
 آذربايجان برای برگزاری مراسم بابک آماده ميشود
 
 
در آستانه برگزاری روز ملی بابک مردم در شهرهای مختلف آذربايجان با شور و هيجان خاصی در 

مردم با تشکيل کميته های کاری به برنامه ريزی و آماده کردن پارچه . تدارک  سفر به کليبر هستند
.ميپردازند..  نوشته ، پالکارد و  

 10/4/1382ين در حاليست که مقامات امنيتی به همه آژانسهای مسافرتی ابالغ کرده اند که از تاريخ ا
.حق برقراری سرويسهای مسافرتی به اين منطقه را ندارند  

آنها عزمشان را جزم کرده .با اين همه جنب و جوش اصلی در ميان دانشجويان آذربايجانی بر پاست
دانشجويان با انتشار اطالعيه هايی مردم را به . ماع مليونی را بشکننداند تا بايکوت خبری اين اجت

آماده کردن نشريات ويژه ای به زبانهای  ترکی ، انگليسی . حضور بيشتر در اين مراسم دعوت ميکنند
و فارسی از ديگر برنامه های دانشجويان ترک است که مضامين اين نشريات بيشتر تاکيد بر ماهيت 

.سانی حرکت ملی آذربايجان استدمکراتيک و ان  
رژيم دست به دامن مراجع تقليد  شده است تا با گرفتن فتوا مانع حضور مردم در بزرگترين نافرمانی 

بر دامنه  تبليغات عليه بابک و " جمهوری اسالمی " روزنامه فاشيستی  . مدنی تاريخ ايران شود
لب و پان ترکيست خواندن نيروهای سياسی فعاالن حرکت ملی آذربايجان افزوده است و با تجزيه ط

. آذربايجان خواستار تشديد فشار عليه آنان شده است   
.پيش بينی ميشود که امسال تعداد شرکت کنندگان از مرز يک مليون نفر نيز بگذرد  

 
 

 و تصاويری از مراسم پارسال
 
 

       



 
تبداد و ديکتاتوری بر خاسته اندمردم برای پاسداری از حقوق ملی و انسانی به اعتراض عليه اس  

 
 

 
 

.پارچه نوشته هايی به زبان ترکی در هرجای قلعه به چشم ميخوردند  
.ملتی که قهرمانانش را فراموش کند محکوم به نوکری بيگانگان است: ترجمه   

 
 
 



 



 
 

RESPECT HUMAN RIGHTS            
                                        حقوق بشر را محترم شماريد       

  
 

 
 



 
 

.باال برده اند) گرگ خاکستری  بوزقورد (جوانان ترک دستشان را به ياد توتم ترکها   
 

:هموطنان گرامی   
:آخرين اخبار راجع به اين همايش ملی را از اينجا بخوانيد  

http://babaknews.persianblog.com/ 
 
 ياشار نوری خبرنگار آزاد در زنجان

http://babaknews.persianblog.com/
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