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شهريور  ۷۱شنبه زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی صبح روز : خبربس کوتاه و درد ناک بود

گان موشکی نیروی هوافضای سپاه با مشارکت يگان پهپادی چنین ي هم. اعدام شدند ۸۱۷۸سپتامبر  ۸برابر با  ۷۹۳۱

، در يک عملیات انهدامی، محل استقرار و جلسه سران دو حزب دموکرات روز شنبه در همان نیروی زمینی سپاه، 

 .ندمورد هدف قرار دادها را با موشک  های آن کردستان ايران و مرکز آموزش پیشمرگه

 

مريوان  .خشمگین شدند ،سیاسی ستم ستیز درغم ازدست دادن سه مبارز مبارزکردستان بارديگرمردم  امروز

زخم ، درفاصله چند روز اينک و. دست داده است  از زندگی را زيست و ياور، يارطبیعت چندروزيست که چهار

لقمان مرادی بعدازده  وزانیار ، يعنی رنج وزحمت ديار از امروزمهمان ديگر .وردسربرآپیکرراست قامتش  ديگربر

برای دفاع ازجرمی  ،بدون برخورداری ازشرايط وفضای مناسب حقوقی وانسانی  ،زجر وعذاب  ،سال شکنجه 

همراه با رامین حسین پناهی فقط به خاطر (ن نداشتندکه هیچ مداخله ای درآ واعالم کردندکه بارها گفتند ) ابیصانت

؛ با بدرقه ی امواج زريبار جوانان جانباخته ومبارز.ويخته شدندآ چوبه داربه ، ستم ودگرانديشی،مخالفت با ظلم 

مردم .رام گرفتندهمراهانش اين فرزندان برومند کردستان آ وباجور شريف  کنار يه شاه بلوط بربلندای شهردرزيرسا

وابید تاظلم هست مبارزه رفقا ارام به خ :که پیمان تمديد برای وداع و خشمگین  ازاستبداد فاشیست حاکم ،چشم به راه

نابرابری  نابودی هرگونه ستم و برای ادامه مبارزه تا مصمم تر و ماده استقبال ازجان باخته گان آ .ادامه دارد

اينک کردستان با گامهای استوار وقدی افراشته مشق مبارزه علیه هرگونه ستم ونابرابری را درپیوندبا جنبش .هستند

پیشروان کارگری درهمبستگی طبقاتی سراسری برای ايجاد تشکالت  فعاالن و .کردطبقاتی سراسری تحرير خواهد 

به عنوان نهاد های همبستگی با جنبش  مانیز.نوين جنبش ستم ستیزی را رقم زده اند فاز ،توده ای مستقل کارگری و

 خانواده جانباخته گان و برای .می دانیم متاثرخود را  و غم جانباختن مبارزانتان شريک در، کارگری وطبقاتی ايران

یگیری راه آنان ، درعرصه مبارزه پدر امر  پايداری بلکه استقامت و، متانت  مردم مبارز کردستان نه صبر و

ايران  ما درمبارزه  علیه حاکمیت فاشیست سرمايه داری. را خواستاريم باهارترين رژيم فاشیست انسان ستیز قرن

به  پیام ما. ادامه خواهیم داد مبارزه را شما کنار نابرابری در ونه ستم وبرای نابودی هرگ هم سرنوشت همگام و

نفرت به  با خشم و عزيزان جانباخته را و ماتم اندوه، غم  و ازع  ته گان ومردم کردستان اين است کهخانواده جانباخ



اين .نمايش بگذاريدبه ، خود سازمان يابی مستقل  وحدت و برای حاکم شدن برسرنوشت خويش در،  بردگی مزدی

 را سرجنبش ستم ستیز خشم خود ،که حکومت فاشیست اسالمی سرمايه داری نخواهد بود آخرين بار و اولین بار

و در  اينک درماه شهريور. می ريزد ايران فرو ريخته وجای جای  در ديگرجنبشهای اجتماعی پیشرو کردستان و

به دست جالدان حکومت اسالمی قرار  شی انسانهای مبارزنسل ک، در سی ساله گی  ۷۱سالگرد خونین تابستان 

رژيم ضد انسانی  .نابرابری بود مبارزه با هرگونه تبعیض و و برابری، زادیآ انسانهای که جرمشان دفاع از .داريم

 از اعدام و، انسان گرايشان افکار به خاطررا  آزاديخواهسه انسان مبارز ، درست درهمین ايام  و بارديگر اسالمی

 .نمودساقط و هستی زندگی 

، فاسد،مجموعه ای جناح دسته و باهر،  لعابو  اين رژيم باهر رنگ؛ همچنانکه خود می دانید:مردم مبارز کردستان

از کلیت اين نظام  گذار،  ها به تمام اين مصیبت بردن تنها راه پايان .هستند ُکشانسان  ستمگر و، غارت گر 

 با تکیه بر نشويم بايد گرفتارباره ديگر  ستمگر فاشیست و، دام غارتگر که دوباره دربرای اين.مستبد است فاشیست و

 همگام با کارگران وستمديده گان کردستان . مبارزه کنیم برای خود سازمان يابی تالش و توان طبقاتی خود نیرو و

رشد  تنها با .برافراشته اند پرچم مبارزه علیه هرگونه ستم ونابرابری را، هم سرنوشتان خود درسراسرايران

 .درنده خويی وغارت گری جمهوری اسالمی را گرفت می توان جلو، وشکوفايی يک جنبش عظیم توده ای 

 .درکنارهم برای اين امرمهم متحد ومتشکل شويم

فعاالن نهاد های همبستگی  در جای جای جهان در هم آوايی با اعالم اعتصاب عمومی در کرستان ، عزم خود را 

 . ه اعالم می دارندزاين مبار دبرای پیشبر

 .پیش به سوی ايجاد تشکالت مستقل کارگری وتوده ای

 !د رژيم سرمايه داری اسالمی ايرانسرنگون با

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 
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