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  جانير مردم آذرباي اخحق ه باعتراضاتسرکوب 
  !محکوم می کنيم را

  

برنامه ای تحت  دو صدا و سيمای رژيم جمھوری اسالمی ۀ از شبک،]عقرب[ آبان١۵روز جمعه 

مورد تحقير و  یزشتبه شيوه  ان مردم آذربايجان و ترک زبانکه طی آنپخش شد " لهيتيف"عنوان 

س توالت را با مسواک رُ  بُ ، برنامهمجریدو يکی از  "هفيتيل" در برنامه. گرفتندتمسخر قرار 

ھا فرق بين  چنين جلوه داده می شود که ترک ترکی ۀو يا فارسی با لھج بيان کلماتی به زبان ترکیو با  رديمی گاشتباه 

توسط ئی که و حرمت شکنی ھار ھا ي تحقۀجان در بستر ھميشرمانه ای به مردم آذرباين بين توھيچن. اين دو را نمی دانند

در روز باعث شد تا  ،رواج داده می شودبه طور روزمره ترک زبان ه مردم يعلگردانندگان نظام ديکتاتوری حاکم 

و عليه دست به تجمع زده در شھرھای مختلف خته ي به طور خودانگ،جاني آذرباۀمردم به خشم آمد آبان ماه ١٨دوشنبه 

است ھای يه سين اعتراضات شعار ھائی علي در ا.ندياعتراض نماسالمی اجمھوری  یرفتار اھانت آميز دستگاه تبليغات

رو ھای سرکوب ير ترک زبانان سر داده شد که با عکس العمل نين و تحقيه توھي جمھوری اسالمی و علشووينيستی

  .م مواجه شديرژ

ی از تھران تجمعات  و مناطقل، زنجان و نقدهيه، اردبيز، اروميشھر ھای تبربر اساس گزارشات منتشر شده در 

رو ھای سرکوبگر جمھوری اسالمی رخ داده که به ين مردم و نيری ھائی بيھا درگ که طی آناعتراضی بر پا شد 

  . از تظاھرکنندگان منجر گشته استح شدن تعدادی ومجر

ک ي شلسوی مردمه کی بيبا گلوله ھای پالستبا حمله به تظاھر کنندگان، ز يرو ھای سرکوب در تبريکه نی در حال

تجمعات اعتراضی روز دوشنبه اکارانه مدعی شد که در يرفرمانده نيروی انتظامی جمھوری اسالمی  ،کردند

ليس داشتند و پس از پايان تجمع نيز در ساعت مقرر محل را وخوشبختانه اکثريت شرکت کنندگان ھمکاری خوبی با پ"

 ای با سوء عده" گزارش داد که گزاری صدا و سيماخبرکه صورت گرفت در حالی تبليغ رياکارانه ن ي ا."ترک کردند

 دو سيما ، به برخی اماکن عمومی آسيب رساندند که در نتيجه ۀبه يک برنامه در شبک استفاده از اعتراض آرام مردمی

 فرماندار تبريز ."نيروی انتظامی دخالت و برخی از برھم زنندگان نظم و متعرضان به اموال عمومی را بازداشت کرد
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دو نفر از رھگذران "تنھا  که گفتاکارانه يررو ھای انتظامی ي نیگری ھاي وحش،است الپوشانیيز در چھارچوب سين

 .اند زخمی شده" بر اثر اصابت سنگ از ناحيه سر

رو ھای ي ن،طبق گزارشات منتشرهھم ه ياروم در در شرايطی اشاعه می يابند که ريا کاری ھا و تبليغات فريبکارانهاين 

  . چند نفر را زخمی کرده اند ر شده  ويمھوری اسالمی با مردم معترض درگسرکوب ج

از مردم  مجبور شد رسماً رئيس صدا و سيمای جمھوری اسالمی ن که ي ھمن دروغ پردازی ھا،ي اۀرغم ھم یعل

معات  نشان می دھد که فشار اعتراضات و تج،ن دستگاه خبر دھدير ايخ و برکناری چند مديکرده و از توبعذرخواھی 

در . دند يبه وحشت انداخته که چاره ای جز عذرخواھی در مقابل خود ندچنان ن جمھوری اسالمی را يولؤ مس،مردمی

  .خبر دادند" فيتيله" تلويزيونی ۀتوقف برنامما از ين صدا و سيولؤ مس،ن عذر خواھیي ھمۀادام

جان و يمردم آذرباھا تن از توده ھای  ليونميه يعلجمھوری اسالمی ستی ينيواست ھای شويما ضمن اعالم انزجار از س

ت ي و ضمن حماکند تھيه میھيزمستی يونالي ناسۀشات تنگ نظرانيد گرايتشددر عين حال برای ترک زبانان کشور که 

 حق مردم در روز دوشنبه ه بضات اعتراۀ سرکوب ددمنشان،ر ملیيه تحقي مردم عل از تجمعات و اعتراضاتھمه جانبه

جان از ظلم و ستم ملی يم که رھائی مردم آذربايد می کنيکأد تير قابل ترديت غين واقعيگر بر ايو بار د را محکوم کرده

 استخوان به زه داری حاکم که تا مغي سرماۀم جمھوری اسالمی و نظام ظالمانيت رژيوابسته است به سرنگونی کل

ن ييک و تحقق حق تعيطی دمکراتيامکان برقراری شراام است که ظن نيتنھا با نابودی ا. ھا وابسته می باشد ستياليامپر

با و ران دست در دست ھم دھند يھای ساکن ا تي ملۀد ھميدن به آن بايامری که برای رس. ا می گردديسرنوشت مردم مھ

  . نديط رھائی خود را ھموار نمايشرامتحدانه ه داری وابسته يسم و نظام سرمايالي امپرۀنابودی سلط

  !سرکوبگر جمھوری اسالمینابود باد رژيم 

 !ھای سراسر ايران برقرار باد اتحاد تمام نيروھای انقالبی و تمام خلق

  !زنده باد انقالب

  ی خلق ايرانئچريکھای فدا

  ٢٠١۵مبر  نو١٠ -  ١٣٩۴ ]عقرب[ آبان١٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


