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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١٧ فبروری ٢۴
 

  "فاطمه حسينی" زندگی رفيق شھيد ۀدر بار

  
گاه ھای سازمان چريکھای فدائی  با يورش نيرو ھای سرکوبگر شاه به يکی از پاي١٣۵۵ سال ]سرطان[ تير ماه٨در 

يکی از اين رزمندگان، .  کارگر ايران تعدادی از رھبران و رزمندگان پيشرو خود را از دست دادۀخلق ايران ، طبق

شير زنی که در آخرين نبرد قھرمانانه اش تا آخرين گلوله برای رسيدن به .  بود"فاطمه حسينی"چريک فدائی خلق رفيق 

 کارگر از ظلم و ستم و ۀجنگيد و برگی درخشان به دفتر مبارزات کمونيست ھا جھت رھائی طبقآزادی و سوسياليسم 

 .استثمار افزود

 حاکم بر ايران و رژيم ديکتاتوری حافظ آن، نشان ۀ مسلحانه عليه سرمايه داری وابستۀرستاخيز سياھکل و آغاز مبارز

 خود به پيش ۀ بزرگی در جھت تشکيل سازمان رزمند کارگر ايران پس از فترتی طوالنی ، گام ھایۀداد که طبق

 کارگر با ۀ نظامی طبق- سازمان سياسی ۀدر آن سال ھا سازمان چريکھای فدائی خلق ايران به مثاب. برداشته است

 مسلحانه فضای سياسی جامعه را دگرگون نمود و از جمله شرايط را برای رشد و گسترش مبارزات ۀمبادرت به مبارز

 .ھيل نمودکارگری تس

 ۀ کارگر و ھمۀبا اعالم موجوديت چريکھای فدائی خلق اکثر کسانی که قلب شان برای آرمان ھا و مطالبات طبق

 کارگران ۀستمديدگان جامعه می تپيد ، امکان يافتند انرژی انقالبی خود را در مسير رھائی کارگران در سازمان رزمند

 در ارتباط با چريکھای ١٣۵٣چنين انقالبيونی بود که در تابستان سال  ۀ از جمل"فاطمه حسينی"رفيق . به کار گيرند
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 زندگی مخفی در "افسرالسادات حسينی"فدائی خلق قرار گرفت و حدود يک سال بعد ھمراه با خواھر انقالبی اش رفيق 

  .ی در صفوف اول نبرد انقالبی با رژيم شاه قرار گرفتئپيش گرفت و به عنوان کادری حرفه 

 بروجرد متولد شده بود پس از پايان تحصيالت به شغل ۴ در شھرستان دورود بخش ١٣٢۶ که در سال "فاطمه"رفيق 

پرستار زحمتکش و آگاھی . کار می کرد " مادر"او بھياری بود که که سال ھا در بيمارستان دولتی . بھياری روی آورد

ن ييبود و ھمين عشق مسير بعدی زندگی وی را تع فعاليت خستگی ناپذيرش در محيط کار ۀکه عشق به توده ھا انگيز

زنی که در چشمانش، انعکاس : " شان سروده استۀ در بار"پری آيتی"نمود و او را تبديل به زنی کرد که رفيق 

 به حق در آخرين "فاطمه"و رفيق" دستانش را کار، برای سالح پروده است"و " زند ھای آزادی موج می رنگ گلوله گل

اد که با چه دالوری و شھامتی سالحش را عليه استثمارگران و زالو صفتانی که خون کارگران را به نبردش نشان د

 .کار برده شيشه کرده اند ، ب

 بود که سبب شد پيام چريکھای "فاطمه حسينی" انقالبيون مسلحی چون یچند سال بعد درست دالوری ھا و جانفشانی ھا

مسعود " و "امير پرويز پويان" ءنقدر دو تن از بنيانگذاران سازمان، رفقافدائی خلق، پيامی که در نوشته ھای گرا

 ما را در نورديده و در قلب ۀ کارگر ايران منعکس است، سراسر جامعۀ تئوريسين ھای راستين طبقۀ به مثاب"احمدزاده

يکھای فدائی خلق واقعيتی که ما آن را در روی آوری ھزاران کارگر پيشرو به طرف سازمان چر. کارگران بنشيند

 که در شرايط آزاد ناشی از قيام توده ھا بيش از ھزار محفل و ئیتا جا. ايران در شرايط بعد از قيام بھمن شاھد بوديم

ھر چند اين کارگران نمی دانستند .  حمايت خود را از اين سازمان اعالم کردندًتشکل کارگری کوچک و بزرگ رسما

 کارگر نمی باشد ولی اين ۀده و ديگر ھمان سازمان چريکھای فدائی خلق پيشرو طبقر ماھيت داييکه سازمان مذکور تغ

 کارگر در شرايط ۀپشتيبانی عظيم تاريخی خود بيانگر آن بود که تنھا راه درست جلب حمايت معنوی و سپس مادی طبق

مان راھی است که چريکھای  ايران حاکم است ھۀ بورژوازی وابسته و ديکتاتوری ذاتی آن که امروز نيز بر جامعۀسلط

 نيز با ايمان به درستی ھمين "فاطمه حسينی"انقالبيونی چون رفيق .  مسلحانهۀفدائی خلق نشان دادند، يعنی راه مبارز

اين ھمان راھی است که امروز نيز کارگران مبارز و پيشروان . راه به سازمان چريکھای فدائی خلق پيوسته بودند

رزه عليه رژيم جمھوری اسالمی، اين رژيم دار و شکنجه و حامی بی چون و چرای  سرمايه انقالبی اين طبقه در مبا

  .داران زالو صفت داخلی و خارجی در مقابل خود دارند

  ! گرامی و راھش پر رھرو باد "فاطمه حسينی"ياد رفيق شھيد 

 

  خلق ايرانئی کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فداۀماھنام: به نقل از 

 ١٣٩۵ ]دلو[ ، پانزدھم بھمن ماه٣٧ ۀشمار

 


