
 

 پيام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران: به نقل از 

  ١٣٩۶ ماه  خرداد ،٢١۶شماره 

. اعدام سعيد برای جمهوری اسالمی ،  اعالم يورش سراسری و سيستماتيک این رژیم به مبارزات مردم نيز بود"...
آماج حمالت خود قرار داده بود ، حال رژيمی که از روز اول به قدرت رسيدنش گام به گام دستاوردهای قيام توده ها را 

خود را در وضعيتی می ديد که که به همگان اعالم کند که ديگر هيچ صدای مخالفی را تحمل نخواهد کرد و هر اعتراضی 
 ،  این ٦٠ خرداد ماه سال ٣١در حقيقت ، جمهوری اسالمی با اعدام سعيد سلطانپور در . را با گلوله پاسخ خواهد داد

را در سطح جامعه پخش نمود که دوره هرج و مرج دوران انقالب ، که برخی ساده انديشانه آن را با شرايط پيام روشن 
برگرفته از سخنرانی رفيق فریبرز سنجری  که به مناسبت (     ..."دمکراتيک اشتباه گرفته بودند ،  پايان يافته است

 .) در شهر گوتنبرگ سوئد ایراد شده است١٣٨٩د  خردا٢٢در تاريخ ر ، سالگرد جان باختن رفيق سعيد سلطانپو

، شاعر کارگران و  ، شاعر انقالب ، شاعر فدایی عزیز سعيد سلطانپوررفيق به یاد 
        اعدام وحشيانه اش توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی در سالگرد ،زحمتکشان 

١٣٦٠ ُخرداد ٣١در 

  "هوای در هم شبگير" : سعيد سلطانپور
  

  در هوای در هم شبگير
 چيست این سلول

 چيست این دیوارهای پست بی روزن
 جز برای یک دو روزی بيش

 پایداری های لرزان در مسير سيل
 سيل بنيان کن

 خنده ام می گيرد از تزویر نامردان
 :جاری ست ، به گلزاران جان گریه ام خاموش وار اما

 گرچه دیهيم شب آلوده ست با خون رفيقانم
 ن تازه ی من نيزو به خو

 دیو مردم آزاری –جنده 
 قحبه ی پير تبه کاری

 ، قلعه کشتار در کميته
 همچنان سرگرم خونخواری ست

 ليک می دانم
 :و چو توفان های سهم انگيز می خوانم

 ها پا ، دست ها ای به باغ خون نشسته
 ی ای چشمان خون پاال...آ

 در هوای در هم شبگير
 قپشت سنگرهای سرخ سازمان عش

 پشت ابر شعله و باروت
 با صداهائی که می خواند خروس خشم

 روی بام های خانه ی مردم
 این شب فرتوت ، پشت این شب

 صبح مردم
 صبح بيداری ست

 


