به ياری مردم کردستان بشتابيم!
چند روزی است که رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی ھجوم نظامی سنگين خود را به شھرھای کردستان آغاز کرده
است تنھا در عرض  24ساعت از يکشنبه  29آبان تا به دوشنبه  30آبان  13شھروند کرد را در شھرھای کردستان
با شليک مستقيم به قتل رسانده است و ده ھا نفر را زخمی نموده و صدھا جوان را بازداشت کرده است .تنھا در
جوانرود  7جوان را کشته اند .برق  ،انترنت و حتی تلفن شھر ھا را قطع کرده و محالت را قوروق کردھاند.
بيش از دو ماه است که جنبش انقالبی ايران به دنبال قتل ژينا امينی ،دختر دانشجوی کرد سقزی در تھران بدست گشت
ارشاد ،شروع شده است .اين جنبش به يمن مبارزه بی امان جوانان به پيشگامی دختران جوانی چون نيکا ،حديث و ..
روزبروز گسترش يافته و ھمدلی و ياری بخش اعظم جامعه را از کارگر گرفته تا نويسندگان و ھنرمندان ،از معلمين
گرفته تا استادان و پزشکان و  ...را بر انگيخته است.
رژيم جمھوری اسالمی به چيزی جز نيروی سرکوب سپاه وبسيج که با جانيان و تبه کاران و الواط ھمراھی ميشوند در
مقابل اين جنبش عظيم زنان و جوانان و مردم نمی تواند تکيه کند.
اکنون رژيم تصميم گرفته است برای خاموش ساختن آتش جنبش انقالبی به سرکوب خشن اين جنبش در يکی از بخش
ھای پر تپش آن يعنی کردستان بپردازد .وبه اين جھت با تمام قوا به کردستان لشکر کشی کرده است
تمرکز سرکوب خشن رژيم جنايتکار در مناطقی چون بلوچستان و کردستان و خوزستان و ساير مناطق ملی تحت
عناوين تجزيه طلبی و مداخله بيگانگان جزسرپوش گذاشتن مذبوحانه بر تبعيض ملی ،فالکت اقتصادی و خفقان و
سرکوب بی وقفه کوچکترين ندای حق طلبی و آزادی خواھی مردم نيست.
ما کشتار مردم در کردستان ،بلوچستان و ساير مناطق کشور را به شدت محکوم می کنيم!
ما از ھمه بويژه مبارزين ملی آذربايجان می خواھيم که با تمام توان خود از جمله با سازماندھی اعتصابات و تظاھرات
و غيره به ياری مردم کردستان بشتابند.
زنده باد جنبش انقالبی زنان ،جوانان و مردم ايران
سرنگون باد جمھورى اسالمى ايران
جنبش فدرال دمکرات آذربايجان
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