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  چريکھای فدائی خلق ايران
  

ر ی فد ائی از بنيان گذاران چريکھای سالروز شھادت يک]جوزا[سوم خرداد ر پروي" خلق رفيق کبي انامي  ی م"ز پوي

را.  ما آسان استی ارتباطيم، کشف و سرکوبی خويش بۀتا با تود:"باشد که صميمانه بر اين باور بود که  نیب ه   اي ک

ا ريم،وجود آوه  کارگر را بۀ طبقیپايدار بمانيم، رشد کنيم و سازمان سياس د ب شکنيم، باي سم ضعف خود را ب  بايد طل

  ."وجود آوريمه بمستقيم و استوار ه ای  خويش رابطۀتود

 و با در نظر گرفتن اين واقعيت که  ی به اين ارتباط و در ھم شکستن طلسم جدائی پاسخ گوئی رفيق پويان درست برا

اتور"  استی سياسۀھدفش کشاندن اين طبقه به شرکت در مبارز" رابطه با پرولتاريا اکم یدر شرايط ديکت ان ح  عري

ر" بستر خود ر که دیراھ. ح کرد مسلحانه را مطرۀبر ايران ضرورت مبارز ين روشنفکران پرولت ا یب  و پرولتاري

و ديديم که تجربه ." نجامدا ی می سازمانۀ خويش به رابطۀ کند، و اعمال اين قدرت در ادامی برقرار می معنوۀرابط

  . اين راه را به اثبات رساندی درستیبا چه صراحت

رد حماسی يار انديشمند گارگران که چه در طول زندگۀ ياد و خاطر،  در سوم خرداد ارش وچه در آخرين نب  ی پر ب

ذير رو ن ت هللا پي ق رحم ا رفي راه ب ارگرانیاش ھم ه ک ز ب شان داد ج شان را می ن ه رنج شان را ی ک  نوشت و ستم

شيد انی نم،داد ی مبارزه اش را شکل مۀ و اين رنج و ستم انگيزکرد یافشاءم ته یرا گرام؛ دي شه "و رھرو  داش اندي

ا ی اسکندر صادقیھمچون کارگر انقالب. باشيم"  پاک پويانیھا شه ھ ين اندي ق ھم  نژاد که در ھمان روز در راه تحق

  . سرح نمودن پرچم اين راه نمودۀ دالورانه خون خود را وثيقیدر نبرد

  

  :يادداشت

زرگ سان ب ن ان ه اي ست ک ل يادآوري ران عز،قاب ون اي رای انقالبي ا ب ه تنھ اب  ن اطر کت ه خ ه ب وده بلک د ب زو ارجمن ي

  .معروفش در زمينۀ مخفی کاری دين بزرگی برنسلی از انقالبيون افغانستان نيز دارد
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