
رانی خلق ایی فدایکهای ، ارگان چرییام فدايپ: به نقل از 
١٣٩٦ن ماه ی ، فرورد٢١٤شماره 

 
 

 ۀ برجستیکادرها از یکی، یار سنجریق خشاي خلق رفیک فدائی چرۀ باد خاطریگرام

م ی دالورانه با مزدوران رژی در مصاف١٣٥٤ن سال ی که در فرورد سازمانینظام-یاسيس

!سفاک شاه جان باخت

  

 
  
 با ی نوجوانیها  خلق بود که از سالی فدائیکهای برجسته سازمان چری از کادرهایکی یر سنجرایق خشايرف

، دعوت مردم به ی در مورد مرگ تختیشرکت در مبارزات برجسته دهه چهل از جمله شرکت در تظاهرات اعتراض

 در تظاهرات وارها، شرکت فعالی دی رویسیط اتوبوس ها با شعار نويتظاهرات به مناسبت گران شدن بل

 فعاالنه ید، در جنبش انقالبی گردی شدن وی مسلحانه که منجر به زندانی در دفاع از جنبش انقالبیدانشجوئ

ان خون و يها مبارزه در م  سالیوست و در طي به سازمان پ١٣٥١ از زندان در سال یاو بعد از آزاد. حضور داشت

ش در رشد و ی هایر گذاريار عالوه بر همه تأثیق خشايرف. ل شدی برجسته تبدی نظام-یاسيک کادر سیآتش به 

، یزدیات مهم سازمان از جمله در اعدام فاتخ يل دهه پنجاه در چند عملیدر اوا،  خلق ی فدائیکهای چریاعتال

ن يت را به گلوله بستند و همچنيکارگران جهان چ، م شاه ی که به درخواست او مأموران رژیه دار زالو صفتیسرما

ت او ي و قابلی باکیشجاعت و ب.  داشتیک طبع شرکت فعال و مؤثري نی نقیم شکنجه گر معروف علدر اعدا

 ی که می راه مبارزه ایرش به درستیمان خدشه ناپذی و ایاسي سیک طرف و آگاهیاز ،  بدون خطا یراندازيدر ت

 او در سازمان عرصه یت هايغا که قابلیدر.  برجسته ساخته بودینظام-یاسيک کادر سیار یمود از خشايپ

ت سه عضو يم و تربي که عهده دار تعلی در حال١٣٥٤ن سال ی فرورد٢٣ در یافت و وي رشد و اعتال نی برایشتريب

ها دست  گاه آنی به پای علنیب رفقاي که ساواک با تعقیطیوسته به سازمان شده بود و در شراي تازه پیعلن

 و محمود یدي منصور فرشی علنیدو تن از آن رفقا. ديشهادت رسس به ي شجاعانه با پلیريک درگیافته بود در ی

ام بهمن در يپس از ق. دنديانه ساواک به شهادت رسي وحشیر شکنجه هایر شده و در زي بودند که دستگینماز

ر ی نامبرده در زی به قتل دو فدائیب داده شده بود وي از شکنجه گران ساواک ترتیکی، ی تهرانی که برایدادگاه

.ه اعتراف کردشکنج

  

! و راهش پر رهرو بادی گرامیار سنجریخشاق يرف ادی


