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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جانبازان

  
  بابک آزاد: فرستنده

  نصير تبريزی
 ٢٠١٣ فبروری ٢٧

 
  

  ! مداينرفيق داوود زنده ياد يادی از 
  !ياد ياران ياد باد

   
 اين رفقا درست ھمانند ۀ، تصاوير زندمداين زنده ياد لقمان و داوود اخيراً با ديدن ويدئو کليپی در رابطه با رفقای

  : بار ديگر برايم زنده گرديد، و ھمزمان اين شعر بر زبانم جاری شد شصت ۀدھ ۀروزھای سپری شد

  ...ای رفيقان، قھرمانان

  ...ريزد، از خون ما الله خيزد                از تن ما خون ب

  ! تا دم مرگيک پا ننھيم قدمی به عقب

  !                           يک پا ننھيم قدمی به عقب تا دم مرگ

شناختم، در اينجا می خواھم با بيان خاطره ای از اين عزيز، ياد او و رفقائی   را از نزديک میمداينچون رفيق داوود 

رندگان عاشقی به سوی آزادی پر وقت افق را فراموش نمی کردند و ھمچون پ چون او را گرامی بدارم، رفقائی که ھيچ

  . می گشودند

 کار و رنج اعتقاد داشته و ۀ را به ياد می آورم که تنھا به دستان پينه بستمداين ھمچون داوود ئیشکنجه و اعدام انسانھا

 توسط رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی جان عزيزشان  شصتۀ دھ از يوغ بردگی، درئیدر تالش برای رھا

، بايد ياد اين عزيزان را به ھر شکلی که امکان پذير ھست،  شرايط امروزبعد از سه دھه و اندی در.  از دست دادندرا

   .زنده نگاه داريم

او انسانی .   ديدم٢  و١ھای   بند دو اسارتگاه اوين، پس از يکی کردن اتاق٣اولين بار زنده ياد داوود را در اتاق 

اولين نگاه ھای زندانی وقتی وارد . کرد ه و چھره اش ناخودآگاه انسان را مجذوب خود میمھربان بود که نگا وارسته و

 و دوستان آشنا پيدا می شد، پچ پچ ھا و تبسم ھای ديدار دوباره شروع می ءبندی می شد، دنبال آشنا ھا بود و وقتی رفقا

سی و سازمانی شان توسط رفقای آشنا به ھم  جريان سياۀرسيد، ديگرانی که رابط شد، و پس از آن نوبت به ديگران می

 که در ارتباط با جريانھای ئیبا رفقارا رفيق داوود با وقار و محکم اما با احتياط سر صحبت . شد ديگر انتقال داده می

صحبتھای اوليه در مورد حال و احوال و . کرد  باز می،بودند)" اقليت( -  خلقئیسازمان چريکھای فدا"ويژه ه چپ و ب

در طی دوره ای که با .  سعی کرد کمکم بکند،وقتی فھميد يک ھوادار ساده ای بيش نيستم.  دستگيری بودئیه و چرانحو

او بودم او واقعاً ھم از لحاظ فکری در ارتباط با مسايل زندان و ھم از لحاظ روحی و ھم از لحاظ مسايل نظری در 

 يادم اً دقيق. بوديم، کتابی بود که در رد مارکسيسم نوشته شده بوددر داخل اتاقی که ما در آن محبوس . جنبش ياور من بود
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را  نقل ...  از نوشته ھای مارکس ، لنين و ئیدر اين کتاب پاراگراف ھا. نيست نوشتۀ سروش بود يا جالل الدين فارسی

ول ھا استفاده کرده و حاال رفيق داوود از ھمان نقل ق. قول کرده و با معيار خودش در رد آن دليل و برھان آورده بود

در اين صحبت ھا او مرتب از بنيانگزاران سازمان . کرد  کارگر صحبت میۀبرای ما از آموزش ھای آموزگاران طبق

 مھمی که در اينجا الزم است بگويم اين است که در اين ۀنکت.  آنان ياد می کردۀچريکھای فدائی خلق و از رزم دالوران

. مسأله اش پی گيری راه آنھا بود او واقعاً عشق چريکھای فدائی خلق در قلبش بود وصحبت ھا کامالً مشخص بود که 

ه يداری ھای چريکھای فدائی خلق در مبارزه عليبه خاطر مبارزات و پادر واقع رفيق داوود نيز مثل خيلی از نيروھا 

ولی متأسفانه اين سازمان، سازمان .  پيوسته بودسازمان بعد از قيام که تحت ھمين نام فعاليت می کردم شاه  به يرژ

اتفاقاً ھمين نيروھای انقالبی مثل داوود بودند که برخی از رھبران و دست اندرکاران آن .  ھا نبودمداينواقعی داوود 

 خلق ئی چريکھای فدا فرخ نگھدار فاصله بگيرند و سازمانۀ وادار کردند که از دارو دست١٣۵٩سازمان را در سال 

 در اينجا سخن يک رفيق مبارز و ارزشمند که زندانی دوران رژيم جنايتکار پھلوی بود را نقل . دھندرا شکل) اقليت(

می کنم که وقتی پس از گذشت سالھای سال فرصت ديداری با او پيش آمد و از اين در و از آن در حرف زديم و صحبت 

ا نبودند اصأل اقليتی وجود ر ھمين داوود ھاگ: " کشيد، اين رفيق با شناختی که از وی داشت، گفتمداينبه داوود 

 فرخ نگھدار بود، ۀمرکزيت ھمان سازمان اقليت که ھنوز دلش پيش دارو دستواقعاً اين طور بود کما اين که ".  نداشت

در واقع، اين داوود و رفقای انقالبی ديگر چون داوود ". انشعاب زود رس بود" مدتی پس از انشعاب اعالم کرد که 

که به دليل ( خلق توانستند بخشی از آن سازمان بعد از قيام ئیه با معيارھای اعتقاديشان به آرمان چريکھای فدابودند ک

برخوردھا و سياست ھای سازشکارانه اش با رژيم جمھوری اسالمی فقط تابلوی سازمان چريکھای فدائی خلق بر درش 

ز اين که بعدھا چه پيش آمد و چه کارھای ناپسندی از ھمين بگذريم ا. را از يک منجالب بيرون بکشند) باقی مانده بود

  . سازمان اقليت سر زد

ياد شده، " چريک فدائی خلق" به عنوان مداينداوود و لقمان  ءامروز وقتی در يک ويدئو کليپ می بينم که از رفقا

ورد و باورھای انقالبی کلی ، رفتار، برخءاز يک طرف می بينم که اين رفقا. دھد احساس ناشناخته ای به من دست می

ولی از طرف ديگر می دانم که نيروی انقالبی آنھا به اشتباه در اختيار .  چنين نامی بودندۀشان چنان بود که شايست

سازمانی قرار داشت که با اين که تابلو سر در خود را ھمچنان حفظ کرده بود ولی رھبرانش حتی عار داشتند کلمه 

       .  استفاده می کردند" فدائيان"ن خود استفاده بکنند و به طور موذيانه از لفظ اچريک را برای مبارز

 واقعأ رفيقی بود قابل ستايش نه تنھا برای ما ھا که با او ھم سازمان بوديم بلکه ھمچنين برای مداينآری، رفيق داوود 

خاصی با او خورد کرده و در مورد او صحبت واقعاً ھمه با احترام .  بيشتر دوستانی که آنموقع در صف مجاھدين بودند

رفتيم  برای اين که حد محبوبيت او را نشان دھم به اين موضوع اشاره می کنم که زمانی که ھواخوری می. می کردند

که قبأل برنامه ريزی شده باشد کنترل ھمه چيز را داشتند تا رفيق بتواند با برادرش، روزبه که  نوعی بدون اينه ھمه ب

 نيز که می دانستند با مداينکه در اتاق روزبه   باالی بند بود در حين قدم زدن تماس داشته باشد و جالب اينۀقدر طب

کينه و نفرت به مزدوران وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی ، ايمان و . داوود تماس می گيرد، ھمين جو حاکم بود

در مورد ايثار و برخوردھای مردمی او . ر وجودش موج می زدپايداری رفيق به آرمان ھای انقالب، امری بود که د

ر ي زئیاين را بگويم که روزی در سلول باز شد و يکی از زندانيان سياسی که مردی نحيف الجثه بود و دربازجو

رفيق داوود به سويش رفت و او را در بغل گرفت و . شکنجه آش و الش شده بود،  وارد شد و در ھمان کنار در افتاد

ن کارگری از فعاالاھل جنوب و ) متأسفانه اسم عزيزش را فراموش کرده ام(اين زندانی سياسی . رويش را بوسيد

 رفتن قلم دوش کرده و ئیشرکت نفت بود و تا مدتھا رفيق داوود اين رفيق را که توان راه رفتن نداشت، در نوبت دستشو
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يروھای چپ در آن اتاق، رفيق داوود ھمچنين در انجام ديگر کارھا با توجه به تعداد کم ن. داد ھمه کارھايش را انجام می

  .ھميشه پيش قدم می شد

ش و چه به دليل  ا مبارزاتیۀ شاه نيز از زندانيان سياسی مقاوم بود، چه به خاطر سابقۀرفيق داوود که در دور

 زندانيان و حتی مجاھدين ۀش ھمانطور که گفته شد مورد احترام ھم ابرخورداری از خصلت ھای انقالبی و مردمی

با تنی چند از بچه در نوبت ھای درونی قدم زدن در داخل اتاق،  احتدر آن روزھا وی . زندانی مبارز آن زمان نيز بود

 و ھای باالی مجاھدين در رابطه بامسايل روز جنبش و سياست ھای اتخاذ شده توسط جريان ھای سياسی به بحث و گفت

اين امر در حالی بود که وی شديداً نگران فردای سازمان . گرفت، می پرداخت  به خود میگو که گاه حالت جدل نيز

   . اقليت بود و از مخمصه ھائی که اين سازمان دچار آنھا گشته بود، سخن می گفت

گفت که دريکی از روزھا وقتی الجوردی، رئيس زندان اوين برای سرکشی به  يکی از بچه ھا در مورد رفيق داوود می

اطاق اينھا در بند دو می آيد، از آنجا که رفيق داوود را از زندان شاه می شناخت، از موضع قدرت با تمسخر به او می 

 گويد ما که تو را خوب می  او را بی پاسخ نمی گذارد و با صدای بلند میۀ طعنمداينرفيق ! ئیتو ھم که اينجا: گويد

  . جوردی کنف شده و از اطاق بيرون می رودو حرفھائی می زند که ال...  شناسيم حاجی، برو

که به قزل حصار منتقل شوم،  آخرين بار قبل از اين. روزی رسيد که رفيق داوود را از اتاق بردند و ديگر برنگشت

که جنايتکاران دست اندر   داخل قتلگاه اوين نشان دادند و با اينۀروزی تصوير رفيق داوود را در تلويزيون مدار بست

شناخته، به اين در  خواستند ھر که رفيق داوود را از قبل می شناختند اما از زندانيان در بند می فيق را کامأل میکار، ر

آری اگر عشق عميق به کارگران و زحمتکشان در وجود عزيز رفيق داوود نبود و اگر کينه و . يوزگان اطالع دھد

جود نداشت، اين چنين خفاشان خون آشام در مقابل او به زانو نفرت به جنايتکاران سرمايه داری و امپرياليسم در او و

 بردند؛ به دست مزدوران سرمايه ٣ پس از چند ماه که او را از اتاق مداينبعد ھا فھميدم که رفيق داوود . در نمی آمدند

  .ان او نشسته است مھربۀداران وابسته به امپرياليسم تيرباران گشته و گلوله ھای جنايتکاران جمھوری اسالمی بر سين

، اين !"خروش ما برکند بنای بيداد ، به سر رسد اين نبرد آخرين! بپا کنيم پرچم خشم و کين را ، بيفکنيم زندگانی نوين "

سرود با شنيدن شھادت او مسلماً در وجود ھر انسان مبارزی که داوود را می شناخت، به زمزمه در می آيد و قابل 

 و ياد تمامی جانباختگان کمونيست، ئی تمامی جانباختگان راه آزادی و رھاۀو خاطرياد  کسانی که ۀتصور است که ھم

ز زمزمه ي را گرامی می دارند اين سرود را که آنھا بر آن باور داشتند را نمداينويژه رفقای زنده ياد داوود و لقمان ه ب

  :خواھند نمود

  بر خيز ای داغ لعنت خورده       دنيای فقر و بندگی"

  جنگ مرگ و زندگیه ريده خاطر ما را برده           بشو

  بايد از ريشه بر اندازيم              کھنه جھان جور و بند

  وانگه نوين جھانی بسازيم          ھيچ بود گان ھر چيز گردند 

  "روز قطعی جدال است       آخرين رزم ما         انترناسيونال است نجات انسانھا  

١٣ / ٠١ /٢٠١٣ 

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
  ١٣٩١ ماه دیج،  ١٦٣شماره  

 


