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کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
اعتراض دانشجویان دانشگاه تبریز

حسام یوسفی
اعتراض دانشجویان دانشگاه تبریز به حضور و سخنرانی وزیر
ارشاد دولت روحانی
روز یکشنبه  ۸۲اردیبهشت دانشجویان دانشگاه تبریز به سخنرانی
محمدحسین صفار هرندی اعتراض کردند.
از بدو به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی ایران ،این حاکمیت؛
اختناق ،محدودیت ،سانسور ،سرکوب و  ...را به جامعه تحمیل
کرده است .همچنین دانشگاه که سنگر مبارزه برای آزادی و

برابری است و عمده فعالین آن را قشر جوان ،پویا و آگاه تشکیل
داده است را به مراتب بیشتر در حوزه امنیتی خود قرار داده است.
در چند سال اخیر برای اعمال فشار بیشتر بر روی دانشگاههای
ایران دولت احمدینژاد در هر دو دوره الیحهها و قوانینی برای
اجرای این امر تصویب کرد .سانسور ،متوقف کردن انتشارات و
مطبوعات دانشجویی،ممانعت کردن از ایجاد تشکلهای مستقل
دانشجویی،تفکیک جنسیتی و همچنین سرکوب ،اختناق ،احضار
و بازداشت دانشجویان در دانشگاهها از جمله عملکردهای
حاکمیت بوده است.
اعتراضات دانشجویی در تمام دورههای حاکمیت جمهوری
اسالمی به صورت چشمگیری وجود داشته است .نمونههای
برجسته اعتراضات دانشجویی در دو دهه اخیر حادثه کوی
دانشگاه در سال  ۸۷۳۲و مداخلهگری وسیع دانشجویان در

ادامه در صفحه بعد
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صفحه 2

اعتراض دانشجویان دانشگاه تبریز
حسام یوسفی
اعتراضات مردمی سال  ۸۷۲۲بوده است.

بعد از دو سال اخیر  ۸۲اردیبهشت سال  ۸۷۳۷دانشجویان دانشگاه تبریز
دور جدیدی از اعتراضات خود را در دانشگاه شروع کردند.
اعتراض دانشجویان دانشگاه تبریز در حالی بوده است که صفار هرندی وزیر
ارشاد دولت روحانی خواسته است که در ساختمان مرکزی دانشگاه در جمع
دانشجویان سخنرانی کند .در اقدامی دانشجویان با سر دادن شعار و نوشتن

آزاد باید گردد“” ،دروغگو ،دروغگو“از جمله شعارهای دانشجویان معترض

بود.
اعتراض دانشجویان و حضور نیروهای حراست ،مأموران اطالعاتی و بسیجی
منجر به درگیری شد و دانشجویان را کتک زدند و پالکارد های آنها را پاره
کردند و بعد از ترک محوطه ساختمان مرکزی دانشگاه ،دانشجویان همچنان
با سردادن شعار و خواندن سرود به اعتراض خود ادامه دادند.

پالکارد به سخنرانی صفار هرندی اعتراض کردند و اجازه سخنرانی به او

با ایجاد فشار بیشتر از سوی نیروهای امنیتی دانشجویان به اعتراض خود

ندادند.

پایان دادند***.

دانشجویان در داخل ساختمان مرکزی دانشگاه پالکاردهایی با این عناوین

در دست داشتند” :در راه رهایی جز زنجیرهایمان چیزی برای از دست دادن
نداریم“” ،ما برگشتیم“” ،زندانی سیاسی آزاد باید گردد“” ،دانشگاه پادگان
نیست“” ،آزادی ،برابری“” ،نه به سانسور!“” ،تبعیض جنسیتی ملغی باید
گردد“” ،ما خواهان آزادی بیان و تشکل مستقل هستیم“” ،توی سینهاش
جان جان جان به جنگل ستاره داره“” ،ما از مبارزات و مطالبات طبقه کارگر
حمایت میکنیم“.
”یار دبستانی“” ،سر اومد زمستون“” ،دانشجو میمیرد ،ذلت نمیپذیرد“،
”وزیر ضد فرهنگ ،بالی جان ملت“” ،فرهنگ پادگانی ،نمیخوایم،
نمیخوایم“” ،وزیر رئیس زندانه ،فرهنگ همهاش بهانهس“” ،زندانی سیاسی
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صفحه ٣

اعتراضات دانشجویان دانشگاه تبریز خواستها و چشم انداز ها
مصاحبه با آرمین کریمی
شرایط روز جامعه ایران از طرف سازمان دهندگان این اعتراض بود.
سهند :به نظر شما با این حرکت فوق العاده قوی دان شجویان دان شگاه
تبریز ،می شود امیدوار بود که شاهد اعتراضاتبی از ایبن نبوع در سبایبر
سهند :به نظر شما خواست های دان شجویان دان شگاه تبببببریببز در
اعتراض روز یکشنبه  ۸۲اردیبهشت به وزیر ارشاد دولت احمدینژاد و مشاور

فرمانده کل سپاه و جلوگیری از سخنرانی ایشان را در چه قالب اجتمباعبی-
سیاسی در شرایط فعلی ایران میشود ارزیابی کرد؟

دانشگاههای ایران علیه رژیم باشیم؟
آرمین کیمی :این حرکت دان شجویی جنبش دان شجویی را یبب کبببار
دیگر در موقعیت مهم سیاسی در جامعه قرارداد .دانشجویان دانشگاه تببریبز
راه نشان دادند که باید سایر دانشجویان دانشگاهها در شهرهای مختلبف از

آرمین کریمی :خواست های دان شجویان ن شان دهنده رادی کالببیبب سببم

این شرایط بیشترین بهره را ببرند؛ و یا بهتر بگویم جنبش دانشجبویبی ببا

سیاسی این حرکت مهم دانشجویی است و در نوع خود خیلی مهم می باشد

توجه به پیشرویهای جنبش کارگری و جنبش زنان که در قالب مخالبفبت

که در شرایط امروز جامعه و به ویژه توازن قوای جدید سیاسی در جبامبعبه

باحجاب در سطح وسیع و اجتماعی در ایران شاهبدش هسبتبیبم و نبیبز

ایران است .خواست حمایت از جنش کارگری  ،خواست آزادی زنبدانبیبان

پیشرویهای جنبش علیه اعدام ،از این پیشروی و گام مهم دانشجویان تبریز

سیاسی  ،آزادی و برابری  ،لغو تبعیض جنسیتی  ،خبواسبتبههبای چبو و

استقبال کنند و از محفلهای زیادی که در فضای امروز دانشگاههبا وجبود

رادیکال است  .نوع اعتراض و انتخاب شعارها نشاندهنده درایت سبیباسبی

دارد ،استفاده و دست به تحرکات اعتراضی بزنند؛ و بر این اساس من فبکبر

فعاالن این اعتراض دانشجویی است و آینده خوبی را برای جنبش کبارگبری

میکنم که ما در آینده نزدیک و یا حداکثر (با توجه با هفتهای پایانی سبال

در تبریز و برای کل ایران رقم زده است.

تحصیلی) از شروع سال تحصیلی شاهد تحرک در جنبش دانشبجبویبی و

سهند :نحوه اعتراض دان شجویان و اعتمادبه نفس فعالببیببن آن در

حرکتهای اعتراضی در دانشگاههای ایران خواهیم بود

انتخاب شعارها در نوع خود بیانگر دور تازهای از مبارزات دانشبجبویبی در

سهند :با تشکر از شما برای شرکت در این مصاحبه.***.

ایران است  ،به نظر شما شرایط فعلی جامعه ایران و کشمکشی که جنبببش
اعتراضی علی العموم مردم و کارگران با رژیم دارند ،دانشجویان را در نبحبوه
اعتراض و انتخاب شعارها یاری رساند؟
آرمین کریمی :ما در طول ده پانزده سال گذشته شاهد جببنبببببش

دانشجویی فعال در ایران بودیم .دانشگاههای مختلف در تهران و در برخبی
شهرها مانند اصفهان و شیراز و مشهد و اراک و کردستان تحرکات خوبی را
از خود نشان داده بودند و جنبش در دانشگاههای شهرهای آذربایجبان ببا
توجه به انتظاری که از جنبشهای مختلف اعتراضی  ،از کیفیت و کبمبیبت
سیاسی الزمی برخوردار نبوده است  ،ولی این اعتراض دانشجویبی یبکببار
دیگر جنبش دانشجویی در تبریز و آذربایجان را در موقعبیبت فبوقالبعباده
پیشرویی قرارداد .این ویژگی این حرکت دانشجویی بود  .بدیهی اسبت کبه
تغییر توازن قوای سیاسی در جامعه از یک طرف و از طرف دیگر درک ایبن
شرایط از طرف فعالین این حرکت نشاندهنده درایت سیاسی دانشبجبویبان

مبارز در تبریز است .نحوه اعتراض و انتخاب شعارها نیبز نباشبی از درک

سهند

صفحه ٢
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زنده باد دانشجویان دانشگاه تبریز علیه سران رژیم اسالمی!
بنا به خبر خبرگزاری هرانا ،دانشجویان دانشگباه
تبریز در ظهر یکشنبه  ۸۲اردیبهشت با اعتراض
شدید به صفار هرندی وزیر ارشباد جبمبهبوری
اسالمی در دولت احمدی نژاد و مشاور فرمانبده
کل سپاه ،مانع سخنرانی وی شبدنبد .در ایبن
اعتراض داشجویان با بلند کردن پالکارد و سبر
دادن شعار که فیلم آن نیز در رسانه هباپبخبش
شده است ،دور جدیدی از اعتراض دانشجویان را
آغاز کردند .این اعتراض دانشجویی در نوع خبود
در طول ماههای گذشته بی نظیر و شبعبارهبای
داده شده ،نشانگر پیشروی جنبش دانشبجبوئبی
میباشد .شعارهای دانشجویبان ،چبه ببر روی

پالکاردها و چه شعارهای سرداده شده ،شبامبل:
” مابرگشتیم“  ” ،آزادی برابری“” ،زندانی سیاسبی
آزاد باید گردد“” ،دانشگاه پادگان نیست“” ،نه به
سانسور!“  ” ،توی سینهاش جان جان جبان یبه

جنگل ستاره داره“” ،ما از مبارزات و مطبالبببات

اهیمت زیادی ببرخبوردار اسبت .ببی شبک

طبقه کارگر حمایت میکنیم“  ” ،مبا خبواهبان

دانشجویان دانشگاه تبریز در این برهه از اوضباع

آزادی بیان و تشکل مستقل هستیبم“” ،در راه

سیاسی ایران ،راه نشان میدهند و سبوت دور

رهایی جز زنجیرها چیزی برای از دسبت دادن

جدید مبارزه در جنبش دانشجوئی را بصبدا در

نداریم“” ،تبعیض جنسیتی ملغی ببایبد گبردد“

آورده اند.

بودند.

ما همه دانشجویان در همه دانشگاه های ایران را

کمیته آذربایجان حزب کمونیسبت کبارگبری

فرامیخوانیم که به این اعبتبراض دانشبجبوئبی

ایران به دانشجویبان دانشبگباه تبببریبز درود

بپیوندند .خواسته این دانشجویان ،خواست هبم

میفرستد و دست تک تک دانشجویان را بگرمبی

مردم معترض ایران است.

میفشارد و حمایت خود را از این اعتراض مبهبم
اعالم میدارد .این حرکت اعتراضی دانشجبویبان
در بطن شرایط بغایت حساس و بحرانی جامعه و

کشاکش جنبش های مختلف اعتراضی عبلبیبه
رژیم جمهوری اسالمی ،بویژه اوضباع و احبوال
پس از مبارزات کارگران در اول ماه مه امسال ،از

زنده باد مبارزات برحق دانشجبویبان دانشبگباه
تبریز
زنده باد آزادی ،زنده باد برابری
کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
 ۸۳اردیبهشت  ۸۳ – ۸۷۳۷مه ۸۱۸۲
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صفحه 5

دریاچه ارومیه خشک شد! چه باید کرد؟ (بخش اول)

فراز آزادی
اعتراف وزیر نیروی دولت بنفش” :با افراط در سدسازی چهار دریاچه ایران را
خشک کردیم!“

نشان میدهد که این کار ”دو تا دو و نیم میلیارد دالر“ خرج دارد....
حال با توجه به اینکه دریاچه ارومیه خشک شد ،رئبیبس دولبت ببنبفبش

حمید چیتچیان ،وزیر نیرو ،روز یکشنبه  ۸۲اردیبهشت با تاکید ببر مبر

میبایست پاسخ دهد :آیا واقعاً کار گروهی تشکیل شده بود؟ چه کسانی آن

دریاچههای هامون ،ارومیه ،گاوخونی و بختگان گفت” :طی سالهای گذشته

کارگروه بودند؟ نتیجه آن در مرکز تحقیقات استراتژیک چه شد؟

در ساخت سد افراط کردیم “.به گزارش خبرگزاری مهر ،وزیر نیرو دراینباره
اظهار داشت ” :یکی از عالئم بحران آبی کشور خشک شدن دریاچهها اسبت
که مردم به خوبی آن را لمس میکنند .دریاچههای بختگبان ،گباوخبونبی،
ارومیه و هامون خشک شد و ما اینها را با چشمان خودمان میبینیم“
حسن روحانی پیش از انتخابات سال  ۸۷۳۸و در مبارزه انتخبابباتبیاش در
سخنرانی در شهر ارومیه به مردم ارومیه قول داده بود اگر بار مسبوبولبیبت
اجرایی بر دوشش قرار گیرد ،دریاچه ارومیه در دستور خواهد بود .او گبفبت:
ما در مرکز مطالعات استراتژیک یک کارگروه برای دریاچه ارومیه تشبکبیبل
دادهایم  ...او همچنین با وعده به مردم گفت که اولین بررسی به ما میگوید
که باید آب دریاچه خزر به ارومیه منتقل شود ،و محاسبات اولیه ما اینطبور

به مردم ایران پاسخ دهید” :دو و نیم میلیارد دالر را کجا هزینه کردید؟“
دریاچه ارومیه مانند سایر دریاچهها و رودخانههای ایران در اثر سیاستهای
به غایت ضد انسانی و ضد زیستمحیطی رژیم دهها هزار اعدام جبمبهبوری
جنایت اسالمی و حاکمان تروریست و چپاولگر آن نابودشده و خشک گردید.
دیگر امر مبارزه برای نجات دریاچه خیلی مشکل و از برخی نگاهها با وجبود
این رژیم غیرممکن است .ولی مبارزه برای دفاع از زندگی میلیونها انسانبی
که زندگیشان از تبعات زیستمحیطی این فاجعه ،تحت تأثیر قرار خبواهبد
گرفت ،ادامه دارد .این موضوع در خود یک بحث مهم و قابل تعمق است .مبا
فعالین کمونیست کارگری و در رأس آن حزب کمونیست کارگری وظبیبفبه

داریم و باید نسبت به این موضوع برخوردی ریشهای داشت و جبواب ایبن

نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
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جنایت تاریخی رژیم جمهوری اسالمی را با دامن زدن ببه یبک جبنبببش
هدفمند و سازمانیافته ،داد .این جنبش میتواند و باید به بخش مهمبی از
یک جنبش سراسری و سرنگونی طلبانه کارگران و مردم زحمتکبش ایبران
تبدیل شود .تبعات فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه ببنبا ببه اعبتبراف
مسوولین امر در خود نظام جمهوری اسالمی زندگی میلیونها انسان ساکبن
در آذربایجان و زنجان و قزوین و تهران را تحت تأثیر قرار داده و سالمت این
انسان ها با خطرات جدی مواجه خواهد کرد! ما در این نوشته که در چبنبد
بخش ارائه خواهد شد به رئوس موضوع اشاره و اساساً روی این نکته تاکیبد
خواهم کرد که از این به بعد چه میشود و چه باید کرد؟ به نظر میرسد که

با وجود رژیم جمهوری اسالمی امکانپذیری احیا دریاچه ارومیه در هالبهای
از ابهام و غیرممکن است و در فردای به زیر کشیدن این رژیم ،امکان احبیبا
مجدد دریاچه ،از نظر علمی محتمل و عملی خواهد ببود .ببا تبوجبه ببه
تکنولوژی موجود بشر امروز و امکانات مادی و نیروی انسانی جامعه ایبران،
دور از ذهن نیست که رویای احیا مجدد دریاچه ارومیه را ببرای مبردم و
نسلهای آتی جامعه آذربایجان و ایران متحقق نموده و واقعیت ببخبشبیبم.
مبارزات مردم در سالهای گذشته ،هر چند موفق نشد که با وجود این رژیم
کثیف اسالمی و در سایه سیاستهای مافیای اقتصادی و سیاسی حاکبم در
ایران دریاچه ارومیه ،این موهبت طبیعی منطقه آذربایجان را نجبات دهبد،
ولی شور و اشتیاق مردم برای حفظ آن را نشان داد و این خود میتواند ببه
انگیزه و نیروی بالقوه ای برای احیا مجدد این دریاچه در آینده سیاسی ایران
بعد از جمهوری اسالمی بالفعل گردد .و اما مختصر در بباره رئبوس عبلبل
نابودی دریاچه:
 – ۸احداث سدهای متعدد:
نماینده ویژه سازمان ملل :گوری لوئیس دیروز در نشستی با اصحاب رسبانبه
وضعیت دریاچه ارومیه را ”فاجعهبار“ خواند.
کارشناسان بیطرف آب و محیطزیست علت اصبلبی خشبک
شدن دریاچه ارومیه را سدسازیهای دولت ایران در آذربایجان

برای توسعه کشاورزی در این منطقه معرفی مینمایند .اکنون
حدود  ۳۷سد بر روی حوضه آبی دریاچه ارومیه ساخته شبده

صفحه 6

است.
یکی از مهمترین علل سد سازیهای متعدد ،بدون در نظر گرفتن سرنوشبت
دریاچه ارومیه و حفظ آن بوده است .در این هیچ شکی نداریبم و آشبکبار
است .الزم است گفته شود که هیچ کس با سد سازی بر روی رودخبانبههبا
مخالف نیست! در همه دنیا و در کشورهای مختلف سد سازی برای تأمبیبن
آب آشامیدنی و یا تأمین آب مورد نیاز صنعت کشاورزی انجام میشود ولبی
با کار کارشناسی و تحقیقات مهندسی با حفظ شرایط زیستمحبیبطبی در
جهت نیازهای ابتدایی زندگی انسانها .طبیعی است که اگر با همین اصل به
موضوع سیاستهای اعمالشده در  ۷۳سال گذشته در منطقه برخورد کنیم،

تماماً رژیم جمهوری اسالمی محکوم بالفطره است .این نکته در اعبتبرافبات
وزیر نیروی دولت بنفش نیز کامالً آشکار است (البته دیگر امکان الپوشانی و
سفسطه گویی برایشان نمانده است که زبان به اعتراف میگشایند) و نیبازی
به توضیح بیشتر ندارد .در کنار این مهم باید به عملکرد مافیای اقبتبصبادی
حاکم در وزارت نیرو و سازمان آب در اجرای پروژههای سدسازی نیز اشباره
کرد .در وزارت نیرو مهندسین مشاور وابسته به مدیران و خودیهبا وجبود
دارد که در طراحی سدها و منابع آب کوچکترین اهمیتی به علم روز دنیا و
در جهت حفظ شرایط زیستمحیطی منطقه نمیدهند .تبازه ببعبد از آن
سیاستهای اجرایی پیمانکاران دزد و کالش مرتبط با مدیران ،که آنها هبم
ابتداییترین اصول اجرایی را هم برای حفظ محیطزیست در نظر نمیگیرنبد
و تمام هم و غمشان را برای حفظ روابط کثیف و ببده بسبتبانهبا ،ببرای
دزدیهای میلیاردی خود و مدیران پروژههای وابسته به نظام است***.
ادامه دارد...

سهند
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از البه الی اخبار
محمد شکوهی
خبرگزاری حکومتی نوشت :بیمارستانهای آذربایبجبان غبرببی اورژانسبی

وضعیت اسفناک بیمارستانهای آذربایجان غربی

هستند .بیمارستانها فرسوده بوده و مردم ناراضی هستند .حسنی مبعباون
درمان علوم پزشکی ارومیه :بیماران را در راهروها و سالنهبای مبجبتبمبع

جناب استاندار که از وضعیت اسفناک بیمارستانهای ارومیه و استان ککش

بیمارستانی مداوا میکنند .زنان وضع حملکننده را در راهروهای بیمارستان

نمیگزد ،میخواهد بیمارستان مجهز برای توریستها بسازد نه برای صبدهبا

و یا روی پتو در گوشهای روی زمین میخوابانند .امکانات فنی و تخصصی و

هزار نفر مردم این منطقه که از دهها کمبود در عرصه بهداشت و درمبان و

پرسنلی برای مراجعهکنندگان وجود ندارد .در سایبر شبهبرهبای اسبتبان

مداوا رنج میبرند.

آذربایجان غربی وضعیت اسفناک تر از ارومیه است.

سالمت مردم برای این جانیان هیچ موقع اهمیتی نداشته است .تنها چیبزی

هر سال  ۸۱میلیارد ریال برای ساخت بیمارستان  ۲۳۱تختخوابی ارومبیبه

که برای اینها اهمیت داشته و دارد ،دزدی ،غارت و چبپباول هبزیبنبه و

اختصاص مییابد و هم اکنون یک هزار و ۸۱۱میلیارد ریال برای اتمام ایبن

بودجههای اختصاص دادهشده به عرصه سالمت بوده است .مقامات استان و

بیمارستان مورد نیاز است و با بودجه در نظر گرفتهشده این بیمارستان ٠۱

عمله و اکره حکومتیها و دزدان و سرکوبگران مردم ،از جبمبلبه سبعبادت

سال آینده به بهرهبرداری میرسد .در طول سه دهه گذشته بیمارستانی در

استاندار آذربایجان غربی میلیاردها تومان به طرحهای امنیتی و نظامبی ببه

ارومیه ساخته نشده است.

بهانه ”حساس بودن وضعیت امنیتی استان“ اختصاص داده و میدهد .مبردم

در این وضعیت اسفناکی که بیمارستانهای ارومیه در آن قرار دارند ،سعادت
استاندار آذربایجان غربی بیشرمانه ادعا کرده است که” :استقبال کشورهبای
همسایه از امکانات و دانش سالمت استان بسیار چشمگیراست“ و با تبوجبه
به امکانان موجود میشود برای ” توریسیم سالمت“ برنامه ریخت .در نتیجبه
الزم است عملیات احداث بیمارستان  ۲۳۱تختخوابی شهرسبتبان ارومبیبه
هرچه سریعتر به پایان برسد.

ارومیه و شهرهای استان آذربایجان غربی به درست به این وضعیت معتبرض
بوده و خواهان اقدامات فوری مقامات محلی برای رفع مشکالت بیمارستانها
می باشند .این حق مردم است که از امکانات بهداشت و درمان و از جبمبلبه
بیمارستان های مجهز و دسترسی به دوا و درمان برخوردار باشند .البته همه
اینها را باید با زور اعتراض و مبارزه به حکومت دزدان و قاتالن تحمیل کرد.
سالمت و بهداشت مردم برای این جانیان اهمیتی نداشته و ندارد***.

دستگیری  ٣٢نفر به اتهام ”جرائم رایانهای“
رئیس پلیس فضای تولید و تبببادل اطبالعبات

آذربایجان غربی این هفته اعالم کرد” ۸۷ .متبهبم
جرائم رایانهای“ در این استان دستگیبرشبدهانبد.
پلیس گفته است :از آغاز سال جدید  ۷۸فبقبره
پرونده در حد جرائم یارانهای تشکیلشده که ۲٠
درصد این پروندهها کشف شده است .بر اسباس
این خبر  ۸۳نفر از دستگیرشدگان مرد و  ٠نبفبر
زن میباشند .پلیس استان پیرامون انگبیبزههبای
دستگیرشدگان گفته است ۸۷ :درصد سرگرمی و
کنجکاوی ٠.۳ ،درصد باانگیزه ضد فرهنگبی٠۱ ،
درصد برای کسب منافع مالی و  ۸۱.۳درصد ببه

منظور انتقامجویی بوده است.
قطعاً دستگیری فعاالن رایانهای و شبببکبههبای
اجتماعی محکوم بوده و همه دستگیرشدگان باید
فوراً آزاد شوند .اتهاماتی که پلیبس اسبتبان ببه
دستگیرشدگان زده است ،همه نخ نما و ادعاهبای
پوچ حکبومبت ببرای پبرونبدهسبازی عبلبیبه
دستگیرشدگان میباشد .اتهاماتی که همه جبای
ایران حکومت آدمکشان و جانیان اسبالمبی هبر
روزه علیه مردم ناراضی در دست میگیرند .ادعای

فعالیتهای ”ضد فرهنگی“ علیه دستگیرشبدگبان
مضحک است .مردم و نسل جوان هبر روزه ببه

فرهنگ حکومت با تمام قوانین ضبد زن ،ضبد

انسانی و قرونوسطاییاش نه میگویند .نسل جوان
کلیت فرهنگ ارتجاعی اسبالمبی ،بباحبجباب و
سنگسبار و اعبدام و زنبدانبش ،ببا هبزاران
محدودیتهایی که برای مردم ایجاد شده اسبت،
نه فقط تسلیم نشده ،بلکه علناً و آشکارا حکومبت
را به مصاف طلبیده است .اتهام فعالیتهای ”ضبد
فرهنگی“  ،صاف و ساده اتهامی است که رژیم ببه
مخالفان جمهوری اسالمی و فرهنگ و ببرببریبت
اسالمی هست .همه دستگیرشدگان باید فوراً آزاد
گردند*** .

سهند
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نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

جنایت شهرداری تبریز علیه شهروندان خودی !

فراز آزادی
ابتکار عجیب شهرداری تبریز جهت مسدود نمودن راه ورود به یک ”مغازه
لوازم آرایشی“ باعث کشته و زخمی شدن دو نفر شد!
امید تبریز :مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
آذربایجان شرقی از کشته و زخمی شدن دو نفر بر اثر حادثه واژگونی بلوک

بتنی در یکی از پیاده رو های تبریز خبر داد.
حبیب حسینقلی زاده در گفتگو با امید تبریز اظهار داشت :این حادثه حوالی
ساعت  ۸۳ظهر امروز در مسیر آخر شریعتی روبروی دانشکده پرستاری
اتفاق افتاد .مشخص نیست دیوار بتنی بر اثر چه ضربه و اتفاقی واژگون شده

سال اول  -شماره یازدهم

است .
وی افزود :در پی این حادثه یک دختر  ۸۲ساله در جا و قبل از رسیدن

 ٣خرداد  ٣٢ - ٩٢١٢مه ٣١٩٢

نیروهای اورژانس کشته شده و یک مرد  ۲۸ساله نیز توسط اورژانس به

سردبیر :سهند مطلق

بیمارستان امام رضا(ع) تبریز انتقال داده شد.

تلفن:

به گفته یکی از شاهدان عینی این حادثه ،این بلوک که مقابل یکی از مغازه
ها گذاشته شده بود به علت شیب زیاد زمین و جاگذاری نامناسب آن سقوط

+٢٢2١٩9٩29٣٩١/+٢٢2١٢١٢٢9٣٩١
ایمیل:

کرد دختر جوان زیر بلوک جان داد.
شهرداری ها در همه شهرهای ایران ،مانند سایر ارگانهای دولتی جمهوری
اسالمی ،پشیزی برای زندگی شهروندان خود ارزش قائل نیستند .شهرداری
ها برای سرکیسه کردن مغازه داران و صاحبان اماکن دست به اخذ عوارض

Sahand.publication@gmail.com
کمییته آذربایجان حزب کمونیست کارگری
http://sahandpublication.wordpress.com/

های سالیانه سنگین میزنند و در صورت عدم پرداخت آن به اشکال مختلف

www.facebook.com/sahandkomiteazarbaijan

و اخیرا با بستن مقابل درب مغازه ها ،صاحبان مغازه و اماکن را محبور به

سهند هر هفته جمعه ها منتشر میشود

شد  .نباید از کنار چنین جنایتی بیتفاوت گذشت و خانواده های قربانیان

سهند را بخوانید و به دوستانتان معرفی کنید

پرداخت عوارض میکنند که اینبار اقدام شهرداری تبدیل به جنایتی اینچنین

چنین سیاستی باید دست اتهام را بطرف رژِیم نشانه روند*** .

برنامه مستقیم کانال جدید به زبان ترکی

تلویزیون کانال جدید در سایت

تهیه کننده و مجری :محسن ابراهیمی

 GLWIZزیر اسم NEGAH E

هر هفته شنبه ها

 9تا  11شب تهران  0::6تا  0::6اروپای مرکزی

این برنامه همزمان در اینترنت قابل دسترسی است

 SHOMAنیز قابل مشاهده است.
WWW.GLWIZ.COM
تلفن تماس+٨٩٨٩١٥٨٣١٣١ :

مشخصات ماهواره هات برد:

فرکانس  -٨٨۰٩٩اف ای سی  ۵/ ٨عمودی
سیمبل ریت ۰١٥٩٩
شبکه negah e shoma

ایمیلnctv.tamas@gmail.com :

