
 
 

 !تداوم جنايات رژيم در آذربايجان برعليه خلق ترک
 

بوسيله رژيم  اعتراضات مردم ر بايجان از تداوم سرکوب وحشيانهآذشهرهای مختلف گزارشات و اخبار رسيده از 
ات دهشتناکی که مزدوران ديکتاتوری حاکم در تبريز و نقده يجنابعد از . دهد خبر میسرکوبگر جمهوری اسالمی 

جسد جوانی را از ائل گلی )  خرداد١٣ يکشنبه  (رسد که ديشب   حال خبر میهرهای آذربايجان بپا کردندو ديگر ش
قتل وحشيانه اين  .، بيرون کشيده اندشده بود در آب انداخته و هايش بستهتبريز در حالی که دست و پا)  گلیشاه(

عليه خلق دخلقی جمهوری اسالمی بررژيم ضسند ديگری از جنايات ددمنشانه توسط مزدوران حکومت، جوان 
  .گذارد خاسته ترک را به نمايش میبپا
 
 بپاخاستن آنها  باشان و توهين به هويت ملیتحقير و ده آذربايجان نسبت به يهای ستمد  باال گرفتن اعتراضات تودهبا
 را برعليه اين  سياست معينیسردمداران جمهوری اسالمی، م جمهوری اسالمی و برای رفع ستم ملیيرژعليه بر
از کوشند  میديده آذربايجان   مردم رنجمبارزات ضمن تشديد سرکوب ددمنشانه آنها. اند ها در پيش گرفته توده

ای  ل هم عليرغم ابعاد وسيع و تودهيبه همين دل. نمايندی جلوگيرهرگونه خبری مربوط به اين مبارزات انعکاس 
های نيروهای انتظامی و مزدوران وزارت  یوسعت سرکوبگرو  آذربايجان در شهرهای مختلف  مردممبارزات
 اختيار کرده و هيچهای عمومی در اين زمينه سکوت  اکثر رسانه ،"سربازان گمنان امام زمان"ين ا ،اطالعات

 .کنند خبری را در اين رابطه منتشر نمی
 

 ! ايران مبارز و انقالبیخلق های
ری اسالمی به مثابه يکی ديده آذربايجان در دفاع از زبان و هويت ملی خود برعليه رژيم جمهو اکنون که مردم رنج

 بپا خاسته )های ايران با وجود آن تنيده شده که ستمگری برعليه همه مليت(های شوينيستی  ترين رژيماز منفور
های برحق  از مطالبات و خواستوظيفه همه نيروهای دمکرات، آزاديخواه و انقالبی است که ضمن پشتيبانی  ،است

اين نه تنها . تر بگوش جهانيان برسانند ستمديده را هرچه رساخلقمردم آذربايجان بکوشند تا صدای اعتراض اين 
های موثر برای ايجاد ممانعت  باشد بلکه يکی از راه  دمکراتيک خلق ترک می ملی وقدمی در پشتيبانی از مبارزه

های انحرافی و  کوشند مبارزه مردم آذربايجان برای رفع ستم ملی را به کانال ت که میهای ناپاکی اس در مقابل دست
 .افکنانه بکشانند تفرقه

 
حاکم در دفاع و  را به تشديد مبارزات خود برعليه رژيم ديکتاتورو جنايتکار ما همه نيروهای انقالبی و دمکرات

 . خوانيم میبايجان فراآذرمردم ستمديده طلبانه و دمکراتيک  حق حمايت از مبارزات
 
 

 ! رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمیسرنگون باد
 !نابود باد امپرياليسم با همه ايادی مزدورش
 !زنده باد حق ملل در تعيين سرنوشت خويش

 !های تحت ستم در سراسر ايران برقرار باد پيوند مبارزاتی کارگران و خلق
 !ونيسمزنده باد کم! پيروز باد انقالب

 
 
 

 با ايمان به پيروزی راهمان 
 چريکهای فدائی خلق ايران
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