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 Martyrs  جانبازان

  
  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٣ اپريل ٠۵

  

  به ياد گرامی چريک فدائی خلق،

  رفيق کيومرث سنجری
انقالبی کمونيستی که در راه . ست سنجری اۀرفيق کيومرث سنجری دومين چريک فدائی خلق جان باخته از خانواد

 حق و انقالبی کارگران و توده ھای تحت ستم ايران يکی از طوالنی ترين زندگی ھای هآزادی و تحقق خواست ھای ب

 سازمان جھنمی امنيت شاه و شرايط اختناق و ديکتاتوری حاکم را از سر ۀبسيار دشوار اما پر بار مخفی در زير سلط

 وجود و توانائی ھا و قابليت ھايش را در راه رشد واعتالی سازمان چريکھای فدائی ۀی گير ھمگذراند و بی وقفه و پ

  .خلق نھاد

  ۀدو برادر او يکی رفيق خشايار سنجری، کادر برجسته چريکھای فدائی خلق، انقالبی پرشوری که اکثر عمليات مسلحان

 ١٣۵۴ سال ]حمل[ در فروردينوبود ه ورت گرفت عليه دشمنان مردم با شرکت او ص١٣۵٣مھم اين سازمان در سال 

 تيمی او و رفقايش در قزوين، طی درگيری با آن مزدوران، به ۀ مزدوران مسلح رژيم شاه به خانۀدر جريان حمل

 به عنوان يکی از ۵٠ ۀبرادر ديگر وی، چريک فدائی خلق، رفيق فريبرز سنجری است که در دھ. شھادت رسيد

 سال زندان، با خيزش توده ھای ٨او پس از تحمل . ر زندان ھای رژيم شاه شناخته می شدزندانيان سياسی مقاوم د

 از زندان آزاد و در حالی که ھمچنان به نظرات کمونيستی تئوريسين ھای چريکھای فدائی ۵٧مبارز ايران در سال 

من و وفادار مانده بود، ھمراه  مسعود احمدزاده و اميرپرويز پويان و به آرمان ھای انقالبی سازمان مؤءخلق، رفقا

  .    رفقای ديگر ، تشکل چريکھای فدائی خلق را از نو سازمان داد و تا به امروز در اين تشکيالت فعاليت می کند

زندگی مبارزاتی کيومرث و برادران و دوستان مشترکشان که ھر يک بعدھا به چھره ھای شاخص در سازمان 

 دوم ۀحانه تبديل شدند، بيانگر و نمادی از شرايط مبارزاتی جديدی بود که در نيمچريکھای فدائی خلق و در جنبش مسل
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 ايران شکل می گرفت و نوجوانان و جوانانی چون اين انقالبيون مبارز را در درون خود پرورش ۀ چھل در جامعۀدھ

ز دوستان خشايار و کيومرث که ا... رفقای فدائی چون محمد رضا يثربی، جالل فتاحی، عبدهللا پنجه شاھی و . می داد

خود . بودند،  قبل از پيوستن به سازمان ھر يک نوجوانان مبارزی بودند که با ھم فعاليت ھای مبارزاتی مشترکی داشتند

 مردم در ۀ چھل در تھران از مبارزۀ دوم دھۀ نيمۀ رويدادھای مبارزاتی برجستۀکيومرث ھمراه با بردارانش در ھم

يط اتوبوس گرفته تا تظاھرات بزرگ توده ھا در مراسم ھفتم و چھلم تختی تا اعتصابات پر اعتراض به گران شدن بل

  .شور دانشجويان در آن سال ھا، به طور فعال شرکت داشت

 اول کودکی اش را نيز در اين ۀ در مالير چشم به جھان گشوده بود و دور١٣٢٩ سال ]جوزا[کيومرث که در خرداد ماه

بعد از اتمام . نتقال خانواده به تھران، دوران دبستان و دبيرستان خود را در تھران گذرانيدشھر گذرانده بود، با ا

 دانشسرايعالی نارمک ء نارمک تھران که در ابتداۀ علم و صنعت واقع در منطقۀ به دانشکد١٣۴٧دبيرستان، در سال 

جه به وجود جو سياسی در خانواده و اين با تو.  برق و مکانيک ادامه تحصيل دادۀ وارد شده و در رشت،خوانده می شد

 سياسی ۀکه پدر و مادر او از طرفداران مبارزات ملی دکتر مصدق عليه امپرياليست ھا و شاه بودند، گرايش به مبارز

به ھمين خاطر در دانشگاه در ارتباط با محيط سياسی جديدی که در آن قرار گرفت به . خيلی زود در او شکل گرفته بود

نديشه ھای انقالبی و مارکسيستی روی آورد و به عنوان يک مبارز سياسی که خواھان رھائی کارگران از قيد  اۀمطالع

 امپرياليست ھا و رژيم ۀھر گونه ستم و استثمار و ھمچنين خواھان رھائی ھمه توده ھای تحت ستم ايران از زير سلط

بارزات جاری در جامعه با مبادرت به اعمال انقالبی  مبارزه شده و در مۀ شان، رژيم شاه بود وارد عرصۀدست نشاند

  . چندی فعاالنه شرکت جست

در شرايطی که حضور وسيع دانشجويان از ميان اقشار و طبقات گوناگون جامعه در دانشگاه ھا و اعتراض آنھا به 

 رفيق کيومرث سنجری  حاکم بر ايران، دانشگاه ھا را به سنگر مبارزه برای آزادی تبديل کرده بود،ۀاوضاع ظالمان

ن ديگری چون خشايار سنجری، محمد رضا يثربی، ابراھيم آزادسرو، جالل فتاحی و تعدادی ديگر با اھمراه با مبارز

شرکت در اعتصابات دانشجوئی و با فعاليت ھای مبارزاتی خود به چھره ھای شاخص اعتراضات دانشجوئی در 

ت ھای سياسی کيومرث و يارانش به محيط دانشگاه محدود نبود و در ھمان البته فعالي.  علم و صنعت تبديل شدندۀدانشکد

زمان آن ھا از يک سو برنامه ھای منظم کوھنوردی ترتيب داده و به ھمراه رفقای غير دانشجوی خود به کوھنوردی و 

گاھی آنان را نسبت تمرينات بدنی می پرداختند و از طرفی ديگر به رد و بدل کردن آثار مارکسيستی و کتاب ھائی که آ

يکی از . به تاريخ و مسايل مردم ايران ارتقاء می داد مبادرت کرده و آن ھا را مطالعه و در موردشان بحث می کردند

 فعاليت ھای اجتماعی، شرکت وی در مراسم ھفتم و چھلم مرگ ۀبرجسته ترين فعاليت ھای رفيق کيومرث در عرص

 بود که با توجه به باور عمومی که تختی به دست برادر شاه، غالمرضا ١٣۴۶در اواخر سال " جھان پھلوان تختی"

شرکت در اعتراضات مردمی در زمان بازی . پھلوی به قتل رسيده، به تظاھراتی بزرگ عليه رژيم شاه تبديل شده بود

يگر از عرصه ھای  رويدادھای سياسی برجسته بود، يکی دۀفوتبال بين تيم ھای ايران و اسرائيل که در آن برھه از جمل

در جريان يکی ديگر .  تشکيل می داد،در مبارزات سياسی جاری در جامعهرا فعاليت کيومرث و برادران و دوستانش 

 چھل يعنی اعتراض مردم تھران به گران شدن بليط اتوبوس ھای شرکت ۀ دوم دھۀ مردمی نيمۀاز مبارزات برجست

انش که يک محفل مبارزاتی را در آن سال ھا تشکيل می دادند، نقش ، کيومرث ھمراه با جمع دوست١٣۴٨واحد در سال 

 تدارک برای آن اعتراض را به عھده گرفته و با شعار نويسی روی ۀآن ھا وظيف. بزرگ و پر اھميتی را ايفاء کردند

 مبارز در ن تاريخ مشخص برای ابراز اعتراض مردم نسبت به گران شدن قيمت اتوبوس، در بسيج مردمييديوار ھا و تع

 سھم مبارزاتی خود را ادا کردند؛ و خود با شرکت فعال در تظاھرات آن روز، ١٣۴٨ سال ]حوت[ اسفند٢تظاھرات 

  . تجربه آموخته و به غنای تجربيات مبارزاتی خود افزودند
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فزونی می رشد روز افزون فعاليتھای مبارزاتی رفيق کيومرث و رفقايش در عين حال که تجربيات مبارزاتی آنان را 

نی می شد ابخشيد باعث ھر چه گسترده تر شدن روابط آن ھا نه صرفاً در محيط دانشگاه بلکه در خارج از آن، با مبارز

در جريان بازی فوتبال تيم ھای ايران و اسرائيل که به تظاھراتی عليه اسرائيل تبديل . که بعضی از آنھا  چپ ھم نبودند

حمله کردند که منجر به تحت پيگرد قرار گرفتن آن ) ال عال(فتر ھواپيمائی اسرائيل شد، عده ای با کوکتل مولوتف به د

از آن جا که وی شناخته شده و تحت تعقيب قرار داشت . ھا و از جمله فردی شد که از دوستان کيومرث و خشايار بود

اما از آن جا که مخفی گاه او لو رفته .  کيومرث آمده و در آن جا پناه گرفته بودۀليس به خانوبرای مخفی ماندن از چشم پ

 ۀيورش ساواک به خان.  آن ھا يورش بردۀ ساواک برای دستگيری او و کيومرث به خان۴٩بود در مھر ماه سال 

متأسفانه در آن روز .  قلبی در بستر بيماری به سر می بردۀسنجری ھا در شرايطی بود که پدر کيومرث به خاطر سکت

مأموران ساواک بدون توجه به بيماری پدر خانواده با وحشيگری تمام به .  آن ھا بودۀھم در خانحمله، رفيق رضا يثربی 

اھالی خانه و به سه جوانی که در خانه بودند برخورد می کردند و چنان شرايط متشنجی در خانه به وجود آوردند که 

بردن کيومرث با خود منصرف شدند اما  در چنين وضعی با اصرار مادر، مأموران از . باعث سکته مجدد پدر گشتند

ھم رفيق مخفی شده و ھم رفيق رضا يثربی ھر دو بازداشت شدند، چند روز بعد نيز پدر سنجری ھا زندگی را به درود 

  .گفت

، از آن جا که کيومرث دستگير نشد و رفيق يثربی پس از يک ھفته، آزاد ء ساواک به محفل رفقاۀرغم اين ضرب علی

به خصوص که رفيق يثربی در .  با  خطر جدی مواجه نشدء روابط موجود در محفل مبارزاتی رفقاگرديد، عمالً 

 علم و ۀ کيومرث، بر دوستی و ھمکالس بودن با کيومرث در دانشکدۀ علت حضور خود در خانۀبازجوئی در بار

  . کيومرث معرفی کرده بودۀکيد نموده و در طول بازجوئی ھا روی اين حرف باقی مانده و خود را دوست سادأصنعت ت

رويداد رستاخيز سياھکل و متعاقب آن اعالم موجوديت چريکھای فدائی خلق که شرايط سياسی جامعه را متحول ساخت 

در حالی که تأثير انقالبی خود را بر مبارزات کارگران و توده ھای تحت ستم به جا گذاشت، باعث شدت گيری مبارزات 

ر چه بيشتری شد؛ تا آن جا که مبارزات دانشجوئی در دفاع از جنبش مسلحانه با راديکال دانشجويان با راديکاليسم ھ

در چنين شرايطی مسلم است که دشمن يعنی رژيم شاه در وحشت از . ترين شعارھا، فضای دانشگاه ھا را فرا گرفت

ديوانه وار به دانشگاه ھا يورش  مبارزه، ۀجنبش مسلحانه و در ھراس از تأثيرات آن در کشاندن توده ھای مردم به صحن

 علم و ۀدر اين دوره يکی از اعتصابات بزرگ دانشجوئی در دانشکد. برده و دانشجويان مبارز را دستگير می نمود

. سزائی ايفاء نمودندفقای ھمراھش در برپائی آن نقش ب رخ داد که رفيق کيومرث و ر١٣۵٠ ]ثور[صنعت در ارديبھشت

 کيومرث ءدر اين مبارزات، ساواک موفق به دستگيری رفيق خشايار سنجری شد و رفقا ءبا آشکار شدن نقش رفقا

در اين زمان اين دو رفيق که در ارتباط با چريکھای فدائی خلق . ليس قرار گرفتندوسنجری و رضا يثربی تحت تعقيب پ

  . مجبور به زندگی مخفی شدند،قرار داشتند برای گريز از دستگيری

زندگی خود را در راه مبارزه ۀ ی ھمئ به عنوان يک انقالبی حرفه ١٣۵٠بنابراين رفيق کيومرث سنجری از ارديبھشت 

 قاطع با دشمنان مردم دوره ھای متفاوتی را که ۀاو و رفيق يثربی در مسير اين مبارز. برای رھائی خلق خود قرار داد

اولين قطع ارتباط آن ھا با سازمان .  طی کردند،تباط ھم توأم بودگاه با شرايط بسيار سخت و غير قابل توصيف قطع ار

 با دستگيری رفيق فريبرز سنجری که رابط آن ھا با سازمان بود ١٣۵٠ ]سد[خود، يعنی چريکھای فدائی خلق در مرداد

 اين طور در يک شعر از رفيق مرضيه احمدی اسکوئی (اينک ديگر راه پيش پای آن ھا بوداما چه باک که . پيش آمد

 ۀاين دو چريک فدائی با از جان گذشتگی بدون لحظه ای ترديد به مبارز"). اينک راه پيش پای ماست: " گفته شده است

آن ھا پس از مخفی .  سازمان ادامه دادند و دست اندر کار انجام حرکتی مسلحانه شدندۀخود در راستای خط و برنام

.  فعاليت ھای تدارکاتی خود را در آن جا انجام می دادند، پايگاهۀ و به مثابشدن ، خانه ای در ميدان فوزيه اجاره کرده
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 مجبور به ترک آن پايگاه گشته و در ء  انفجاری در پايگاه آن ھا صورت گرفت و رفقا۵٠سال ]ميزان[در حدود مھر 

يسی بدون داشتن محلی برای لوحالی که شديداً تحت تعقيب سازمان امنيت رژيم شاه قرار داشتند مدتی را در آن شرايط پ

 خود که بعداً يا عضو سازمان ۀن دوراباالخره با تالش ھای زياد، آن ھا که با بسياری از مبارز. سکونت گذراندند

چريکھای فدائی خلق و يا سازمان مجاھدين خلق شدند، آشنا بودند توانستند با رفيق اسدهللا بشر دوست که در آن زمان 

 فدائی خلق در پايگاھی در اصفھان فعاليت می کرد، تماس گرفته و مجدداً به سازمان وصل در ارتباط با چريکھای

 در درون سازمان ١٣۵١ کيومرث سنجری و رضا يثربی در اين رابطه به اصفھان منتقل شدند و تا سال ءرفقا. شوند

 ۀر دل، زير شکنجه ھای وحشياناما با دستگيری رفيق اسدهللا بشردوست که با حفظ  اسرار سازمان د. فعاليت کردند

پس از مدتی، تالش ھای مجدد اين دو رفيق دوباره باعث . ساواک جان سپرد، ارتباط آن ھا مجدداً با سازمان قطع شد

  .  وصل شدن آن ھا به سازمان شد

. يست فعاليت ھای رفيق کيومرث سنجری در سازمان چريکھای فدائی خلق اطالعات کافی در دست نۀمتأسفانه از ھم

 حميد مؤمنی و صبا ء به مشھد منتقل شد و در پايگاھی با حضور رفقا١٣۵٣اما اين امر روشن است که وی در سال 

او به مدت کوتاھی با رفيق ) ١٣۵٣حدود اوايل تابستان (در دوره ای نيز . بيژن زاده فعاليت انقالبی خود را دنبال نمود

 مشھد به آن جا رفت ۀول شاخؤجعفری به عنوان مس) فريدون(ی اکبر اشرف دھقانی در پايگاھی در مشھد که رفيق عل

از جمله کارھای او در مشھد کمک به انتشار نبرد خلق، ارگان سازمان چريکھای فدائی . و آمد می کرد، حضور داشت

جديدی در ھمين دوره بود که او ھمراه با رفيق جعفری موفق به طرح ريزی آرم . خلق و ديگر نشريات سازمان بود

در آن سال ھا سازمان جھت خودکفائی در نياز . برای سازمان که دست با مسلسل در بيرون از ايران قرار دارد، شد

 مواد منفجره برای ساختن نارنجک می کرد که اسيد پيکريک ماده اصلی ۀ انرژی زيادی صرف تھي،ھای تسليحاتی خود

 اسيد پيکريک از بين رفت، ۀ سازمان وارد شد و امکانات تھي به١٣۵٣ اول سال ۀپس از ضرباتی که در نيم. آن بود

 منفجره به رفيق کيومرث محول گرديد که وی با ھمان تعھد انقالبی که ھمواره برای انجام ۀوليت ساختن اين مادؤمس

ائی باعث شد اما کار مداوم با اين ماده شيم. وليت ھای سازمانی اش از خود نشان می داد، به انجام اين کار پرداختؤمس

  .که او دچار مشکل تنفسی گردد

تا جائی که اطالعات کنونی نشان می دھند، رفيق کيومرث پس از مدتھا فعاليت در مشھد به تھران منتقل گشته و به 

 حسن سعادتی، حميد اکرامی، افسرالسادات حسينی و ابولحسن شايگان پايگاھی را در خيابان ملک سمنگان ءاتفاق رفقا

در اين پايگاه يکی از وظايف وی انتشار نبرد خلق و در عين حال آموزش تجربيات تکنيکی به رفقای . اندشکل داده 

 که آماده توزيع بود به دست ساواک ٧ ۀ که نبرد خلق شمار۵۵در جريان ضربات ارديبھشت سال . ديگر بوده است

 بی امان با دشمنان مردم به فوالد آبديده ۀارزافتاد، رفيق کيومرث و رفقائی نظير او در سازمان که در طی سال ھا مب

 نبرد خلق در مدت بسيار کوتاھی کردند و با اين ۀتبديل شده بودند، برای نشان دادن قدرت سازمان اقدام به انتشار دوبار

ده  مبارزاتی توده ھا استفاۀکار کوشيدند تبليغات دشمن را که سعی می کرد از ضربه به سازمان در جھت تضعيف روحي

 در جامعه که واقعيت فوق نيز در آن منعکس شده بود يک ٧ ۀدر آن زمان، پخش نبرد خلق شمار. کند، خنثی نمايند

  . جنگ روانی به دشمن تحميل کرد

 ضربات شديدی از طرف ساواک به سازمان چريکھای فدائی خلق وارد شد و تنھا ١٣۵۵ھمانطور که می دانيم در سال 

از اين زمان به بعد وی به ھمراه . با سابقه ، زنده ماندند که رفيق کيومرث نيز جزء آن ھا بودتعداد محدودی از رفقای 

 صبا بيژن زاده، بھنام اميری دوان و حسن فرجودی با تحمل رنج و زحمت فراوان و با درايت انقالبی، بيشترين ءرفقا

در . ليس خارج کردوانده را از زير ضرب پتالش را در احياء سازمان و تداوم کار آن به خرج داد و رفقای باقيم
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 مصون مانده ١٣۵۵ مشھد را که از ضربات سال ۀوليت شاخؤ ، رفيق کيومرث مس۵۵سازماندھی پس از ضربات سال 

  .بود به عھده گرفت

 رفقای سازمانی او که با رنج  و زحمت بسيار زياد ناشی از ۀحاصل تالش ھای مبارزاتی رفيق کيومرث سنجری و ھم

يط مخفی مبارزه و ھمچنين با جنگ و گريز مداوم با دشمن توأم بود و به واقع حاصل تالش ھا و مبارزات فداکارانه شرا

 مبارزاتی کارگران ۀ پنجاه، تقويت روحيۀ انقالبيون مسلح در سال ھای پر بار دھۀ چريک فدائی خلق و ھمۀو قھرمانان

  بھمن٢٩امری که در . ده شدن تدريجی آنان به سوی مبارزه بودو زحمتکشان و ديگر توده ھای تحت ستم ايران و کشي

ی رو به رشد نھاد و ئسپس جنبش توده .  با خيزش مردم قھرمان تبريز با برجستگی خود را نمودار ساخت١٣۵۶ ]دلو[

که دراين زمان اما دريغ .  بھمن بود٢٢ و ٢١توده ھای مبارز، انقالبی را در سراسر ايران بر پا نمودند که اوج آن قيام 

رفيق کيومرث ديگر زنده نبود تا ببيند که او با صميميت کمونيستی و يکدلی اش با توده ھای دربند ايران، با عزم 

وليت ھای دشوار و ؤش در مبارزه عليه دشمنان مردم و با فداکاری ھا و از جان گذشتگی ھای بی دريغ و قبول مسنآھني

 ۀ ايران رقم زده و در پيشرفت مبارزۀق، به سھم خود چه تاريخی را در جامعخطرناک در سازمان چريکھای فدائی خل

جريان ! طبقاتی عليه امپرياليسم و سرمايه داران داخلی در راه رسيدن به سوسياليسم چه نقش گرانقدری ايفاء کرده است

با رفقای تھران طبق  وی برای تماس ١٣۵۵ بھمن سال ٩جان باختن رفيق کيومرث به اين صورت بود که در تاريخ 

 مشھد می رود ولی در آن روز نيروھای انتظامی رژيم شاه جھت تمرين آمادگی برای سرکوب ۀمعمول به تلفنخان

در نتيجه او در آن روز مورد شناسائی و . ليسی بودومبارزات مردم اقدام به مانوری نظامی کرده بودند و محيط شديداً پ

 و پس از آن که می بيند که امکان فرار وجود ندارد به درگيری مسلحانه با آن ھا تعقيب نيروھای دشمن قرار می گيرد

پرداخته و سپس با خوردن سيانور که مثل ھر چريک فدائی خلق ديگر برای محروم کردن ساواک از دستگيری و دست 

 ۀدر نشري.  شھادت می رسديافتن به اطالعاتش ھميشه زير زبان داشت، به زندگی سراسر مبارزاتی خود پايان داده و به

 در رابطه با درگيری رفيق کيومرث با نيروھای مسلح رژيم شاه، نوشته ١٣۵٨کار به تاريخ چھارشنبه اول اسفند سال 

   :شده است

رفيق اسلحه را کشيده و مقاومت می کند و يک نفر از مزدوران رژيم را از پای در می . آن ھا به او حمله می کنند"

رفيق دست به عمل فدائی می زند و از قرص سيانور استفاده .  ساواک قرار می گيردۀچندی در محاصربعد از . آورد 

. يکی از مزدوران سعی می کند سيانور را از دھان وی خارج کند تا بتوانند او را زنده به زير شکنجه ببرند. می کند

 گيرد و بدين طريق سم سيانور را داخل ولی رفيق در آخرين لحظات حيات خويش دست کثيف اين مزدور را گاز می

  ." کردءرفيق به حفظ اسرار سازمانی اش جان خويش را فدا. بدن وی می کند

 کارگران ۀی به جنبش مسلحانئطور حرفه ه  زندگی مخفی برگزيده و ب١٣۵٠به اين ترتيب رفيقی که در ارديبھشت سال 

 جھنمی دژخيمان رژيم شاه يعنی نزديک ۀمخفی در زير سلطپيوسته بود، رفيقی که يکی از طوالنی ترين زندگی ھای 

اين چريک فدائی .  جان در راه آرمانھای انقالبی خود نھاد١٣۵۵ بھمن سال ٩ سال را از سر گذرانده بود، در ۶به 

 اتیليس سياسی را با خود حمل می کرد و با فعاليت ھای مبارزو سال ھا مبارزه با پۀخلق، انقالبی کمونيستی که تجرب

ش از نوجوانی و بعد در طی سالھا فعاليت انقالبی در درون سازمان چريکھای فدائی خلق، به واقع تجسم بخشی از ا

  .تاريخ مبارزاتی مردم ايران بود، اينک در تاريخ مبارزات خونين زحمت کشان و ستمديدگان ما جاودانه گشته است

ب ايران با فداکاری ھا و جانفشانی ھای چنين  رفقائی بود که قادر اين را مردم مبارز ايران به خوبی می دانند که انقال

 زندگی پربار مبارزاتی رفيق ۀباشد که نمون. شد سرانجام رژيم وابسته به امپرياليسم شاه را به زباله دان تاريخ بريزد

نيائی عاری ازظلم کيومرث سنجری ھمچنان پرفروغ در خدمت پيشروی مبارزات کارگران و ستمديدگان تا رسيدن به د

  .         و استثمار قرار گيرد
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  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
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