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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 جون ٠٧
  

زبان انگليسی به احزاب برادر، سازمانھا  و تشکلھای انقالبی و مترقی ه  زير را بۀبياني) توفان(حزب کارايران 

انگليسی به فارسی ترجمه  متن زيراز. و آنھا رابه ھمبستگی با مبارزات مردم ترکيه فراخوانده استارسال داشته 

  .شده است

  

  !زنده باد ھمبستگی بين المللی با مبارزات مردم ترکيه 
عدالت و "ی در ترکيه عليه سياستھای حزب حاکم ئ جاری، جھان شاھد شکل گيری يک جنبش وسيع توده ۀدرھفت

سعی کردند که اخبار " دمکرات"ھرچند رسانه ھای رسمی کشورھای . نمايندگی طيب اردوغان است  به" توسعه

مربوط به اين جنبش به بيرون ازترکيه درز نکند ولی قدرتمندی جنبش و گزارشگری توده ھای مبارز، سکوت 

بر کشور، رشد درھم شکست وتوانست درنده خوئی نيروی سرکوبگر حاکم  خبری رسانه ھای امپرياليستی را

  . نمايش بگذارده ، فراگير شدن ، و خواستھای جنبش را در مقابل مردم جھان بعسري

 ۀرغم تبليغات عوامفريبان علی.  ترکيه دارد ۀسياسی جامع - اخير، ريشه در وضعيت اقتصادیۀجنبش بی سابق

، گرسنگی، و تورم زندگی درترکيه ، فقر، بيکاری" رشد چشمگير اقتصادی"رسانه ھای امپرياليستی در مورد 

 سر میه ط رسمی فقر بخ درصد جامعه زير ٣٠طوری که امروز بيش از ه کند ب  تھديد میعموم مردم را شديداً 

 سرمايه ھای مالی ۀ، خصوصی سازيھا، ھجوم فزايند" عدالت و توسعه" حزب ۀسياستھای نئوليبرالی ده سال. برد

فشار بی سابقه ای برزندگی مادی مردم وارد کرده ...  چپاول وکسب بازارھای پرسودقدرتھای امپرياليستی برای

روابط سياسی  مريکا، عضويت درناتو،ااز طرف ديگر، وابستگی سياسی نظام حاکم برترکيه به امپرياليست . است

رون وسطائی عليه بسيج نيروھای ق  کمک ھای مالی و تدارکاتی وۀبا دولت نژادپرست و جنايتکار اسرائيل، ارائ

کشور سوريه ، سرکوب آزاديھای سياسی ، تحميل قوانين ارتجاعی درجھت اسالميزه کردن جامعه ، محدوديت 

 باروتی تبديل کرده ۀترکيه را به بشک....ھرچه بيشتر سکوالريسم ، دميدن در شيپور احيای امپراتوری عثمانی ، و 

 احداث مرکزتجاری، جرقه ای بودبراين بشکه تا خشم و نفرت و قطع درختان پارک قيزی در استانبول برای بود

  .سراسری مردم ترکيه را عليه وضع موجود و نظام حامی آن منفجر کند

متحد کارگران، زنان، جوانان، نويسندگان وھمه خلقھای ترکيه عليه  و  ازمبارزات پرشور)توفان(حزب کار ايران 

  . خواند ھای مترقی و انقالبی را به ھمبستگی با مردم ترکيه فرامیرژيم ارتجاعی حاکم دفاع کرده وتمامی نيرو
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  !زنده باد ھمبستگی بين مردم ايران و ترکيه عليه ارتجاع و امپرياليسم 

   !نابود باد نظام وابسته به امپرياليسم در ترکيه

  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١٣ ژوئن ۵

org.Toufan.www 

 


