
  !که اين سرافرازی را پاس داشتند  و بازماندگانیرفتندبه ياد يارانی که سرفراز 

 

 

 !  کردند  شان  بود اعدام خبر کوتاه

    برخاست  دخترک خروش

   لرزید لبش

   پر شد  از اشک اش  خسته دو چشم

    کردم  را نهان  پر درد اشکم  با کوششی  را سر داد و من گریه

   کردند؟ چرا اعدامشان

  آلود  اشک ، با چشم پرسد ز من می

در آن سالهای سياه .  يکی از خونين ترين دورانها در تاريخ مبارزاتی مردم ما برای رسيدن به آزادی است٦٠دهه 

 خون آزاديخواه و کمونيستی را بر ،روزی نبود که دژخيمان جمهوری اسالمی در چهار گوشه اين فالت خونين

 اکبر مسلم خانی و خسرو افغان  علی اشترانی،١٣٦٢ فروردين سال ١٩نه در برای نمو. زمين نريخته باشند

امسال، به ابتکار دختران رفيق علی اشترانی . جمهوری اسالمی در شهر همدان اعدام شدند بدست جالدان

 در راه ٦٠انقالبيون شهر همدان که در دهه مراسمی در بزرگداشت خاطره نه تنها اين عزيزان بلکه همه 

 در این مراسم. برگزار گرديدنهای آزاديخواهانه خويش به دست دژخيمان جمهوری اسالمی تيرباران شدند، آرما

رفقا جواد ، که با الهام از فعاليتهای فراموش نشدنی چريکهای فدائی خلقیاد مبارزینی گرامی داشته شد 

به طرفداری از زه آمده و در دهه پنجاه به ميدان مبارسالحی، کاظم سالحی، حسين سالحی و خسرو ترگل 

   . دچار تحول شدندآنها نيزبا تحوالت اين جريان کسانی که طبيعتًا . بودند  برخاسته سازمان چريکهای فدائی

  

انقالبيون شهر همدان نه تنها با استقبال تعدادی از کمونيستها و آزاديخواهان شهر  ازمبارزاتی تجليل ابتکار 

حمايت اکثر مبارزين همدانی که هر يک ياد و خاطره ای از جان بر کفان دالور اين هانوفر مواجه گرديد بلکه توجه و 

آن با عکس رفقای مراسم در سالنی برگزار شد که دیوارهای  .شهر با خود حمل می کنند را نيز جلب نمود

همدان تزئين گشته و نصب شعار هائی  رزمنده ی سياهکل و دیگر رفقای شهيد و به خصوص رفقای شهيد

بر دیوارها   "زنده باد سوسياليسم"و " مرگ بر امپریاليسم "،"  باد جمهوری اسالمی ایرانسرنگون"مبنی بر 



نشان می داد که برگزارکنندگان اين مراسم بر اين واقعيت آگاه اند که به تجليل از کمونيستها و مبارزينی 

 امپرياليستها بوده و می دانستند که نشسته اند که در همه دوران زندگی مبارزاتی خود مخالف سر سخت

در ميان . می باشدو از بين بردن نفوذ امپریاليست ها در ایران شرط رسيدن به آزادی نابودی جمهوری اسالمی 

 :اين رفقا می توان نام برد هايشان بر  روی ديوار ها ديده می شد از عکس های انقالبيون همدان که عکس

مهرداد گرانپایه ،  ،افغان ، خسرو  ، اکبر مسلم خانی ، ناصر مرئی ر کارگر اردشي، ، عباس زاده علی اشترانی

... حميد ابراهيمی و ، سعيد دادخواه ، امير شمس الدینی حميد سعادتی ،

والی بزرگ بر ئعلی اشترانی در زمان تيرباران به ياد عزيزانی که ديگر وی را نخواهند ديد و جای خاليش س گرا

  :شت در آخرين لحظات زندگی با خود زمزمه می کرد کهذهنشان باقی خواهد گذا

   کردند  شان  اعدام  با راستی  دشمنی  با تو برای  دشمنی  برای  با من  دشمنی  برای  آنان دخترم"

  رفتند  می  مرگ  سوی  به  بر لب  با سرود زندگی  یاران  که و هنگامی

   لبخند  در چشمشان زد چو گل اميد آشنا می

   خود با وفا ماندند  روشن  راه  به خواندند و تا پایان ، آواز می  زندگی  شوق به

   را،  اشکت  از چهره  کن  پاک عزیزم

   در تو ، من ای  زنده ز جا برخيز تو در من

  " ميریم ما هرگز نمی

  

به ياد پدر  سال پس از آن زمزمه فراموش نشدنی دخترانی که اشک از چهره پاک کرده بودند ٣٠حال حدود 

خواندن سرود  بعد از مراسم  . که اشک بر چشمان ياران پدر جاری ساخت، سخنانیسخنانی گفتند

 نوه های علی اشترانی "باران" و "ماکان" دکلمه ای که توسط  با حاضر در جلسه،انترناسيونال توسط جمع

 ياد پدر را گرامی  ایرانهشروع شد و سپس مهرنوش اشترانی دختر اين رفيق با دکلمه شاعخوانده شد، 

از پدر و يارانش را در متنی که اتی  سپس  نهضت اشترانی خاطر.را شدیدًا تحت تأثير قرار دادحضار داشته و 

   .تهيه کرده بود با همه احساس خود برای حاضرین قرائت کرد

ز کشورها و شهرهای پس از اين قسمت از برنامه نوبت به صحبت های رفقای همدان و ياران ديگری رسيد که ا

که اکثرا از خاطراتشان از اين رفقا و همه . مختلف برای پاس داشت ياد ياران در مراسم حضور يافته بودند

های خود از ابتکار پر ارزش مهرنوش و نهضت دختران  و همگی هم در صحبت.   سخن گفتند۶٠جانباختگان دهه 

  : عزيزان همراه با بازماندگانشان به ياد آنها  زمزمه کردند کهعلی اشترانی قدر دانی کرده و ضمن تاکيد بر راه آن

   گيریم  می  را دنبال  راه  و تو با هزاراِن دگر این من"

   فردا  ماست  از آن  پيروزی  ماست از آن

دمد امروز   می  شهيدان  از خون  که  و هر الله ست  آبادی  کار دنيا رو به  عزیزم  و بهروزی  شادی با همه

  ." ست نوید روز آزادی

  

بيشک گرامی داشت خاطره رزمندگانی که جهت هموار کردن راه رسيدن به آزادی با خونشان  نهال انقالب ايران 

را آبياری کردند با تداوم راه آنها و پايداری بر آرمانهای انقالبيشان و تالش برای نابودی جمهوری اسالمی در 

همدان با  ابتکار به خاطر ماندنی بزرگداشت ياد ياران در شهر.  می يابدتماميت منحوس اش معنا و مفهوم واقعی

پخش می  مستقيم از پالتاک بطورمراسم اين  که با توجه به اين .شعر خوانی و پخش موزيک زنده ادامه يافت

عات اطالاز شرایط زندانها  وبعنوان کسی که در آن سالها در زندان همدان بوده در پالتاک اضرین حیکی از شد 



سخن گفت که صحبتهايش در سالن مراسم با ن زمان آدر زنده ای داشت در باره ديده ها و شنيده هايش 

اين گزارش با گرامی داشت ياد يارانی که ديگر در بين ما نيستند و برخی از ما در خاتمه   .اشتياق شنيده شد

تاکيد  ضروری است که ی اسالمی هستيم،خيمان جمهورژمديون مقاومتهای قهرمانانه آنها در زير شکنجه های د

)  اقليت( علی اشترانی و اکبر مسلم خانی و عباس زاده در ارتباط با سازمان چريکهای فدائی خلق شود که

و خسرو افغان به احتمال قوی از هواداران مجاهدين بود و رفقا اردشير کارگر و ناصر مرعی از تيرباران شدند 

    . می کردندفعاليت" جنبش نوین خلق ایران" که در چهارچوببودند مدزاده طرفداران خط رفيق مسعود اح

.گرامی باديادشان 

   هلند  - ی فدائی خلق ايرانفعالين چریکها

  ٢٠١٢آوريل 


