
 

ستیچپ و کمون یروهاین یهمکار یشورا هیعالما  

  جواب نخواهد ماند یب تیجنا نیا

ها  ماهیشورشگران د کاران،یگرسنگان و ب یکارگر گچکار گرفت تا صدا ،یافکار دیرا از نو یزندگ ،یاسالم تکاریجنا یجمهور

سنگر از توابع  یو شبانه در روستا یتیامن ریو تحت تداب دندیبا عجله به دار کش ،یاو را ناگهان. خفه شود رانیا یو آبانماه ها

و  ستنیکه بخاطر ز ستیجوان ونهایلیسرگذشت مشترک م ،یافکار دیسرگذشت نو. سپردند اکبه خ دانیشهرستان سپ جانیهما

از دست  ،یاسالم یدار هیسرما یبخاطر نظام جهنم شان،یو جوان ینوجوان یاهایشرافتمندانه، رو یزندگ کیاز  یبرخوردار

 نیمقابله با ا یتنها راه برا. شودینفر شده و م ونهایلیم یوجه مشخصه زندگ ض،یو تبع یحقوق یو ب یفقر و ندار ،یکاریب. رودیم

است یحکومت  اسالم یانقالب یگسترش اعتراض و اعتصاب و سرنگون ت،یموقع .  

به اتهام شرکت در اعتراضات  رازیند حراست اداره آبفا شرا به اتهام قتل حسن ترکمان کارم ،یسنگر یافکار دینو یاسالم میرژ

سال زندان و  ۴۵در مجموع به  زین یسنگر یافکار دیبرادر او وح. به دو بار اعدام محکوم کرده بود ۷۹۳۱مرداد  یسراسر

بودن  یهمواره بر ساختگ دینو. اند ضربه شالق محکوم شده ۱۵سال زندان و همه به  ۷۱به  یسنگر یافکار بیحب گرشیبرادر د

شکنجه، به  ریگفته بود من در ز. کرده بود دیشکنجه تاک ریز یو نوشته ها یحکومت ییدستگاه قضا یو دروغ بودن ادعاها

 رازیش ۳۱و ۳۹در اغتشاشات سال . دیگروه معاند با نظام هست کیتو و برادارنت عضو " ندیگویآنها م. آنان تن دادم یخواسته ها

گردن  کیدنبال  میدیفهم. ما را بشنوند ینخواستند صدا". دیرا هم کشت یتیامن یروین. دیکرده ا نیو به رهبر توه دیاحضور داشته 

گردندیطنابشان م یبرا ! 

 

 یکه مردم و نهادها دینپائ یرید. هولناک مطلع شدند تیجنا کیو جهان از وقوع  رانیاز زندان مردم ا دینو یپخش صحبتها با

 تهیکم سیالملل، رئ نیاز جمله عفو ب. اعتراض کردند تکارانهیحکم جنا نیدر داخل و خارج کشور به ا یو ورزش یحقوق بشر

سرشناس در داخل و خارج  یاز چهره ها گرید یاریفوتبال و بس یجهان ونیفدراس ،یتکش یجهان هیاتحاد ک،یالمپ یالملل نیب

. حکم اعتراض کردند و خواهان لغو آن شدند نیحضور دارند به ا یتماعاج یکه در شبکه ها یکشور و صدها هزار نفر از مردم

از اعتراض را در  یموج تازه ا تواندیم دینو یکه صدا دانستیبود و م" نه به اعدام" یونیلیم ۷۷که شاهد اعتراض  یاسالم میرژ

تا  ختیرا بدار آو دیکند نو ایوداع با خانواده را مه نیآنکه امکان آخر یب ،یو جهان بوجود آورد با سرعت و بطور ناگهان رانیا

خفه شود دینو یصدا ! 

  

 انیو شرط همه زندان دیقیب یآزاد یبرا ،یبا خانواده افکار یضمن اعالم همدرد ست،یچپ و کمون یروهاین یهمکار یشورا

و  یافکار دینو شرمانهیو عامالن قتل ب محاکمه و مجازات آمران ،یدولت افتهیسازمان تیلغو مجازات اعدام بعنوان جنا ،یاسیس

 یمردم کارگر و زحمتکش و اردو ست،یچپ و کمون یروهاین یهمکار یشورا. کند یممبارزه  ریچهاردهه اخ یاسیس یتهایجنا

نجات جان . خواندیفرام یاسالم تکاریاعدام و حکومت جنا هیرا در داخل و خارج کشور به گسترش اعتراض عل خواهیآزاد

و  یگسترش اعتراض توده ا اتنها ب ،یاعدام و توحش اسالم نیماش دنیمنتظر اعدام، متوقف کردن و درهم کوب انیزندان

میکن یم کسرهیو کارشان را  میزیخ یآبانماه ادامه دارد، دگرباره برم. ممکن است یاعتصابات کارگر ! 

 

یاسالم یجمهور یدار هیسرما میباد رژ سرنگون ! 

سمیالیباد سوس زنده ،یباد آزاد زنده ! 

 



۷۲۷۲سپتامبر  ۷۹۳۳،۷۹ وریشهر ۷۹  

 

 انیسازمان راه کارگر، سازمان فدائ ست،یحکمت - یکارگر ستیحزب کمون ران،یا ستیحزب کمون ست،یکمون انیاتحاد فدائ: امضا

تیو هسته اقل( تیاقل) . 


