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!سنھای سیاسی و روشنفکران خلق فار مرا جعتنامھ بھ سران جریا  

جمھوری اسالمی  یارتجاع رژیم ، اجازه ندھید کھداریم بنام خلق ترک آذربایجانی بھ شماھا مراجعت نموده و اعالم می

 از این طریق میھا سوء استفاده کنند. ارتجاع  بنام خلق شما در بدنام کردن و تیره نمودن مناسبات میان ملت ایران

 خواھد قیام را بی ارزش نموده و نھایت این حرکت مردمی را بشکست بکشاند.

یز محقق نیست کدام نچ خلقھای ایران ھمھ برابر حقوق اند. ھیچ خلقی و ھیچ انسانی نسبت بھ دیگری ارجعیتی ندارد و ھی

داده و تحقیر کند.کھ دیگری را مورد اھانت قرار   

، لر و کرد، بلوچ عرب، ترک،مانند دیگر فرزندان خلقھای کشور(ارز و دمکرات خلق فارس فرزندان روشنفکر، مب

شوند. ای آنھا ھالک میھدر شکنجھ گاھ ر...) زیر فشار آسیاب ارتجاع لھ شده وسای  

 خلق فارس دارای روشنفکران، نویسندگان، شعرا و شخصیتھای مبارز و دمکرات زیادی بخود دیده است. شماھا نیز

تحقیر نمودن سایر خلقھا از نام شماھا استفاده کنند. اجازه را برای خود نمونھ قرار داده و اجازه ندھید کھ درامروزه آنھا 

 ندھید کھ در تفرقھ پراکنی و دشمنی میان خلقھا از موقعیت شماھا سوء استفاده شود.

 از فرزند بزرگ خودتان حافظ عبرت بگیرید. او میگوید کھ:

حدیث عشق بیان کن بھ ھر زبان کھ تو دانی         این معاملھ حافظی و تازی دریکی است ترک  

فرزندان خودرا نصیحت کنید. بھ آنھا بگوئید کھ در استادیوم ھای ورزشی فرزندان شرافتمند و مبارزخلق ترک و دیگر 

حقارت قرار میدھند نھ  ا موردخلقھای کشور را مورد تحقیر قرار ندھند. با این نوع برخوردھا آنھا فرھنگ خودتان ر

جلو ناپسندیده است. در عین حال بسیار زشت وسبات میان خلقھا بسیار خطرناک و دربھ تشنج کشاندن منا دیگران را !

از  توانید ایفاء بکنید. شماھا روشنفکران فارس زبان نقشی بسیار بزرگ می ،گیری این نوع توطعھ ھای خطرناک

را تاریخ بر شماھا  ای ناپسندارتجاع جلوگیری کنید. درغیراین صورت این عملکردھدشمن و  ریختن آب بھ آسیاب

 نخواھد بخشید.
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