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  !ای اخير در آذربايجان طلبانه توده امون اعتراضات حقپير
 

برعليه "  ايران"در روزهای اخير، چاپ غير مترقبه چند کاريکاتور موهن و خشم برانگيز در روزنامه دولتی 
فرهنگ و زبان ترکی و درج مطالب اهانت آميزی برعليه مردم تحت ستم آذربايجان منجر به وقوع يک رشته 

 .نقده و تهران گشته است های گسترده در شهرهای تبريز، اروميه، ات و ناآرامیتظاهر
  

ها، هزاران تن از مردم بجان آمده در تبريز و اروميه و سپس نقده به خيابان ريختند و با شعار  گيری ناآرامی با اوج
ه کرده و بر مای رژيم حملو ساختمان صدا و سي" ايران"دادن برعليه رژيم جمهوری اسالمی، به دفتر روزنامه 

در جريان حمالت مردم در اين شهرها، به . اين مراکز را تخريب کرده و به آتش کشيدند ،اساس گزارشات منتشره
نيروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی با حمله به . های دولتی نيز خساراتی وارد گشت ها و ساختمان بانک
شمار نامعلومی از مردم . ها نفر را دستگير کردندشته و صدهای مختلف، چند نفر را ککنندگان در شهرتظاهر

بدنبال اين حوادث، دستگاه سرکوب رژيم پس از تعلل اوليه . معترض نيز به دست مزدوران رژيم زخمی شدند
اما اين . گشته است" توقيف"اعالم کرد که کاريکاتوريست مربوطه و مدير روزنامه ايران دستگير و اين روزنامه 

های تبليغاتی جمهوری اسالمی در همه جا در نقش دايه  اکنون دستگاه. ها نشد يز مانع از ادامه ناآرامیاقدام ن
ريزند و از  تر از مادر برای خلق تحت ستم ترک ظاهر شده و برای مردم آذربايجان اشک تمساح می مهربان

 .زنند اسالمی دم می" نظام"و " اسالم"خدمات آنان نسبت به 
 

آنچنان موهن، بيشرمانه و کثيف بود که " ايران"است که کاريکاتور و مطالب درج شده در روزنامه واقعيت اين 
م از هم در شرايط بحرانی کنونی و در حالی که جان مرد مردم مبارز و شريف آذربايجان آنتوانست با واکنش نمی

در . ده است، مواجه نشوداری و رژيم ضدخلقی جمهوری اسالمی به لب رسيد مظالم بيشمار سيستم سرمايه
" سوسکها"تشبيه شده و در ادامه برای سرکوب " زبان سوسکها"ثيفی، زبان ترکی به روزنامه ايران با اغراض ک

منابع "نسل آنها، بايد " انقراض"تجويز گشته و پيشنهاد شده که برای " روشهای شيرين خشونت آميز"استفاده از 
 !نمود تا آنها از گرسنگی بميرند" قطع"، "تنرفتن به توال"سوسکها را با " غذايی

 
ضدخلقی در رژيم جمهوری اسالمی اين موضوع که منتشرکنندگان چنين مطلب کثيفی وابسته به کدام دار و دسته 

های  ه امپرياليسم وظيفه پيشبرد سياستباشند و يا چه ايادی مزدوری در دم و دستگاه اين رژيم وابسته ب می
ا در شرايط بحرانی کنونی را از طريق اين روزنامه دولتی پيش بردند، بعدًا روشن خواهد ه ضدخلقی امپرياليست

 نابسامان کنونی بيانگر عليه خلق ترک در شرايطين است که انتشار چنين مطالبی براما آنچه مسلم است ا. شد
ری از آن  بردا انحرافی و بهرهبرای کاناليزه کردن مبارزات عادالنه و انقالبی آنها به مسيرهای  انقالبیتالشی ضد

های تحت ستم ما و از بين بردن  خلقی برای ايجاد تفرقه و نفاق بين خلقتالشی ضد. باشد به نفع دشمنان مردم می
اين . های ايران عليه دشمن مشترک همه خلقشان بر بارزه تاريخی و طوالنی و يکپارچهاتحاد مبارزاتی آنها در م

ا ه های برحق ملی توده خواستای قرار دارد که با سنگر گرفتن پشت  انقالبیياست ضددمت آن ساقدام اساسا در خ
ان را ش های برحق ها در راستای تحقق خواست رانی کنونی مبارزات عادالنه تودهکوشد در اوضاع بح در واقع می

 .انقالبی کاناليزه کرده و جهت دهددر جهت اهداف ارتجاعی و ضد
 

، سياسی، اجتماعی و فرهنگی آن  و از جمله تحقير  ملی در تمامی جوانب اقتصادی ستمدر اين شکی نيست که
ناپذير حاکميت سلطه   آنان همواره يکی از اجزای جدايیهای تحت ستم و توهين به زبان و فرهنگ و رسوم خلق

. تشکيل داده استهای وابسته به امپرياليسم سلطنت پهلوی و جمهوری اسالمی در کشور ما را  و رژيمامپرياليستی 
ل اين ستم و مشوق و حامی آن های تبليغاتی آنان همواره کانال اصلی اعما های ضدخلقی حاکم و دستگاه رژيم
تواند ستم  دار دمکراسی و آزادی نمی  هيچ انسان آگاه و مبارز و داعيهها، بلکه در نتيجه نه تنها کمونيست. اند بوده

های تحت ستم ايران را    فرهنگ و زبان و رسوم خلق اين اعتبار توهين بهوجيه، و بهای ت ملی را با هيچ بهانه
 .مردمی آن بکاهديا از بار ضد بپذيرد و
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، قبل از هر ا نيروهای سرکوبگر جمهوری اسالمیحرکت گسترده اعتراضی مردم در تبريز و اروميه و درگيری ب
يم  دهد که رژ هايی خبر می فقر و استثمار و مظالم و نابرابریچيز، از اوضاع بحرانی جامعه و از شدت سرکوب، 

های زحمتکش ما  های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بطور روزمره بر توده ديکتاتور حاکم در تمامی عرصه
های تحت ستم را به مقابله و  انفجار اجتماعی تبديل شده و تودهبحرانی که با هر جرقه به يک . آورد وارد می
، گرسنگی و بيکاری و ستم ابعاد وحشتناک فقر و فالکت .کشاند خلقی حاکم میآميز با کليت نظام ضدويی قهررويار

، دانشجويان، زنان، جوانان و ديدی از مبارزات قهرآميز کارگرانو سرکوب و ديکتاتوری هر روز موج ج
 کارگران و دانشجويان و گسترش امواج مبارزات دالورانه. راند های تحت ستم را به سطح جامعه می خلق
های تحت ستم ما در اقصی نقاط ايران و سرکوب ددمنشانه تمامی آنها توسط رژيم  های اعتراضی خلق جنبش
انفجار پتانسيل مبارزاتی سهمگينی " خطر"، آنهم تنها در طول چند ماه گذشته بخوبی از خلقی جمهوری اسالمیضد

 و غيرقابل جبرانی را متوجه نه تنها بزرگشدن، ضربات دهد که در صورت جاری  در سطح جامعه خبر می
داران وابسته ايران سازماندهی شده،  ها و سرمايه رژيم، بلکه کل نظام ضدخلقی حاکم که در جهت منافع امپرياليست

ن دارا ها و سرمايه امپرياليست(چشم دشمنان مردم ما  ست که از ای اين، آن واقعيت مبارزاتی برجسته. خواهد نمود
 .باشد نمیمخفی ) وابسته و همه نمايندگان و ايادی گوناگونشان

 
ليسم برند که رژيم وابسته به امپريا  بسر میوضعيتیهای تحت ستم ما در  امروز کارگران و خلق، شرايط کنونيدر 

. دامری که سردمدارانش نيز به آن اذعان دارن. قرار دارد بحرانی و خطرناک جمهوری اسالمی در يک موقعيت
 فشارها و تهديدهای امريکا در چارچوب گسترش مناطق نفوذ و تالش در جهت حفظ سرکردگی در عين حال،

از " مبارزه با تروريسم" و ای دستيابی رژيم به انرژی هسته اش مطرح است که آن را با توجيه جلوگيری از جهانی
 که -برد ی آمريکا در خاورميانه پيش میو توسعه حضور مستقيم نظام" پايان جنگ بی"طريق توسل به استراتژی 

ر گرفتن با در نظ.  است قرار دادهرا در معرض يک تهديد موجوديت جدیاين امر رژيم جمهوری اسالمی 
 به شدت به ،های ايران خورده خلق مرتجع از هر رقم، اين دشمنان قسمنيروهای  مجموعه اين اوضاع است که

ای تحت ستم ما، اهداف ضدانقالبی خود ه کشاندن مبارزات انقالبی و برحق تودهاند تا ضمن به انحراف  تکاپو افتاده
های  ها و دامن زدن به دشمنی و ايجاد تفرقه در بين توده استفاده از احساسات ملی تودهرا به پيش ببرند که سوء

 .باشد های ايران از آن جمله می زحمتکش خلق
 

و انقالبی بايد با تمام قوا ضمن دفاع بی قيد و شرط از حق ملل واضح است که در چنين شرايطی نيروهای آگاه 
تحت ستم در تعيين سرنوشت خويش و محکوم کردن هرگونه ستمگری ملی، در مقابل سياست امپرياليستی ايجاد 

های تحت ستم و تشديد اختالفات ملی که با هدف تضعيف کليت جنبش ضدامپرياليستی و  تفرقه در بين خلق
های آگاه و مبارز است که  فه تمامی نيروهای انقالبی و تودهاين وظي. گيرند بايستند دم ما صورت میدمکراتيک مر

نگذارند تا جنبش انقالبی مردم ما از مسير اصلی خود يعنی سازمان دادن يک انقالب اجتماعی به منظور نابودی 
تنها در .  منحرف گردد،ر نوع ديکتاتوریها و پايان دادن به ه داری حاکم، قطع نفوذ امپرياليست سيستم سرمايه

 کرد، لر، عرب، بلوچ، های ستمديده ترک، فارس، شرايط استحکام هرچه بيشتر پيوندهای مبارزاتی بين توده
های تحت ستم ايران و مقابله يکپارچه آنان با اعمال  ترکمن و به طور کلی با اتحاد انقالبی تمامی کارگران و خلق

توانند اميدوار باشند که دشمنان خود را از هر رقم در پيکاری  و مرتجعين است که مردم ما میها  نفوذ امپرياليست
حد  سر های تحت ستم ايران تا ها از جمله حق تعيين سرنوشت خلق های برحق توده متحدانه شکست داده و خواست

 .را  برآورده سازند جدايی،
 

 !اسالمیسرنگون باد  رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری 
 !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
 !زنده باد کمونيسم! پيروز باد انقالب

 
 

 با ايمان به پيروزی راهمان
 چريکهای فدائی خلق ايران
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