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 نسلی از تبار اصالت و پايداری
  )گرد جانباختن مسعود احمدزاده و ديگر يارانش داشت چھلمين سال در گرامی(

  

 

مداران کنونی  حکومت. باشد ه شمارش آن ناممکن میقدر زياد است ک آن. اند جنايات رژيم جمھوری اسالمی فراوان

کشان و  بند، تعرض و سرکوب کارگران و زحمتکشور، دست به بگير و بميزانی فراتر از جمعيت يک  ايران به

ھر  ست و نه جايز است تا به  ااز آغاز تاکنون گرفتند و شکنجه نمودند و نه فراموش شدنی. اند زده شان  فرزندان

  . نظر نمود مال کثيف ھر يک از آنان صرفدليلی از اع

 سرمايه بود و   مدافع– پھلوی – نيست؛ آن رژيم – شاھنشاھی -  بين اين رژيم و آن رژيم  راستی که تفاوِت ماھویه ب

ھر دو در استثمار کارگران و . رود داران جھانی به پيش می ھای سرمايه خواستهۀ اين رژيم ھم در چھارچوب

ھا و  ن تفاوتی نداشته و ھر دو، در به بند کشيدن آزادیاھا و مبارز شتار و سرکوب کمونيستو کُ کشان، ُکشت  زحمت

ھای رقيب   ُکشت و ُکشتار جناحھمچنان که. نمايد  می– نموده و –ھای اعتراضی از خط واحدی پيروی  جنبشۀ تخطئ

توان  ھم نمی موازات آن ھا را بخشيد، به نتوان فراموش نمود و يا آ دولتی رژيم جمھوری اسالمی را نمی" مغلوبين"و 

اندرکارانی  ھای امپرياليستی و دست  مجريان سياستۀاز سر جنايات و قساوت مغلوبين حکومتی گذشت و پروند

جمعی  دستهھای  ھا و اعدام توان دار زدن ھمان دليلی که نمی به. چون پرويز ثابتی را مختومه اعالم نمود ھم

ھمان دليل و ميزان ھم،   توسط سردمداران رژيم جمھوری اسالمی را ناديده گرفت، بهناھا و مبارز کمونيست

  . ديده ناديده گرفت ھای ستم ھا و جنايات رژيم شاھنشاھی را در حق بھترين فرزندان توده توان ددمنشی نمی

يت و قساوت  در زمان خود، کمتر از ساوامای امروزی مرتکب جنا-  ساواک –سازمان امنيت مخوف شاھنشاھی 

پيوسته ديان سرمايه نه تنھا به ابديت نکه زمان گذشت و تاريخ ورق ُخورد؛ اّما اعمال کثيف منا معين است. نشده است
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ھای رژيم پھلوی در ھر سرزمينی، قابل طرد و افشاء و  گان و مجريان سياست و کھنه نشده است، بلکه بازماند

ھا،  رغم گذشت سال نی که علیامبارزھا و  شمارکمونيست  ھستند بیچرا که. اند مستحق باز پس دادن جنايات خود

آزراند؛ چرا که ھستند مادران، پدران، خواھران و برادارانی  را می شان ساواک ، ذھن و جسمۀ آثار و عالئم شکنج

 دست گر رژيم شاھنشاھی از ھای سرکوب را، در روزھای متفاوت با ارگان شان که فرزندان، خواھران و برداران

در اين روز جالدان . باشد  می١٣۵٠ ]حوت[ اسنفند١١يکی از آن روزھای فراموش نشدنی و خاطره انگيز، . اند داده

بندان رژيم شاھنشاھی رفقا مسعود احمدزاده، عباس مفتاحی، اسدهللا مفتاحی، مجيد احمدزاده، غالمرضا  و قداره

به صف شدند " شاھان"دست، با فرمان شاه ه  اسفند، مزدوراِن سالح ب١١در . حميد توکلی را اعدام نمودندگلوی و 

قصد داشتند تا با کوتاه نمودن عمر آزاد . ن جستنداو مبارزھا  کمونيستۀ و آرامش آتی خود را در مشبک نمودن سين

به عبارتی . فزايندشان بي ۀ ھای بادآورد دوزان، بر مال مال انۀتر نمايند و به سياق ھم انديشان، عمر خود را طوالنی

رسالت و کار و بارش با . ردُب◌ُ کم نُکشت و ھا را مثله ننمود و کم ن کم بدنحقيقی شاه جالد، کم جنايت نکرد و 

ای  به طبقه. ھا و اندوختن ثروت داشت استثمار و سرکوب بود و وابستگی عجيب و غريبی در به بند کشيدن آزادی

بود که کمر به نابودی دليل ھم ن کشان بود و بی کارگر و زحمتۀ  طبق لق داشت که در تخالف با منافعتع

  . ش بستديگر يارانچون مسعود احمدزاده و  ی ھمئھا کمونيست

خواست  می.  گردش زمانه از مسير حقيقی خود گردد ھای اوين ُکشت تا به خيال خود، مانع  اسفند، و در تپه١١در 

دانست که  به گمانی واقعی خام انديش بود و نمی. سو دھد و  سودجود سمتۀيخ را در جھت تمايالت طبقسير تار

رغم قدر قدرتی و مجھز بودن به ابزار و آالت  ی وی، پايانی دارد، و روزی علیئادعا" جزيرۀ ثبات و آرامش"

ھای ننگ و نفرت، به  رژيمۀ انند ھمم ش بهخواھد شد و رژيمزير کشيده ه رنگارنگ، بۀ ھای ُکشند شکنجه و سالح

ھا در ذھن  عنوان روزھای پايداری و اصالت کمونيست  اسفندھا به١١تاريخ و به ابديت خواھد پيوست و در مقابل، 

  .   يادگار خواھد مانده کشان ب  کارگران و زحمت  منافع ھزاران انسان آزاده و مدافع

گذرد؛ اّما  ھا، گلوی و توکلی می ھا، مفتاحی ی خلق احمدزادهھای فدائ ست که از جانباختن چريک اچھار دھه

سراسر ظالم و تباھی و ۀ فتاده است بلکه جامع نه تنھا کھنه و از کار نيءھا و افکار اين رفقا بختانه فداکاری خوش

فت که پيشر معين است. باشد گرائی در رنج و عذاب می ھای عمل سراسر سرکوب، از خالء چنين کمونيستۀ جامع

که  پنجاه، گره خورده است؛ معين استۀ چھل و اوائل دھۀ ی از تبار دھئھا  با پايداری و نقش آفرينی نسلھر انقالبی

ای  انداز و با برنامه ھم با چشم ھا و آن گری کمونيست جويان انقالب و بدون حضور و دخالت  راه گيری راهِ  بدون پی

با اين اوصاف . کشان تداوم خواھد بخشيد کوب کارگران و زحمتروشن، رژيم جمھوری اسالمی بر استثمار و سر

خون خفته نيست و در يک ه ھای ب کمونيستۀ  اسفند و ھم١١ رزمندگان  گيری راهِ  داشتی واالتر از پی ھيچ گرامی

مبارزه کشان با انتخاب ميدان اصلی  کيد ورزيد که اصالت و پايداری از منافع و آرمان کارگران و زحمتأکالم بايد ت

ش انتخاب نمودند و تا آخرين لحظه ايستادند و جان که مسعود احمدزاده و ديگر يارانشود؛ راه و مکانی  مربوط می

  .دادند

 يادشان گرامی باد 
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