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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Martyrs جانبازان

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٣ دسمبر ٠٣
  

  

 !مادر سالحی درگذشت

 

 

مبر، ما را برای ھميشه ترک نو٣٠روز ) صديقه حائری(سف بسيار مطلع شديم که مادر سالحی أبا ت

 جمھوری اسالمی تاۀمادری رنجديده و آزاديخواه که چه در رژيم شاه و چه در زير سلط. وده استنم

مادری از نسل مادران دلير زندانيان و. جائی که می توانست از مبارزه با قاتالن فرزندانش باز نايستاد

  . شھدای چريک ھای فدائی خلق ايران

طور مستقيم باه ند چريکش کاظم  و متواری شدن جواد بمادر سالحی برای اولين بار با دستگيری فرز

 قساوت و ددمنشی رژيم شاه را ھر۵٠ سال حمل ٢۵ساواک شاه مواجه شد و با شھادت جواد در روز 

.چه بيشتر تجربه کرد و چند ماه بعد يعنی در تير ماه ھمان سال خبر اعدام کاظم قلبش را به لرزه درآورد

دست دادن جواد و کاظم در جدال بود دستگيری و تير باران حسين فرزنداو در حالی که با غم از 

ی خود را در مبارزه تائفدابه اين ترتيب مادر سالحی سه فرزند کمونيست . ديگرش کمرش را خم نمود

  .پای جان آن ھا با رژيم جنايتکار شاه و برای رسيدن به آزادی و سوسياليسِم از دست داد

اک نماند و بذر ھای آگاھی و شور و اميد مبارزه را بر سراسر فالت گستراند و اما اين خون ھا به خ

پا خاسته،ه مردم تحت ستم را به حرکت و بعد ھا به قيام وا داشت؛ تا آن جا که در بستر انقالب مردم ب

با اين حال مبارزات دموکراتيک و ضد امپرياليستی مردم به داليلی به. شاه فرار را بر قرار ترجيح داد

اين رژيم  از ھمان. نتيجه نرسيد و رژيم جمھوری اسالمی توسط امپرياليست ھا بر سر کار آورده شد
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روز اول به مقابله با آزاديخواھان برخاست و به اين ترتيب مادر سالحی اين بار دختر و دامادش را اسير

چندی بعد دژخيمان جنايتکار جمھوری اسالمی، رفيق محمود. ل دژخيمان تازه به قدرت رسيده ديدچنگا

مادر سالحی در شرايطی که دختر و دامادش در زندان. ، داماد مادر را به دار کشيدند)بابک(محمودی 

د و مدتی ھمدر دست دژخيمان جمھوری اسالمی اسير بودند ، ھمراه با دو فرزند آن ھا به کردستان آم

در پايگاه ما در کردستان ھمراه با نوه ھايش جنبش انقالبی خلق ُکرد را تجربه و شاھد جنايات و بمباران

  .     جمھوری اسالمی بودۀھای وحشيان

 ديکتاتوری لجامۀچريکھای فدائی خلق ايران ، ضمن تسليت درگذشت اين مادر مبارز که به دليل سلط

دگی در تبعيد شده بود و با ابراز ھمدردی با بازماندگان آن عزيز و ھمه حاکم مجبور به زنۀگسيخت

 آن ھائی که قلبشان برای رھائی رنجبران می تپد، ايمان دارند کهۀخانواده ھای جان باختگان فدائی و ھم

مبارزات کارگران و خلق ھای دالور ايران سرانجام آرزوی ھميشگی مادر سالحی را متحقق خواھد

  .با دلی آکنده از نفرت، مرگ جمھوری اسالمی و ھمه جالدان و قاتالن را روز شماری می کردنمود که 

  با ايمان به پيروزی راھمان

  چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١٣مبر اول دس

   

 
  

  


