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نژاد یاسکندر صادق قیرف یگرام ادیبه   
خلق یفدائ یکهایسوم خرداد چر یشهدا گرید و !      

 
 

 
 
 یرو/ بلندت را سرخ و یآواز ها/ یات خواند یو با جنجره دوست داشتن/ یتر برخاست رومندین زیاز مرگ ن"

و / یگشت یخلق م یتو در دل ها!/ ... برپا ستمکشان!/ برپا گرسنگان! برپا برهنگان:/ "فالت خفته دربند

سه / سوخت یم دیو ام جانیهدر  هنتیو خاک م/ پر شور/ سرخ و بلندت را یآواز ها/ یخواند یهمچنان م

به شهادت / گلوله خود نیچرا که تو با آخر/ افتندیآن ها تنها جنازه ات را  کیل/ سه هزار چتر باز/ هزار رنجر

 ..دندیترس یچقدر م/ .../ یبود دهیرس

 

دانست در مبارزه  یآگاه و مصمم بود که م یول دهیاز تبار کارگران رنجد یقینژاد رف یاسکندر صادق قیرف

او در . دادن ندارد از دست یرا برا شیدست و پا یرهایاز زنج ریبه غ زیچ چیه نینو یایدن کی دنیآفر یبرا

 قیهمراه با رف)جنگل بود  گروهاز سازمان دهندگان  یفاضل یدمحم هاد قیغفور حسن پور و رف قیکنار رف

 .(اشرف دیحم

 

 رهیجز"را نابود کرده و  کهایزدند که چر یشاه نعره م میرژ نیکه مبلغ یطیدر شرا اهکلیس زیاز رستاخ پس

 قیاربابان شاه برقرار خواهد بود، رف یهمچنان برا( رانیاختناق زده او  یبخوان جامعه جهنم" )تیثبات و امن

نمود که  یخلق را فرمانده یفدائ یکهایمسلحانه باشکوه چر یها اتیاز عمل یکینژاد  یاسکندر صادق

 ۸۵۳۱سال  نیفرورد ۸۱که  اتیعمل نیا. نمود فاءیا امعهپر تالطم آن روز ج یدر فضا یانقالب اریبس ینقش



 میدر مقام دادستان رژ ویفرس. بود( دوره شاه یالجورد) ویفرس یه اجرا در آمد همانا اعدام انقالببه مرحل

 ۶۲به اعدام محکوم کرده و حکم او در  یشاهنشاه یها دادگاهیرا در ب اهکلیتن از رزمندگان س ۸۵شاه 

که  ویفرس یمجازات انقالب اتیعمل. به اجرا در آمده بود رانیفرزندان مردم ا نیبهتر نیا ورددر م ۸۵۳۱اسفند 

 اریبس یمبارزات ریدشمنان مردم بود، تأث هیتداوم مبارزه عل دگریبالفاصله بعد از آن اعدام ها صورت گرفت و نو

در . شور و تحرک واداشت هجامعه را ب یبخش ها نیدر جامعه به جا گذاشت تا آنجا که آگاه تر یواالئ

پاسبان به طور عموم از توده ها گرفته شده بود چه برسد به خود  کیبه  یکه جرأت نه گفتن حت یجامعه ا

" مرگت مبارک ویفرس"داه و آن را با شعار " مرگ بر شاه"شعار  یتظاهرات یبا برگزار انیشاه، دانشجو

در  یانقالب یفضا دیدر آن به نوبه خود در تشد شدهمطرح  یانقالب یتظاهرات و شعارها نیا. ختندیدرآم

 ."خلق خسته تکان خورد"نمود و  فاءیجامعه نقش ا

 

 کیچگونه در  ۸۵۳۱سال  بهشتیکه در ارد میآور یم ادینژاد را به  یخلق، اسکندر صادق یفدائ کیچر

شعبه  یوارد بانک مل یکیچر میت کی یمبارزه در نقش رهبر یمال یها نهیهز نیتام یشجاعانه برا اتیعمل

 یاسیبه عنوان مسئول س انیپو زیپرو ریام قیبود که رف اتیعمل نیهم انیدر جر. در قلب تهران شد زنهاوریآ

بر خرابکار بودن مبارزان  یشاه مبن میمسموم رژ غاتیدر بانک در تقابل با تبل یبا سخنران یکیچر میت

در جامعه  دانیجاو یپرداخت و از خود خاطره ا رانیخلق ا ییفدا یکهایچر یآرمان ها حیمسلح، به تشر

 .گذاشت یبر جا انریاختناق زده ا

 

 یریبه درگ ینیقابل تحس تیکه با شجاعت و قاطع زین ستیکارگر کمون نیاسکندر، ا قیشهادت رف نحوه

ترس و وحشت  یدر شکستن فضا یقابل انکار ریشاه پرداخت، نقش غ میمسلحانه با مزدوران مسلح رژ

 .کرد فاءیا -بوده ها را فرا گرفته مسلح اش که تود یروهایشاه و ن میترس و وحشت از رژ -حاکم بر جامعه 

تابناک و درخشنده در کهکشان فروزان  یاز ستاره ها یکینژاد، تاللو درخشان  یاسکندر صادق قیرف

در مقابل دشمنان طبقه اش،  یستیکمون تیبا قاطع یکیماست، چر هنیتحت ستم م یکارگران و خلق ها

و خلق  رگرطبقه کا یگرفته بود در راه رهائ شیپکه در  یراه یبه درست مانیکه با ا یباک یرزمنده ب

 .نکرد غیدر یتالش مبارزات چیاز ه رانیا دهیزحمتکش و ستمد

 

و  یرینذ رویرحمت پ ان،یپو زیپرو ریخلق رفقا ام یفدائ کیسه چر دنیبه خون تپ ادآوریماه هر سال  خرداد

محاصره خانه شان با مقاومت  انیردر ج یرینذ رویو پ انیپو یفدائ قیدو رف. نژاد است یاسکندر صادق

و به  دیشدن خود ناام میتسل زمزدور ساواک را ا یروهایدست بود، ن نیتجربه از ا نیسلحشورانه خود که اول

جامعه آن روزگار را تکان داد و تداوم مبارزه  یرینذ رویو پ انیعمل قهرمانانه رفقا پو نیا. زانو در آوردند

از تهران  یگریاسکندر در همان روز در منطقه د قیرف. داد دینو رانیستم اتحت  یمسلحانه را به توده ها

قهرمانانه با آنها  یریدرگ کی انیشاه قرار گرفت و در جر یتیامن سیلتحت محاصره پ گرید قیهمراه چند رف

 یرهائ یادالور باد که با مبارزات قهرمانانه خود راه را بر قیخلق بر هر سه رف کرانیدرود ب. دیبه شهادت رس

و جامعه  یبه رفاه و آزاد دنیو وابستگانشان و رس سمیالیامپر وغیاز  رانیتحت ستم ا یتوده ها

 .هموار نمودند یستیالیسوس

 


