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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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 Human rights بشر حقوق

  
 )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۵ اکتوبر ١٢

 اعالميه

  ان مسبب آن استخفاجعه ای که رژيم فاشيستی اردو

  

، سنديکای کارگران خدمات اجتماعی ، انجمن معماران بر به دعوت سنديکای کارگران انقالبی و اکت١٠امروز شنبه 

 آنکارا در" صلح برای دموکراسی"ی مسالمت آميزی تحت عنوان ئه و انجمن پزشکان ترکيه، راھپيماومھندسين ترکي

 بمب در صف حزب کارترکيه و حزب دمکراتيک خلقھا منفجر ٢ی تازه آغاز شده بود که ئاين راھپيما. برگذار شد 

 . گرديد

تصاوير منتشره . شوند ترين حمالت در خاک ترکيه محسوب می طبق گزارش رويتر، انفجارھای روز شنبه مرگبار 

ھای به   نشان دھنده تعداد زيادی اجساد و ھمچنين پرچم،ھای اجتماعی از اين حادثه ھای تلويزيونی و شبکه توسط شبکه

. نده انفر مجروح شد۴٠٠ نفر کشته و ١٠٠ تا کنون بيش از طبق اخبار رسيده ازترکيه .جای مانده از اين تجمع است

يس ئ سران دولت ورۀ و محاکمءان را مسبب اين فاجعه اعالم داشت وخواھان استعفاخحزب کار ترکيه دولت اردو

اعتصاب بر را و اکت١٣و ١٢سنديکاھای کارگری نيز با انتشار اعالميه ای روزھای . ان گرديدخجمھور ترکيه، اردو

  .نفر از جانباختگان اين عمليات تروريستی از اعضای حزب کار ترکيه اند١۵تا کنون  .عمومی اعالم کردند

ن ضد ارتجاعی و ضد امپرياليستی ترکيه ا مبارزۀضمن ھمبستگی با رفقای حزب کارترکيه وھم) توفان(حزب کارايران

ان اين خِآن را توطئه ای از طرف رژيم تروريستی اردو د وکن محکوم میً اين عمليات تروريستی وبربرمنشانه را شديدا

ويژه ه ھمدست جريان منحط وآدمخوار داعش عليه نيروھای آزاديخواه و دمکرات و ب مريکا وانوکر امپرياليسم 

  .کند کمونيستھای ترکيه ارزيابی می

  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١۵بر و اکت١٠
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org.toufan.www  

 

   : تن از جانباختگان حزب کارترکيه١۵اسامی 

١- Metin Kürklü-Merzifon ilçe başkanı  

٢- Şebnem Yurtman -Mersin il...  

yöneticisi  

٣- Ali Deniz Uzatmaz-Mersin  

۴- Elif Kanlıoğlu-Mersin  

۵- Gökmen Dalmaç-İstanbul  

۶- Osman Bozacı- Rize  

٧- Gökhan Akman -Uşak  

٨- Mesut Mak –İzmir  

٩- Korkmaz Tedik - EMEP GYK üyesi  

١٠- Dilan Sarıkaya  

١١- Ercan Adsız  

١٢- Hakan Dursun  

١٣- Emine Ercan  

١۴- Canberk Bakış  

١۵- Gökhan Gokboru 

 

 


