
  فدايي خلق مهدی فضيلت کالم
۱۳۲۶-۱۳۵۱  

  
رفيق مهدی از کودکی با مسائل سياسی در خانواده آشنا شد و 

اکثر اعضای خانواده رفيق نيز .خيلی زود به مبارزه روی آورد
شيرين ، مهدی ، ( سه تن از آن ها . بعدها به سازمان پيوستند

ندان تحت به شهادت رسيدند و سه تن ديگر سال ها در ز) انوشه 
  .شکنجه بودند

رفيق مهدی فعاليت های سياسی را از دوره دبيرستان شروع نمود 
شرايط حاکم بر جامعه و . و گروهی مخفی را تشکيل داد

آشنايي به مسائل واقعی زندگی مردم به او انگيزه فعاليت مستمر 
در فعاليت با . برای نابودی آن چه را که می ديد ، داده بود

ی به اين نتيجه رسيد که تنها با دست زدن به محافل مطالعات
مبارزه مسلحانه است که توده ها اطمينان خود را به پيشاهنگانشان 

باز خواهند يافت و همراه با گروهی که تشکيل داده بود به اين نتيجه رسيد که مبارزات خود را با سازمان متصل 
 در جايگاه فرماندهی يک ۱۳۵۰در سال . بوجود آمدبا عضويت در سازمان مرحله نوينی در زندگی مهدی. نمايد

واحد چريکی ، عمليات انفجار بمب های صوتی در تظاهرات فرمايشی رژيم در اسفندماه را با موفقيت به پايان 
 رفيق فدايي آن را ۱۴عمليات متهورانه ای برای شکست برنامه ای بود  که رژيم سرمست از اعدام . رساند

 که سازمان شديدا ضربه خورده بود پيگيرانه در سازماندهی و ترميم ۵۰ مهدی در سال رفيق.تدارک ديده بود
  .ضربات وارده تالش کرد

 ، در سليمانيه تهران ، هنگامی که چندصدمتری از خانه تيمی خود دور نشده بود با ۱۳۵۱روز نهم مرداد سال 
آن ها قصد دستگيری اش را دارند ، با به محض اين که متوجه می شود که . مزدوران دشمن مواجه می گردد 

با رگبار گلوله مزدوران به شهادت می . چابکی خاص خود سالحش را برکشيده و به مقابله با آنان می پردازد
  .رسد

در همان روز در لحظاتی که رفيق مهدی با مزدوران دشمن درگير نبردی دليرانه بود دو هم رزم ديگر او رفقا 
در آن روز اين سه . هری نيز در خانه تيمی مشترکشان در محاصره قرار گرفته بودندفرامرز شريفی و فرخ سپ

 !يادشان گرامی باد .. فرزند دلير خلق ، با مبارزه تا به آخر خود جاودانه شدند

  
  ۱۳۸۲ -سازمان اتحاد فداييان خلق ايران 

 
 


