در سوگ زنی و مادری مبارز و نستوه
اقدس جناب

از جمع خانوادهء شھدا و زندانيان سازمان پيکار ،از جمع وسيعی که داغ قريب ششصد تن از مبارزان وابسته به
اين سازمان را در دل دارد چھره ای ماندگار غروب کرد .اقدس جناب شخصيتی استوار و نستوه ،سی سال پس از شھادت
فرزندش شھرام جناب ،و پيش از آنکه سقوط رژيم قاتالن را به چشم ببيند و اميدھای زنان و مردان انقالبی و کمونيست
برای برپايی دنيايی مبنی بر آزادی ـ برابری جوانه زند و به بار بنشيند ،در روز شنبه اول خرداد  ٨٩در قزوين درگذشت.
او قبل از ھرچيز ،خود زنی مبارز بود ،در کميتهء زنان سازمان پيکار و جمع خانواده ھای شھدا و زندانيان آن
فعاليت داشت و بارھا با معرفی خود به عنوان مادر رفقای زندانی به ديدار مبارزان دربند رفته بود .خود نيز از سال
 ١٣۶١تا  ۶۴در زندان بسر برد .پس از آن طی سال ھای بعد در فعاليت ھای افشاگرانهء خانواده ھای شھدا و زندانيان
جنبش انقالبی و چپ پيگيرانه فعال بود و به ھمين دليل حق خروج از کشور نداشت.
خانم اقدس جناب ،مادر پيکارگر شھيد شھرام جناب بود و مانند ديگر خانواده ھای مبارز به جوھر آزادمنشی و
رھايی طلبی مبارزهء فرزند خود وفادار بود.
به نام ھمهء کسانی که سنت انقالبی و راديکال سازمان پيکار در راه آزادی طبقهء کارگر را ارج می نھند ،با
خانوادهء گرامی جناب و بستگان ،با خانوادهء شھدا و زندانيان وابسته به تمام سازمان ھای مبارز چپ اظھار ھمبستگی و
سر خاک« ،با تجمع و
وفاداری می کنيم .آنھا با بردباری و در چارچوب امکانات خود طی سالھا ،با حضور مرتب بر » ِ
تظاھرات جلوی زندان ،سنگری از مبارزهء مردمی به نام ھای مختلف مانند »مادران عزادار« پديد آورده اند و سنتی
ارجمند از مبارزهء توده ای شبيه جنبش »مادران ميدان مه« )آرژانتين( پی افکنده اند که اميدواريم ،ھمراه با ديگر فعاليت
ھای الزم انقالبی ،يکی از اھرم ھای براندازی انواع ستم ھايی گردد که سی سال است در قالب ننگين و خونبار جمھوری
اسالمی جامعهء بزرگ ما را داغدار کرده است.
رنج بيکران و مبارزهء خانواده ھای پرشمار شھدا و زندانيان را ارج می نھيم و در برابر مھر و عاطفه و
پيگيری شان در زنده نگھداشتن نام و راه عزيزانشان سر تعظيم فرود می آوريم.
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