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ت گوناگون ھزينه ھا و تشکال کش جامعه، احزاب، سازمان اقشار زحمتۀ سران رژيم جمھوری اسالمی از ھم

رژيم ۀ پروند. اند خود قرار دادهۀ اند و ھمه را مورد يورش و تعرض وحشيان ھمه را استثمار نموده. اند گرفته

ن ان و مخالفاھا، مبارز تگيری و سرکوب کمونيستگری، تعقيب و دس جمھوری اسالمی مملو از چپاول و غارت

ست؛ ھر   مردمی ن منافعاآور خشونت و ُکشت و ُکشتار مدافعدتمامی لحظات حاکميت رژيم جمھوی اسالمی يا. است

 نيروھای کمونيست و مبارز  رخ کشيدن زور و گسيل نيرو عليهه آن مترادف با قدر قدرتی و بُ ۀ دقيقه و ھر ثاني

 –صدھا عنصر مسلح و مزدور به پنج چريک فدائی خلق ۀ يکی از اين روزھا و لحظات، مربوط به حمل. است

" پوست خی"ھای   در جنگل-پور، اسد رفيعيان، جواد رجبی، عبدالرسول عابدی و حسن عطاريان  تیمحمد حرم

ای ديگر   را نشانه گرفتند و صفحهءاين رفقاۀ در اين روز جانيان بشريت در نبردی نابرابر سين. باشد مازندران می

  .بر اعمال ضد انقالبی خود افزودند

کشان فقط و فقط   ورزيد که گستاخی سران حکومت به فرزندان کارگران و زحمتکيدأتوان ت گمان و به جرأت می  بی

 روزھای سه هن در ھمان و مخالفاھا، مبارز يدن کمونيستتغل ايران شاھد در خون ۀگردد و جامع به اين روز بر نمی

ماً انتظار و توقعی به مسل.  بوده است-  متفاوت و نابرابر انھایدھم در مي  و آن-حاکميت رژيم جمھوری اسالمی ۀ دھ

ھا  ليونجمھوری اسالمی برای مکه ارمغان رژيم  رفت و پر واضح است غير از اين، از رژيم جمھوری اسالمی نمی
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اين را از ھمان آغاز نشان داده و به . ريزی نبوده و نيست انسان محروم، چيزی جز جنگ و خشونت و خون و خون

به ھمين دليل بود که در ابعادی . انسانی، از زمين تا آسمان استۀ جامعش با که تفاوت آرمان ثبات رسانده استا

ۀ ويژه در دھه ھا و انقالبيون و ب ھا و تعرض بی امان خود به کمونيست ُکشتار زد و به  خانه گردیبه سابقه دست  بی

ز جامعه يورش ای ا امپرياليستی به ھر گوشهۀ ھای سرکوب بقای سلط در اين دھه بود که ارگان. شصت پرداخت

سران . ھا بر آمد توان از در توضيح آن اند که با ھيچ قلم و گفتاری نمی مرتکب گرديدهرا چنان جناياتی  آورده و آن

ھای کارگران  مانده حکومت ُکشتند تا بر داوم بمانند؛ دستگير نمودند تا صدای حق طلبی را در گلو خفه سازند؛ به ته

فرما  اند تا سکوت را در جامعه حکم شاد خود را پُر نمايند؛ تالش نمودهکھای  يورش آورند تا جيبکشان  و زحمت

رغم عملی نمودن  وارشان ادامه دھند؛ اّما علی ، به زندگی انگل بخواه نمايند تا صاحبان قدرت در آرامش و آسايش دل

 حاکمان قد علم هبخوا ھای صديق، در تخالف با جو دل کمونيست خشونت ، تعدادی از نکاربستبه چنين سياست و 

  . ست ھای شمال ايران سازمان دادند که فراموش ناشدنی ی را در جنگلنمودند و جنگ انقالبي

گر رژيم  ھای متفاوت سرکوب ھا و گشت ھای شمال ايران و تعرض به پايگاه وقفه در جنگل چھارده ماه فعاليت بی

ارتش رھائيبخش خلقھای (ھای کمونيستی چريکھای فدائی خلق  مازندران، حاصل فعاليتجمھوری اسالمی در 

گران رژيم  ايران آغاز نمودند که سرکوبۀ ای از جامع  در دورانی فعاليت عملی را در گوشهءاين رفقا. بود) ايران

ازمان دادند؛ دورانی که ديده س ھای ستم  نيروھای انقالبی و توده  خود را عليهۀوقف جمھوری اسالمی تعرض بی

در چنين شرايطی بود که چريکھای فدائی خلق . خود ساختندۀ  انقالبی راه عقب را پيش–ھای کمونيستی  سازمان

ھای کمونيستی خود افزودند و  فعاليتۀ  بر دامن– جدا از کردستان و شھر –ای تازه  با بازگشائی جبھه) آرخا(ايران 

در . بود) آرخا(فروردين ماه سال شصت و يک، يکی از روزھای ناگوار چفخا توان گفت که چھارم  به جرأت می

ۀ مازندران پنج رزمند" پوست خی"کشان با طرحی سازمانيافته در جنگل  روز دشمنان کارگران و زحمت اين

نگين خود  ھا درگيری نابرابر، جان آنانرا گرفتند تا بر عمر ن خود در آورده و بعد از ساعتۀ کمونيست را به محاصر

کشان تا آخرين لحظه جنگيدند و از جانيان  رزمندگانی که با عشقی آکنده به آرمان کارگران و زحمت. فزايندبي

  . نمودندءھای ايران فدا لقخ خود را در راه انقالب رھائيبخش بشريت ھزينه گرفتند و سر آخر جان

مندی اين  توان گفت که رمز ارزش  يک کالم میگذرد و در  میءکه از جانباختن اين رفقا نزديک به سه دھه است

که در فضای بگير  ھا انسان محروم نمودند در آن است ليونجان خود را فدای می که ھا کمونيست و انقالبي  و دهءرفقا

ھا و احزاب، راِه به پيش را انتخاب  و به بندھا و پيشروی رژيم جمھوری اسالمی و در فضای تسليم طلبی سازمان

 در عمل به اثبات رساندند که انقالب ءاين رفقا. و ھرگز در مقابل وضعيت موجود سر تسليم فرود نيآوردندنمودند 

تعرض سياست جوھر "باشد و نشان دادند که  پردازی پيشروان راه انقالب ناممکن می ايران، بدون ھزينه

  .دباش کشان می  کارگران و زحمت ست؛ سياستی که متضمن تأمين منافع" پرولتری

پيشقراوالن راه ۀ پور، اسد رفيعيان، جواد رجبی، حسن عطاريان، عبدالرسول عابدی و ھم  محمد حرمتیءياد رفقا

ی تأوان تمامی جنايات سران حکومت را باز پس  ئ باشد تا روزی انقالب قھر آميز توده. ھا گرامی باد رھائی توده

  .   ن برافرازدماۀ گيرد و پرچم آزادی و کمونيستی را در سرتاسر جامع
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