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 یگزارشی از مراسم وداع با مادر ِسالح
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صديقه (مراسم وداع با مادر سالحی  ،) ٢٠١٣مبر  دس١٩ (١٣٩٢ ]قوس[ آذرماه٢٨بعد از ظھر روز پنجشنبه 

 ۀدر اشکال گوناگون در مبارزه بود و بيکران از مبارزات قھرمانان ، مادر مبارز و آزاديخواھی که تا آخر عمر)حائری

  نفر در يکی از٢٠٠نمود، با حضور بيش از   جواد، کاظم و حسين سالحی دفاع میءرفقا فرزندان چريک خود،

و دوستداران مادر که نه تنھا از استکھلم بلکه از بسياری  ءرفقا . برگزار گرديددني در سوگورستان ھای شھر استکھلم

  مادر راۀکشورھا خود را به محل رسانده بودند ، فرصت يافتند تا برای آخرين بار چھر  و ديگردنياز شھرھای سو

 .  نند کديده، با او وداع کرده و قدردانی و احترام خود را از اين زن مبارز ، ابراز
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بعد از ظھر جريان داشت، دوستداران مادر و  ۵ تا ٣در نخستين بخش مراسم وداع با مادر سالحی که از ساعت 

کنار تابوت وی جمع شدند و ضمن آخرين ديدار با مادر، پيکر و تابوت او  بستگانش در يکی از سالن ھای گورستان در

  پخش سروده در طول اين مدت.  وی ابراز داشتندۀ را به خانوادکرده و مراتب ھمدردی و تسليت خود را غرق در گل

   .وی فضای خاصی را به وجود آورده بود" در آستانه "ياد احمد شاملو ، شاعر خلق و به ويژه شعر  ھای زيبای زنده

  

 

  

طبق وصيّت ابدی مادر حرکت نمود ، پيکر مادر  ن به سوی آرامگاهوپس از آن در حالی که جمعيت حاضر از محل سال

جمعيت حاضر وقتی که به کنار مزار مادر رسيدند . سوزانده شدن منتقل گرديد خود وی، به محل مخصوص به منظور

 سرود لری مورد ۀتران("  تفنگهدايه دايه وقت جنگه، وقت دوستی با "سرود ھای انقالبی و مردمی، به ويژه با خواندن

فعاليت ھايش در راه  ھای انقالبی ديگر ياد او و  و سروده" ار ستمکشانپرچمد"، " سر اومد زمستون "،) مادرۀعالق

  .آزادی و سوسياليزم را گرامی داشتند
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ن ھای شھر استکھلم وظھر ھمان روز در يکی از سال  بعد از٧ تا ۵قسمت بعدی برنامه وداع با مادر سالحی از ساعت 

 و با کمک دوستداران و توسط خانواده سازماندھی اين برنامه نيز. برگزار شد

دقيقه کف زدن به ياد و  اين مراسم با يک. رفقای مادر صورت گرفته بود

اه از کوت ی و يک سخنرانیئدر سالحی آغاز شد و با خوش آمدگو ماۀخاطر

وليت سنگين نگھداری از وی ـ به ويژه در ؤسوی مھری، دختر مادر که مس

سپس پيام ھای . يافتآخر عمرش ـ را برعھده داشت، ادامه  سال ھای

قسمت پيام رفيق اشرف دھقانی در بزرگداشت  در اين. ھمبستگی خوانده شدند

بی اين زن مبارز و مادر انقال ياد مادر سالحی و قدردانی از تمام زحمات

برنامه ، پيام ھای  در طول. ن مواجه گشتاقرائت شد که با استقبال حاضر

 - بی ايران کارگران انقالازمان س"، " حزب کمونيست ايران "ديگری از سوی

و برخی از دوستداران و ھمرزمان مادر قرائت شد که بيانگر " مسترداما ميز کتاب"، " یئراه کارگر، ھيات اجرا

  .ی و اين زن مبارز در ميان تمامی آزاديخواھان بودئاين مادر فدا محبوبيت

يکی . وی به نمايش درآمدی ئمادر و فرزندان چريک فدا یی از زندگئھا  گوشهۀلم درباردر جريان مراسم، ھمچنين دو ف

خاطراتشان از مبارزات مادران گوی مادر سالحی و مادر لطفی در مورد  و گفت ھای لم ھا حاوی برخی صحنهاز اين ف

چريکھای فدائی  ۀ کليپ ساخت-لم دوم، ويدئو بگر شاه و جمھوری اسالمی بود و ف دو رژيم سرکوۀسلط ۀی در دورئفدا

مناسبت تجليل از کوشش ھای مبارزاتی مادر  لق بود که چند سال پيش در زمان حيات خود مادر، در مراسمی که بهخ

توسط چريکھای فدائی خلق در استکھلم برگزار شد، با حضور خود مادر  سالحی و بزرگداشت ياد فرزندان انقالبی او

   .بود، نمايش داده شده بود سالحی برگزار شده

 و ءمندان به مادر قرار گرفت و چند نفر از رفقا ر برنامه، ميکروفون در اختيار دوستداران و عالقهدر بخش ديگ

 در اين بخش از جمله رفيق. سالحی، ياد اين زن مبارز و زحمتکش را گرامی داشتند دوستان با نقل خاطراتی از مادر

ی اش يعنی ئمبارز و فدا ی از وی و دامادفريبرز سنجری نيز طی سخنانی ضمن بزرگداشت ياد مادر و نقل خاطرات

مادر سالحی را نبايد تنھا به عنوان مادر سه چريک قھرمان،  کيد کرد که شخصيتأت) بابک(" محمود محمودی "رفيق

 سالحی در نظر گرفت، بلکه بايد به مادر سالحی به عنوان يک زن مبارز و آزاده که با ، کاظم، جواد و حسينءرفقا

امر مبارزه و آزادی  ای به  در زمان دو رژيم جنايتکار شاه و جمھوری اسالمی خدمات شايستهشجاعت و فداکاری

 ۀبرنام. ھمواره در دل مردم ما زنده خواھد بود مادر مبارزی که يادش. ھای در بند ايران کرده است، نگاه کرد توده

  .راه آزادی و سوسياليزم خاتمه يافتدقيقه سکوت به ياد تمامی جانباختگان  وداع با مادر سالحی با اعالم يک

ای از   خانواده و عدهۀمادر سالحی در ميان بدرق خاکستر پيکر پاک) مبر دس٢٠( آذرماه ٢٩ز ظھر روز جمعه بعد ا

، "سراومد زمستون "ن بار ديگر با خواندن سروداحاضر. در گورستان دفن شد دوستداران و رفقای او در يک گلدان

پايان در راه رسيدن به  تالش بی  راه او وۀھای گل سرخ آذين بستند و با او برای ادام آرامگاه ابدی مادر را با دسته

  . ايران و رسيدن بھار آزادی، عھد بستندۀحاکم بر جامع آرمان ھايش يعنی مبارزه در جھت پايان زمستان سياهِ 

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  

 

 

  استکھلم- دنيسوسازمان ھواداران چريکھای فدائی خلق ايران در 

  ١٣٩٢ آذرماه ٣٠شنبه 

 

 


