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ا افكنانندی دل به دروینان"  ...

 آه بامرگ هماره زنده از آن سپس

  "...سته بودندیو همواره بدان نام آه ز

 )احمد شاملو(

   

ر ماه ي ت٨ک سو در ی از .خ ســازمان مــا از برجستگی خاصی برخـوردار مـی باشـدی مــاه در تــارــريهــشتم ت

گاه های سـازمان در مهرآبـاد یکی از پایسم شـاه به يالیم وابسته به امپریـورش مزدوران رژی بـا ١٣۵۵سـال 

ق ضربه ای جبران یـن طریو بـه ادند يگر به شهادت رسیق ديرف ٨ت سازمان بـه همـراه یجنوبی رفقای مرکز

ــم ســرکوبگر جمهــوری ی رژ۶٠ـر مــاه ســال يگر در هشتم تیر بـه سـازمان ما وارد شد، و از سوی دیناپـذ

ز دهقانی چهره ينوروز قاسـمی، تنگـستانی و مـادر انقالبـی روح انگ حا،ياسالمی با اعدام رفقا مهدی مس

 ۵۵ر سال ي ت٨در  .  ش گذاشتیـشتری در مقابـل توده ها به نمايا وضوح هر چه بگر و بیددمنشانه خـود را بـار د

کهای ین حقنواز به همراه چريثربـی و محمد حسیمحمد رضـا  د اشرف،يعنی رفقا حمیـت سـازمان یرفقای مرکز

سگر ع ق مهربانی،یغالمرضا ال نی،يجاری، فاطمـه حـسيوسف قـانع خشک بی فدائی خلق رفقا طاهره خرم،

غالمعلی خـــراط پـــور در نبـــردی  محمـــــــد مهـــــــدی فوقـــانی، ـــــــری،یعلـی اکبـــــــر وز نی ابرده،يحس

 نـه و نفـرت خود به دشـمن ويدند و بـا نثـار خونـشان کين فــشنگ بــا دشــمن جنگیقهرمانانــه و تــا آخــر

ر ي ت٨ن سنت گذاری انقالبی بود که در يبـا توجـه بـه چن. اسـتواری و اسـتقامت تـا به آخر را به توده ها آموختند

چنـان جـسارتی پـا در صــحنه اعــدام  ز بـا آنیها در زندان تبر هــای آن  ادامــه دهنــدگان راه و آرمان۶٠ســال 



وار های یشان د یاد زدند که صدایم جمهـوری اسـالمی را فری رژچنــان ضرورت نابودی خــود گذاشــتند و آن

کتـاتوری شـاه بـا ی د۵۵ـر مـاه سـال ي ت٨در  . ده می شوديها شـن د و هنوز هم در گوشیزنـدان را در نورد

ان یسر داد اما چند سال بعد همگان در جر" کها نابود شدندیچر"ــاد یــد اشــرف فريــر حميــق کبيشــهادت رف

 پـــس از   .کهـــای فــدائی خلــق را شــاهد بودنــدیچر ع مردمـــی ازيام بهمن نفوذ تـوده ای و اقبـــال وســـيق

نه می ي دهــه از آن مــی گــذرد، همگان به عسهش از يـز کـه امــروز بــي ن۶٠ـر سـال ي ت٨شـهادت رفقـا، در 

 ،ه داری وابـسته حـاکمیـق نابودی نظام سرمایجز از طر، می ـق سرنگونی جمهوری اسالینند که جـز از طريب

ری از يگ يم بــا درسدر ســـالگرد شـــهادت رفقـــای فرامـــوش نــشدنی خــود بکوشــ . امکان رهائی وجود ندارد

 های هر چه گام، هـا  های انقالبی آن د بر راه و آرمانيبا تاک، ها  ی نظـری و عملـی آنها  ها و آموزشیجانباز

و  ـــن داریــسم جمهــوری اســـالمی برداشـــته و ايالیــم وابــسته بــه امپریبلند تری در جهت نـابودی رژ

 .میخ بسپاریشان به زبالـه دان تـار ستيالیه داران و اربابان امپریدســـته ددمنش را به همراه همه سرما
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