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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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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کارايران 

  ٢٠١٧ اگست ٢٨
  

  در خطر است"حما ھمامی"جان رفيق 

 

  

 حما ھمامی را حذف طبق اخبار رسيده از سوی رفقای حزب کارگران تونس، دولت تونس تيم محافظان امنيتی رفيق

 .کرده است

 انتخابات جۀاست، که در نتي) POT( خلق تونس و ھمچنين رھبر حزب کارگران تونسۀرفيق حما ھمامی سخنگوی جبھ

. وی شخصيتی شناخته شده و محبوب بين زحمتکشان و جوانان تونسی است.  سوم قرار گرفتۀرياست جمھوری در رد

که او بارھا از جانب دستياران  ی را حذف کنند، تصميمی سياسی است، چه ايناين تصميم که تيم محافظان امنيتی و

 خلق ۀ از پايه گذاران و سخنگويان جبھمحمد ابراھيمی و کری بالعيدشقبل از وی . امپرياليسم به مرگ تھديد شده است

 به امروز ھيچ اقدام جدی از برای دستگيری قاتالن آنھا تا. اند اسالمی به قتل رسيده–از جانب ھمين نيروھای فاشيستی

حزب کارگران تونس به رھبری رفيق حما ھمامی نقش عظيمی در انقالب . جانب دولت تونس صورت نگرفته است

گيرد   خلق و رفيق حما ھمامی با چنين نيتی صورت میۀھرگونه حمله به جبھ.  کرده استأدموکراتيک مردم تونس ايف

  .د انقالبی و امپرياليستی گردانندکه وی را ھدفی آشکار برای نيروھای ض

ھمسر وی خانم راضيه . اند تمامی نيروھای دموکراتيک و مردمی تونس خواھان امنيت جانی برای رفيق حما ھمامی

وی خواھان .  در اعتصاب غذا به سر می برد٢٠١٧ جوالی ماھ١١نصراوی، وکيل مدافع و فعال حقوق بشر از تاريخ 

  .حفاظت جان حما ھمامی است

ت با گس مالقاتی با رئيس جمھور تونس و در تاريخ ھشتم ا٢٠١٧ت گست نمايندگی حقوق بشر که در اول ماه اأيک ھي

 تونس برای حفظ جان حما ھمامی و پايان موفقيت آميز اعتصابات غذای راضيه نصراوی داشت، ۀوزير امور داخل
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. وليت ھرگونه حمله به جان حما ھمامی و ھمسر وی را به عھده خواھد داشتؤبدون نتيجه مانده است، دولت تونس مس

ما از تمام نيروھای انقالبی، پيشرو و سازمانھای دموکراتيک می طلبيم، که برای حفظ جان حما ھمامی و ھمسر وی 

  .خانم راضيه نصراوی به دفاع برخيزند

  

  !زنده باد ھمبستگی بين المللی

  !يسممرگ بر ارتجاع وامپريال

)توفان(حزب کارايران  

٢٠١٧اوت   

**** 

   اعتراضی خود را به آدرس ھای سفارتخانه ھای تونس در خارج از جمله به آدرسھای زيرۀخواھشمنديم که نوشت

  :ارسال داريد

 

:لمانا  

Tunesien Botschaft Berlin 

Lindenallee 16 

١٤٠٥٠ Berlin 

Deutschland 

Telefon: 030 – 364107-0 

Fax: 030  – ٣٠٨٢٠٦٨٣  

at.berlin@tunesien.tn 

:فرانسه  

l'Ambassade du Tunisie 

٢٥ , Rue Barbet de Jouy 

٧٥٠٠٧ Paris 

Frankreich 

Telefon: LOKALE: (01) 4555.9598 

Fax: LOKALE ) :٤٥٥٦.٠٢) ٠١  

atn.paris@wanadoo.fr 

:سوئد  

Tunisiens ambassad i Stockholm 

Narvavägen 32 

١١٥٢٢ Stockholm 

Schweden 
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Telefon: LOKALE: (08) 5458.5520 

Fax: LOKALE ) :٦٦٢.١٩٧٥) ٠٨  

at.stockholm@swipnet.se 

 

:ھلند  

Gentsestraat  ٩٨  

٢٥٨٧ HX Den Haag 

Niederlande 

Telefon: LOKALE: (070) 351.2251 

Fax: LOKALE ) :٣٥١.٤٣٢٣) ٠٧٠  

ambassadetunisie@wanadoo.nl 

:فنالند  

Las Embajadas del Mundo 

Liisankatu 14 B 31 

٠٠١٧٠ Helsinki 

Finnland 

Telefon: LOKALE: (09) 6803.9614 

Fax: LOKALE ) :٦٨٠٣.٩٦١٠) ٠٩  

at.helsinki@kolumbus.fi 

 اتريش

Tunesien Botschaft Wien 

DIRECCIÓN 187, Sieveringerstrasse 

١١٩٠ Wien) Viena( 

Austria 

TELÉFONO LOCAL: (01) 440.2144 

FAX LOCAL: (01  (٥٨١.٥٥٩٢  

EMAIL at.vienne@aon.at 

 بريتانيا

Embassy of Tunisia in London  

٢٩ , Princes Gate 

London SW7 1QG 

United Kingdom 

PHONE LOCAL: (020) 7584.8117 
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FAX LOCAL: (020) 7584.3205 

EMAIL London@tunisianembassy.co.uk 

 

 

 


