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 اطالعيه
 

 صفر قهرماني ،
  سمبل مقاومت و مبارزه ، 

  درگذشت
 

بدورد حيات » ايران مهر«در بيمارستان  ، صفر قهرماني ، قديمي ترين زنداني سياسي و سمبل مقاومت در زندانهاي رژيم شاه،زود بر طبق اخبار رسيده ، امروز صبح 
متاسفانه تالش هاي پزشكان به نتيجه نرسيد و قلب  اين  ش بسيار رفيقان و دوستان نزديك ، رنج مي برد و عليرغم كوشسرطان ريهصفر قهرماني از بيماري . گفت 

 . سالگي از طپش بازايستاد ۸۱قهرمان ملي در سن 
 . صبح روز چهارشنبه آينده از بيمارستان ايران مهر به مقصد امامزاده طاهر تشييع خواهد شد۹بر اساس اخبار دريافتی پيکر صفر خان ، ساعت 

 در روستاي شيشوان از توابع آذر شهر در آذربايجان به ۱۳۰۰صدا مي كردند، در سال » صفرخان « صفر قهرماني ، كه همه رفقاو ياران و همبنديان سابق وي، او را 
بدنبال حمله ارتش شاه به . ب پيوست در سنين جواني به مبارزه بر عليه رژيم سلطنت روي آورد و پس از تشكيل فرقه دمكرات آذربايجان ، به اين حز. دنيا آمد 

كه يكي از مسئولين نقل و انتقال نيروهاي فرقه به خارج بود ، در عراق دستگير شد و به مدت دو سال در زندان عراق بود تا  آذربايجان و شكست فرقه ، صفرخان ،
وي با سرسختي بسيار در مقابل فشار هاي رژيم مقاومت كرد و هرگز تسليم .  سال در زندان هاي شاه سپري كرد ۳۲به ايران تحويل داده شد و پس از آن به مدت 

صفرخان سمبل مقاومت در مقابل دژخيمان رژيم شاه و اميد بخش جواناني بود كه در مبارزه . نشد و هيچگاه نپذيرفت تا با نوشتن ندامت نامه از زندان خارج شود 
 . با رژيم سلطنتی دستگير و زنداني مي شدند 

از آن پس خانه وي قرارگاه گرم بسياري از مبارزين قديمي و . آزاد شد   بدنبال خروش عظيم ملت ايران و با گشوده شدن درب زندان ها،۱۳۵۷خان در سال صفر
و ناراحتی های قلبي رنج ريه صفر خان در سال هاي آخر عمر از بيماري سرطان . الهام بخش مبارزين تازه نفس بود جوان و زندگي سراسر مبارزه و مقاومت او ،

 .  مي برد  
درگذشت صفر قهرماني ، سمبل مقاومت و مبارزه يك نسل از مبارزين راه آزادي و عدالت در ايران  را،   هيئت اجرائي سازمان فدائيان خلق ايران با تاسف فراوان ،

 .لي را سپاس مي گذارد رفيقان ، ياران و دوستداران وي تسليت گفته و خاطره اين قهرمان م به خانواده ،
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