياشاسين آذربايجان ،منيم دیليم اؤلن دئييل/آیری دیله دؤنن دئييل ،اؤلوم
اولسون شوونيسمه و اؤلوم اولسون آپارتايدا.
در پايان اين تحصن قطعنامه ي جمعيت اسالمي خوانده شد و دانشجويان با تشکيل حلقه اتحاد،
مارش آذربايجان (گنجلر مارشی) را خوانده و با حرکت به سمت درب ورودي دانشگاه ،استاندار را به
جمع خود فرا خوانده و خواستار صدور مجوز براي تجمع در ميدان اصلي شهر شدند و تهدید کردند که
در صورت عدم صدور مجوز تا روز دوشنبه جاده ترانزیتی تهران -تبریز را خواهند بست تا صدای مظلوميت
ملت آذربایجان را به همه برسانند.
متن قطعنامه بدین صورت است :
(("و من آیاته خلق السماوات و االرض و اختالف السنتکم و الوانکم))
قطعنامه پایانی تحصن دانشجویان دانشگاه زنجان در اعتراض به توهين روزنامه ایران به ترکان ایران
ملت شریف ایران ،فرزندان غيور آذربایجان
پس از توهينات و تحقيرات صدا و سيمای شونيست نسبت به ملل غيرفارس زبان ایران ،این بار
شؤنيسم با ابزار مطبوعات به تحقير و توهين ترکان ایران پرداخت تا جایی که آذربایجان نگين ایران را به
توالت تشبيه کرده و ترکان ایران را در لباس سوسک با غذای ...به تصویر کشيده است بی شک
سکوت هر انسانی در قبال این هتک حرمت خود مهر تائيدی بر افکار شؤنيستی است .
ما دانشجویان دانشگاه زنجان ضمن محکوم کردن این حرکت شنيع ،خواستار حمایت و اعتراض شما
ملت شریف ایران می باشيم و خواستار اجرای بندهای ذیل هستيم:
1توقيف و لغو مجوز روزنامه ايران و محاکمه مسئولين اين امر2آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی بویژه دانشجویان در بند در اسرع وقت3اجرای اصول  28و 21قانون اساسی (آموزش زبان مادری)4رفع تبعيض اقتصادی و فرهنگی و سياسی بين ملل و مذاهب مختلف ایران (اصل )855تشکيل فراکسيون نمایندگان ترک مجلس6قطع روابط دیپلماتيک ایران و ارمنستان جنایتکار7اعاده کليه اسامي تاريخي به اماکن جغرافيايي و رفع موانع موجوددر نامگذاری اسامی ترکی
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بدیهی است که در صورت عدم اقدام مؤثر و پاسخگویی مسئولين و استاندار زنجان به عنوان نماینده
دولت در استان ،ما دانشجویان اعالم می داریم که متوسل به راههای دیگر از جمله گسترش
اعتراضات و تحصنات در روز دوشنبه در شهر خواهيم شد".
یکشنبه  01اردیبهشت 78
بعد از اعتراضات گسترده و مداوم دانشجویان در دانشگاه زنجان و نيز همراهی دیگر دانشگاهها با آنان
از جمله دانشگاه آزاد زنجان و دانشگاه علوم پزشکی و علوم پایه پيشرفته ،شهر زنجان در حال و
هوای همراهی دانشجویان و اعتراض قرار داشت .اکنون دیگر همه مردم شهر از اخبار دانشگاه ،توهين
ایران و بيانيه های متعدد دانشجویی و نيز بيانيه های متعدد دیگری که از سوی فعاالن علمی،
فرهنگی و دانشگاهی شهر پخش شده بود ،اطالع کامل یافته بودند .از سوی دیگر دانشجویان نيز بعد
از برگزاری اعتراضات در دانشگاه ،درخواست صدور مجوز برای برگزاری تجمع در سطح شهر را به
مسئولين مربوطه داده بودند .با وجودی که چنين مجوزی هيچ گاه صادر نشد ولی مردم زنجان و
دانشجویان برای برگزاری تجمع در روز دوشنبه در سطح شهر اصرار داشتند و فراخوان های متعدد
مردمی در این خصوص در سطح شهر پخش شده بود.
دوشنبه  1خرداد 78
امروز با تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد آغاز گشت .جمعيت بسيار زیادی در مقابل دانشگاه آزاد حاضر
بودند .این مراسم با سخنان برخی دانشجویان و نيز تعدادی از اساتيد از جمله رئيس دانشگاه آزاد
همراه بود .جمع حاضر خواستار استعفای وزیر ارشاد ،توقيف روزنامه ایران و پایان بخشيدن به
سياستهای کثيف شوونيستی حاکميت عليه ملت مظلوم آذربایجان شدند .در این مراسم بيانيه
دانشجویان دانشگاه آزاد خوانده شد که از مردم آذربایجان خواستار تداوم اعتراضات و پيگيری
مطالباتشان را کرده بود.
بيانيه دانشجویان دانشگاه آزاد بدین شرح است:
"هاي ائشيتميش قوالغيم ائل هارايين من تانيرام
هايينا هاي وئره رم

من بو ائلين قوربانييام

اساتيد محترم و دانشجويان عزيز و ملت شريف ترك :
بر هر انسان مؤمن واجب است ،از حيثيت ،ناموس و هويت خود دفاع كند .به پا خيزيد ،سكوت شما
نشانه تأييد حركات پليد شوونيستي و صهيونيستي است.
رساله هويت ،اساس و شخصيت ملت است ما ملت ترك متعهدان رساله هويتيم در ضبط قدر اين
هويت بايد تالش كرد و همه عامالن متزلزل كننده آن را بايد به زانو درآورد .اين خواسته را با وجدان خود
بسنجيد با غرور و غيرت خود قياس كنيد .چرا اين چنين بيانات توهين آميز را آويزه اين ملت شريف كنند
و ما متقابال سكوت را مقدم بر بروز احساساتمان قرار دهيم اين نمط و ايده شوونيستي هيچ ويژگي
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مثبتي را به همراه ندارد كه بر اين ريشه فرهنگي ما خط بطالن بكشد .من سخنگوي اجالس ذهن
شما نيستم خودتان تفكر كنيد و نيك بينديشيد تا زماني كه اين چنين پشت در به غفلت بنگريم
دستهاي پنهان خواه و ناخواه تحريف را بر حيثيت و شأن ملل ترك تحميل خواهند كرد .احساسات و
منطق خودتان را با توسل به قاعده ارتفاق رو به آتيه هدايت كنيد .حركت به سوي هويت و انسانيت را
مالك و سلطان شأن و منزلت خودتان قرار دهيد در اين صورت است كه حقيقت ظاهر خواهد شد و زبان
تاريخ¬تان را بر افق هاي دور دست هديه خواهد كرد حال از پالن ذهن خود خارج شويم و بر خواسته
خود متوسل شويم .ما دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي زنجان نيز به نوبه خود بايد در اين تحصن
شريف و مقدس به پا خيزيم در مقابل اين الفاظ توهين آميز كه اطالق بر عموم ملت ترك دارد اعتراض
كنيم و قطعا پايان اين اعتراضات مستلزم عذرخواهي و استعفاي باالترين مسئول فرهنگي كشور (وزير
فرهنگ و ارشاد اسالمي) و مدير مسئول روزنامه ايران است .اين عذرخواهي بايد از رسانه هاي
عمومي اعالم شود تا ملت ترك بتواند به نمطي بر فعاليت اين رسانه ها چيره شود و هميشه اقتدار
مسلم خودشان را ترويج دهند.
ياشاسين بوتون انسانليق
ياشاسين آذربايجان ملتي
ياشاسين آزادليق"
بعد از پایان تجمع دانشگاه آزاد ،حوالی ظهر ،عده ای از دانش آموزان مدارس مختلف زنجان در اقدامی
کامال خودجوش و تحصين برانگيز در ميدان انقالب تجمع کردند .آنان با در دست داشتن پالکاردهایی که
از کارتونهای به امانت گرفته شده از مغازه های اطراف ساخته بودند با شعارهایی از جمله "هارای
هارای من تورکم" خواستار تداوم اعتراضات شده و انزجار خویش را نسبت به توهين دولت به ملت ترک
اعالم نمودند .
همچنين تعدادی از مردم با حضور در دفتر روزنامه ایران ،خواستار توقف پخش این روزنامه در زنجان
شدند.
هر چه قدر که کار دانش آموزان در ميدان انقالب تحسين برانگيز بود ،اقدام دانشجویان دانشگاه آزاد
جدیدالتاسيس قيدار (شهرستان خدابنده) نيز ستودنی و افتخارآميز بود .دانشجویان این دانشگاه امروز
با برپایی تجمع اعتراض آميز در محوطه دانشگاه همراهی خویش را با دانشجویان دانشگاه زنجان اعالم
کرده و خواستار برخورد جدی مسئوالن با روزنامه ایران شدند.
همه اینها در حالی بود که تاکنون هيچ خبری در مورد اعتراضات گسترده دانشجویی در صدا و سيما،
روزنامه ها و دیگر رسانه ها منتشر نشده بود و تنها نشریات محلی بویژه تک روزنامه استان بود که به
درج اخبار دانشجویی می پرداختند .ضمن اینکه از سوی مسئوالن قضایی نيز هيچ اقدامی جهت
برخورد با توهين کنندگان انجام نشده بود .انگار نه انگار که اتفاقی رخ داده است.
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دیگر شهرها و دانشگاههای آذربایجان نيز شاهد تداوم اعتراضات بود و اوج اعتراض در تبریز قهرمان روی
داد.
صدها هزار غيور مرد و شيرزن تبریزی از ساعت  22امروز با حضور در خيابانهای تبریز ،وحدت و یکرنگی
خویش را در دفاع از هویت ملی آذربایجان نشان داده و خواستار پایان بخشيدن به سياستهای ظالمانه
حکومت در قبال ترکها شدند .مهم ترین شعار مردم تبریز «هارای هارای من تورکم» بود که نشان
دهنده درد اصلی ملت آذربایجان یعنی درد هویت بود .اما مسئوالن با اقدامات خشن و غير انسانی
اعتراض مدنی تبریزیان را به تشنج کشيده و گاز اشک آور ،باتوم های الکتریکی ،نيروهای ضد شورش
و نيز گلوله را جهت ممانعت از ادامه اعتراضات بکار گرفتند .با وجود شهيد شدن برخی از هموطنانمان،
تبریزیان قهرمان قيام ملی آذربایجان را رقم زدند تا برگ دیگری از حماسه آذربایجان در تاریخ ثبت شود و
نشان دهد که ملت آذربایجان و در راس آن تبریز همواره در دفاع از هویت ،آزادی و مبارزه با ظلم و
استبداد بيدار و آماده پيکار است و بدین ترتيب حماسه ای بزرگ و بی نظير خلق گردید.
امروز زنجان تبریز را همراهی کرد .مردم دلير زنجان از ساعت  2عصر با تجمع در ميدان انقالب و سپس
راهپيمایی در خيابان سعدی وسط ،سعدی شمالی و نهایتا با ورود به خيابان استانداری در مقابل
استانداری توقف نمودند .در این حرکت بی نظير که در زنجان بی سابقه بوده ،هزاران نفر از مردم زنجان
حضوری فعال داشتند .در مسير حرکت ،مردمی که در ساختمانهای اطراف حضور داشتند به نشانه
تایيد حرکت راهپيمایان بر سر آنان گل و شيرینی و شکالت می ریختند .در این راهپيمایی شعارهای
مختلفی از جمله "هارای هارای من تورکم"" ،زنگانلی الر اویاقدی اؤز دیلينه دایاقدی"" ،تورک دیلينده
مدرسه"" ،آذربایجان ميللتی چکمز بئله ذیللتی"" ،اویان اویان تورک اویان داردادیر آذربایجان" از سوی
مردم سر داده شد و سر انجام با توقف در مقابل استانداری خواستار حضور و پاسخگویی استاندار
شدند که این بار نيز استاندار به بهانه حضور در تهران در این جمع حاضر نشد و بعد از دقایقی امام
جمعه زنجان در ميان جمعيت حاضر شد وی در ابتدا به فارسی سخن گفت که با اعتراض شدید مردم
سخنان خود را به ترکی ادامه داد و طی سخنانی به تعریف و تمجيد از ترکها پرداخت و از تاریخ
افتخارآميز ترکها سخن گفت و با یادآوری رشادتها و دالوریهای ملت ترک چنين ادامه که در طول تاریخ
کسی را جرات گرفتن سالح از دست ترک نبوده است و در نهایت خواستار برخورد جدی با عوامل
توهين کنندگان شد و آن را محکوم نمود ،ضمن اینکه وعده کرد که این موضوع را در تریبون نمازجمعه
مطرح سازد و من بعد خطبه ها را با زبان ملت (به زبان تورکی) ایراد نماید .البته این وعده ها هيچ گاه
عملی نشد و فریبی دیگر بر دفتر سياه اعمال امام جمعه نقش بست .معلوم نبود که چرا اکنون
رشادتها و دالوریهای ترکان در طول تاریخ بر زبان امام جمعه جاری می شد؟ و اینکه چرا تا قبل از این
اعتراضات ،مسئوالن این همه تاریخ پرشکوه و دالوریها را فراموش کرده بودند؟
نمایندگان استان همگی در این باره سکوت پيشه کردند تا خوش خدمتی خود را به اربابان باالنشين
ثابت کنند.
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سه شنبه و چهارشنبه  4و  0خرداد 78
نهایتا امروز ،روز توقيف روزنامه ایران بود .هر چند این اقدام تنها برای کاهش اعتراضات انجام می شد
ولی شکست بزرگ دولت در برابر ملت آذربایجان محسوب می شد .
روزهای گذشته ،روزهای بسيار پرکاری برای دانشجویان و مردم شهر بود اما اعتراضات بازهم تداوم
داشت .اکنون نوبت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده پيراپزشکی بود که با تجمعی
جداگانه در دانشگاه و دانشکده خویش ،آگاهی و حضور خویش را برای دفاع از شرافت و حيثيت ملت
ترک و اعتراض به سياستهای ضد بشری حکومت در قبال آذربایجان به اثبات رسانند .البته برخی از
دانشجویان این دانشگاه قبال نيز خواستار حضور در دانشگاه زنجان و همراهی دانشجویان این دانشگاه
در تحصن بزرگ آنان بودند که با ممانعت حراست دانشگاه موفق به این کار نشدند .تجمع دانشجویان
علوم پزشکی و دانشکده پيراپزشکی در نهایت عظمت و شکوه برگزار شد و دانشجویان با پالکاردها،
شعارها و سخنان خود خواستار اجرای کامل خواسته های ملت آذربایجان شدند و ضمن محکوم کردن
عمل موهن روزنامه ایران انزجار خویش را از اقدامات و اعمال فاشيستی حاکميت در قبال ملت ترک
ابراز داشتند.
امروز همچنين در پی تدارک گسترده جوانان شهر زنجان برای تبدیل مسابقه تيمهای تراکتورسازی
تبریز و همای تهران در زنجان به صحنه اعتراضات گسترده ،به دليل مخالفت شورای تامين استان ،این
بازی در زنجان لغو شد .
" به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران -منطقه ی زنجان  -بازی دو تيم تراکتورسازی تبریز و همای
تهران از سوی مسابقات ليگ دسته یک کشور که قرار بود عصر امروز در ورزشگاه بی طرف کارگران
زنجان برگزار شود ،با مخالفت شورای تأمين شهرستان زنجان ،لغو شد .با وجودی که مسئوالن سعی
دارند علت اصلی لغو این مسابقه را کتمان کنند ولی سعيد موسوی رئيس هيئت فوتبال زنجان ،صریح
تر یادآور می شود :هيئت فوتبال استان آمادگی کامل جهت برگزاری این مسابقه را داشت و هر دو تيم
نيز در زنجان حضور یافته بودند و فقط به خاطر احتمال بروز برخی مشکالت ،مسئوالن با برگزاری
مسابقه مخالفت کردند .وی تجمع شامگاه روز گذشته ی معترضين به اهانت یک روزنامه ی ایران به
ترکها در زنجان را دليل عمده ی این امر عنوان کرده و اظهارداشت :دو تيم مذکور امروز راهی کرج
شدند تا مسابقه فردا به ميزبانی این شهر برگزار شود .غالمرضا داداشی ،مسئول روابط عمومی
هيئت فوتبال نيز در این رابطه به خبرنگار ایسنا ،گفت :با توجه به حضور هواداران تيم تبریزی و اعالم
معترضين روز گذشته ،مبنی بر حضور در ورزشگاه این احتمال داده می شد که در صورت باخت تيم
تراکتورسازی ،پس از بازی مشکالتی بوجود آید".
با تداوم دامنه اعتراضات در همه دانشگاهها و نيز شهر زنجان ،معادالت کج فهمانی که این اعتراضات
را احساسی و مقطعی ارزیابی می کردند کامال بهم خورد .از جمله این افراد ریيس و نایب ریيس
مجلس و دیگر مسئوالن جمهوری اسالمی و نيز پان فارسها بودند که توان دیدن چنان قدرت و عظمتی
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را در حرکات دانشجویی و نهایتا مردمی و ملی نداشتند و سعی می کردند که با اظهار نظرهای
مغرضانه آنها را حرکتی پایان یافته جلوه دهند.
همچنين از امروز شاعر محبوب آذربایجان هوشنگ جعفری توسط نيروهای دولتی و امنيتی در خانه
خود محبوس شده است ،نيروهای امنيتی به دليل برنامه های بسيار پرهيجان وی (مانند شعرخوانی
وی در دانشگاه زنجان) مانع از حضور وی در برنامه های دیگر و همراهی مردم و دانشجویان در
اعتراضات می شوند.
امروز قيام بزرگ اروميه روی داد و تعدادی از هموطنان عزیزمان در اروميه شهيد شدند .اروميه برای
اعالم حمایت از تبریز و اعتراض به حاکميت ضد ترک به پا خواسته بود.
پنج شنبه  2خرداد 78
زنجان امروز نيز در تدارک اعتراضی دیگر است .اعالميه ها و فراخوانهای متعدد که از روزهای گذشته در
شهر پخش می شد ،امروز نيز به صورت گسترده در اختيار عموم قرار می گيرد .زنجان امروز برای
بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و حماسه آفرینان تبریز ،اروميه ،سولدوز (نقده) ،مرند و خياو (مشکين
شهر) و دیگر شهدای قيام ملی آذربایجان به پا خواهد خواست تا ضمن ابراز همدردی ،بار دیگر به بيان
مطالبات ملی بپردازد.
حوالی ظهر امروز ،نيروهای اطالعاتی با یورش به مغازه بهروز صفری در خيابان فردوسی زنجان ،وی را
دستگير می کنند .در همين حين دو تن دیگر از فعاالن حرکت ملی در زنجان به نامهای سعيد متين پور
(روزنامه نگار و فعال حقوق بشر) و جليل غنيلو نيز دستگير می شوند .این دستگيریها جهت ممانعت از
تظاهرات امروز صورت می گيرد که هيچ گاه نتيجه نداشت.
همچنين چهارهزار نسخه از بيانيه شماره سه جمعيت اسالمی دانشجویان در چاپخانه توقيف می
شود .قرار بود این بيانيه ها در داخل خوابگاهها و دانشکده ها و نيز در شهر زنجان توزیع گردد .در این
بيانيه با اشاره به خواسته های مدنی ملت آذربایجان و اقدامات نابخردانه نيروهای امنيتی در برخورد با
آنها و گراميداشت یاد شهدای قيامهای اخير و حمایت کامل از اعتراضات دانشجویی و مردمی خواسته
های ملت و دانشجویان آذربایجان به صورت کامال شفاف اعالم شده بود .
متن بيانيه شماره سه جمعيت اسالمی دانشجویان دانشگاه زنجان به شرح زیر است:
"
”هر کس در دفاع از ناموس و شرف و عزت خويش کشته شود شهيد است ” امام علي (ع)
انا هلل و انا اليه راجعون
در پي توهين و اهانت روزنامه ي ايران به تورک ها  ،اعتراضات در تمامي دانشگاه ها و
شهرهاي آذربايجان شروع شد .زنجان ،تبريز  ،اروميه  ،قزوين  ،همدان  ،اردبيل ،تهران و  ....تا اينکه
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مردم غيور تبريز در روز دوشنبه  58/:/2و به دنبال آن مردم قهرمان اروميه در روز سه شنبه 58/:/2
دست به تظاهرات گسترده زدند و با 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 و
گلوله ،باتوم هاي الکتريکي و گاز اشک آور نوازشگر حق طلبان تبريز و اروميه گشت و تا آنجا پيش رفت
که تعدادي از هموطنان عزيزمان زخمي و شهيد شدند و خاک آذربايجان دوباره گلگون گشت .
"آذربايجان باشين ساغ اولسون"
زنجان ،قزوين ،همدان ،تهران ،مرند ،مراغه ،خلخال ،خوي ،اهر و  ...نيز در همان روز و روزهاي بعد به
اعتراضات خود ادامه داده و بر خواسته هاي خود تاکيد ورزيدند.
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 اقدامات در کجاست؟ وقتي ما اجازه نداشته باشيم به زبان خود بنويسيم و بخوانيم،
حتي يک کتاب به زبان 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 وعيدهاي احزاب چپ و راست فقط به ماشين رأي تبديل
مي شوند ،وقتي بيکاري در آذربايجان بيداد مي کند و ...مطمئنا اين گونه تفکرات فاشيستي از بين
نخواهد رفت و در قالب هاي ديگري خود را نشان خواهد داد ،توقيف يک نشريه و محاکمه ي مسئوالن
آن به عنوان امري الزم بايد اجرا شود ولي کافي نيست .بايد با تفکر و تامل دقيق تمام علل و عوامل
توهين ها ،تحقير ها ،عقب ماندگي هاي اقتصادي و مشکالت فراوان ملت آذربايجان را بررسي نموده و
خواستار برطرف شدن آنها شويم و اجازه ندهيم اعتراضات و خواسته هاي حقه ي ما به سود عده اي
خاص مصادره شود .جمعيت اسالمي دانشجويان دانشگاه زنجان ضمن اعالم حمايت کامل خود از
تمامي 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 شدن تمامي مطالبات ملت بزرگ و قهرمانمان ادامه خواهد داشت و
معتقديم آنچه امنيت و تماميت ارضي يک کشور را 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 و تفرقه افكنانه و قطع
دستاني كه در جهت ايجاد نفاق در كشور و تخريب ملل ايراني گام برمي دارند به صورت زير بيان مي
دارد:
 1عذر خواهي رسمي رئيس جمهور از طريق صدا و سيما2حذف کلمه ي موهوم و اهانت آميز"آذري " از گفتمان سياسي و فرهنگي کشورPage 15
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3تدريس زبان و ادب ترکي در مدارس و دانشگاه ها و اعالم زبان ترکي به عنوان يکي از زبانهايرسمي کشور (با توجه به کثرت جمعيت ترکها در ايران) و تاسيس فرهنگستان زبان و ادب ترکي
 4تاسيس و راه اندازي شبکه هاي راديو و تلويزيوني سراسري ،خبرگزاري و روزنامه ي کثير االنتشاردولتي به زبان ترکي با توجه به تداول اين زبان در گستره کشور
5اعاده ي کليه ي اسامي تاريخي (به خصوص اعاده ي نام تاريخي آذربايجان مطابق آخرين تقسيماتکشوري در دوران مشروطيت به استان هاي اردبيل ،زنجان و  ) ...به اماکن جغرافيايي و رفع موانع
موجود در نامگذاري اسامي ترکي براي کودکان و واحدهاي اقتصادي و صنفي
6ايجاد حزب يا احزاب رسمي در کشور7رفع کليه اشکال تبعيض اعم از اقتصادي ،فرهنگي و  ...از کليه ي مناطق ترک نشين کشور8تمرکز زدايي در حوزه هاي سياسي ،اقتصادي و فرهنگي از پايتخت و اعطاي اختيارات در اداره يداخلي آذربايجان به مسئولين محلي منتخب مردم
ضمن اينكه خواستار آزادي بي قيد و شرط فعاالن هويت طلب ترك بويژه دانشجويان دربند و افرادي كه
در جريان اعتراضات اخير دستگير شده اند مي باشد

.

یاشاسين آذربايجان/ياشاسين آزادليق"
مردم زنجان به رغم بازداشت سه تن از فعالين برجسته شهر ،از عصر امروز خيابانهاي مركزي شهر را
به تصرف خود درآورده و شعارهاي ضد آپارتايد سر مي دهند .با شروع تجمع در سبزه ميدان زنجان
آقايان سعيد متين پور ،جليل غني لو و صفري نيز آزاد شدند .با افزایش جمعيت در سبزه ميدان ،جمع
حاضر به هزاران نفر رسيد از ميدان خارج شده و شروع به راهپيمایی در خيابان منتهی به ميدان انقالب
کردند .راهپيمایان با عبور از ميدان انقالب و سعدی وسط در چهارراه سعدی تجمع کردند و خيابانهای
منتهی به آن را بستند .آنها خواهان رسمي شدن زبان تركي در سراسر ايران و برابری حقوق فرهنگي
و اقتصادي و اجتماعي تركها در همه جوانب با فارس زبانها شدند .در پایان تجمع توکل غنيلو از فعاالن
برجسته شهر به ارائه سخنرانی پرداخت که با محکوم کردن سياستها و اعمال تبعيض آميز حکومت در
قبال ترکها خواستار ایجاد برابری بين همگان شد و تدریس به زبان مادری را مهمترین خواسته ملت
عنوان کرد .حضور بسيار پررنگ جوانان در این راهپيمایی بسيار جالب بود.
امروز نيز دیگر شهرها صحنه اعتراضات گسترده بود که در شدیدترین آن در سولدوز قهرمان (نقده) مردم
به خيابانها ریختند و پایه های حکومت را به لرزه درآوردند چنان که سرانجام دستور تيراندازی به سوی
مردم و جوانان با غيرت سولدوزی صادر می شود و خاک آذربایجان با خون تعداد زیادی از دليران
سولدوزی گلگون می شود و شمار شهدای قيام ملی و فدایيان وطن باال می رود .
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در روزهای آتی شهرهای مختلف به جمع معترضان پيوستند حتی در شهرستان کوچک طارم نيز
اعتراضاتی صورت پذیرفت .در اردبيل نيز قيام دیگری در روز شنبه روی داد و حماسه ای دیگر خلق
گردید.
مهمترین اقدام ملت اعالم ميتينگ اعتراضی در برابر مجلس در تهران بود که می توانست در انتشار
اخبار و رویدادهای حرکت آذربایجان به دنيا مهم باشد .از این رو همه دانشجویان و فعاالن در تدارک
حضوری گسترده و حماسی در تهران بودند .این تجمع در صبح روز یکشنبه  0خرداد  58ساعت  27صبح
در ميدان بهارستان برگزار خواهد شد.
همگان از تمامی شهرها و نيز مردم ترک تهران و شهرهای اطراف نيز جهت حضور اعالم آمادگی کرده
بودند .در زنجان نيز اکثر دانشجویان عليرغم قرار داشتن در موعد امتحانات پایان ترم سعی در حضور در
تهران داشتند .مردم و فعاالن شهری نيز خود را برای حضوری گسترده آماده می کردند .سرانجام مردم
از شهرهای مختلف راهی تهران شدند و با وجود تدابير شدید امنيتی در تهران و بستن راههای منتهی
به تهران و نيز خيابانهای منتهی به بهارستان و بستن ایستگاه مترو آنجا ،بسياری از افراد توانستند در
برابر مجلس حاضر شده و اقدام به ارائه مطالبات ملی نمایند .
در تهران دستگيریهای گسترده ای روی داد چنانکه برخی از دانشجویان و فعاالن شهر زنجان نيز در
تهران دستگير شده و راهی اوین شدند ،هر چند که با ادامه اعتراضات در دانشگاهها و شهر برخی
دستگير شدگان طی چند روز آزاد گشتند اما عده ای نيز در زندان نگه داشته شدند.

Page 17

AzoH

