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

  
  بابک آزاد: فرستنده

  ٢٠١۵ جون ٠٢

  
 ھمچو  احمد و مجتبی خرم ئی خلق، رفيق شھيد عزت غروی ، زن انقالبی و مادر رفقائیچريک فدا: ح پيام فدائیيتوض

 عليه رژيم ددمنش وابسته به امپرياليسم شاه وطن فروش در صفوف ه مادر راه پر افتخار مبارزرفيق. آبادی ست
 خلق ايران را برگزيد و تمامی ھستی خود را در جريان دو سال جنگ بی امان با دشمن در راه مبارزه ئیچريکھای فدا

ھا  اش به آرمان خلق شق عظيم و بی پيرايهرفيق مادر سرانجام در اثبات ع.   برای بھروزی کارگران و زحمتکشان نھاد
اکنون در .  مرگ سرخ را عاشقانه پذيرفت و به جريان پرشکوه زندگی پيوست١٣۵۵ ]ثور[ ارديبھشت٢۶در تاريخ 

  !سالگرد جان باختن اين مادر انقالبی ياد او را با چاپ نامه ای که او به والدينش نوشته گرامی می داريم

 )رفيق مادر( وی فدائی شھيد عزت غرۀنام

 
  نوشته رفيق عزت غروی

  !پدر و مادر عزيزم

درود فراوان بر دامان پر مھر تو مادر و آغوش گرم و پر محبت تو پدر که دليرانی .  سالم گرم و آتشين مرا بپذيريد

ام خيلی  هاز اين که شما را تنھا گذاشت. اميدوارم که ھميشه سالمت و تندرست باشيد.  چون احمد و مجتبی را پرورد

 خانه نشستن و زانو بغل کردن ، ۀديگر در گوش. دانيد که غير از اين، راه ديگری وجود نداشت خواھم، می معذرت می

ً اين بود که اين راه را انتخاب کردم و حاال زندگی خوبی دارم و احساس می کنم که واقعا. داشت مرا ديوانه می کرد

کنند با نوک، چشمان متجاوز  اش تجاوز می کالغی کمتر نيستم که ھرگاه به بچهکنم که از  وقتی که فکر می. زنده ھستم

کشند ، با گلوله از  ايم قلب کسانی را که جوانان ما را می را کور می کند، خوشحال می شوم زيرا ما ھم تصميم گرفته

  . سينه بيرون بکشيم
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م که ھمه مانند يک فاميل و يک خانواده در راه يک بين نمی دانيد زندگی در اين جا چقدر زيباست، وقتی آن ھا را می

 پر از ئی پر از اميد و لب ھائی پر از خشم و کينه نسبت به دشمن و دلھائیھدف و به خاطر سعادت يک ملت، با قلب ھا

 که مانند جويباری به يک رودخانه تبديل می شوند و به آرامی و عظمت در دريای ئیسرود مبارزه می کنند، سرودھا

نمی دانيد که نھال . پايانی وجودم را فرا می گيرد ريزد ، احساس آرامش می کنم و شادی بی رخشان زندگی آزادی مید

ام  ای است که خون جوانان آن را پرورش می دھد و حاال تازه فھميده ای در زندگی من شکفته است و آن نھال، کينه تازه

. نان ما را می کشد مقاومت کنيم و ما تا آخرين نفس ادامه خواھيم دادکه بايد در مقابل دشمن خونخواری که ھر روز جوا

 ۀھم پيوسته و گروھی بزرگ و نيرومند را از ملت تشکيل می دھند که در آينده  که مبارزه می کنند بئی اين ھاۀھم

ای دلنواز اين ھای پوشالی مزدوران را درھم خواھد ريخت و من صد نزديک ، مانند طوفانی سھمگين و نيرومند خانه

را ندارند و مطمئن باشيد که ديگر مردم تحمل اين ھمه ظلم و ستم . شنوم که نزديک می شود طوفان را از دور می

  . ای که در شرف طلوع است ، خيرمقدم بگويند است تا به خورشيد تازهروزی به پا خواھند خ

خلق . جواب نخواھند ماند اما اين خون ھا بی. رفتولی تا آن روز دست ھای جنايتکاران از ملت ما خيلی خون خواھد گ

ست که آن را  ای طاقت خواھد آورد زيرا که در نھاد ما ايمانی ھا را تحمل خواھد کرد و در مقابل ھر شکنجه ھمه سختی

که  ئی و با آن ھا تواند از بين ببرد و آن عشق و عالقه به خلق و کينه و نفرت به دشمن خلق است ھرگز ھيچ چيز نمی

کشند بايد مبارزه کرد و معدوم شان  شوند و آن ھا را به ناحق و برای کسب قدرت و اقتدار خود می مانع آزادی مردم می

ندازند و بدين جھت  و جالدان خود را به جان مردم بيساخت، زيرا آن ھا حق ندارند برای حفظ قدرت خود ، سربازھا

اين پست فطرت ھا نمی دانند که دست ھای ناپاک .  و مرگ را با مرگ جواب می دھيم دست گرفتهه است که ما سالح ب

ای در دل ھا می کارد و روزی خواھند فھميد که نيروی خلق توسعه يافته و شروع به درو کردن اين  شان چه تخم کينه

  .  از بين خواھند رفت،د برجای بگذارندنمايد و چون خون آن ھا گنديده است بی آن که اثری از خو علف ھای ھرزه می

مند نيستند کسانی را ھم که مثل سگ برای تعقيب ما می فرستند دوست ندارند،  دشمنان ما ھمان طور که به مردم عالقه

ای بيش، از آن ھا باقی  کار می گيرند و آن قدر آن ھا را فشار می دھند تا تفالهه بلکه آن ھا را برای حفظ قدرت خود ب

کنند و خون پاک   خلق مبارزه میئیاما فرزندان ما چون با ايمان و برای رھا. اندازند آن گاه آن ھا را بدور می. ندنما

کنند و گل ھای زيبای آزادی را  شود ، ھم چون باران بھاری زمين را آبياری می شان در راه آزادی انسان ھا ريخته می

  . مانند پرورانند، اين است که جاودان می می

در يک جنگ معمولی که خطر در آن واحد ميليون ھا بشر را تھديد می کند، مرگ تبديل به يک حادثه عادی می شود و 

کنند، اما مبارزه چيز  مردم ھمان قدر به آن اھميت می دھند که به يک تصادف در زمان صلح، و حتی به آن فکر ھم نمی

مه جا ھست و  برای کوبيدن ما از ھيچ اقدامی فروگذار نخواھد ما جنگ با حريفی را ادامه می دھيم که ھ. ديگری است

آيا ھر کسی قدرت چنين نبردی را دارد؟  و می تواند اين . رو بوده کرد، در چنين نبردی بايد با خطر دائمی مرگ روب

روند و با ھرسختی اين راه به مردان و زنان قدرتمند احتياج دارد که با قدم ھای استوار به پيش ب!  طور زندگی کند؟ نه

  .با تمام قدرت مبارزه کنند

درست است که زندگی زيباست اما زندگی فقط نفس کشيدن نيست، انسان تا وقتی زنده است که بتواند آزادانه عقايد خود 

ست و ارزش   زندگی آزادی در گذران آن است و بدون اين آزادی، زندگی در بردگی و فرومايگیۀالزم. را بيان کند

در مقابل ھر انسان متفکر اکنون دو راه وجود دارد يا زيستن . زنده بودن يعنی آزاد بودن و انسان بودن. را نداردزيستن 

البته اين . بنابراين ھميشه بايد مرگ را به عنوان يک احتمال به حساب آورد. بودن يا نبودن.  شرايط آن يا مرگۀبا ھم

 عمل ۀعکس اين مرگ را که ديگر يک تصادف نيست و در نتيجه  بلکه بم،يبدان معنا نيست که ما به استقبال مرگ برو

کسانی است که می خواھند ما را به زانو درآورند می توان به عقب انداخت، می توان با نبرد با کسانی که کمر به قتل ما 
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قارت زير چشمان مرگ در اثر يک نبرد غيرعادی با دشمن به مرگ روزانه و با خفت و ح. اند، با مرگ جنگيد بسته

 دشمن به نفله شدن ۀبله صد بار مرگ غير عادی و پرشکوه در مقابل رگبار گلول. راضی و خشنود جالدان رجحان دارد

  .  ترجيح دارد، خود گلويمان را بفشارندۀ دژخيمان که با پاشنۀسف انگيز زير چکمأت

 فرصت دھد که به پشت سرم بنگرم، مرا به پيش می قوی تر از ھر چيز ديگر، بدون آن که ئیمبارزه ادامه دارد و نيرو

شايد فردا توانستند مرا شھيد يا دستگير کنند ، اما امروز و در اين ساعت من از راه خويش باز نمانده ام و ھمراه . راند

  .ديگران، ھمراه انبوه رفيقانم به پيکار ادامه می دھم

  !به اميد پيروزی

  .يدسالم گرم و آتشين مرا به ھمه برسان

  

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

  ١٣٩۴ ]ثور[ ، ارديبھشت ماه١٩١شماره 

  

 

 


