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  اشرف دھقانی
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 !پيام به مراسم وداع با مادر سالحی

 

به مادری می پردازيم که عالوه بر  با غم و اندوه از درگذشت مادر سالحی، زنی آزاده و مبارز، امروز به ادای احترام

 ۀ تالش ھای ارزشمند و مؤثرش در مبارزه با رژيم ھای ارتجاعی سلطنت و جمھوری اسالمی، سه فرزند رزمندۀھم

  . جواد، کاظم و حسين سالحیء ايران تحويل داد، رفقاۀ تحت سلطۀچريک در دامن خود پروراند و به جامع

 ناماليمات زندگی، با بردباری و تدبير، بچه ھای خود را بزرگ کرده ۀرغم ھمزحمتکش که علی   آشنای يک زنۀچھر 

. در ذھن من نقش بست از مادر سالحی ١٣۴٩و چرخ زندگی را می چرخانَد، اولين تصويری بود که در اواسط سال 

وديم که در ارتباط با ی ب در تدارک کار انقالبيءاين موقعی بود که در تھران با رفيق جواد سالحی به ھمراه ديگر رفقا

من و ھم رفيق جواد نوعی زندگی مخفی  در تھران، ھم .رستاخيز سياھکل و تشکيل چريکھای فدائی خلق قرار داشت

ی انقالبی، ئ شدن در کار حرفه   شناخته نشده بوديم ولی به دليل درگيرداشتيم، به اين معنا که اگر چه برای دشمن کامالً 
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در اين دوره رفيق جواد  . پنھان بود روی آورده بوديمشم خانواده و اطرافيان مان ھم کامالً به نوعی از زندگی که از چ

حسين که در آن زمان نوجوان بود نامه دريافت می کرد و مرا نيز در جريان متن آن ھا  گاه گاھی از برادر کوچکش،

داد که با عشق و عالقه از مادرش   جواد میدر اين نامه ھا ھمواره از مادر ياد می شد و فرصتی به رفيق. قرار می داد

در ھر نامه، او .  مبارزه جويانه بودۀاين را ھم اضافه کنم که نامه ھای حسين سرشار از روحي .برای من صحبت کند

مثالً در يکی از نامه ھايش حتی . برادرش را مطمئن می ساخت که از ھر طريق برای رشد آگاھی اش استفاده می کند

  . اشاره کرده بود که چطور پول تو جيبی خود را جمع کرده و روزنامه می خرد تا در جريان اخبار نيز باشدبه اين امر

 مسلحانه در ايران، اولين تجربه از اين نوع بود که مادر با آن مواجه ۀدستگيری رفيق کاظم سالحی پيش از آغاز مبارز

يم شاه، سکوت قبرستانی بر جامعه حاکم بود، و ھنوز  رژۀ سرنيزۀاين در شرايطی بود که ھنوز در زير سلط. شد

انقالبيون مسلح، فضای سياسی جامعه را به نفع توده ھا به ھم نزده و با مبارزات خود شور و اميدی در ميان مردم تحت 

دلبندش مسلم است که در چنان شرايطی برای مادر سالحی، آگاھی از اين که فرزند .  ايران به وجود نياورده بودندۀسلط

 ديگر ۀرفتن به درب زندان ھا و آشنائی با خانواد.  بسيار دشوار بود،در دست دژخيمان رژيم شاه گرفتار آمده است

زندانيان سياسی به خصوص در جو مبارزاتی پس از رستاخيز سياھکل او را ھرچه بيشتر با مسايل سياسی آشنا و 

  .تحولی در زندگی او ايجاد کرد

 چريکھای فدائی خلق و روی آوری جوانان زيادی به طرف مبارزه، خانواده ھای ۀ آغاز مبارز شاه پس ازۀدر دور 

 مبارزه و مقاومت انقالبيون در ميان اطرافيان ۀ روحيۀزندانيان سياسی نقش چشمگيری در پخش اخبار زندان و اشاع

اين مادر . ی را ايفاء می کردمادر سالحی يکی از آن مادران مبارزی بود که با شجاعت چنين نقش .خود داشتند

زحمتکش که به خوبی می دانست که فرزندانش برای از بين بردن چه شرايط ظالمانه ای در جامعه سالح بر دوش و 

ن مسلح به عنوان خرابکار و تروريست امبارزجان بر کف عليه رژيم شاه جنگيدند، در شرايطی که مبلغين رژيم شاه از 

فرزندان خود می پرداخت و با افتخار، از صداقت و صميميت آن ھا با توده ھای مردم ياد می نام می برند، به دفاع از 

  .کرد

ای سرشار بود که به ھنگام  رزمندگیۀ رفيقی که از چنان آگاھی و روحي. مادر سالحی مادر رفيق کاظم سالحی است 

اين . چاقو، به درگيری با مزدوران شاه پرداختدستگيری، با تنھا ابزار دفاع از خودی که در اختيار داشت، يعنی يک 

ه با يک پاسبان ھم موجب ترس و ھ زمانی نظيرش ديده نشده بود در شرايطی که مواجۀبرخورد بی باکانه که در آن برھ

کاظم در زندان زير انواع شکنجه ھا قرار گرفت اما . وحشت در ميان مردم می شد، تأثير انقالبی زيادی به جا گذاشت

دستگيری ھای گسترده، شکنجه گران متوجه شدند که او چه اسراری را در   عات خود را حفظ نمود و بعد ھا بااطال

  . خود نگاه داشته بودۀسين

ھا را در روزنامه  کمونيستی بود که شاه عکس آن  انقالبی٩چنين مادر رفيق جواد سالحی، يکی از  مادر سالحی ھم 

اما رفيق جواد با درگيری . ھا در ازاء صد ھزار تومان استمداد طلبيد ری آنھا چاپ کرد و از مردم برای دستگي

 ھر چه بيشتر خود را به عنوان فرزند راستين خلق به توده ھا ١٣۵٠سال ]حمل[ليس در فروردين و خود با پۀقھرمانان

  .دشمن آشنا ساخت مبارزه را با مبارزه و عزم قاطع چريکھای فدائی خلق در مبارزه با ۀشناساند و مردم تشن

ھا گذاشت و خون او نيز در راه  در راه آن و مادر سالحی، مادر حسين سالحی است که پس از شھادت برادرانش قدم 

  .توده ھای خلق به درفش مبارزه عليه ھرگونه ظلم و ستم تبديل شد رھائی کارگران و ديگر

 خود پرورانده بود، و ھنگامی که درفش مبارزاتی آن آری، مادر سالحی چنين فرزندان متعھد و انقالبی را در دامان 

 توده ھای ستمديده ايران تبديل شد و سرنگونی رژيم شاه را به دنبال آورد، و در ۀانقالبيون چريک، به درفش بر افراشت

ناق، شرايطی که برای مدت کوتاھی شرايط نسبتاً آزادی در جامعه ايجاد شد، مادر که در تمام سال ھای سرکوب و اخت
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ياد و راه فرزندان مبارزش را پاس داشته و قاتلين آن ھا را به مردم شناسانده بود توانست سپاس و قدر دانی توده ھا از 

  .خود و عزيزانش را با گرمی پاسخ گويد

 مادر سالحی يک بار ديگر با ۀ رزمندۀ در شرايط يورش جمھوری اسالمی به مردم سراسر ايران، روحي۶٠ ۀدر دھ 

ن راه اسرشار از عشق به مبارزدر اين دورۀ بگير و ببند، او با شجاعت تمام و با قلبی . گی، خود را نشان دادبرجست

و رفقای ديگری بود ) داماد مادر(آزادی و کينه به دشمنان مردم با انجام کارھای مبارزاتی، ياور رفيق محمود محمودی 

متأسفانه دختر و داماد مادر سالحی به چنگال . عقيب قرار داشتندکه به دليل مبارزه عليه اين رژيم سرکوبگر، مورد ت

 خونين ديگری بود ۀمأموران رژيم جمھوری اسالمی افتادند و در اين مقطع، اعدام زنده ياد رفيق محمود محمودی واقع

  آن گرفتار آمده بود،اما اين مادر مبارز در شرايط بسيار دردناکی که در. که اين مادر داغديده و مبارز با آن مواجه شد

 خردسالش را به عھده گرفت و به طور مخفيانه آن ھا را ۀوليت نگھداری از دو نوؤبا متانت و بردباری خاص خود، مس

  .کردستان رساندۀ  آزاد شدۀبا خود به منطق

علی . ذرانديمدر کردستان، در مقر گاپيلون سازمان ما، با مادر سالحی و بچه ھا ، تجربه ھای مشترکی را از سر گ 

 شاھد بمباران اين مقر توسط رژيم جمھوری اآن منطقه و علی رغم اين که او حت سختی ھای زندگی در ۀرغم ھم

اين خود، روح  اسالمی ھم بود، شنيدم که مادر سالحی از اين دوره به عنوان بھترين دوران زندگانيش ياد کرده است که

  .ن انقالبی را بيان می کندااش به مبارزو احترام ھميشگی آزاديخواھی در او و عشق 

در اين جا با قدردانی از زحماتی که مادر سالحی در مسير مبارزه عليه ظلم و ستم و بيداد و سرکوب در جامعه متحمل  

 و گشته، احترام عميق خود را نسبت به اين مادر مبارز ابراز داشته و بار ديگر فقدان او را به انقالبيون آزاديخواه ايران

  .تسليت می گويم ،به خصوص به صفا و سالح عزيزم  بازماندگانش،ۀبه ھم

  

  ١٣٩٢ ]قوس[آذر ماه

 

 

 


