
 
  

  سخني كوتاه با تمام رزمندگان راستين  طيف چپ انقالبي

   وباورمندند. ) م. ل. م ( و ) ل .م ( و ) ا . ل . م (  كه به 

   و با شفافيت در اين راستاي دشوار و پرخم وپيچ ، مي رزمند ؛ شهامت  ،داقتصبا 

  ! همچنان با تمام دموكرات هاي شريف وانقالبي و ساير ميهن پرستان واقعي 
  

  

  

    

 

  كبير توخي

  2013 مي 4

 

ميرويس (از مدتي بدينطرف گفت و شنيد هائي بين يك تن از اعضاي پيكار ويكي  ازهواداران سابق ساما 

در شرايطي كه پيوند ها ارگانيك و  سازماني نيست  هيچ كس مسؤوليت  . در جريان است ) ودان محمودي

مي باشد، » محمودي. و. م  « متوجه)ظاهراً ( گپ و گفتش عضو پيكار كه طرف . نوشتة ديگري را نمي پذيرد 

 چنان به صورت مبهم از يك تن از اعضاي سازمان پر - چند بار - از چندي بدينسو در شكل  اشاره و كنايه  

  . ياد نموده است، كه مي تواند خاطر تمام افراد آن را جريحه دار بسازد"ساوو"افتخار 

كه در برابر ابر قدرت ) ن پرستان واقعيسازمان انقالبي وط(تي به عضويت در سازمان كمونيس نم

 ازمثله شدن  حقارت بر زمين نزدند  و در مسلخ دشمنذلت و شوروي و نوكران ذليل و حقيرش زانوي 

مايه گذاشتند و براي جنبش هاي عزيزشان فرود نياوردند و از جان و بندگي  سر تسليم وهراسيدند ن

كمونيستي كشور و جنبش جهاني افتخار آفريدند ؛ با گردن افراشته و چهرة باز و روشن به مثابه يك 

 پرولتاريا محكم وضربتي و چون داس دهقانان  برنده وپر درخشش  پوالدين چون پتك- همواره   كمونيست

  .چنان خواهم ماندم هعمرمن اتا پاي و  امبوده

 افتخارات و ان به حق وارثيكي از فكري ام به آن سازمان و خود را در عمل  جدائي ناپذيرعلقهمين ت

ميرويس « از يك سو و روابط صميمانه اي كه بين اين قلم با آقاي ، آن دانستن و حماسه آفرينشهداي جانباز

اهش نمايم تا به عوض مبهم وجود دارد، من را بر آن مي دارد، تا از آن عضو سازمان پيكار، خو» ودان محمودي

رد مورد ف ازجمعي از افراد را مورد حملة غير مستقيم قرار دادن، » عضو ساوو«صحبت نمودن و زير نام يك 

، تا از يك جانب همة اعضاي آن سازمان پر افتخار خود را اهانت شده احساس ننمايند و از نام ببرد نظر خود

   .يابد   زمينه اين  در مشخصاصولي ويز امكان پاسخگوئي  ن)عضو پيكار  (طرف ديگر، فرد مورد نظر

  با عرض حرمت                                                                                                                

  

  

 


