رفيق مژگان صالحی
در شامگاه  25اسفند ،قلب پر تپش دانش آموزی انقالبی و مبارز از حرکت باز
اﯾستاد " .راه کارگر" ﯾکی از صميمی ترﯾن و فعال ترﯾن ﯾاران خود را از دست داد .رفيق
مژگان صالحی اﯾن ھوادار پرشور و خستگی ناپذﯾر " راه کارگر" برای ھميشه از کنار ما
رفت.
مژگان ﯾک فرد استثناﯾی نبود ،اما آﯾنﮥ تمام نمای ﯾک نسل انقالبی بود .نسلی
که نمود انقالب خونين کشور ماست .نسلی که فرزند انقالب و از دل آن برآمده است.
مژگان تنھا نمونﮥ برجسته ای از اﯾن نسل انقالبی بود .او ﯾکی از ميليون ھا دانش آموز
مبارزی بود که اکنون پھنﮥ سراسر کشور ما را زﯾر پاھای پر شتاب و استوار خود به
لرزه درآورده اند .به خيابان ھا نگاه کنيد ،به در و دﯾوار شھر و روستا نظر کنيد .ھمه جا
ر اﯾن نسل
حضور پرتوان اﯾن نسل انقالب را خواھيد دﯾد .اﯾن شور و عشق پاﯾان ناپذﯾ ِ
انقالبی به کارگران و زحمت کشان است که ھمه جا را تسخير کرده است.
ھرجا پيامی از انقالب است ،ھرجا عنصر آگاھی است ،ارمغانی از اﯾن پيام آوران
جوان انقالبی است.
اﯾن پاھای خستگی ناپذﯾر،اﯾن دست ھای پرتوان و اﯾن دل ھای سرشار از
عشق آتشين به کارگران و زحمت کشان ،ھمه جا ھمراه خود بذر انقالب را می برد.
اﯾن نسل ،حاملين راستين بذر انقالب ما ھستند .اﯾنھا بی تردﯾد تضمين کنندۀ
پيروزی انقالب آﯾندۀ اﯾران و ستون فقرات آﯾندۀ ستاد رزمی طبقﮥ کارگر خواھند بود.
رفيق مژگان با عشقی آتشين و بی درﯾغ به راه کارگران ،نمونﮥ ارزنده ای از اﯾن
نسل بود .او در سال  58تقرﯾباً تمام زندگی خود را وقف کار تشکيالتی و مبارزاتی خود
کرده بود .تيم او در کار پخش و فروش نشرﯾات تشکيالت ،ﯾکی از پرکارترﯾن و فعال
ترﯾن گروه ھای تبليغی بود .مژگان ﯾکی از نخستين دانش آموزانی بود که پس از
شروع فعاليت تشکيالتی سياسی " راه کارگر" به ما پيوست و با شور و صميميتی
انقالبی و با ھمﮥ توان ،به تبيين و تبليغ مواضع " راه کارگر" پرداخت .رفيق مژگان در
رابطه با اﯾن زندگی پر تپش به ﯾکی از رفقاﯾش گفته بود » :زندگی جدﯾدی پيدا کرده
ام ،حس می کنم زندگيم خيلی معنی دار شده است و از اوضاع فعليم بسيار راضی

ھستم ،چرا که از روی برنامه و مرتب به ھمﮥ کارھاﯾم می رسم .صبح ھا ساعت پنج
بلند می شوم و .« ...
مژگان قھرمانی منحصر به فرد نبود ،اما آئينﮥ تمام نمای ﯾک نسل ستيزنده،
خستگی ناپذﯾر ،استوار و انقالبی بود .و از اﯾن روست که آرمان سرخ رفيق مژگان
صالحی در گام ھای پر شتاب ميليون ھا مژگان که شھرھا و روستاھای ما را به لرزه
در آورده اند ،در دست ھای زبر و زرنگی که پيام ھای انقالب را به در و دﯾوار می
چسبانند و در سنگرھاﯾی که با قبضه تفنگ از دست آوردھای انقالبی خلق ھای
کشورمان دفاع می کنند ،وقفه ناپذﯾر به پيش می تازد و لحظه ای درنگ ندارد.
رفيق مژگان صالحی در آخرﯾن روزھای زندگی خود شعری سرود که بيان بی
پيراﯾه و صميمانه ای از عشق آتشين او به طبقﮥ کارگر و توده ھای زحمت کش و کينه
ای آشتی ناپذﯾر در برابر سرکوب گران خلق ھای کشور ماست:

زنده باد انقالب
از کدامين سرکوب بگوﯾم؟
سرکوب بی خانمان ھا
سرکوب خلق ھا
سرکوب کارگران ،سرکوب بی کاران
از چه بگوﯾم؟
از دزدی که از در رفت و از پنجره باز آمد!
ای رفيقان از چه بگوﯾم؟
از کدامين گود گوﯾم – که ھم چنان پابرجاست
از کدامين کاخ گوﯾم – که آن ھم – ھم چنان پا برجاست
از کدامين درد کارگر گوﯾم – که ھنوز
ھم چنان پا برجاست
از کدامين رنج دھقان گوﯾم  -که ھنوز
بر دوشش سنگينی می کند.
ای رفيقان
پس بيائيد صفوفمان را بر ھم فشرده تر سازﯾم
و با ھم فرﯾاد کنيم:

" انقالب مُرد ،زنده باد انقالب"
با ھم مشت گره کنيم
و بکوبيم بر چھرۀ اﯾن روبه صفتان
و بکوبيم بر چھرۀ اﯾن دغل کاران
و فرﯾاد زنيم که ما فرﯾب نخورده اﯾم
ما انقالب را دوباره زنده خواھيم کرد
و خون شھيدان خلق
خونی است که در شرﯾان انقالب جرﯾان می ﯾابد
و جانی تازه بر کالبد بی جان انقالب می دمد.
بيائيد فرﯾاد زنيم:
ای فرﯾب خوردگان!
دﯾگر بس است سرکوب شدن،
دﯾگر بس است رنج کشيدن.
برخيزﯾد تا با ھم فرﯾاد زنيم
ای ننگ و نفرت بر شما جالدان
ای ننگ و نفرت بر شما جالدان
ای ننگ و نفرت بر شما دروغ گوﯾان
ای ننگ و نفرت بر رھبران رﯾا و تزوﯾر
ما با داس برزگران رﯾشﮥ شما را بر می کنيم
با پتک کارگران بر فرق شما می کوبيم
و با دست زحمت کشان شما را به گور می سپارﯾم
ای رفيقان!
بيائيد
با تمام توان
با تمام قوا
فرﯾاد زنيم:
زنده باد انقالب !
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