آزادی دکتر لطیف حسنی را تبریک میگوییم!

«بوی آتدیم ،آیا چاتدیم ،آیدان بیر سوزوب ایچدیم
ایچیب یولومو سئچدیم ،ائل گوجویله دورماغا ،ائل اوجاغین قوروماغا»

دکتر لطیف حسنی-انفرادی اطالعات تبریز0202 -

ملت تورک آزربایجان!
دکتر لطیف حسنی سمبل مقاومت حرکت ملی آزربایجان جنوبی (قارچیچهیی) ،که  8سال از عمر خود را بدون اینکه لحظهای به اندیشه
آزادیخواهانه خود تردد راه دهد ،در زندانهای رژیم تمامیتخواه ایران زندانی بود .وی بخش بزرگی از عمر خود را صرف مبارزه با سیستم
استعماری در ایران کرد اما در نهایت به ناحق در از سوی دستگاه قضائی وابسته و فاسد جمهوری اسالمی ایران که مستقیما از نهادهای امنیتی
دستور میگیرد به زندان محکوم شد ،اما اکنون پس از گذراندن  8سال حبس با سرافرازی و سربلندی با اتمام دوران محکومیت از زندان آزاد
شده است.
قارچیچهیی (گل یخ) در فرهنگ تورکهای آزربایجان ،سمبل مقاومت در برابر اسارت ،نماد آزادی ،عصیان در برابر ظلم و تولد دوباره است.
این سمبل شاید برازندهترین نمادی است که میتواند شخصیت دکتر لطیف حسنی را که در طول زندگی پرفرازو نشیب خود با ظلم و بیعدالتی
مبارزه کرده است؛ تمثیل کند.
سیستم استعماری ایران فکر می کرد که با زندانی کردن دکتر لطیف حسنی می تواند او را ساکت کرده و از مسیر مبارزهاش دور کند ،اما دشمنان
آزربایجان شاهد بوده اند که وی در طول سالهای زندان هرگز سکوت نکرد و همواره در تمامی مراحل مبارزات سیاسی در کنار ملت خود ایستاد.
مبارزات سیاسی و مسالمتآمیز دکتر حسنی با سیستم استعماری ،دیکتاتوری و نژادپرستی برای نیل به حق تعیین سرنوشت ملت تورک آزربایجان،
که مبتنی بر ارزشهای مدرن جهان امروز و در چارچوب حقوق بشر از جمله اصول دموکراسی ،آزادی بیان و تفکر ،کثرت گرایی و برابری
حقوق زنان بود از سوی جوانان آزربایجانی ادامه خواهند داشت.
ما به عنوان پلتفرم همکاری سازمانهای سیاسی آزربایجان (جنوبی) ،آزادی دکتر لطیف حسنی را به خانم اعظم پیری همسر وفادار ایشان که
برای لحظهای وی را تنها نگذاشت ،خانواده محترم ایشان ،فعاالن ملی و ملت تورک آزربایجان تبریک گفته و خواستار آزادی بی قید و شرط
تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله آقایان عباس لسانی ،علیرضا فرشی ،سیامک میرزایی ،یوسف کاری و بسیاری دیگر از زندانیان عقیدتی
و سیاسی آزربایجان هستیم.
ما به عنوان پلتفرم همکاری سازمانهای سیاسی آزربایجان ،با تجدید سوگند با فرزندان آزربایجان که در طول سالهای مبارزات حرکت ملی
آزربایجان ،در زندان و سلولهای انفرادی رژیم ایران شکنجه و زندانی شده و میشوند ،اعالم می کنیم که تا زمانی که دست دشمنان ملت و خاک
وطنمان آزربایجان را از سرزمینمان کوتاه نکردهایم به مبارزات بی وقفه خود ادامه خواهیم داد.
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