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 در سوگ رفيق سعيد سهرابی
 
 
 
 
 
 
 
  

 با از ميان ما رفت. او  کارگران  طبقه    کمونيست، انقالبی و وفادار به آرمان    انمبارزيکی از  سعيد سهرابی،  با تاسف فراوان، رفيق  
قلب تپنده اش از حرکت  )  ٢٠٢٢ژانويه    ١٧(  ١۴٠٠دی    ٢٧  دوشنبه  شامگاهدر  دوران بيماری، سر انجام    های   تحمل رنج و سختی

ايستاد.   که    رفقايیاز جمله    رفيق سعيدباز  رنج  بود  درد    های زحمتکشتودهبا  بود،  آگاهی   را می شناخت  مردمآشنا  بستر  بر  و 
 کرد.می طبقاتی و سوسياليستی با درد و رنج آنان زندگی 

  
انشعاب    او به هنگامخود را با سازمان چريک های فدايی خلق ايران شروع کرد.    ومبارزاتی  عاليت سياسیفرفيق سعيد سهرابی  

. پيوست  انقالبی سازمان  اقليتبخش  به  ،  اکثريت  رفرميست و ضد انقالبیجناح  طی مرز بندی با    ١٣۵٩در خرداد    سازمانبزرگ  
مبارزاتیسهرابی  سعيد و  انجام وظايف سازمانی  در  و  خود  ،  دقيق، سخت کوش  رفيقی  چنين ،  از  برخورداری  با  او  بود.  پيگير 

انقالبی   دشواردر  خصايل  وقايع    دبع  شرايط  پائيز  ،  ۶٠خرداد    ٣٠از  اواخر  و شديدترين   ۶٢تا  امنيتی  ترين شرايط  تحت سخت 
 نشريه کار را در محل زندگی خود تکثير و پخش می کرد.   ،کنترل پليسی

  
با هسته   سازمان چريک های فدايی خلق ايران (اقليت)،  در انشعابات بعدیمجبور به ترک کشور شد  و    ۶۴در سال  رفيق سعيد  

   هسته اقليت ادامه داد.در فعاليت سياسی و مبارزاتی خود را  ،پر بارش  رفت و تا پايان زندگی اقليت
  
حمايت از مبارزات   شورای"نقش پر رنگی در تاسيس، سازماندهی و ادامه کاری    ،فيق سعيد در سال های بودن در استکهلم سوئدر

هرگز   نقش مبارزاتی او عليه جمهوری اسالمی و نظام سلطه و استثمار  بی ترديدداشت و  "  استکهلم  –آزادی خواهانه مردم ايران  
  از يادها نخواهد رفت. 

  
دائيان (اقليت)، از دست دادن رفيق سعيد سهرابی عزيز را به رفقای هسته اقليت، خانواده گرامی او و ديگر همرزمان و  سازمان ف

  بستگان او تسليت می گويد و خود را در اندوه فقدان اين  رفيق مبارز شريک می داند.
  !يادش عزيز و خاطره اش گرامی باد

 
 

 
 ئی شورا حکومت  باد برقرار  –  اسالمی جمهوری رژيم   باد  سرنگون

 داری ه سرماي  امنظ باد  نابود
 سوسياليسم باد هزند  -آزادی باد هندز

 )  اقليت ( فدائيان سازمان
 ) ٢٠٢٢ژانويه   ١٨(  ١۴٠٠دی ماه  ٢٨

  
 ئی شورا حکومت – آزادی  نان، کار،

 


