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 اسفند ماه چریکهای فدایی خلق ایران گرامی باد خاطرۀ جاودان جانباختگان پرافتخار

 
گلگون  ، میدان چیتگر از خون انقالبی ترین پیشگامان جنبش کمونیستی ایران 7231سال  اسفند 77در سحرگاه 

مسعود احمد زاده، عباس مفتاحی، مجید احمد زاده، اسدهللا مفتاحی، حمید توکلی و غالمرضا گلوی : رفقا. شد

توسط دشمنان خلق به تیرک های اعدام بسته شدند و رگبار مسلسل های جیره خواران امپریالیسم ، بدن آنان 

آژنگ، مهدی سوالونی، سعید آریان و عبدالکریم روز بعد نیز رفقا  بهمن ، در ادامه این جنایت . را مشبک کرد

با فداکاری های شان و با دست زدن به مبارزه  همه این رزمندگان کمونیست.  حاجیان سه پله تیرباران شدند

مسلحانه، آسیب پذیری امپریالیسم و سگان زنجیری شان را به کارگران و زحمتکشان نشان دادند و بذر آگاهی 

خون رفقا ،نهال انقالب را آبیاری کرد و افق روشن فردا را در مقابل  چشمان میلیون ها . اندندرا در میان آنان افش

 .ستمدیده در بند قرار داد

 

گاه یر مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی جایرفقای کب، ان گذاران سازمان ما یدو تن از بن، ن شهدا یان ایدر م

ان جمع رفقای سازمان، با اعمال و رفتارهای یزه و در مآنان نه فقط در زندگی سراسر مبار. ژه ای داشتندیو



را در هنگام اسارت،   نیران ثابت کرده بودند، بلکه ایست ایستگی خود را بعنوان رهبران کمونیش شایانقالبی خو

مقاومتهای حماسی عباس . ز به ثبوت رساندندیسم شاه نیالیم وابسته به امپریانه رژیر شکنجه های وحشیدر ز

کهای فدائی یستی چریانگر اصالت سازمان کمونیم شاه، بیر شکنجه های شهربانی و ساواک رژیدر ز و مسعود

نه های زندگی مبارزاتی سمبل یست در تمام حوزه ها و زمیچنان که می با سازمانی که رهبرانش آن؛  خلق بود

 .سم بودندیکمون

ی خلقی بود که پس از سالها تحمل سختی و انگر لبخندهایروز شکنجه مداوم، ب 36 ریلبخند های عباس در ز

ن لبخندها، یا. دید یمرا ش یانی برای همه رنجهای خویپا" راه"ابی به ینک در وجود عباس دستیرنج و مرارت ا

ه احمدی یق مرضیش رفیکی از شاعران انقالبیلبخند های شادی خلقی بود که حال می توانست از زبان 

ق عباس عمدتا نقش سازماندهی را بعهده یما رف در سازمان ". ماستش پای یراه در پ" :اد بزندیاسکوئی فر

. اری را به سازمان جلب نموده و به سازماندهی آنان پرداخته بودیداشت و او با سخت کوشی خود، رفقای بس

 .ر سازمان ما بودیحق سازمانده کبه ق عباس بیرف

چه  آن. ران استیستی این کمونیه جنبش نوکهای فدائی خلق و چهره برجستیر چرین کبیسیق مسعود تئوریرف

ن یشروتریطبقه ای که به عنوان پطبقه کاگر ایران بود، انگر اهداف و آرمانهای یب، زه نمود یق مسعود تئوریرا که رف

گاه یو می رفت تا جا ستی قرار داشتیالیرهای امپ ن فشارها و ستمید تریر شدیران ، زین طبقه ایو انقالبی تر

ن طبقه و مظهر یمسعود تجسم آگاه ا.  دیران کسب نمایستی ایالیک و ضد امپریانقالب دمکرات ژه خود را دریو

ست راهی را که یباینک میستی خشم خود را فرو خورده و ایالیر اسارت امپریاراده خلقی بود که سالها در ز

داد  یبر سر راهشان قرار مبرای رسیدن به آزادی ر یق مسعود کبیش آنان رفیشاپیکهای فدائی خلق و در پیچر

ست یاصطالح مارکسه طی که روشنفکران بیق مسعود در شرایرف. ندیمایری بپید و فداکاری بی نظیبا شور و ام

ک نسخه ای برای یگر هر یان با الگوبرداری از انقالبات کشور های دیهای بی پا ا و درازگوئیه گرییران با هوچیا

سم مسلح باشند به یستهائی بودند که بدون آنکه به مارکسیالح مارکسز می نمودند و به اصطیران تجویانقالب ا

ستی یارانش و در پرتو دانش غنی مارکسیر و شبانه روزی خود و یه کار خستگی ناپذیدر سا، آن لم داده بودند 

 عنی تئورییران یران انطباق داده و تئوری ظفرنمون انقالب ایط ایسم را بر شراینیلن - سمیاش توانست مارکس

 . دین نمایمبارزه مسلحانه را تدو

احمد زاده و یارانش فصل نوینی را در رفیق در شرایطی که افق پیروزی ، تاریک و دست نیافتنی می نمود، 

مبارزات خلق گشودند و با عمل انقالبی خویش توده های ستمدیده خلق، کارگران و زحمتکشان را به قدرت 

اندیشیدند و اعتقاد راسخ داشتند که  بیونی بودند که به پیروزی میآن ها انقال. واقعی شان واقف گرداندند

رودی است که به دریای توده ها خواهد پیوست و در سیل ُخروشان مبارزات خلق ، مبارزه ای که آغاز نموده اند 

قانیت جاری خواهد شد و جزیره ثبات آریامهری را در خود فرو خواهد برد؛ و این چنین بود که خون آن ها ضامن ح

 .راهشان شد

 

اسفند با اعتقاد عمیق به پیروزی محتوم کارگران و  77قدر ئی خلق و در بین آنان شهدای گرانچریکهای فدا

زحمتکشان بود که به عرصه مبارزه با دشمن شتافتند و در شرایطی که پیروزی بسیار دور دست می نمود از فکر 

سخنان رفیق حمید توکلی که . ه شان کوچکترین شکی نکردندرسیدن به آن لحظه ای باز نمانده و در درستی را

من یک کمونیستم و در راه تحقق آرمان هایم برای نابودی بساط "دادگاه های آریامهری می خروشید که در بی

حاکی از ایمان و امید نسلی از مبارزین مسلح بود که در عرصه سترگ " حکومت ننگین شما سالح بدست گرفتم

آنان روحیات و کوته نظری های . در مقابل دشمنی که شکست ناپذیر می نمود، سر فرود نیاوردندپیکار طبقاتی 

دیدند و بر تاثیرات شگرف  روشنفکران اخته و تهی مغز را که تنها شکست ها و نشیب های مبارزاتی را می



که ایمان داشتند به  و آگاهانه و با عزمی آهنین در راهی جریان انقالب چشم نمی گشودند، به مسخره گرفتند

چنین برخورد و رفتار انقالبی است که امروز باید  .   رهائی کارگران و ستمدیدگان می انجامد گام گذاشتند

در شرایطی که رژیم . راهنمای حرکت هر انقالبی و مبارزی باشد که قلبش برای کارگران و زحمتکشان می تپد

سال است که تسمه از گرده  23 ، فع اربابان امپریالیستشدر جهت تامین منادار و شکنجه جمهوری اسالمی 

وظیفه هر انقالبی و آزاده ایست که هم چون مردم ما کشیده و با زبانی جز زبان زور با مردم سخن نمی گوید 

امپریالیست ها و سلطه پیشتازان جنبش کمونیستی با عزمی راسخ به پیروزی کارگران و زحمتکشان و نابودی 

احمد زاده  رفقا شان به مبارزه بر خیزد و با تکیه بر تجربیات پیشگامان جنبش مسلحانه به راهدست نشاندگان 

 .راهی که سرانجام مردم ما را به آزادی و سوسیالیسم رهنمون خواهد کرد. تداوم بخشدو مفتاحی ها ها 

                                                                            

 

 


