
 

  
   گرامی باد١٣۵٠ اسفند ١١یاد و خاطره به خون خفتگان چریکهای فدائی خلق در 

  
انگذاران سازمان ما، رفقا مسعود احمدزاده و عباس ي اسفند سالگرد اعدام ددمنشانه دو تن از بن١١

 د توکلی وياسداهللا مفتاحی، حم د احمدزاده،ين روز به همراه رفقا مجیگاه ا باشد که در سحرمفتاحی می

ن رفقا یم برای تدارک اعدام ایطی بود که رژین در شرایا. ر بسته شدنديتگر به تيدان چيغالمرضا گلوی در م

اما آن . ها را خواست مردم جا بزند و چهار رفيق دیگر تظاهرات ضد ملی سازمان داده بود تا اعدام آن

خت و مردمی ی صوتی کامال به هم رن بمبی انفجار چندو به موقع  سازمان با تظاهرات با عکس العمل به جا

ش در یدان توپخانه آورده شده بودند به خانه های خود بازگشتند و ساواک شاه در برنامه هايکه به زور به م

عنی یگر یق دي رف۴حالی که روز بعد  تکار شاه دریم جنای بر این اساس رژ .نه کامال شکست خوردين زمیا

گلوله ن مکان به رگبار يان سه پله را در هميم حاجیسوالونی و عبدالکر مهدی ،ان، بهمن اژنگید آريرفقا سع

  . ها را در روزنامه های خود اعالم کند  نکرد اعدام آنتجرابست، ولی حتی 

 

ن تئوری راهنمای سازمان ما و نقش عباس در سازماندهی گروه و سپس تحول يگاه رفيق مسعود در تبیجا

 ۵٠اموری کامًال روشن برای نيروهای دست اندر کار مبارزه در دهه نظامی،  –اسی يک سازمان سیآن به 

ان ين رفقا حرکتی را در جنبش انقالبی مردم ما بنی ا .بودند که نسل جوان امروز هم باید از آن مطلع گردد

  مبارزه، اسلحه٣با  تنها ۴٩خت و گروه کوچکی که در سال يام توده ها در آميگذاشتند که در روند خود با ق

هر چند در آن زمان با تاسف .  ل نمودیانه تبديران و خاورمین سازمان چپ ایخود را آغاز نموده بود را به بزرگتر

ان گذاشته بودند را برای برداشتن گام های بزرگی بسوی يگر نبودند تا سازمانی را که بنیها د آن، و درد 

 افتاده بود که با پشت کردن به نظرات و راه انقالبی  و کار به دست کسانیکنندت یتوده ای شدن هدا

 ۵٧ اسفند سال ٢١ سکان آن سازمان را به دست گرفته بودند، کسانی که مثًال در، چریکهای فدائی خلق 

ده که برای تحکيم پایه های ضد خلقی خود در جامعه شدیدًا يم تازه به قدرت رسیشرمی در مورد رژيبا ب

د به دولت فرصت یاعالم کردند که دولت بازرگان مدافع حقوق و منافع مردم است و بافرصت بود، به نيازمند 

فی با ين اراجين چنيقی بيهمين سخن نشان می داد که چه دره عم !! داد تا از حقوق مردم دفاع کند

 ، واقعيت آن بود که توده ها در همان زمان . اسفند وجود دارد١٢ و ١١هائی مثل شهدای  ستيموضع کمون

 خود با روحيه انقالبی تمام به دفاع از حقوق خویش می پرداختند و دولت ضد خلقی بازرگان درست برای باز

ها می خواست فعًال صبر پيشه  ها از اقدامات انقالبی در راه بهبود زندگی خود، فریبکارانه از آن داشتن آن

  .کنند

راز و نشيبی را طی می کند، اما چه باک که در مسلم است که مبارزه برای رسيدن به پيروزی کامل راه پر ف

این مسير طبقه کارگر و توده های تحت ستم ما از آموزش های مارکسيستی بنيانگذاران چریکهای فدائی 

ها درس های زیادی آموخته اند و با چنين توشه ای راه را تا آخر  خلق و از تجربيات گرانبهای انقالبی آن

  .   خواهند پيمود

  

شرفت انقالب مردم ما يقه پي جان خود را وث۵٠اد و خاطره رفقای گرانقدری که در اسفند سال یاد گرامی ب

 ها ادامه راهشان و پای بندی به آرمان ن روش بزرگداشت آنیم که بهتريکردند و هرگز فراموش نمی کن

  . شان می باشد یها


