
 سی سال اس تیزباراى قيزهاناى تٌفانی گذشت
......ها آى شقایقین کو با داغ ساده این  

سًذٍ آًِایٌذ کَ پیکار هی کٌٌذ، آًِا کَ جاى ّ تٌطاى اس عشهی راسخ آکٌذٍ است، آًِا کَ اس ًطیة "

ضة،  آًِا کَ اًذیطوٌذ تَ سْی ُذفی عالی راٍ هی سپزًذّ رّس ّ. تٌذ سزًْضتی تلٌذ تاال هی رًّذ

 (ًیکتٌر ىٌگٌ) .…"هقذص دارًذ، یا عطق تشرگآ پیْستَ در خیال خْیص یا ّظیفَ

 
  رفیق داریٌش انصاری   رفیق  جانبزار رًحیرفیق هسعٌد نائبیاى    رفیق رضا هحود پٌر     رفیق نادر راسی       

 

   
  رفیق بيزام راسی                                 رفیق  ابزاىین دادجٌ    تيزانیرفیق هنٌچيز         رفیق هيدی شیز خدا    فیق اصغز پيلٌاى  ر 

          

 

درخشانترین تجلیات روح انسانی است که بدون شک از طبیعت انسانهایی مایه میگیرد که  ٬قهرمانی
آن اهمیت از تعلق خویش به تودهای خلق و از تعلق خویش به جامعه انسانی و ایده آلهای با شکوه 

از اینرو آگاهانه تمام نیروی خویش را که از قدرت الیزال خلق مایه میگیرد وقف مبارزه در . قائلند
 رفقا رضا هحوذ پْر، ًادر راسی، .این راه آرمان نموده و به قهرمانان فناناپذیر تاریخ مبدل میشوند

رّحی، هِذی ضیز خذا، هسعْد ًائثیاى، داریْش اًصاری، جاًثزار تِزام راسی، اصغز پِلْاى،

کَ ایستادٍ جاى دادًذ ّ درهقاتل  ایي قِزهاًاى تاریخٌذ جولَهٌْچِز تِزاًی ّ رفیق اتزاُین داد جْ اس

سزداراًی اس ارتص پزّلتاریای ایزاى کَ در هزگ خْیص سًذگی ًسلِای  .ارتجاع سز فزّد ًیاّردًذ

تا سحوتکطاى آساد دًیای فزدا  َهتْالی سحوتکطاى اس تزدگاى دّراى تاستاى ّ پزّلتاریای هذرى گزفت

 .فزارّی تاریخ پیْستَ اًذ  تَ دّرتزیي ًقاط ،را در ًْردیذٍ تَ اتذیت

 

تَ جزم دفاع اس کارگزاى ّ سحوتکسطاى ّ آرهاى  0631تاتستاى در ایي رفقا در سی سال پیص، 

در  اهزّس ّ تیزتاراى ضذًذ(  تْفاى)کوًْیستی ّ عضْیت در حشب پزّلتاریای ایزاى حشب کارایزاى

اها هزگ آًِا تا هزگ . تصْر آیذ ها را تزک کزدًذ َسّدتز اس آًچَ ت ،ّ خیلی سّد ًیستٌذهیاى ها 

ّ  ،آًِا در اّج سالهتی جسوی ّ فکزی. تفاّت تسیار داضت ،یطًْذعادی آًچٌاى کَ ُوَ تَ آى دچار ه

. آهزاًَ هزگ را فزاخْاًذًذ تا آهزیت هطلق العٌاى آى را در ُن ضکٌٌذ ،تز قلَ رفیع ضکْفایی تي ّ جاى

 ،سًذگی اًساًی ،تلکَ در آًشهاى کَ پاسذاری اس آرهاى سًذگی ،آًِا تَ هزگ سّد رص دچار ًگطتٌذ

هزدًذ تا ایي آرهاى ّ اهیذُای هزتْط  ،جش تا هزگ آگاُاًَ ّارادی هوکي ًثْد" وتکصتزای اًساى سح"

تاریخ . داضتي یک آرش تیزاًذاس تز خْد هیثالذ تااگز تاریخ تاستاًی هزدم . تَ آى را سًذٍ ًگاٍ دارًذ

علی سزداراًی چْى حاج . فزدای ایي هزدم تَ لطگزُایی توام ّ کوال اس آرضِای خْیص خْاُذ تالیذ

 ،آّاًسیاى ،رّستَ ،اراًی ،حجاسی کارگز چاپخاًَ ،حیذر عوْاّغلی ،اسذهللا غفارسادٍ ،دّافزّش

کَ ُوچْى ستارگاًی در آسواى اًفالب ایزاى درخطیذًذ ّ  قذرت فاضلی ،تاتا پْرسعادت ،قاسوی

 .کساًی کَ تزای آرهاًِای کوًْیسن جاى تاختٌذ. سًذگی ّاالی خْیص را آگاُاًَ فذا ًوْدًذ
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اها  ،تا گلْلَ تاراًِای خْیص آًِا را اس هیاى ها تزدسزهایَ داری جوِْری اسالهی فاضسیستی  رژین 

رفقا جاًثزار رّحی، هسعْد ًائثیاى، ًادر راسی،داریْش اًصاری، اتزاُین دادجْ، هِذی ها تار دیگز 

کارگزاى ّ  را درهیاى  ...، تِزام راسی، اصغز پِلْاىضیزخذا ، هٌْچِز تِزاًی ، رضا هحوذی

یافتَ ّ صذای قِزهاى فلسطیي تاس هلت تْلیْی، هزدم سحوتکص ضیلی ، هعذًچیاى سحوتکطاى ایزاى، 

آًِا در ّجْد . هیطٌْین ،آًِا را اس خالل غزیْ رعذ آسایی کَ خثز اس تْفاًِای تٌیاى کي در آیٌذٍ هیذُذ

 .ضثح کوًْیسن. ا ًاپذیز ضذٍ اًذفٌ ،در جِاى هطغْل است" گطت ّ گذار"کَ تَ " ضثحی"آى 

جاًثزار رّحی، هسعْد ًائثیاى، داریْش اًصاری، اتزاُین دادجْ، هِذی ، رفقای جاًثاختَخاطزٍ 

را تَ سالحی تثذیل  ، رضا هحوذی  ّ ُوَ ضِذای راٍ آسادی ّ سْسیالیسن هٌْچِز تِزاًی  ،ضیزخذا 

ّ آرسّی سزًگًْی رژین جوِْری اسالهی ّاستقزار تا اهیذ . رّین َکٌین ّ تا آى قلة قاتالًطاى را ًطاً

 .سْسیالیسن درایزاى یاد ایي رفقا را گزاهی هیذارین

 !یاد ُوَ جاًثاختگاى راٍ اسادی ّ سْسیالیسن گزاهی تاد 

 ! سزًگْى تاد رژین سزهایَ داری جوِْری اسالهی

 

 0631زیْر ًطزیَ الکتزًّیکی حشب کارایزاى ضِ 36ًقل اس تْفاى الکتزًّیکی ضوارٍ 
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