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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۵ جوالی ٠۵

  سوگ مبارز   پيگير خسرو شاکری زنددر 

  

ت ا  سابق  أب دبيران  از  شاکری زند  خسرو  قای  آ پيگير  و  سرسخت  مبارز  درگذشت  خبر  از  سف 

يرانی ا دانشجويان  و  محصلين  جھانی  ملی(کنفدراسيون  تحاديه  شديم) ا خبر  ا  شاکری . ب خسرو 

عرص در  پيگير  نسانی  ا و  کوش  سخت  و  سرسخت  و ۀمبارزی  آزادی  استقرار  به خاطر  مبارزه   

بود يران  ا در  بشر  حقوق  تحقق  و    .دموکراسی 

ن پژوھشگرا و  پرتالش  زندگی  طی  در  وی  بۀ  خود  بداه  است رژيم  دو  ضد  خودکام  و  و ۀدی  سلطنتی   

مس دوره  دو    در    و    کرد    مبارزه  پذير  ا ن خستگی  و  مستمر  طور  به  دبيری ؤاسالمی  وليت 

داشت عھده   به  نيز     را  يرانی  ا دانشجويان  و    محصلين  جھانی  ثار  . کنفدراسيون  وی آ از  

برجای   ايران   تاريخ  به  نسبت   نگرشش  نوع  در  فراوانی   نظری  و  استتاريخی   ده   ن   .ما

ايران کار  حزب  مبارز) توفان(  برای  ضايعه ای    را    وی   کسب ۀدرگذشت    ه  را در  يران  ا مردم    

ند دا می  بشر    حقوق  استقرار  و    دموکراسی   مثبتی . آزادی،    نقش  وی  بزرگ    فعاليت  آخرين 

بر جھانی  کنفدراسيون  گذاری  يه  ا پ سالگشت  پنجاھمين  ادمان  ي در    وی    از بود   که    تجليل   ای 

و  تدارک  در  و  کرد  فاء  ي ا کشور  از  خارج  در  يرانی  ا دانشجوی  نان  جوا نسل  يک  مبارزات 

م مراسم شرکت  داشتؤبرگزاری اين  را . ثر  جھانی  کنفدراسيون  تاريخ  پرثمر  فعاليت  اين  در  وی 

زد رقم  ديگر  منظر  از  زنده  و  د. بالواسطه  نوا خا به  را  مبارز  اين  درگذشت  ما  به ۀحزب  و  وی   

گويدۀمھ می  تسليت  يران  ا در  بشر  حقوق  تحقق  و  دموکراسی  و  آزادی  ه  را مبارزان  ند .   ن ما وی  اد  ي

استۀھم ثبت  ايران  تاريخ  دفتر  در  مبارزان   .  
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