
 
 

 !کشتار خلق ترک محکوم است
 

خلقی رژيم جمهوری اسالمی را با  آذربايجان، يکبار ديگر ماهيت ضدای اخير در های توده سرکوب وحشيانه و خونين جنبش
 چند کاريکاتور و مطلب جکه بدنبال درهای اعتراضی چند روز اخير  در جريان خيزش. روشنی تمام به نمايش گذارد

صورت گرفت، نيروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی با گشودن " ايران"خلق ترک در روزنامه دولتی آميز نسبت به  توهين
 از مردم تعداد زيادی بنا به گزارشات دريافتی،. ها تن از آنها را ددمنشانه به قتل رساندند آتش بر روی تظاهرکنندگان ده

آب کشته مياندو بناب، بيل، نقده، مشکين شهر، مراغه، مرند،تبريز، اروميه، ارد  نظير شهرهای مختلف آذربايجانپاخاسته در هب
لباس شخصی بدون هيچ اخطاری در مزدوران حاکی از آن است که در برخی موارد گزارشات . اند و تعداد بسياری زخمی شده

در . شليک کردندداشتند  دفاعی که تنها اعتراض خود را نسبت به توهين به خلق ترک و جنايات رژيم ابراز می به جمعيت بی
گزارش  ... شهريور و ١٧های   تن از قربانيان در خيابان٢٠جسد  شدن  از ديدهجريان کشتار مردم در شهر تبريز در يک مقطع 

پاخاسته بر شدت فشار به مردم  های به جمهوری اسالمی در هراس از تداوم حرکات اعتراضی تودهرژيم جنايتکار . شده است
ای  هايشان تحويل داده که تعهد کنند تا هيچ مراسم دست جمعی ها را تنها به اين شرط به خانواده نازهجد موار برخی افزوده و در

از مردم مبارز آذربايجان در شهرهای نيز ای تعداد بسيار زيادی  در جريان اعتراضات توده .ای کفن و دفن آنها برگزار نکنندبر
موج وسيعی از بازداشت و پيگرد با يک تهاجم وحشيانه جمهوری اسالمی  اهريمنیوزارت اطالعات . اند مختلف دستگير شده

 .را سازمان داده استآذربايجان های مختلف روشنفکران و فعالين سياسی در شهرنگاران،  روزنامهدانشجويان، 
 

ديده آذربايجان برای رفع ستم ملی و جهت  ف کردن مبارزات عادالنه مردم ستمای خواهان منحر های آلوده درست است که دست
ای اخير در شهرهای  های توده خيزش اما اين واقعيتی است که ؛دنباش دادن آن به سمت دشمنی بين خلق ترک و فارس می

 که به محض دارد میپرده بردر اين منطقه آمده  های بجان ماعی تودهآذربايجان يکبار ديگر از شرايط وحشتناک اقتصادی و اجت
سرکوب   کشتار و.ريزند دمنش جمهوری اسالمی به خيابان میمشاهده کوچکترين امکان اعتراض و تظاهرات برعليه رژيم د

خورده  يسم و دشمن قسمخلق ترک نه تنها برگ سياه ديگری بر کارنامه سراسر جنايت اين رژيم وابسته به امپريال وحشيانه
ت، بلکه ديگر بار ثابت کرده که تا زمانی که رژيم دژخيم جمهوری اسالمی و ستم ما اضافه کرده اس های تحت کارگران و خلق
ستم  های تحت های عادالنه و ابتدايی کارگران و زحمتکشان و خلق ، خواستی بورژوازی وابسته بر سر کار استنظام ديکتاتور

های  بارزاتی کارگران و توده امری که بر ضرورت گسترش اتحاد م.ما پاسخی جز قهر و گلوله و سرکوب نخواهند گرفت
برعليه دشمن امپرياليستی و دمکراتيک برای سازمان دادن يک انقالب ضددر سراسر ايران ستم ما  های تحت زحمتکش و خلق

همه نويدبخش کسب تمامی حقوق اقتصادی و اجتماعی و سياسی و فرهنگی که پيروزی آن انقالبی . دهد مشترک گواهی می
 .خواهد بودان ستم اير های تحت خلق

 
 کرده و خواستار  خلق ترک در آذربايجان توسط رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی را محکومسرکوبما کشتار وحشيانه و 

 .قيد و شرط تمامی دستگيرشدگان در اين وقايع هستيم آزادی فوری و بی
 
 

 !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
 !خفته خلق هدای بخونگرامی باد ياد تمامی ش

 !ستم در سراسر ايران های تحت برقرار باد پيوند مبارزاتی کارگران و خلق
 !هاست حق مسلم خلق ،سرنوشت تعيين حق

 !زنده باد کمونيسم ! باد انقالبپيروز
 
 

 با ايمان به پيروزی راهمان
 چريکهای فدائی خلق ايران
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