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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ فبروری ٠٨

  

 )توفان(يرانااطالعيه حزب کار

 درمحکوميت ترور نفرت انگيز شکری بلعيد رھبرحزب متحد ميھنی تونس

  

ن سرسخت حکومت تازه به اه آزادی واستقالل و يکی از مخالفبوب و خستگی ناپذير را، مبارز مح"شکری بلعيد"

صبح  ،دخالت امپرياليسم به قدرت رسيد  تقلب و  اسالمی که با توطئه وةدوران رسيده به رھبری حزب النھض

 . درمقابل خانه اش ترورشدبروری ف۶چھارشنبه 

پوشش  رکوبگرانه و حمالت وحشيانه ای است که مدتھاست با حمايت و سلسله اقدامات سۀاين ترور جنايتکارانه ازجمل

چپ و مردمی است ادامه   متشکل از آزاديخواھان ونيروھای دمکرات و ای خلق تونس که جبھهۀدولت حاکم عليه جبھ

 فعال عنوان يکی از اعضای با نفوذ وه حزب مارکسيست لننيست تونس نيز ب ،دراين جبھه حزب کار تونس .دارد

 حزب هللا به ۀاين قبيل توحش وبربريت يادآور انقالب بھمن ايران و تعرض گام به گام نيروھای پس ماند .حضور دارد

 .نيروھای راديکال وسکوالر ومردمی ايران و سرکوب دستآوردھای  انقالب و نيروھای انقالبی می باشد

 وزبونی رژيم ارتجاعی اسالمی حاکم از يک   يک اقدام  رذيالنه وتروريستی  وناشی ازضعف"شکری بلعيد"ترور 

برای محقق   خلق تونس است که ھرروز با گسترش نفوذش درميان مردم محروم و روشنفکران وۀطرف وپيشروی جبھ

 جامعه افکنده ۀساختن اھداف انقالب ملی و دمکراتيک ھراس مرگ دردل کورانديشان ضد بشر حاکم ونيروھای ميرند

سوی تمامی ه  فقط محدود به او نمی گردد بلکه تيری است ب"شکری بلعيد"ازاين رو ترور شوم ضدانسانی  .است

چپ واتحاديه ھای کارگری وزنان و تشکالت الئيک ومترقی جامعه که درخالل دوسال انقالب  ،نيروھای دمکرات

 .ادامه دارد ارتجاع قرار داشته و اين وحشيگريھا ھمچنان ۀتونس مورد تعرض افسارگسيخت

  

شکری "ضمن محکوم کردن اين عمل شنيع وجنايتکارانه وابراز ھمبستگی با خانواده وياران ) توفان(يراناحزب کار

 نيروھای مترقی وانقالبی و چپ را درمحکوميت رژيم ارتجاعی تونس واقدامات ۀ خلق تونس ھمۀ وجبھ"بلعيد

 .جنايتکارانه جاری فرا می خواند

 خلق که برای تعميق انقالب واستقرار نظامی ۀازانقالب تونس ونيروھای متشکل درجبھ) توفان(يراناحزب کار

رزمند حمايت می نمايد وازھيچ کوششی درافشای جنايتکاران رژيم اسالمی تونس که دست دراز  دمکراتيک و ملی می

 . امپرياليسم وبقايای رژيم بن علی است دريغ نخواھد ورزيدۀشد
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 خلق تونس دراعتراض به ترور ۀازفراخوان اعتصاب عمومی اتحاديه ھای کارگری و جبھ) توفان(يراناحزب کار

سسان ؤ تشکيل يک مجلس مدراعتراض به اوضاع ملتھب وناھنجار موجود وانحالل دولت و  و"شکری بلعيد"

  .کند  پشتيبانی می، آحاد مردم تونس استۀدمکراتيک که مورد حمايت ھم

 !زنده باد انقالب تونس

  !رارتجاع وامپرياليسممرگ ب

  !زنده باد ھمبستگی بين المللی

 )توفان(حزب کاريران

 ٢٠١٣ بروری ف٧پنجشنبه 

www.toufan.org 

 

 


