
  ! یک وظيفه مبارزاتی ست،پشتيبانی از اعتصاب عمومی مردم کردستان

  !مردم مبارز ایران

 اما دلير و شد فزاینده مبارزات مردم ستمدیده،رژیم ننگ و جنایت جمهوری اسالمی که در مقابل ر

اع ایران درمانده و مستأصل گشته است، برای تداوم سلطه خویش و تأمين منافع سرمایه داران جش

 به عمده ترین عامل بقای خود یعنی سرکوب هر چه شدیدتر چاره ای جز توسل ،لی و خارجیداخ

 اردیبهشت تنها ١٩جمهوری اسالمی با اعدام پنج زندانی سياسی در روز یکشنبه . توده ها ندارد

ضعف و زبونی خود را در مقابل قدرت اراده توده های دربند ایران و رشد مبارزات آنان به نمایش 

این رژیم اکنون برای باز گرداندن وضع سياسی سابق به جامعه و ایجاد رعب و وحشت . شتگذا

اما ثمره این تالش های مذبوحانه در . بيشتر در ميان مردم به هر تالش جنایتکارانه ای دست می زند

 ها شرایط مبارزاتی کنونی، جز دامن زدن هر چه بيشتر به خشم و نفرت مردم و تشدید مبارزات آن

  .نخواهد بود

مردم آزاده کردستان در آستانه یک اعتصاب عمومی ، اکنون در اعتراض به این جنایت وحشيانه 

 مقاومت مسلحانه در رد از همان آغاز روی کار آمدن جمهوری اسالمی بامردم قهرمان ُک. هستند

 اسالمی، ماهيت ارتجاعی و وابسته به امپریاليسم - مقابل یورش ارتش ضد خلقی شاهنشاهی 

 .ه و پوزه جمهوری اسالمی را به خاک ماليدندبودن این رژیم را با آشکاری هر چه بيشتری عيان نمود

سنگر "سالمی به حق نام حق طلبانه مردم ما بر عليه جمهوری ابه همين دليل کردستان در مبارزات 

رد  شکی نيست که امروز هم که جمهوری اسالمی با اعدام فرزندان مردم دلير ُک. را گرفت"آزادگان

قصد تدارک هجوم جدیدی را به مردم سراسر ایران دارد، این خلق دالور یک بار دیگر با ایستادگی در 

 اش را نقش بر آب ی امپریاليستمقابل این هجوم، نقشه های ارتجاع جمهوری اسالمی و اربابان

   .خواهد نمود

 هر وسيله ممکن از اعتصاب ده های آگاه و مبارز است که باوظيفه تمامی نيروهای آزادیخواه و تو

جمهوری "عمومی و اعتراض مردم قهرمان کردستان به اعدام فرزندان این خلق حمایت کنند و فریاد 

  . را در همه جا با قدرتی هر چه تمامتر پژواک دهند"داسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گرد

  نابود باد رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی 

  برقرار باد اتحاد تمامی نيروهای انقالبی و خلقهای تحت ستم در سراسر ایران

  زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی ست

  چریکهای فدایی خلق ایران 

  ١٣٨٩ اردیبهشت ٢١

  

 


