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  اکبر نوروزی

 ٢٠١۴ حون ٢٨
 

  ۀ صدای امريکا جھت تخطئۀتالش مذبوحان
  ! خسرو گلسرخی 

  
  
 مبارز انقالبی خلق مبادرت به پخش  شاعر، نويسنده وخسرو گلسرخی به مناسبت چھلمين سالگرد امريکا صدای راً ياخ

ه يت تھياما در عمل و بنا به ماھ. ل از گلسرخی سازمان داده شده بودي برای تجلن برنامه ظاھراً يا.  ويژه ای نمود ۀبرنام

 .کنندگانش، اين برنامه کوشيد تا گلسرخی را که در قلب مردم ما جا دارد ھدف لجن پراکنی ھای دشمنان مردم قرار دھد

ديدگاه ھای " دارای گو با افرادی که ظاھراً  و طول انجاميد، ضمن گفته  ساعت ب٢ن برنامه که کمی بيشتر از يادر 

 شايستگی مقامی را که در خسرو گلسرخی ن خط دنبال شد که اوالً ي ابودند، در جريان پرسش از آن ھا عمالً " متفاوتی

ک شاعر منفعل بود و ي او ر موردش صحبت کنند و اساساً تی نبود که اين ھمه دين مردم کسب کرده نداشت و شخصيب

 اعدام ۀ را به چوبخسرو گلسرخی شاھی که اً يثان.  سياسی و  انقالبی نبودند اصالً دانشيان و گلسرخین که يمھمتر ا

خسرو  تا اعدام ١٣٣٧ در سال خسرو روزبه  شرمانه ادعا شد که بعد از اعدامیسپرده نه تنھا مستبد نبود بلکه ب

  .در ايران کسی به جرم سياسی اعدام نشده استگلسرخی 

اسی مطرح شد که در زمان سلطنت شاه جباری که يان سيست باال بلندی از زندانياين ادعاھای سخيف به رغم وجود ل

  .زد خاص و عام بود در مقابل جوخه ھای اعدام قرار گرفتندسم زبانياليوابستگی اش به امپر

 پخش ،ان شان فقط از مزد بگيران سرمايه داری ساخته استيتی دروغ و تحريفات ديگر که بدر اين برنامه ھمچنين مش

  . شد
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فه ای انقالبی ين برنامه و نشان دادن نادرستی آن ھا وظيفات ارائه شده در اي شک پرداختن به ھمه دروغ ھا و تحریب

  .گری موکول می کنميه را به فرصت دين جا تنھا به چند مورد آن می پردازم و برخورد با بقياست ولی من در ا

اسی اعدام نشده ي ، کسی به جرم سخسرو کلسرخیرباران ي تا تخسرو روزبهن ادعا که از زمان اعدام يبرای نمونه ا

 ۀقت، نسل جوان را نسبت به سلطنت به مثابي حقۀدن به چھرياست دروغ مشمئز کننده ای است که قصد دارد با خاک پاش

 ١٣کتاتور شاه يم دي رژ۴٩ سال ]حوت[ اسفند٢۶ستی خام سازد و گرنه چه کسی نمی داند که در ياليرو امپيلترناتاک ي

ا در ي و  رباران نموديتگر تھران تيدان چيرحمانه در مي آذرخش فراموش نشدنی را ب١٣عنی ياھکل ي انقالبی سۀرزمند

ن ي آرمان خلق را به خون نشاند و ھنوز مردم ما در غم از دست دادن چنۀ پنج رزمند۵٠ سال ]ميزان[ مھر١٧

انگذار سازمان يست انقالبی که رفقای بني کمون١٩شی ، ي به دنبال محاکماتی فرما۵٠ونی بودند که در اسفند سال يانقالب

ست جنايت بسيار ين ليا. تندان آن ھا بودند، اعدام گشي در ماحمدزاده و عباس مفتاحی مسعود ءکھای فدائی خلق رفقايچر

 که امريکاسم يالين چند نمونه تو دھنی محکمی است به دھان دروغ پرداز بلندگوی تبليغاتی امپريطوالنی است اما ھم

  .ح ندارديازی به توضيت ضد مردمی اش نيماھ

ر ي را غامت دانشيانکر و ھم رزمش خسرو گلسرخین برنامه تالش مذبوحانه ای شد تا ي گفتم در ا که قبالً یھمان طور

ن يچن.  جلوه دھند،گاھی که در دل مردم کسب کرده اند را ندارنديستگی جاير انقالبی و کسانی که شاياسی و غيس

ز مقاومت آن ھا در مقابل يان مردم قبل از ھر چيونی در مين انقالبيگاه واالی چنيانی نمی فھمند که علت جايدروغگو

آن ھا با درک ضرورت زمان از . شی بودکه ساواک شاه سازمان داده بودير دادگاه نمااستبداد حاکم و عدم ندامت شان د

آرمان ھای خود دفاع کرده و در دفاع از باورھا و اعتقادات شان استواری نشان دادند و خلق با ديدن اين پايداری ھا بود 

  . خود حک نمودۀ را برای ھميشه در سينکرامتکه نام وی و 

 ز خلق ھستم حمايت و پشتيبانی خود را ائین که من يک فداي با گفتن اگلسرخیايط مبارزاتی ، در واقع در آن شر

ست ھستم کل ي لنين- ک مارکسيست ي اعالم کرد و يا گفتن اين که من ،ان داشتيم جريه رژيکه علای مبارزات مسلحانه 

ھر کنم و نه از خودم ، مِ  می از خلقم دفاعن که من يان ايی محکوم نمود و با بئشه يطور ره  حاکم را بۀنظام جابران

. کسی که حرف و عملش صداقت بود. شه به سوی خود جلب نمود و در تاريخ ايران جاودانه شديش را برای ھمخلق

 زندگی بر آن پای فشرد و جانش را برای تحقق آن تقديم خلق مبارز ايران کرد  و خونش ۀايمان بود و تا آخرين لحظ

ی که مردمش را دوست داشت شاعر انقالبي ". خون ما پيرھن کارگران ، خون ما پيرھن دھقانان: "دن شعر شيمصداق ا

 ھمان قدر دل می سوزاند که برای فرزند خودش و با دختر رحماند و برای يو قلبش با رنج ھا و درد ھای آن ھا می تپ

  :ن احساس ھم بود که سروديھم

  بايد که رنج را بشناسيم"

 رحمانوقتی که دختر 

 با يک تب دو ساعته می ميرد

  بايد که دوست بداريم ياران

  د که قلب مايبا

  ."سرود و پرچم ما باشد

  ٩٣ن يفرورد

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩٣ ]جوزا[ ، خرداد ماه١٨٠شماره 

 
  


