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  توفان-حزب کار ايران

 ٢٠١٢ نومبر ١٢

 

 پيرامون جانباختن ستاربھشتی) توفان(اطالعيه حزب کارايران

   رژيم جنايتکارجمھوری اسالميست"ستار بھشتی"ول مرگ ؤمس
زير " ھای اجتماعی وبالگ نويس جوان و از فعاالن شبکه" ساله ٣۵ گزارشات منتشره ، ستار بھشتی کارگر قطب

  در ]عقرب[ آبان١۶شنبه  مادر ستار بھشتی روز سه. موران امنيتی رژيم جانباخته استأ مۀشکنجه ھای بربرمنشان

موران به أفردا صبح پس از ھماھنگی با ماز ما خواسته اند «: اظھارداشت" نيوز سحام"مصاحبه ای با  سايت 

تا امروز ھيچ خبری از وی «: عموی ستار حسينی نيز گفته است". کھريزک مراجعه کنيم و جنازه را تحويل بگيريم

گويند که ستار فوت کرده و به مادر و خواھر وی  اند و به وی می که امروز دامادمان را احضار کرده تا اين. نداشتيم

  ».ھنگامی که علت فوت را جويا شديم به ما گفتند خفه شويد و به شما ربطی ندارد. اطالع دھيد

ی، نگذاريد به سرنوشت پرونده ئنويس حين بازجو درگذشت يک وبالگ"نيز در گزارشی با عنوان " بازتاب"سايت 

ر عوامل دخيل در بار اين جوان که احتماال به دليل قصور يا تقصي سفأنوشته است، درگذشت ت" کھريزک تبديل شود

 وی صورت گرفته است، يادآور خاطرات تلخی نظير مرگ زھرا کاظمی در زندان اوين، مرگ زھرا بنی ۀپروند

 قطعی نرسيده ۀ کھريزک است که تا کنون، ھيچ يک به نتيجۀيعقوب، پزشکی در ھمدان، مرگ ھاله سحابی و پروند

 ."است

ی از آنجا که بنا بر ماھيتش نمی تواند به خواستھای دمکراتيک رژيم سرمايه داری فاشيستی مذھبی جمھوری اسالم

 گسترش اين مبارزات ھراسناک است به اين جھت ۀو حقوق عموم مردم و نيروھای سياسی پاسخ دھد و از دامن

انداختن و شکنجه و قتل و يا تعھدات سنگين کند تا با اعمال خشونت، با سرکوب و به زندان  تالش مذبوحانه می

که ظلم و زور، تبعيضات، فساد، فقر و بی  ليکن تا زمانی. عمل آورده  از تداوم مبارزه ممانعت ب،مالی ازآنھا

 بروز و رشد اين جنبشھا و اعتراضات ۀدرجامعه حاکم است زمين.... عدالتی و سرکوب و اختناق وبربريت 

قتل ستار بھشتی و .  قرون وسطائی را توان مقابله با آن نخواھد بودۀ رژيم لرزان و پوسيدنيزاجتناب ناپذير است و

بگير وببندھای سياسی که درايران جريان دارد آخرين دست و پازدنھای رژيمی است که دربحران عميق سياسی و 

ی که تحمل حداقل فعاليتھای رژيم.  روشنی برای بقای خود نمی بيندۀسر می برد وھيچ آينده اقتصادی و اجتماعی ب

شدت می ھراسد و به سرکوب آنھا ه  اجتماع  بۀاجتماعی و مدنی  آرام  مردم را ندارد و از حضور مردم در صحن
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جمھوری جنايتکار اسالمی که از مردمش بيش از  .می پردازد، به آخر خط رسيده و محکوم به فروپاشی است

ضمن ) توفان(حزب کارايران .مپرياليسم و صھيونيسم فرو خواھد رفتاجانب می ترسد دير يا زود درسته درکام ا

رژيم جمھوری اسالمی را ...کا ودفاع قاطع ازحقوق دمکراتيک و آزاديھای سياسی و اجتماعی و احزاب وسندي

 نيروھای مترقی و مردمی ۀما ازھم. کند شدت آن را محکوم میه ول و مسبب مرگ ستار بھشتی  می داند و بؤمس

زمانھا و تشکالت بين المللی مترقی می خواھيم به جمھوری اسالمی اعتراض کنند واين عمل ضد انسانی و و سا

  .بربرمنشانه را محکوم نمايند

  !دست مردم ايرانه سرنگون باد رژيم سرمايه داری جھموری اسالمی ب

  !آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی

  !زنده باد آزادی وسوسياليسم

  )توفان(حزب کارايران 

   خورشيدی١٣٩١ھيجده آبان ماه 

www.toufan.org  

 

 

 

 


