
 

وهشتم  ستیبرابر با ب یدر روز پنجشنبه دهم اسفند نود هفت شمس یصادق یعل قیرف

سخت  یماه در جدال نیپس از چند یسالگ کیدر سن هشتاد و یالدینوامر دوهزار نوزده م

 یاو برا مرگ. میآموز یو از او م میداریم یرا بس گرام ادشیدر گذ شت.  یماریبا ب

، رفقا ، دوستان وخانواده اش  رانیحزب رنجبران ا ی، برا یو کارگر یستیجنبش کمون

.است نیدماوند سنگ یودرد آوراست. مرگ او چون کو نیسنگ اریبس    

شانزده  صدیدر استان خراسان در سال هزار و س ییدر چکنه ، روستا یصادق یعل قیرف

امروز به خاطر وجود  یطوالن یمسافت یزاده شد وپس از ط یفرهنگ یدر خانواده ا

چهل سال  نیاورا در ا قیکه ده ها رف رانیحاکم در ا یدار هیسرما میرژ اهیس یکتاتورید

 قتیحق یدر جستجو او .چشم از جهان فروبست سوئدودر بدر کرد ، در  یکشت وزندان

، بعد ها  یبه فرانسو ی، از فارس یبه زبان فارس یترک یوعلم از ده به شهر از زبان مادر

.                                 سخن گفت ونوشت یوآلمان ی،سوئد یسی،انگل یکرد  

و  ادیخود مدرسه ودانشگاه را با کوشش ز یبه جلو وآموزش ونوساز ریدر مس توانست

که  ابدیدست  یو به چنان آگاهکند  یط یهسته ا کیزیپر بار تا رتبه دکترا در ف یا جهینت

باز شناسد و  خیجهان بداند ، توده ها را سازندگان تار رییبلکه تغ رینه تفس گریرا د فهیوظ

.او دیافشا نما دندینام یو شاهان را خا لقان م خیرا که تابحال خدا و ش خیخدعه گران تار

است  التیکرد : " چاره رنجبران وحدت وتشک شهیرا پ یا یشگیشعار هم یآگاه نیبا چن

.رنجبر ارگان حزبش نقش بسته است ی" که همچنان در سرلوحه    



عضو حزب توده  ی، در جوان وستیبه سازمان جوانان دمکرات پ یاز همان نوجوان او

گزاران سازمان  ادیدهه چهل شرکت کرد ،از بن یخیشد و در انشعاب بزرگ تار رانیا

در  التشیتشک یتمام عمر یوده شد و پس از گرفتن دکترا به کادر حرفه احزب ت یانقالب

 یقبل ریسر دب قیبود که دو رف یا هینشر ریدر سال گذشته سر دب شیماریتا قبل از ب و. آمد

 رانیحزب رنجبران ا یاسیدفتر س یو محمود بزرگمهر از اعضا یریفرامرز وز –اش را 

در دهه شصت اعدام کرده بود یاسالمرتکایجنا میرا رژ    

و شعور ودانش او  یگفت ونوشت که درخور زندگ دیسوگ ودر بزرگداشت او چه با در

: میدار یاشاره ا نجایاست در ا ادیباشد؟ سخن ها ز   

قرن خود را تماما و کامال در خدمت جنبش  میاز ن شیدارد که ب یستیاز کمون تیحکا * 

وجهان گذاشت، رانیا یستیکمون  

استوار درسمت طبقه کارگر و  یعلم سمیدارد که وفادار به کمون یستیاز کمون تیحکا **

ستاد،یا دستانیته  

و  یخیتار سمیل ایماتر یاساس یها شهیدارد آگاه ، مسلح به اند یستیاز کمون تیحکا ***

 ی. دائما به جمعبند ردیمشخص آنها را بکار گ طیکه قادر است طبق شرا یکیلکت اید

خوب نقد اشتباهات و اصالح باشد و خود را  ندهیراه نما ریخود بپردازد و در مس کیپرات

. قرار دهد حیو تصح یهم هدف نوساز   

با  رانیحزب توده ا ندیب یکه م یدارد که به موقع هنگام یستیاز کمون تیحکا **** 

شده و  ختهیر ینه انقالب یاصالح طلب ادی، اسا سش بر بن شدیاند یخودش نم فکر

 یحزب همراه م یرهبر هیکننده عل امیق یکند با رفقا یرا دنبال م یخروشچف نسمیزیرو

براساس اصول  رانیا یانقالب ستیحزب کمون جادیا یشود وتا آخر عمر همچنان برا

که همچنان  یکند. آرزوئ یفشرده با کارگران مبارزه م وندیو در پ یعلم سمیوبرنامه کمون

 کپارچهی یشدن آنها در حزب یکیها ، ستیوحدت کمون یامروز با خود همراه داشت. آرزو

. ومتحد   

خود ندارد.  انیدر م گریرا د ریگیپ یکاردان ، خدمتگزار یریدب رانیرنجبران ا حزب

. وجهان انریا یستیجنبش کمون یبرا یاست همگان یرفتنش درد   

 

رانیحزب رنجبران ا یمرکز تهیکم  

۱۳۹۷اسفند   


