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نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
نگاهی به اعتصاب  9١١کارگر مجتمع پتروشیمی تبریز

فراز آزادی

بنا به اخبار منتشره در رسانهها  ۰۵۵نفر از کارگران پتروشیمی تبریز ،در پی
به نتیجه نرسیدن مذاکرات نمایندگان منتخبشان با مدیررارامر

و سرایرر

مدیران ذیربط ،از تاریخ  ۵۰خرداد دست به ااتراراز زدهانرد خرساسرت
کارگران افزایش  ۰۵۵هزار تسمان به حقسق ماهیانهشان است زمان ااتراض و
نحسه ااتراض طسری است که بخشهای وسیع و حساس پتروشیمری را برا
تعطیلی مساجه ساخته است کارگران پتروشیمی تبریز در ماههای گذشته برا
ااتااز و ااتراض خسد مسفق شدهاند که پیمانکار واسط نیرروی کرار هبره
انسان طرف قرارداد) را حذف و قرارداد مستقیم با کارفرما را امضا کنند
این ااتااز کارگری حسل افزایش دستمزد ،یکی از مهمتریرن اارتررا رات
کارگری در سال  ۳۹میباشد انتخاز زمان شروع ااترراض ،نشراندهرنرده
درایت رهبران املی این ااتااز مهم کارگری است
ااتااز و تسقف تسلید در مجتمعهای پتروشیمی به دلی سرمایه هنگفرتری
که این مجتمعها به خسد اختااص دادهانرد ،از اهرمریرت زیرادی بررای
سرمایهگذاران بخش خاسصی و دولت برخسردار است این ااتااز درسرت
بعد از پایان املیات اورهال هانجام تعمیرات اساسی و سالیانه مجتمع) آغراز

گردید
مسئسلین مجتمعهای پتروشیمی روی برنامه تسلید دوره بعد از تسقف یکی دو
ماهه مجتمع برای تعمیرات ،حساز کرده و میدانند که مجتمع قرار است با
ظرفیت خسبی تسلید و جبران چهار ،پنج ماه تسلید کمتر از ظرفیت معمسل را
خساهد کرد زمان این ااتااز از این نظر مهم بسده که مدیران مجترمرع را
بیش از پیش تحت فشار قرار میدهد تا زمان نگارش این نرسشرتره ،هرنرسز
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خبری در خاسص ادامه و یا نتیجه ااتااز در رسانهها درج نشده است ولی
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با تسجه به مح شروع ااتااز یعنی حساسترین واحد تسلیدی مجترمرع و

سردبیر :سهند مطلق

زمان شروع این ااتااز و مذاکرات نمایندگان کارگران با مدیران هاز نرظرر

تلفن:

شک حساز شده اامال فشار به کارفرما) مسفقیت کارگران به درجات زیادی
محتم است این مبارزه کارگری در نسع خسد پیام خرسبری بره کرارگرران

+٢٢7١٩9٩728٩١/+٢٢7١٣١٣٢98٩١

مهمترین بخشهای صنایع نفت و پتروشیمی همانند پاالیشگاههای نفت) کره

ایمیل:

شاهرگ حیاتی اقتااد رژیم به حساز میاید ،دارد و آن اینکه رهبران املری

Sahand.publication@gmail.com

ااترا ات کارگری در صنایع بزرگ و حساس ،میبایستی به زمان و مرحر
شروع ااتااز در مجتمعهای بزرگ صنعتی تسجه نمایند تا احتمال مسفقیت

کمییته آذربایجان حزب کمونیست کارگری
http://sahandpublication.wordpress.com/

ااتااز را باالبرده و در تحت فشار قرار دادن کارفرما حداکثر بهره را ببرند؛ و
نکته مهمتر از همه تشکی مجمع امسمی و انتخاز نمایندگان برای مذاکرره
با کارفرما؛ یعنی اامال اراده تسدههای کارگر در مقاب کارفرما است *
به امید مسفقیت کارگران پتروشیمی تبریز

www.facebook.com/sahandkomiteazarbaijan
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دانشگاه سنگر آزادی و برابری

میالد رابعی

مدتی است شاهد اروج مجدد جنبش دانشجسیی و ااترا ات دانشجسیان در

دانشجسیی است که مجدداً شیپسر آغاز نبردی دوباره را به صدا درمیآورد

آذربایجان هستیم ازجمله ااترا ات اخیر میتسان به ااتراض دانشجسیان

ااترا ات اخیر دانشجسیان در آذربایجان نیز در متن چنین ارزیابیای ،قاب

تبریز و مراغه به سیاستهای رژیم در مسرد محیطزیست و همچنین

تس یح است ااترا ات اخیر مردم در آذربایجان در دو سطح سراسری و

محلی قاب

سخنرانی صفارهرندی اشاره کرد
معمسالً ااترا ات دانشجسیی در بسیاری از کشسرها ،خاسصاً کشسرهای
اسالم زده و تحت دیکتاتسری ،نقطه شروع و سرآغاز دور جدیدی از
ااترا ات و جنبشهای مدنی در سطح ک

جامعه است ااترا ات

بررسی است بخش اصلی این مطالبات ،همان مطالبات و

خساستهای جنبش سرنگسنی مردم در ک

ایران است و بخش دیگر

مطالبات مردم آذربایجان ،ناشی از سالها ستم ملی است که بر مردم این
منطقه اامالشده است

دانشجسیی غالباً منعکسکننده خساستها و مطالبات سرکسزشده قشر

در کنار تالشهای مذبسحانه جریانات اقبمانده قسمپرست و ناسیسنالیست

اظیمی از جامعه است که به دلی سرکسز و خفقان حکسمت ،امکان بروز

که سعی در منحرف کردن ااترا ات مردم و گسترش نفرت ملی دارند،

پیدا نمیکند مشکالت حاد معیشتی و درگیری روزمره اقشار گسناگسن

جنبش دانشجسیی بنا بر خالت سنتاً چپ و رادیکال خسد میتساند راه را

جامعه برای تأمین معاش ،امکان دخالت گری مستمر و حتی پیگیری مسائ

برای مبارزات به حق مردم در آذربایجان باز کند تاریخاً جنبش دانشجسیی

سیاسی روز را از آنها سلب میکند در متن چنین شرایطی است که

در جهان سابقه چپ و آزادی خساهانه داشته است و جریان فکری مسلط بر

جنبش دانشجسیی به دلی فراقت و امکانات املی بیشتر برای ابراز وجسد

جنبش دانشجسیی دارای رگههای امیق سسسیالیستی است

سیاسی ،تبدی به صدای ااتراض جامعه و بلندگسی ااالم مخالفت اامه
مردم میشسد

ااترا ات سالهای اخیر دانشجسیان در تهران و سایر شهرها و شعارهای
آزادی و برابری در دانشگاهها شاهدی بر این مدااست جنبش دانشجسیی در

برای حکسمتهای مبتنی بر تستالیتاریسم و دیکتاتسریهای فردی نیز

آذربایجان نیز با تکیهبر این تاریخ میتساند و باید در رادیکالیزه کردن

معمسالً ،مقابله با حرکات دانشجسیی مشک تر و پرهزینهتر است و فاکتسر

ااترا ات مردمی و جلسگیری از نفسذ گرایشهای دست راستی و

تناسب قسای سیاسی اام دیگری برای اروج جنبش دانشجسیی در چنین

ناسیسنالیستی در آن ،نقش امدهای را ایفا کند این جنبش با شناخت

شرایطی است

امکانات و ظرفیتهای سایر جنبشها و در رأس آن ،جنبش کارگری،

در سال  ۸۷و همزمان با باال گرفتن ااترا ات دانشجسیان ،شاهد آغاز دور
جدیدی از ااترا ات و خیزشهای مردمی بسدیم پس از دورهای از

اقبنشینی تاکتیکی ااترا ات مردم برای تجدید قسا ،این جنبش

میتساند متحد مهمی برای کارگران و جنبش زنان باشد در این راستا ااالم
حمایت دانشجسیان از ااتاابات کارگری و پیسستن به آنها ااملی

تعیینکننده و حیاتی در این راستاست *

نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
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تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه! چه باید کرد؟ (بخش چهارم)

فراز آزادی
در سه بخش گذشته این نسشته به ال خشک شدن دریاچه ارومیه و تبعات

اهمیت مس سع و انتظارات مردم ،پی برده و با واده اقدامات امرلری بررای

آن در زندگی مردم از زوایای مختلف به اختاار پرداختم در این بخش بره

جلسگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه ،از تسهم بخشی از جرامرعره بررای

نکته مهم و کلیدی آینده مردم آذربایجان در شرایط فاجعهبار زیستمحیطی

جمعآوری رأی در انتخابات به نفع خسدش سسءاستفاده نمسد

بعد از خشک شدن دریاچه ارومیه میپردازم و اینکه چه باید کرد؟
تنها راه دست زدن به ااتراض وسیع اجتماای است! مردم نمیتسانند دسرت
رو دست بگذارند و شاهد تسفانهای نمک و سرازیر شدن ریز گردهای نمرک
بر سرو رویشان و مرگ تدریجی بیماران ناشی از این فاجعه باشند و هریر
کاری نکنند! به هر حال این اتفاق مردم آذربایجان و ایران را با شرایرط بره

غایت فاجعه بار و سختی روبرو کرده است و در برابر رژیم جمهسری اسالمری
به انسان اام اصلی به وجسد آورنده این فاجعه قرار داده است

در مقاب  ،مردم تا به حال چه اقداماتی انجام دادهاند و از این به بعد چه باید
بکنند و چه خساهند کرد؟
در رابطه با ااترا ات مردمی سالهای گذشته ،نسشته کستاهی در نشرریره
سهند شماره  ،۶تحت انسان ” نگاهی به ااترا ات مردمی در رابطه با خشک
شدن دریاچه ارومیه“ به قلم نسیسنده همین سطسر ،درج شده است در ایرن
نسشته هر چند به اختاار به تاریخچه این ااترا ات پرداخته شده است ولی
اخیراً در طسل یک ماه گذشته دو حرکت ااترا ی مهم یکی در تربرریرز و

کاری که رژیم می خساهد انجام دهد ،فقط و فقط ساکت کرردن مرردم برا

دیگری در ارومیه و به فاصله یک هفته بعد از این ااترا رات در دانشرگراه

وادههای تس خالی و گفتن اینکه ” مقدورات ما همین است و تالش خسدمران

مراغه صسرت گرفت که از جهاتی یک پریرشرروی در جرنربرش دفراع از

را انجام خساهیم داد و این اتفاق را به گردن او اع رقتبار زیستمحیطی در

محیط زیست و مشخااً مس سع دریاچه ارومیه به حساز میاید ده نرفرر از

جهان و آسیب دیدن الیه اوزون“ انداختن خساهد بسد تشکی ستراد احریرا

فعالین حرکت ااترا ی در ارومیه روز قب از برنامه اارترراض خریرابرانری،

دریاچه و ایجاد کارگروههای مطالعاتی تنها تبلیغاتی دهان پر کن میباشنرد

شناسایی و تسسط نیروهای امنیتی رژیم دستگیر شدند ولی در تبریز در روز

که تالشی برای مسکست گذاشتن مس سع و مقابله با جس ااترا ی در مریران

 ۵۵خرداد تعدادی از جسانان و مردم تبریز در میدان آبرسان تجمع کررده و

مردم آذربایجان است و بس!

به خشکانده شدن دریاچه ااتراض کردند

رئیس جمهسر دولت ااتدال و امید هم از همان دوره تبلیغات انتخاباتیاش به

در مراغه در روز دوشنبه۵۶خرداد ۳۹جمعی از دانشجسیان دانشگاه مراغه برا

سهند
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صفحه 5

زدن ماسک هائی که بر روی آنها تاسیر دریاچه ارومیه چاپ شده بسد بره

مسفقیت حرکتهای ااترا ی وسیع و مسثر که رژیم را وادار به انجام اقدامات

سیاستهای رژیم در خشکاندن دریاچه ارومیه ،دست به تجمع اارتررا ری

املی برای ایجاد محیطزیست سالم نماید ،منسط به قرار گرفتن فرعرالریرن

زدند در این حرکت ااترا ی دانشجسیان با شعار ” اورمسگؤلس سرسسرسزدور“

املی شناخته شده در رأس این جنبش ااترا ی مهم است ما میدانیم کره

ااتراض خسد را نسبت به بیتسجهی مسئسالن به خشکاندن دریاچه ارومریره

فعالین جنبشهای ااترا ی خالق ااتراض نیستند ،بلکه سمت و سس دهنده

نشان دادند در ادامه این تجمع دانشجسیان خساستار حضسر رئیس دانشرگراه

ااترا ی هستند که قرار است در جامعه صسرت گیرد ما فعالین جرنربرش

در مح تجمع و پاسخگسیی شدند

ااترا ی به خشکانده شدن دریاچه ارومیه باید هر چه بیشتر جامعه را مسرد

در این تجمع یکی از دانشجسیان من سخنرانی به تشریح و عیت کنسنری
و اساقب خشک شدن آن پرداخته و خساستار رسیدگی هررچره سرریرعترر
مسئسالن به و عیت وخیم دریاچه ارومیه شد یکی از نمایندگان دانشجسیان

من تشریح حرکتهای که در ارتباط با دریاچه ارومیره در آذربرایرجران
صسرت گرفته ااتراض خسد را نسبت به برخسرد امنیتی با برگزارکرنرنردگران
چنین حرکت های ااترا ی ابراز داشت ،وی همچنین خساستار حمرایرت از
برگزارکنندگان این حرکتها گردید
به دنبال پافشاری دانشجسیان مبنی بر حضسر مسئسالن در این تجمع رئیرس
دانشگاه ،مراغه ناچار شد در این تجمع حضسر پیدا کرد و من حمایرت از
خساستهای دانشجسیان ،واده ایجاد ”کارگروه المی -مطالعاتی“ در رابطه با
دریاچه ارومیه و با همکاری سایر دانشگاههای آذربایجان در چند روز آینرده
را داد

اقدامات صسرت گرفته از طرف مردم ،جنبش اارتررا ری بررای دفراع از
محیطزیست سالم تا کنسن قادر نبسده که رژیم را وادار به انرجرام اقردامرات
املی در رابطه با تبعات خشکانده شدن دریاچه ارومیه بنماید ،ولی تأثیررات
خیلی مهمی داشته ،به انسان مثال به واسطه این ااترا ات ،افکار امرسمری
مردم آذربایجان را برای پی بردن به اهمیت مس سع آماده میکند و ترسجره
امسم را به خسد جلب میکند تا در فردای حادث شدن حرکتهای جردیرد،
فعالین این جنبش قادر به هدایت و رهبری ااترا ات خیرابرانری بشرسنرد
شرکت وسیع مردم در ااترا ات اجتماای کار یک شب و دو شب نریرسرت!

خطاز قرار دهیم به انسان مثال ،کاری که دانشجسیان دانشرگراه مرراغره
صسرت دادند ،از اهمیت زیادی برخسردار است از مسئسلین خساستند که بره
و عیت دریاچه رسیدگی شسد ،به دستگیرشدگان ااترا ات  ۵۵خررداد در

ارومیه و تبریز ااتراض کردند و خساهان این شدند که نباید مس سع دریاچره
ارومیه ،مس سای امنیتی تلقی شسد! و در ااترا شان رئیس دانشگاه را وادار
به نشان دادن اکس العم کردند و همچنین خساستار تنظیم طسمار ااترا ی
در رابطه با دریاچه شدند دانشجسیان دانشگاه مراغه راه نشان دادند راهری
که میتساند تسسط فعالین جنبش دفاع از محیطزیست در همه دانشگاههرای
آذربایجان و ایران مسرد استفاده قرار گیرد
رژیم از ااترا ات مردم در شهرهای آذربایجان واهمه دارد ،همچنین تجربره
تلخی از فشارهای جنبش ااترا ی مردم در شهررهرای مرخرترلرف حرسل
محیطزیست دارد ،تعطی کردن مجتمع ذوز وروی زنجان را که در نتیجره
فشار جنبش ااترا ی مردم زنجان ،صسرت گرفت را در کیسه خسد دارد! این
اقدام رژیم الیرغم می باطنی اش صسرت گرفت و تنها و تنها فشار ااتراض
ده ها هزار نفره مردم زنجان بسد ااترا ات هر چقدر گسترده و برا حضرسر
خیابانی هزاران نفره صسرت گیرد ،همان قدر رژیرم را بره اقردام سرریرع
وامی دارد در خاسص جلسگیری از تبعات خشکانده شدن دریاچره ارومریره
فشار جنبش ااترا ی در شهرهای آذربایجان را میتسان با به میدان آوردن
هزاران شهروند به خیابان املی کرد در این مسرد بیشتر و دقیرقترر برایرد
نسشت *
ادامه دارد

نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
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صفحه 6

از البه الی اخبار
محمد شکوهی
 ٣9١نفر به اتهام ”قاچاق مواد مخدر“ در انتظار اعدام هستند!
به رژیم نیز میباشد در سالهای اخیرر دههرا نرفرر از
مخالفین رژیم در استانهای غرز کشسر و از جرمرلره
پاسدار شرفی ” دبیر شسرای هماهنگی مبارزه با مساد مرخردر“ در اسرتران

ارومیه به همراه ” متهمان به مساد مخدر“ تسسط رژیرم

آذربایجان غربی این هفته بیالنی از کار باند تحت مسئسلیتش در رابطره برا

اادامشدهاند حکسمت قاتالن و آدمکشان با جرنرایری

”مبارزه با مساد مخدر“ ارائه داد شرفی گفت ۹۰۵ :نفر به اتهام ”قاچاق مرساد

کردن مارف مساد مخدر زمینه سرکسز و اادامهای

مخدر“ در استان آذربایجان غربی محکسم به اادامشده و در نرسبرت ااردام

گسترده را در دستسر دارد صدور ۹۰۵حکم اادام و

میباشند همچنین در سال  ۳۵بیش از  ۸هزار نفر در رابطه با مساد مرخردر

ااالم النی آن ،بخشی از سیاست ایجراد رارب و

دستگیرشدهاند

وحشت در جامعه میباشد

این فقط یک مسرد خبر حکسمت از صدور احکام اادام به اتهام ”مساد مخدر“

احکام صادرشده در باره اادام  ۹۰۵نفر بره اترهرام

در ارومیه میباشد

” مساد مخدر“ باید فسراً لغس شرسد دادگسرترری و

ساالنه دهها نفر به این اتهام تسسط رژیم اادام میشسند این در حالی اسرت
که تمامی باندهای سپاه و بسیج رسماً و الناً در خرید فروش ،تسلید و تسزیع

مساد مخدر دست دارند کنترل و هدایت بازار مساد در دست اسام و مافیای
مساد مخدر رژیم است قاچاقچیان و سسداگران اصلی مرساد مرخردر خرسد
مقامات و نیروهای انتظامی رژیم در منطقه میباشند کارت

هرای برزرگ

تجارت مساد مخدر خط ارومیه -ترکیه در دست سپاه و ارگانهای امرنریرتری
رژیم میباشد این را همه مردم میدانند؛ اما در این میان همین باندها و دار
و دستههای آدمکش ساالنه هزاران نفر را به اتهام ” مساد مخدر“ دسترگریر،
زندان و اادام میکنند اکثر دسرترگریررشردگران بریرمراران مرعرتراد و
مارفکنندگان خرد انساع مساد مخدر میباشند در اسض قاچاقچیان کرلره
گنده سپاهی و بسیجی و باندهای حکسمتی در ارومیه میلیراردهرا ترسمران
درآمد نایبشان میشسد حکسمت اساساً مارفکنندگان خرده پرای مرساد
مخدر را مجرم دانسته ،دستگیر و اادامشان میکند خسد حکسمت جانریران
حاکم در ایران اام و الت اصلی گسترش مارف مساد مخدر میباشند
هزاران انسان که کارشان را از دست دادهاند ،منبع درآمدی بررای زنردگری
ندارند ،دهها مشک و مانع بر سر زندگیشان تسسط خسد همین حرکرسمرت
قرار داده می شسد ،برای فرار از این همه رنج و درد و بدبختی و برای تسکین
آالمشان ،به مارف مساد مخدر روی میآورند سیاستهای د انسرانری و
سرکسبگرانه و وحشیانه حکسمت خسد دلی وبانی اصلی گستررش اارتریراد
میباشد صدور احکام اادام به اتهام ”مساد مخدر“ البته سیاست کثیف دیگر
حکسمت برای سر به نیست کردن و اادام مخالفان سیاسیاش و معترر ران

سیستم قضایی رژیم ،سران و مقاماتش ،از متهمیرن
ردیف اول جنایات برالیه مردم میباشند که برایرد

دستگیر و محاکمه گردند در این میان الزم اسرت
مردم ارومیه و شهرهای استان آذربایجان غربی در برابر
این مسج اادامها ااتراض کنند و نباید ساکت بنشینند
باید مقاب زندانها رفت باید ااتراض اجتماای الیره
این کشتار راه انداخت برایرد سرراا خرانرسادههرای
محکسمان به اادام را گرفت و دست در دست آنهرا
به رژیم فشار آورد که احکام اادامهای صادره را
پس بگیرد در برابر اادامها فقرط و فرقرط
مردمی متحد و مامم و مرخرالرف ااردام
میتسانند ایستادگی نمایند اقرب رانردن

احکام اادامها ممکن است مرسرد لرغرس
اادام و سنگسار سکیرنره مرحرمردی،
افسانه نسروزی ،ریحانه جباری و
نمسنههای برجسته مبارزه برالریره
سیاست کثیف اادام جرمرهرسری
اسالمی میباشد *

از
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شماره یازدهم  7 -تیر  82 / ٩٣١٣ژ.ئن 8١٩٢

بیش از  9١زندانی در تبریز در انتظار اعدام! بیش از  8١١اعدام در سال گذشته

بر اساس اخبار و گزارشهای منتشر شده در رسانهها ،جمهسری اسالمی

حکسمت آدمکشان خراز نماید زمینه و دالی به میدان آمدن این جنبش

بیش از  ۰۵نفر را در تبریز به اادام محکسم کرده و هر لحظه احتمال

وجسد داشته و باید اولین جرقههای ااتراض در این مناطق را برالیه سیاست

اادامشان میرود مسئسالن حکسمت جانیان اسالمی و دم و دستگاه

کثیف اادامهای جمهسری اسالمی زد اگر قرار است کسی دستگیر و

قضایی شان اواخر سال گذشته احکام اادام برای نزدیک به  ٠۵۵نفر را به

محاکمه گردد ،سران و مقامات ت بلندپایه ک

نظام کثیف اسالمی و

اتهامات واهی ”قت و مساد مخدر“ صادر کردهاند این احکام به تأیید دیسان

مسئسالن محلیاش در این مناطق میباشد *

االی آدمکشی رژیم رسیده است و قرار است تا اواخر شهریسر امسال اجر
گردد بر اساس ااالن منابع قضایی رژیم در تبریز ،سال گذشته  ۵۵۰نفر
اادامشده و تعداد نزدیک به  ۷۵نفر در انتظار اجرای حکم اادام میباشند

اادام قت امد دولتی است جمهسری اسالمی رژیم صد هزار اادام میباشد
افزایش اادامهای در ماههای اخیر به ویژه در استانهای آذربایجانی غربی و
شرقی و کردستان ،بخشی از سیاست کثیف ایجاد راب و وحشت تسسط
رژیم در میان مردم میباشد در برابر این احکام اادامهای گسترده باید صف
ااتراض و مبارزه الیه اادام را در این مناطق سازمان داد خانسادههای
محکسمان به اادام را نباید تنها گذاشت خانسادهها و مردم منطقه باید با
برپایی ااترا ات خسد در برابر زندانها ،محاکم قضایی و دولتی ،خساهان لغس
فسری احکام اادامها شسند نباید اجازه داد رژیم آدمکشان اسالمی مسفق به
اجرا درآوردن احکام اادام گردد مبارزه الیه اادامها آن جنبشی اجتماای
است که اگر به میدان بیاید قادر است بساط چسبه دار و اادام را بر سر

مجازات اعدام وقیحانه ترین و کثیف ترین شکل
قتل عمد است .چون یک نهااد سایااسا
جلوى روى مردم با اعالم قبل از قاول
جامعه در نهایت حق بجانب در ناهاایات
خونسردى تصمیم به کشتن کس میگیرد و روز و
ساعت واقعه را هم اعالم میکند.
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نظرات بینندگان برنامه ترکی تلویزیون کانال جدید

ترجمه و تنظیم :فراز آزادی

بینندهای از استانبسل” :میخساستم در باره زندانیان سیاسی محبسس در صدای این زندانیان را به گسش همه مردم دنیا بررسرانریرد ،خریرلری
زندان تبریز برایتان بگسیم برخی از این زندانیان کسانی هسترنرد کره متشکرم “
خساهان حق طبیعی مردم آذربایجان هستند اینان خساهان اسرترفراده بینندهای از میاندوآز ” :ما در ایران در رابطه باهر مس ساری انرترقراد
آزادانه از زبان مادریشان در خساندن و نسشتن و آمرسزش و پررورش بکنیم ،زندانی مان میکنند! همه کارها در اختیار آخسندهاست! رئیرس
هستند بر طبق قسانین سازمان مل  ،هر ملتی حق دارد که بره زبران قسه قضائیه آخسند است ،دادستان ک کشسر آخسند است ،همه کرارهرا
مادریاش صحبت کند ،بنسیسد و بخساند این فعالین را به خاطر دفراع به دست آخسندها اداره میشسد! لعنت بر این آخسندها! تشکر میکنم “
از زبان مادریشان زندانی کردهاند اسامی برخی از آنها از جمله لطیف
حسنعلی ،محمسد کندان راجی در زندان تبریز و سعید مسعسد پرسر در
تهران ،زندان اوین است ،باید اسامیشان را به همه رسانرههرای دنریرا
اطالع داده و معرفی کنیم این خیلی مهم است من از شما میخساهرم
که صدای این زندانیان سیاسی باشیم و به گسش همه دنیا بررسرانریرم
شما در سطح اروپا و دنیا میبینید که مردم در اکثر کشسرها بره زبران
مادریشان مینسیسند و میخسانند ،مسزیک خسدشان را دارند استرفراده

بینندهای دیگر ” :چرا باید جسانهای ما زندانی شرسنرد و در زنردان
باشند؟ اما این آخسندها که سر همه مردم کاله گرذاشرترنرد و دروا
میگسیند ،در زندان نباشند؟ این آشغالها باید در زندان نربراشرنرد و
جسانها زندانی شسند؟ چرا؟ این آخسندها نه کاری میکنند ،نه شغرلری
دارند و این همه پسل مردم را دزدیدهاند ،چرا باید ایرنهرا در زنردان
نباشند؟“

میکنند و هی گسنه محدودیتی در این رابطه نیست و ندارند برارکرس بینندهای از باکس ” :چند هفته قب در تبریز و ارومیره آکسریرسنرهرای
در ایران اکثر مردم نمیتسانند به زبان مادریشان بنسیسند و بخسانند و ااترا ی در رابطه با خشک شدن دریاچه ارومیه صسرت گرفرت و در
در این مسرد ترس و واهمه وجسد دارد؛ و اآلن تعدادی از دوستان ما بره حدود  ۹۵نفر دستگیر شدند و اآلن بیشترشان در زنردان تربرریرز و
خاطر همین مس سع زبان مادری به زندانهای طسالنی مدت ،مثالً به  ۳ارومیه هستند اگر امکان داشته باشد در مسرد این زندانیان سریراسری
سال زندان محکسمشدهاند برای یک انسانی که فرزندش  ٠یا  ۰سرال هم صحبت کنید در مسرد خشک شدن دریاچه ارومیه هم صرحربرت
دارد ۳ ،سال زندان برای دفاع از زبان مادریاش خیلی سنگین اسرت ،کنید! این ااترا ات از جمله بهترین ااترا اتی بسد که ترا بره حرال
یک بی حقسقی و به دور از شأن انسانی است که این هرمره سرال از صسرت گرفته بسد که به همین خاطر تعدادی از بهرترریرن انسرانهرا
زندگیاش را در زندان بگذراند من یک بار دیگر از شما میخساهم کره دستگیر و زندانیشدهاند که الزم است شما هم دراینباره صحبت کنید

و به اطالع همه برسانید خیلی ممنسن از برنامه خسبتان “*

با نشریه سهند همکارى کنید!
برنامه مستقیم کانال جدید به زبان ترکی

تلویزیون کانال جدید در سایت

تهیه کننده و مجری :محسن ابراهیمی
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این برنامه همزمان در اینترنت قابل دسترسی است
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