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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١٧ اپريل ١۴
 

  غروی) عزت( زندگی مادر انقالبی رفيق شھيد صديقه ۀدر بار

  
 احمد و مجتبی ءمی شد؛ مادر دو چريک فدائی خلق رفقاق صديقه غروی که در خانواده، عزت ناميده يمادر انقالبی، رف

چشم به جھان گشوده بود و تا قبل از پيوستن به سازمان  ١٣٠۴ سال ]ثور[وی در ارديبھشت ماه.  خرم آبادی بود

چريکھای فدائی خلق و شرکت عملی در امر مبارزه، ھمچون ھر زن خانه داری در چھارچوب فرھنگ حاکم بر 

، ۵٠ مسلحانه در سال ھای ۀاما جريان مبارز.  به رتق و فتق امور خانه و خانواده محدود می شدجامعه، زندگی اش

شيار نسبت به مسايل اجتماعی و سياسی جاری در جامعه وتوجه او را نيز ھمچون بسياری از زنان و مردان شريف و ھ

ک چريک فدائی خلق گرفتار دخمه ھای  يۀبه خصوص که فرزند بزرگ وی احمد خرم آبادی به مثاب.  به خود جلب کرد

رژيم شاه گشته بود و رفيق عزت با رفتن به درب زندان ھا برای مالقات با فرزندش با خانواده ھای مبارز زندانيان 

  .سياسی آشنا شده و از آن ھا نيز تأثير می گرفت

باعث شد که مادر غروی ھر چه   تيرباران کرد و اين امر ۵٠سال ]سرطان[ تيرماه ١۴رژيم شاه رفيق احمد را در 

که می توانستند خدمات ارزنده ای را بيشتر قساوت ھا و جنايات رژيم شاه را بشناسد که خون بھترين فرزندان ايران 

کينه و خشم وی نسبت به .  در زندان ھای خود و يا در ميدان ھای تير بر زمين می ريخت، خود انجام دھندۀبرای جامع

ن مسلح  انقالبی ا تالش ھای بی دريغ و تا پای جان مبارزۀران در آن سال ھای انقالبی با مشاھدستمکاران و جنايت کا
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برای رھائی مردم از زير يوغ ظلم و ستم از يک طرف و جنايات و تبھکاری ھای رژيم شاه از طرف ديگر ھر روز 

  . تر می شدفزون

دی در يک درگيری مسلحانه با نيروھای ساواک شاه،  با شھادت چريک فدائی خلق رفيق مجتبی خرم آبا١٣۵٢در سال 

او در خود چنان انرژی انقالبی و چنان عزم مبارزاتی می ديد که می . زندگی رفيق عزت باز ھم دچار تحول شد

  .خواست به سازمان کمونيستی فرزندانش پيوسته و راه آن ھا را ادامه دھد

ای فدائی خلق بپيوندد و نه فقط ھمراه فرزندان دالورش بخواند سرانجام رفيق عزت غروی موفق شد به سازمان چريکھ

ی تبديل شود که تفنگ در دست عليه انقالبي) مادر(لکه خود به دايه ب" دايه دايه وقت جنگه، وقت دوستی با تفنگه"که 

  . ارتجاع و رژيم جنايتکار حاکم بجنگد

رانی که مخفی شده و در يکی از پايگاه ھای خطاب می شد در دو" رفيق مادر"رفيق عزت که در ميان يارانش 

 انقالبی و رزم ۀ آن نامه، ھم روحيۀچريکھای فدائی زندگی می کرد، نامه ای برای پدر و مادر خود نوشت که مطالع

را بيان می "  خواریدشمن خون"ُ اين شير زن لر را نشان می دھد و ھم عمق آگاھی وی از ضرورت مبارزه با ۀجويان

مبارز و "  خون جوانان"روز برای حفظ نظم ظالمانه ای که در سراسر اين فالت خونين ايجاد کرده بود کند که ھر 

 خانه نشستن و زانو ۀدر گوش: "در اين نامه وی خطاب به پدر و مادرش می نويسد. کمونيست را بر زمين می ريخت

ب کردم و حاال زندگی خوبی دارم و احساس کرد اين بود که اين راه را انتخا بغل کردن، داشت مرا سخت ديوانه می

درست است که زندگی زيباست اما : " معنای زندگی نوشته شده کهۀدر اين نامه در بار..." ًکنم که واقعا زنده ھستم  می

  زندگی آزادی درۀانسان تا وقتی زنده است که بتواند آزادانه عقايد خود را بيان کند، الزم. زندگی فقط نفس کشيدن نيست

زنده بودن يعنی آزاد .  گذران آنست و بدون اين آزادی، زندگی در سردی و فرومايگی است و ارزش زيستن را ندارد

بودن يا . در مقابل ھر انسان متفکر اکنون دو راه وجود دارد يا زيستن با ھمه شرايط آن، يا مرگ. بودن و انسان بودن

  ..."نبودن 

 نامه اش در توصيف چريکھای فدائی خلق ۀق مادر، وی در اداميبه دنبال بيان اين مفھوم زيبا از معنای زندگی توسط رف

نمی . ُزيرا ما ھم تصميم گرفتيم قلب کسانی را که جوانان ما را می کشند با گلوله از سينه بيرون بکشيم: "... می نويسد

خاطر ه بينم که ھمه مانند يک خانواده در راه يک ھدف و ب  آن ھا را میدانيد زندگی در اين جا چقدر زيباست وقتی

سعادت يک ملت با قلب ھائی پر از خشم و کينه نسبت به دشمن و دل ھائی پر از اميد و لب ھائی پر از سرود مبارزه 

ای درخشان زندگی شود و به آرامی و عظمت در دري سرودھائی که مانند جويباری به يک رودخانه تبديل می. کنند می

ای در زندگی من  نمی دانيد که نھال تازه. می ريزد، احساس آرامش می کنم و شادی بی پايانی وجودم را فرا می گيرد

تازه فھميدم که بايد در مقابل دشمن خون . ايست که خون جوانان آن را پرورش می دھد شکفته است و آن نھال کينه 

 اين ھائی که ۀُکشد مقاومت کنيم و اين راه را تا آخرين نفس ادامه خواھيم داد و ھمخواری که ھر روز جوانان ما را می 

 نزديک مانند ۀھم پيوسته و گروھی بزرگ و نيرومندی را از ملت تشکيل می دھند که در آينده دارند مبارزه می کنند ب

ای دل نواز اين طوفان را می  پوشالی مزدوران را در ھم خواھند ريخت و من صدۀطوفانی سھمگين و نيرومند خان

مطمئن باشيد که ديگر مردم تحمل اين ھمه ظلم و ستم را ندارند و روزی به پا خواھند . شنوم که دارد نزديک می شود

ای که در شرف طلوع است خيرمقدم بگويند ولی تا آن روز دست ھای جنايت کاران از ملت  خاست تا به خورشيد تازه

بدين جھت است که ما : "و سپس می گويد. ..." ، اما اين خون ھا بی جواب نخواھند ماندما خيلی خون خواھند گرفت

دست گرفته و مرگ را با مرگ جواب می دھيم، اين پست فطرت ھا نمی دانند که دست ھای ناپاک شان چه ه سالح ب
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ع به درو کردن اين علف ھای ای در دل ھا می کارد و روزی خواھند فھميد که نيروی خلق توسعه يافته و شرو تخم کينه

  ..." ھرز می نمايند

که در کوی کن تھران قرار داشت برای " رفيق مادر" ، پايگاه ۵۵سرانجام پس از چند سال زندگی مخفی در سال 

 ، با نيروی بزرگی که ۵۵ سال ]ثور[ ارديبھشت٢۶م سرکوب گر شاه در يساواک شناخته شد و نيروھای امنيتی رژ

در نتيجه در جريان درگيری دالورانه ای که بين رفيق مادر و ديگر . د به اين پايگاه يورش بردندتدارک ديده بودن

م وابسته به امپرياليسم شاه پيش آمد ، رفيق مادر ھمراه با تعدادی از فرزندان چريک ياعضای پايگاه با مزدوران رژ

د تا خيزش توده ھای تحت ستم ايران و طوفانی به اين ترتيب رفيق مادر، عزت غروی زنده نمان. خود به شھادت رسيد

 ۀ مسلحانۀ شاھد باشد و ببيند که در پس مبارز، بر پا کردند- رژيم شاه و امپرياليست ھا -که آن ھا عليه دشمنان خود را 

ا ر" من صدای دل نواز اين طوفان"انقالبی جاری در جامعه ھمان طوفانی بر پا شد که وی در باره اش نوشته بود که 

به "پاخاسته ه طوفانی که دو سال پس از شھادت رفيق عزت غروی با خيزش ميليونی مردم، توده ھای ب. می شنوم 

" پوشالی"گفته و با الھام از مبارزات رزمندگان مسلح ، کاخ " ای که در شرف طلوع است خير مقدم خورشيد تازه

  .شاھنشاھی را ويران نمودند

  !وی گرامی و راھش پر رھرو باد غر) عزت( ق مادر، صديقهيياد رف

  

  کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدائی خلق ايرانۀماھنام: به نقل از 

 ١٣٩۶ ]حمل[ ، پانزدھم فروردين ماه٣٩ ۀشمار

  

  

 


