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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  انبازانج

  
  فر فلکی مناف :فرستنده

 ٢٠١٩ جون ١٨
 

  !ماند باقی آزاده جان پای تا که ای آزاده سرو حسينخانی شھرام ياد به

 

 جمھوری ۀپيش جنايت رژيم سراسری و سيستماتيک يورش دنبال به حسينخانی، )حسن( شھرام رفيق خلق فدائی چريک

 در يارانش از تعدادی و برادر با ھمراه شد، شروع ۶٠ سال ]جوزا[خرداد ٣٠ از که ما مردم انقالبی جنبش به اسالمی

 فرياد صدای که شد نمی پيدا "خون فالت" در زندانی ھيچ سياه، و خونين دوران آن در .شد دستگير کرمانشاه شھر

 ھا سياھچال اين از يکی .باشد نرسيده مردم گوش به صدا اين و نشکافته را آن "ضخيم ديوارھای" سياسی زندانيان

 رفيق .کرد می حکومت آن بر زندان رئيس عنوان به نوريان احمد چون جنايتکاری که بود کرمانشاه آباد ديزل زندان

 سن بيشتر سال ٢٠ دستگيری ھنگام به و بود گشوده جھان به چشم ١٣۴٠ سال در که ،)حسن( حسينخانی شھرام
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 خود آفرينی حماسه با و داد نشان خود از مقاومتی چنان و شد برده وحشيانه ھای شکنجه زير به زندان ھمين در نداشت،

  .گشت ھمه زبانزد که گذاشت جای به زندانيان ديگر روی انقالبی تأثير چنان

 به بازجو عنوان به مصری عبدالرضا چون دژخيمانی نوريان، احمد بر عالوه کرمانشاه آباد ديزل زندان در زمان آن در

 چريکھای جمله از سياسی زندانيان به نسبت شکنجه اعمال در ھمکارانش و دژخيم اين .کردند می خدائی اصطالح

 ھيچ از ... محمدرضا الماسی و و شاھمرادی مھرداد و کريمی نصرت و علی احمد، حسينخانی، شھرام رفقا خلق فدائی

 که بود ای گونه به خلق فدائی چريکھای از نامبرده رفقای نشدنی فراموش ھای مقاومت اما .کردند نمی کوتاھی رذالتی

 طبقه اين بخش رھائی مکتب مثابه به کمونيسم به و کارگر ۀطبق به عشق از که فريادھائی آنان، ۀآزاديخواھان ھای فرياد

 که رسيد عظيمی اوج چنان به ھا سال طول در و شکافت را آباد ديزل دانزن ضخيم ديوارھای راستیب بود، سرشار

  .است شده بدل ھا سال آن در آباد ديزل تاريخ از بخشی به اکنون

 بود زندان در که مدتی تمام در و نکرد خم سر دشمن مقابل در ھرگز که بود انقالبيونی ۀجمل از حسينخانی شھرام رفيق

 دالور گيران کشتی از يکی که او .نمود می رفقايش انقالبی ۀروحي بردن باال در سعی خود، زندگی از سرشار ۀروحي با

 تمرين به کرد، خواھند اعدام را وی اسالمی جمھوری دژخيمان بزودی دانست می که اين رغم هب بود، فرنگی ۀرشت در

 ھرگز که ھمچنان ١٣۶٢ سال ]سنبله[ماه شھريور ١۶ در شآويختن دار به زمان تا و پرداخت می بنديانش ھم با کشتی

 مقاومت تداوم برای ای وسيله را کشتی تمرين و ورزش خود، آفرين زندگی شور با بازنماند، ھايش آرمان از دفاع از

 و حسينخانی شھرام رفيق ياد که بود چنين .داد قرار ايران ستم تحت ایھ توده و کارگران دشمنان مقابل در خود

 مقابل در آفرينی حماسه و مقاومت سمبل به آباد ديزل زندان در او چون و وی با ھمراه که ديگری فدائی چريکھای

  .شد نخواھد فراموش يادھا از ھرگز شدند، تبديل اسالمی جمھوری دژخيمان

 تزلزل ۀروحي گويای خود است نوشته اعدامش از پيش که حسينخانی شھرام قھرمان، رفيق دستخط آخرين به نگاھی

 ھر از بيش رسيده اش خانواده دست به وی ۀنام وصيت عنوان به که نوشته اين .باشد می دشمن مقابل در وی ناپذير

 برداشته گام آن در آگاھانه که بود راھی پيروزی به کمونيست رفيق اين ناپذير خلل ايمان و شيفته جان گويای توصيفی

 چنين اش زندگی لحظات آخرين در را زندگی اين خود و ."است من زندگي ماناھ من وصيت" :دبو معتقد که رفيقی .بود

 راه .شوم آشنا لنينيسم–مارکسيسم با توانستم عمرم بيشتر گذراندن و طی از پس مدت اين در من" :دکن می تعريف

 چه و شدم عجين نستمتوا که جا آن تا لنينيسم مارکسيسم با من ).واقعی زندگی( کردن زندگي پرافتخار راه و ظفرنمون

 اين به .يافتم راه اين پويندگان يگانه عنوان به را ايران خلق فدايي چريکھای بين اين در و .ل – م با زندگي اين بود زيبا

 می "وصيت" اين ۀادام در شھرام رفيق ."ام کرده حل را زندگي و مرگ موضوع من ل، – م بيني جھان با ترتيب

 .دھند ادامه مرا راه که خواھم مي دارند را مبارزه توان که کسانی از پس .است شده تمام من فرصت ديگر گويا" :نويسد

 ."کنم تر گلگون را خلق و پرولتاريا ۀچھر و تر سياه را شا زنجيري ھای سگ و امپرياليسم ۀچھر مرگم با که باشد

 واقعيت صورت خود آرزوی به شا قھرمانانه مرگ با رنجبران و کارگران با صادق و صميمی رفيق اين که راستیب

 کارگران پرچم و گلگون را پرولتاريا ۀچھر کارگران، ارپايد حامی اين حسينخانی شھرام خلق فدائی چريک خون و داد

  .نمود تر سرخ را

  !باد رھرو پر راھش و جاودان حسينخانی شھرام رفيق ياد

 نی خلق ايرائ، ارگان کارگری چريکھای فدا ی کارگرۀماھنام: به نقل از

 ١٣٩٨ ]جوزا[ ماهُ پانزدھم خرداد ،۶۵شماره 

  


