
 
 
 
 

)راه کارگر(اعالميه کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران   
 
 

!کنيم یسرکوب و حشيانه تظاهرات و اعتراضات مردم سنندج را محکوم م  
 
مردم مبارز سنندج ديروز در ادامه تظاهرات مردم مهاباد، سردشت، پيرانشهر، اشنويه، 

با همبستگی خود ظاهرات گسترده  ديواندره و بانه به خيابانها آمده و و با انجام ت
نيروهای . اعتراضات مشابه مردم، در ساير شهرهای کردستان را به نمايش نهادند
بر اساس . سرکوبگر رژيم اسالمی طبق معمول اقدام به سرکوب تظاهرکنندگان کردند

 نفر از مردم مبارز سنندج در نتيجه شليلک ها شش ی برخی از گزارشات در اين درگير
 و تعداد بسياری زيادی ه جان باخت، توسظ نيروهای سرکوبگر رژيم اسالمیگلوله

!دستگير شده اند  
که در اعتراض به قتل وحشيانه جوان ای مردم در شهرهای کردستان  تظاهرات زنجيره

 قادری در مهاباد شروع و همچنان ادامه دارد نشان داده است که رژيم مبارز شوانه
کشی زده و انتظار  يست بی سروصدا دست به جنايت و آدمجمهوری اسالمی ديگر قادر ن

. داشته باشد که قربانيان سرکوب دست بر روی دست بگذارند  
اهرات ای مردم کردستان ايران و تظ  تظاهرات زنجيره ازما ضمن اعالم پشتيبانی قاطع

 جمهوری اسالمی را به شدت محکوم اخير مردم شهر سنندج اقدامات سرکوبگرانه رژيم
رده و خواهان آزادی فوری و بی قيدوشرط کليه دستگيرشدگان در تظاهرات سنندج و ک

.ساير شهرهای کردستان هستيم  
خواهيم  ما از مردم آزاده ايران و به ِويژه کارگران و زحمتکشان مناطق ديگر ايران می

که بهر وسيله ممکن و موثر از اعتراضات مردم کردستان حمايت کرده و از طريق 
 اراده رژيم را در سرکوب اعتراضات مردمی فلج ،سراسری کردن موج اعتراضات

. سازند  
  گستردهخواهيم که با بازتاب  المللی مدافع آزادی می بينما از همه نهادها و سازمانهای 

 فوری  قطع ان، فقهای حاکم بر ايران را برایجنايات جمهوری اسالمی در کردست
. هر چه بيشتر تحت فشار قرار دهند،ها سرکوب  

 
!سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی !               پرتوان باد جنبش مردم کردستان  

 
!زنده باد سوسياليسم!                                      ادیزنده باد آز  

 
  ٢٠٠۵ اوت ٢ – ١٣٨۴ مرداد ١١سه شنبه 

  
  



  

  

 



  

  



  

  

   

  سنندجعکسهايی از تظاهرات 
 امير از آلمان

 
 

 
 

   
 
 


