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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

  
  فريبرز سنجری

  ٢٠١۶ سپتمبر ١٨
  

آن چه که در زير می آيد متن سخنرانی رفيق فريبرز سنجری در مراسم بزرگداشت چھلمين سالگرد جان : ئیپيام فدا
 المان خلق ايران است که در شھر ھانوفر ئی تير چريک ھای فدا٨د اشرف و شھدای به خون خفته باختن رفيق کبير حمي

ات جزئی و افزودن چند تغيير اين سخنرانی را از حالت گفتار به نوشتار درآورده و با برخی ئیپيام فدا. برگزار شد
صوتی اين سخنرانی و پرسش و پاسخ نيز در فايل .  زيرنويس به اين ترتيب در اختيار خوانندگان نشريه قرار می دھد

  :آدرس زير برای عالقه مندان قابل  دسترسی می باشد
http://siahkal.com/clips.htm                                                              

 

  !زيستند خويش سخن در آذرخش چونکمونيست ھائی که 
 
 کليپی را که ديديد، .خوشحالم که يک بار ديگه در حضورتانم.  حضور دارندجلسه در که عزيزانی ھمه به درود با

انسان را . کليپ واقعا تکان دھنده ايه. ميخواستم تشکر کنم از رفقای جوانی که زحمت کشيدند و اين را درست کردند

اين صحنه ھا را ديديم و در ميبره تو اون دوره و ھمه ما به ھر حال بازماندگان اون نسل و اون دوره ھستيم و خيلی از 

 که صحبتمو شروع کنم اجازه بديد که ياد و خاطره ھمه کمونيست قبل از اين. خاطراتمان با خودمان داريم حملش ميکنيم

 و کردندر راه رسيدن به آزادی و سوسياليسم مبارزه ) و نه تنھا در ايران(خواھانی را که در سراسر جھان  ھا و آزادی

 .بدارم گرامی را کردن ھموار خونشان با را ھدف ناي به رسيدن راه

 شاه سرکوبگر نيروھای حمله و اشرف حميد کبير رفيق شھادت سالگرد چھلمين ، امسال تير ٨ ، ميدانيد که طور ھمان

 نبردی در آن طی در که خلقه فدائی ھای چريک سازمان ھای پايگاه از يکی تھران، در جنوبی مھرآباد پايگاه به

 خودشون مردم با که عھدی بر خونشان نثار با و جنگيدند گلوله آخرين تا ھا آن .باختند جان فدائی رفيق ده ، نهقھرمانا

 آخرين تا و گلوله آخرين تا دشمن با مبارزه عھد يعنی .بندند پای عھد اين بر که دادند نشون و کردن تأکيد بودند بسته

 مختلف نبردھای در فدائی رفقای واقع در را مقاومت اين و جنگيدن اين و استقامت اين .حاکم ارتجاع با جنگيدن و نفس

  .گذاشتند نمايش به ايران تاريخ در جنوبی مھرآباد در تير ٨ نبرد در خصوص به و

يار گرمابه و "رفقائی که اسدهللا علم وزير دربار شاه و  .رفقاست ھمين خاطره و ياد از تجليل در واقع در امروز مراسم

  او در خاطراتش درباره اون ھا می نويسه و می گه که شاه نظرش در مورد چريک ھای فدائی خلق اين بود که"گلستان

 بنا بر گفته شاه حتی زن ھا تا آخرين نفس می جنگند و مردھا سيانور زير. عزم و اراده آن ھا در نبرد باور نکردنيه

  توصيفی است که شاه يعنی اون اھريمن حاکم در اون سال ھااين ) ١. (لب، سيانور را می خورند تا زنده دستگير نشوند
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سالله ای که ضحاک آن روزگار ھم از . از چريک ھای فدائی خلق ارائه داده؛ پس اين ده رفيق از چنين سالله ای بودند

  .انگشت به دھان مانده بود عزم و اراده شان واقعا

رفيقی که . داشت قرار اشرف حميد کبير رفيق خلق يعنی يکی از سمبل ھای چريک ھای فدائی دالوران، آن ميان در

نامش و پايداريش در مبارزه واقعا چنان وحشتی در دل دشمن انداخت و اون قدر اين ديکتاتور حاکم را رنج داده بود که 

 ھای بنا به گفته پرويز ثابتی مقام امنيتی شاه ھمان طور ھم که در کليپ ديديد، ھر وقت ساواک ضربه ای به چريک

  "با حميد اشرف چه کرديد؟":  ميکرد کهسؤالفدائی خلق ميزد شاه 

بگذاريد قبل از پرداختن به اين که چه تحوالتی و چه عواملی باعث شد که يک چنين موقعيتی را حميد اشرف در جنبش 

 از تن دودا ،  کنم که در ميان اين شھتأکيدبپردازم و بخصوص   تير٨ شھدای کلما و در جامعه ما کسب بکنه، به 

 کدام ھر که نوار حق حسين محمد و يثربی محمدرضا رفقا .دارند وجود ھا چريک سازمان زمان آن مرکزيت اعضای

 مرکزيت اعضای يعنی( رفقائی چنين وجود به توجه با شاه رژيم امنيتی دستگاه .ميکردند ھدايت را سازمان از ای دسته

 حمله تجمع اين به ما و کردند تجمع خانه آن در ھا چريک ينمسؤول ھمه که دکر ادعا جور اين )جنوبی مھرآباد خانه در

 خاطر به اساسا که اين برای بود، دروغ ادعائی اين .نمانده باقی ھم چيزی ديگه واقع در و کرديم نابود را ھمه و کرديم

 چريک سازمان بود، شده ردوا قبلش ماه يک حدود يعنی سال ھمان ماه ارديبھشت در ھا چريک سازمان به که ضرباتی

 پور خراط محمد رفيق تيم اعضای از يکی ھم را جنوبی مھرآباد پايگاه ھمين اتفاقا و بود مضيقه در کامال جا لحاظ از ھا

 يک در را خودش ينمسؤول ھمه بخواھد که نداشت وجود سازمان برای امکانی چنين بنابراين .بود کرده تھيه تازگی به

 به خاطر بزرگيش و گستردگيش ، باعث شده بود که اعضای ۵۵ ارديبھشت سال ٢٨ و ٢۶ضربات  ااتفاق .بکنه جمع جا

سازمان از نظر اسکان در مضيقه باشند و خانه مھرآباد ھم به خاطر اين توش ده نفر بودند که يک چنين موقعيتی را 

حاال من اين اجبار که چرا .  اجبار بودسازمان درش قرار گرفته بود و البته اين موقعيت يک امر طبيعی بود گر چه يک

البته اگر رفقا خاطرات بازماندگان سازمان فدائی در آن . ده نفر در اين خانه قرار می گيرند را بيش تر توضيح می دھم

سال ھا را ھم مطالعه کرده باشند ، حضور چنين جمع ھائی را در خانه ھای تيمی در اون مقطع در اين خاطرات 

 ، ساواک نتوانست تمام ۵۵ ارديبھشت سال ٢٨ و ٢۶اما عليرغم بزرگی ضربات . د کرد و خواھند خواندمشاھده خواھن

يعنی دسته رفيق محمدرضا يثربی و (سازمان را به قول خودش نابود بکنه و حتی دسته ھائی از سازمان در خود تھران 

ولی خب، روابط سازمانی شديدا تحت . ماندندعليرغم ضربات حاشيه ای که خوردند کامال سالم ) رفيق نسترن آل آقا

يک عده ای واقعا خانه نداشتند و می بايست برای اون ھا جائی تھيه بشه و . خيلی ھا ارتباط شان قطع شده بود. فشار بود

) که با قوانين و مقررات امنيتی اون سال ھا انطباق نداشت(ھمين ھم باعث می شد که در خيلی از خانه ھا تعداد زيادی 

ولی . به ھر حال اين موقعيت احتمال سر نخ ھائی را به تيم ھای تعقيب و مراقبت دستگاه امنيتی رژيم می داد. تجمع کنند

. خب، سازمان ارزيابيش از ضربات ارديبھشت ماه اين بود که از طريق کنترل تلفنی است که اين ضربات به وجود آمده

 ديگه از تلفن در خانه ھا و پايگاه ھا استفاده نمی کردند و تا اون جائی ھم .به ھمين خاطر ھم تلفن را کامال قطع کردند

 کنم اينه که ضرباتی که بعدا در تأکيديک نکته ديگه ای ھم که بايد . که می دانيم ، پايگاه مھرآباد جنوبی ھم فاقد تلفن بود

نی ضربات تا مدت ھا ادامه داشت و  تير و شھادت رفيق حميد اشرف به سازمان وارد شد، پايان ضربات نبود، يع٨

به ھر حال نکته مھمی که بخصوص . تعداد ديگه ای از کادر و اعضای سازمان در اين درگيری ھا به شھادت رسيدند

 تير مورد ٨ کنم اينه که خانه مھرآباد جنوبی که در تأکيدچون در تاريخ نويسی سازمان اشاره شده و مايلم که رويش 

چون اين در تاريخ . ين عضو شورای عالی سازمان در اون جمع شده باشندمسؤولی نبود که ضربه قرار گرفت جائ

 کرد که اصال شورای عالی سازمان در اون روز چنين جلسه ای را نداشت و تأکيدنگاری ھا بارھا گفته شده، اين را بايد 
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 بايد بگم که جدا از رفيق تأکيدبا اين در ھر صورت . سازمان ھم در چنين موقعيتی نبود که چنين جلسه ای را بگذاره

 حسينی عسگر حسينی، فاطمه خرم، طاھره پور، خراط محمد حميد اشرف و جدا از دو رفيق ديگه ای که نام بردم، رفقا

 محمدمھدی فوقانی از جمله رفقائی و بيجاری خشکه قانع يوسف وزيری، اکبر علی غالمرضا اليق مھربانی، ابرده،

انه قھرمانانه جنگيدند، در آن پايگاه جان باختند و ھمچون بقيه رفقای فدائی نشان دادند که از سالله بودند که در آن خ

  .زيستند خويش سخن در آذرخش چونکمونيست ھائی ھستند که 

ر اين جا و قبل از ادامه بحث مايلم اشاره ای بکنم به رفيق محمدرضا يثربی که در آن روز و در آن پايگاه به شھادت د

محمد رضا يثربی از . علت اشاره ام ھم اينه که من خودم از نزديک با او ارتباط داشتم و باھاش رفيق بودم. سيدر

چند سال قبل از اين که مبارزه مسلحانه در ايران آغاز بشه ، ما يک . ھم دانشکده ای کيومرث، برادر من بود دوستان

ند و ما در اين جمع که يک جمع سياسی بود ، مثل ھمه گروه ھا يثربی بود دوستان کيومرث و خشايار بود. جمعی بوديم

محل تجمع اين جمع بيشتر زيرزمين . و محافل سياسی اون دوره با ھر امکانی که داشتيم عليه رژيم شاه مبارزه ميکرديم

ان را بررسی در آن جا بود که ما اصوال جمع می شديم و برنامه ھای خودمان و کارھای خودم. خانه ما در تھران بود

يکی از فعاليت ھائی که اين جمع مثل خيلی از جمع ھای ديگه در آن سال ھا انجام داد ، . می کرديم و تصميم می گرفتيم

گروه ھای .  بود در رابطه با گران شدن بليط اتوبوس شرکت واحد۴٨شرکت در تظاھرات بزرگ دوم اسفند سال 

سفند را به روز اعتراض عليه گرونی بليط اتوبوس تبديل کنند و جمع ما مختلف و محافل مختلف تصميم گرفتند که دوم ا

ھم يکی از کارھاش شعار نويسی روی ديوارھا بود و بخش بزرگی از تھران را واقعا ما ھر روز و ھر شب ميرفتيم 

م روز دوم درست تر است بگويم ھر شب، و شعار می نوشتيم در رابطه با اعتراض به گرون شدن بليط اتوبوس و اعال

 مردم به ھر ۴٨ھمه حتما خوانديد و ميدانيد و يا بوديد در آن صحنه ھا دوم اسفند سال . اسفند به عنوان روز اعتراض

  .حال در جلوی دانشگاه تظاھراتی کردند که رژيم مجبور شد عقب نشينی کنه و قيمت بليط اتوبوس را برگرداند به قبل

يکی ديگه از . ر نويسی ھا بود که با ھم چندين بار برای اين کار رفته بوديمرفيق رضا يکی از پاھای ثابت اين شعا

 بود که يکی از ۴٩ حدودا مھر ماه سال ۴٩در سال . مسائلی که مايلم بھش اشاره کنم دستگيری رضا بود در خانه ما

ند که او اون جاست، رضا رفقا در خانه ما مخفی بود و وقتی ساواک ريخت تا او را دستگير کنه ، چون متوجه شده بود

اما رضا در بازجوئی ھائی که در ساواک پس داد قاطعانه در مقابل فشارھا و . ھم اتفاقی آمده بود خونه ما که گرفتندش

ايستاد و رابطه سياسی اش را با کيومرث و جمع ما اصال مطرح نکرد و انکار کرد و به ھمين دليل ھم  تھديدات ساواک

 بعد از تظاھرات بزرگ دانشجوئی آن سال اجبارا و به دليل اين سوابق ۵٠ در ارديبھشت سال .يک ھفته بعد آزاد شد

 بطور مدام و در شرايط مخفی عليه رژيم شاه مبارزه کرد و در اين ۵۵ تير سال ٨ تا ۵٠مخفی شد و از ارديبھشت سال 

به پوالدی واقعا آبديده تبديل شد  ارزه بود،مبارزه با جنگ و گريزھائی که الزمه و به ھر حال جزء ذاتی اون شکل از مب

  )٢(.يادش گرامی باد.  تير به شھادت رسيد٨که بعد ھم در 

اون ھم اينه که يعنی برگردم به رفيق حميد اشرف و بگم که . قبل از ادامه بحث مايلم يک نکته ديگه را ھم اشاره بکنم

تگاه امنيتيش ربوده بود و خواب را بر اون ھا حرام ھمان طور که مبارزات حميد اشرف خواب را از چشم شاه و دس

 يک رژيم، خاطره اون مبارزات شورانگيزش و اون تغييرکرده بود، حاال ھم در جمھوری اسالمی يعنی بعد از 

به ھمين دليل ھم شاھد تالش ھا . نبردھای واقعا افسانه ايش وزارت اطالعات جمھوری اسالمی را پريشان احوال کرده

 ھای اين مرکز سرکوب ارتجاع ھستيم که می خواھد به ھر طريقی که شده چھره  رفيق حميد را خدشه دار و فعاليت

  .کند

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 که ھمه ميدانيد رفقای سياھکل را اعدام کردند، بعد از اعدام اين رفقا ساواک تبليغ می کرد که ۴٩ اسفند سال ٢۶از 

از .  دروغ بودئیاما اين ادعا ھم ادعا. يگه ھم چيزی نماندهگروه سياھکل تمام شد و اين حرکت با شکست مواجه شد و د

 رفيق مخفی از آن گروه باقی مانده ۵گروھی که سياھکل را شکل داده بودند، ھمان طور که در اين کليپ ھم اشاره شد، 

ئی داشتند و تئوری بودند و گروه رفقا احمدزاده، پويان، مفتاحی ھم که نفرات خيلی زيادی داشتند و انسجام تشکيالتی باال

و در طی . انقالبی را توانسته بودند تدوين کنند و مسلح شوند و به ھر حال ارائه دھند، وجود داشت و آن ھا ھم بودند

ادغام دو گروه چريک ھای فدائی خلق شکل گرفتند و اصوال اين ادعای ساواک را که فکر می کرد و اين جوری تبليغ 

 اصوال اين جريان را پايان داده تمام کرده، اتفاقا ۴٩ اسفند در سال ٢۶و اعدام ھای می کرد که با حمله به سياھکل 

. فعاليت ھای بعدی اين رفقا نشون داد که نه تنھا موضوع تمام نشده بلکه اتفاقا تازه آغاز جنبش مسلحانه در ايرانه

  . بھمن ديديماتش را ھم ما بعدھا در قيامتأثيرجنبشی که به ھر حال سال ھا تداوم داشت و 

در حين تبليغاتی که ساواک شاه عليه رزمندگان سياھکل و چريک ھای فدائی راه انداخته بود، درست در ھمان مقاطع 

ما شاھد اين ھستيم که تيمی به رھبری رفيق احمدزاده، کالنتری قلھک را مورد حمله قرار ) ۵٠يعنی در فروردين سال (

کندر صادقی نژاد ھم فرسيو رو که دستور اعدام رفقای سياھکل را صادر کرده به رھبری رفيق اس ميدھد و تيم ديگری

بود، به سزای اعمال خودش می رسونه، که اين عمليات مجازات فرسيو در آن مقطع و در اون جامعه خفقان زده، واقعا 

  .ھم چون يک انفجار سھمگين اون جامعه را به لرزه درآورد

 رفيق فدائی را در روزنامه ھا چاپ کرد و بعد اين عکس ھا را در ھمه معابر ٩ه عکس به دنبال اين اتفاقات، ساواک شا

 -  برای ھر کدام -ھا ھم چسباندند و در مقابل ديد ھمگان قرار دادند و برای سرشان صد ھزار تومان  عمومی و خيابان

رفيق . لغ خيلی بزرگ و کالنی بود ھزار تومان که به معيار اون موقع مب٩٠٠ نفر ٩يعنی برای . کردند تعيينجايزه 

خواھيم ببينم که چرا حميد اشرف يک چنين  در اين بحثی که می. حميد اشرف يکی از اين صد ھزار تومانی ھا بود

ين مسؤولاين رفيق از . که رفيق حميد اشرف يکی از اين صد ھزار تومانی ھا بود موقعيتی را پيدا کرد، بايد توجه کنيم

و . دسته پارتيزانی جنگل به رھبری رفيق علی اکبر صفائی فراھانی با شھر بود ھم تر، رابط اصلیگروه جنگل بود و م

در نتيجه رفيق حميد اشرف از اواسط بھمن . در ھمان فاصله ھم ماموريت ھای خطرناک و بزرگی را پيش برده بود

 ، ۵۵ تير ٨مخفی در پيش بگيره تا  که به دليل ضرباتی که به گروه جنگل وارد شده بود مجبور شد زندگی ۴٩سال 

ھمواره يک زندگی چريکی مخفی را پيش برده و ھمواره در جلوی نيروھای سرکوب دشمن در خيابان ھا به قول 

معروف قرار اجرا کرده، نيرو جذب کرده برای اين سازمان، و تجربيات خودش را به جوان ھائی که وارد سازمان می 

ھا در درگيری  ھا جدا از عمليات ھائی که خودش شخصا دخالت داشته ، بار اصله ھم بارو در اين ف. شدند منتقل کرده

ھای مختلف از دست رژيم فرار کرده و ساواک را در دستگيری و يا شھيد کردنش، ناتوانيش را جلوی چشم ھمه به 

 بود که شرح ۵٠و در سال يکی از اين درگيری ھای بزرگ ھمراه با رفيق حسن نوروزی در خانی آبادن. نمايش گذاشته

اين درگيری که يک درگيری واقعا حيرت آوری بود، در گزارشات تشکيالتی اين سازمان موجوده و در کتاب خاطرات 

يک مورد ديگه ھم فرار وی با . رفيق يوسف زرکاری که چند سال پيش ھم سازمان ما، باز تکثيرش کرد، در دسترسه

که اون ھم يکی از فرارھای واقعا خيلی . ۵١پايگاه سليمانيه تھران است در سال از ) فضيلت کالم(رفيق شيرين معاضد 

تاريخيه که با اين که ساواک ھمه جا را محاصره کرده بود، ھم او و ھم رفيق شيرين که مورد اصابت گلوله ھم قرار 

ھا در عمليات  قعيت که وی باربه ھر حال اين مو. گرفته بود، توانستند حلقه محاصره را بشکنند و از محاصره بگريزند

ھا توانسته از دست ساواک فرار بکنه حميد اشرف را به مشغله ذھنی نيروھای  گريز ھا در جنگ و مختلف بوده و بار

ھا،  تر از ھمه و جدا از اين عمليات و جنگ و گريز مھم). ٣(يعنی دستگيری و يا کشتنش. سرکوب شاه تبديل کرده بود
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که در اين سازمان چه نقشی داشت،   در سازمان فدائی ايفا کرد و به ھمين دليل ھم جدا از ايننقش رھبری ای که حميد

در ذھن روشنفکران انقالبی آن دوره ھم به يکی از سمبل ھای جنبش مسلحانه و سازمان چريک ھا تبديل شده بود و از 

 دانست، بطور طبيعی جستجو و پی یرژيم شاه سازمان چريک ھا و جنبش مسلحانه را خصم اصلی خودش مجا که  آن

شان تالش  ھا با ھمه امکانات گرد برای دستگيری رفيق حميد اشرف ھم يکی از مشغله ھای اصلی اين دستگاه بود و آن

کردند که يک جوری به حميد اشرف که به خاری در چشمان شاه و رژيم وابسته به امپرياليسم او تبديل شده بود  می

  .دست پيدا کنند

قدری که در آن ضربات از بين  ھای عزيز و گران  و آن شھادت ھا و آن نيرو۵۵ تير سال ٨نيست که ضربه شکی 

اما يک چيز مھم بود و اون ھم اينه که اين ضربات باعث نشد که اين . رفتند يک ضربه بزرگ و سنگين به سازمان بود

غ ميشه، اين ضربات اين سازمان را نتوانست از بين عليرغم اين تصوری که گاه شنيده و يا تبلي. سازمان از بين برود

تر، از يک طرف ديگه اينه که اين سازمان به  و مھم. ببرد، و بخش ھائی از اين سازمان بطور کامل و سالم باقی ماندند

ھاش، به خاطر جسارت ھا و جنگ و گريزھای نيروھاش، به خاطر درگيری ھائی که نيروھاش در حين  خاطر عمليات

دادند، به خاطر استقامت و پايداری وابستگان به اين  ھا و يا خانه ھا و پايگاه ھای سازمان انجام می يری در خياباندستگ

 و به خاطر تبليغات مختلفی - که اصوال يک فرھنگ جديد مقاومت را وارد زندان کردند  -ھای شاه  سازمان در زندان

رد، اصوال موقعيتی را در سطح جامعه پيدا کرده بود که دشمن که در سطح جامعه می کرد و کارھای سياسی که می ک

در نتيجه پرچم اين . نمی توانست اون ارزش ھائی را که آفريده بود، راھی رو که او آفريده بود را به راحتی نابود کنه

 ديديد،  تير، دشمن با محاصره يک بخشی از تھران که در کليپ ھم٨به ھر حال در . سازمان روی زمين نمی ماند

توانست در چند حلقه محاصره ای که درست کرده بود و از ھوا و زمين به خانه مھرآباد حمله کنه و اين ده رفيق را ، از 

  .جمله حميد اشرف را به شھادت برسونه

ان ھم.  تير در زندان بکنم٨ تأثير می باشد اجازه بدھيد که اشاره ای ھم به ۵۵ تير سال ٨حاال که بحث بر سر ضربات 

 من در بند دو اوين بودم که مثل ۵۵ تير سال ٨در . طور که بيشتر شما عزيزان می دونيد من در آن موقع زندان بودم

به ھر حال خبر .  تير مطلع شدم٨بقيه رفقای زندانی و بقيه رفقای منتسب به چريک ھای فدائی خلق از درگيری 

 رفقائی را که نمی توانستند جلوی احساسات شون رو بگيرند و در اون روز به عينه می شد ديد. ناراحت کننده ای بود

 با توجه به امکانات اون دوره زندان -می شد رفقائی را ديد که پشت سر ھم سيگار روشن می کردند . اشک می ريختند

شرايط ما در اين .  و به ھر حال غم و ناراحتی در زندان و به خصوص در طيف زندانيان سازمان فدائی حاکم شده بود-

می شنيديم که ساواک ضربه به خانه مھرآباد جنوبی را جشن گرفته و به ھمه نيروھاش در اون روز چلوکباب داده بودند 

اون خفاش ھای واقعا زشت، . و از اون طرف ھم بازجو ھا را می ديديم که می آمدند و می خنديدند، قھقه می زدند

رگ عزيزان ما شادی شون را می خواستند در مقابل ما به نمايش بگذارند بازجو ھای واقعا بی ھمه چيزی که حاال در م

به ھر حال يکی از کارھائی که اتفاقا برای ھمين رنج دادن رفقای فدائی در اون مقطع انجام شد اين . و ما را رنج بدھند

 به يک اتاقی که يک ميز  بردند- من اون قسمتی که مربوط به بند دو اوين می دونم را می گويم -بود که ما ھا را 

روی ميز پر از عکس . از اين در که می آمديم دور ميز دور ميزديم و بعد از در خارج می شديم . بزرگی در آن بود

 چون می دونيد که قبل از اون ھم رفيق - تير و قبل از اون به شھادت رسيده بودند ٨عزيزانی بود که در درگيری ھای 

اين ميز پر از اين عکس ھا . قای ديگه در يک سری درگيری ھا به شھادت رسيده بودندنسترن آل آقا و يک سری رف

ولی ادعا شون اين بود که ھر کس ھر يک از اين . بود و منظور شون اين بود که بيش تر ما را رنج بدھند و اذيت بکنند

 شون مسألهاما اصال .  نشون بده را- کمونيست ھائی که چون آذرخش در سخن خويش زيستند -ھا را می شناسه از اون  
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ھمين طور که . اين نبود که کسی چيزی رو نشون بده و ھيچ کس ھم موردی نبود که کسی عکسی را بخواھد نشون دھد

بعد يک بازجوئی بود به نام رسولی که . ميرفيم، من يک جائی رسيدم که عکس ھای زيادی از رضا يثربی افتاده بود

اين چون می دانست که من رضا را می شناسم شروع کرد . ود و بازجوی خود من ھم بودبازجوی خيلی بد دھنی ھم ب

با توھين و ھتاکی . فحش ھائی که شايسته خودش و اربابانش بود. رکيک ترين و زشت ترين فحش ھا را به رضا دادن

می شناختند از نزديک ) ارفيق رض(به رضا می خواست رفقای فدائی را که در اون اتاق بودند و اون ھائی که او را 

  .عذاب بده

 تير دستگير شده ٨در يک چنين فضائی بود که به تدريج برخی از رفقائی که در درگيری ھای ارديبھشت و بعد از 

که ھمان موقع در ھمان سال به . يکی از اين رفقا رفيق عبدالرضا کالنتر نيستانکی بود.  اوين آوردند٢بودند را به بند 

رفيق عبدالرضا کالنتر نيستانکی در خانه شارق . يادش گرامی باد .حکوم به اعدام شد و بعد ھم اعدام شدم. دادگاه رفت

او برای ما تعريف کرد که بعد از حمله به خانه تھران نو حميد اشرف فرار می . او جزو اعضای خانه شارق بود. بود

ر می کنه يک سری مداوم درگيری داشته با از اون خونه که فرا. کنه و در يک سری درگيری ھا تير می خوره

تا بخواھند زخمش را . نيروھای سرکوب و بعد زنگ می زنه به خونه اين رفقا و اون ھا می روند و او را می آورند

پانسمان کنند و اين ھا يک دفعه چون سيستم تلفنی تحت کنترل بوده و پايگاه ھا يک سری شون لو رفته بوده، اين خانه 

 که حتما می دانيد که ھر -  رسيده بود و حمله می کنند به ھر حال رفيق حميد طرح فرار خونه را پوليس ھم ردش به

 رھبری می کنه و  بعد از بار ھا درگيری با نيروھای دشمن حلقه ھای -خانه و يا پايگاه سازمان يک طرح فرار داشت 

ی که در يک مقطعی مشت ھاشون رو گره کرده در حال. محاصره را در ھم می شکنند و از محاصره خارج می شوند

حتی در . شعار ھای انقالبی می دادند و مردم ھم کامال اون ھا را حمايت می کردند. بودند شعار مرگ بر شاه می گفتند

به ھر حال ما از طريق رفيق . جريان اين فرار ھا حميد دو تا چادر ھم از مردم می گيره و به رفقای دختر می دھد

که يک شاھد عينی بود در جريان درگيری ھای اون پايگاه و جسارت ھا و واقعا قاطعيت و چاالکی حميد در کالنتر 

يعنی . صحنه عمل قرار گرفتيم و مھم تر از اون نکته ديگه ای که برای خود ما ھا جالب بود حمايت مردمی از رفقا بود

که مردم ھمه می دانستند اين ھا چريک اند و دستان شان را باال کرده بودند و شعار می دادند و اسلحه ھم دست در حالی 

شان بود ھمه ھم می ديدند که اين ھا دارند می جنگند ، راه باز می کردند، کمک می کردند که اين ھا از صحنه 

  . تير در زندان شاھدش بوديم٨ ضربات  تير و٨به ھر حال اين موقعيتی بود که ما بعد از . بگريزند

 تير، اينه که اگر ٨ تير و اون سال بيش تر جلب توجه می کرد و نه تنھا در ٨يکی از نکاتی که بخصوص در ضربات 

ھمه رفقا در درگيری با دشمن تا . ما تاريخ اين سازمان را بررسی بکنيم می بينيم که تقريبا رفيقی زنده دستگير نمی شه

له می جنگند و کشته می شوند و يا سيانور شون را می خورند و کشته می شوند و اگر مواردی ھم ھست که آخرين گلو

اين مورد خودش نشان دھنده اون فرھنگيه که . دستگيری ای ما داشتيم، مواردی بود که در لحظه دستگيری مسلح نبودند

ساخته بود و اين فرھنگ را توی نيروھاش برده بود که اصال اين سازمان اين فرھنگ را . در اين سازمان جا افتاده بود

دوانده بود و  فرھنگ فدائی ای بود که در اين سازمان ريشه. و به دست دشمن نيفتاد چگونه تا آخرين گلوله بايد جنگيد

  .خب، سمبل ھاش ھم ھمين رفقائی اند که ما امروز به خاطر گراميداشت خاطره شون اين جا نشسته ايم

ن در اون مقطع تالش کرد که با تکيه بر اين ضربات، کار چريک ھای فدائی و جنبش مسلحانه را تمام شده البته دشم

از . ولی دو سال بعد مردمی که از فعاليت ھای جنبش مسلحانه و چريک ھای فدائی درس گرفته بودند. اعالم کنه

وناگون شان، اين درس ھا را راھنمای کار جنگيدن ھا شون، از فرار ھا شون، از مقاومت ھا شون از عمليات ھای گ
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خودشون کردند و ما در قيام بھمن خيزش پر شکوه اون ھا را شاھد بوديم که چگونه به داستان زندگی اون رژيم پايان 

  .دادند

دالئل يکی اصوال . به ھر حال ولی اجازه بدھيد که به دو نکته ديگه ھم اشاره کنم اميدوارم که زياد خسته تان نکرده باشم

 و يکی ھم تبليغاتی که دشمن عليه حميد اشرف و برای خدشه دار کردن چھره تابناک اون به ۵۵ضربات سال ) سياسی(

  .راه انداخته

ھمان طور که اشاره کردم برخوردھای دالورانه چريک ھا و اون درگيری ھائی که اون ھا داشتند اجازه نداد که 

اما از جنبه ديگه، . ون دو سال بعد می بايست اين کشور را ترک می کردندچ. شادمانی شاه و رژيمش زياد طول بکشه

 اين روشنفکر ھا.  ايجاد کردسؤال يک سری از روشنفکرھا را براشون ۵۴ حتی سال ۵۵ و نه تنھا ۵۵ضربه ھای سال 

ار شون می کرد و که با پيشرفت ھای جنبش مسلحانه به مبارزه اميدوار می شدند ، حاال اون رشد و پيشرفت ھا اميدو

تالش ھای مبارزاتی شون را بيش تر می کرد، با ديدن مشکالتی که مقابل جنبش فرا گرفته دچار ترديد می شدند و 

و حتی برخی از اون ھا به اين فکر افتادند که در درستی مبارزه مسلحانه ای که خود زندگی درستيش رو داشت . شدند

اگر بخواھيم برويم و به اين پروسه نگاه کنيم، از . پروسه يک مرتبه ھم شروع نشدالبته اين . فرياد می زد، ترديد کنند

زمان اعالم موجوديت چريک ھای فدائی، اين سازمان عليرغم ھمه شھدائی که داده بود و عليرغم ھمه دستگيری ھائی 

رشد يک ) ری وابسته حاکمبا عمليات ھای بزرگ خود عليه ديکتاتو( ۵٣در سال . که داده بود مدام در حال رشد بود

 ھمه شاھد رشد روز افزون اين سازمان و استقبال مردم از ۵٣بزرگی را در مقابل مردم به نمايش گذاشت و در سال 

عليرغم ھمه اون ضربات، گسترش صفوف سازمان در اين سال ھا کار را به اون جا رسوند که . اين سازمان بودند

يعنی گفتند ھيچ عضو گيری جديدی . تقريبا عضو گيری را جلوش را گرفت ۵۵ و ۵۴مرکزيت سازمان در سال ھای 

. نيرو ھائی که وارد سازمان شده بودند. نبايد بشه تا فرصت پيدا کنيم به کار آموزش و سازماندھی نيروھای جديد برسيم

 ولی در ۵٣شدی در سال حتی اگر ما نگاه کنيم و اسناد اون دوره را بررسی کنيم، می بينيم که ما عليرغم يک چنين ر

 ما حرکت چشمگيری که بيان گر اين رشد باشه و اين رشد را به نمايش بگذاره نمی بينيم و با اين که در تئوری ۵۴سال 

سازمان مسائل روشنی در رابطه با چگونگی رشد بعدی مبارزه مسلحانه گفته شده بود ولی ما شاھد ھستيم که ھمه نيرو 

، اما چرا اين چنين ۵۵شوند و اتفاقا اين تمرکز در شھر ھا دقيقا ارتباط داره با ضربات سال ھا در شھر ھا متمرکز می 

تا آن جائی که من خودم در زندان شاھد بودم، در ابتدا بحث ھائی شروع شد در رابطه با نظرات رفيق مسعود شد؟ 

روسه اين بحث ھا منتقدين به اين جا رسيدند احمدزاده که مثال چرا می گه شرايط عينی انقالب آماده است، و بعد ھم در پ

که از اون تئوری مبارزه مسلحانه ھم استراتژی ھم تاکتيک، مبارزه مسلحانه را صرفا به يک تاکتيک تبديل کردند و بر 

اساس اون تاکتيک، می بايست در شھر ھا متمرکز شد و حول اون تبليغ کرد، با توسل به ھمون تاکتيک و در ميان 

تلف جامعه در شھر ھا ھم کار کرد و اين طور ھم ادعا می شد که اين روش و اين خط به کار سياسی در ميان اقشار مخ

اين بحث ھائی که ما در زندان شاھدش بوديم و به ھر حال . توده ھا اھميت خيلی بيشتری به نسبت اون خط قبلی می دھد

شديم و اسناد سازمان را مطالعه کرديم و با رفقائی که اون به عينه می ديديم و توش بوديم، بعد ھا که از زندان آزاد 

موقع در سازمان بودند به بحث نشستيم و گفتگو کرديم، ديديم ھمين بحث ھا به نوعی، به شکلی، باز ھم در درون ھمون 

  .سازمان ھم جريان داشته

ده اما وقتی ما اين گفته ھا و نوشته  خيلی چيزھا گفته و يا نوشته ش۵۵ببينيد، در مورد دالئل و چگونگی ضربات سال 

ھا را مطالعه می کنيم و يا می شنويم، بيشتر روی اين تمرکز می شه که مثال تلفن چه کسی را اولين بار پيدا کردند و از 

گاھی . يا چه کسی را مثال تعقيب کردند و از طريق اون به پايگاه سازمان رسيدند. کنترل اون مثال به فالن خونه رسيدند
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وقت ھا ھم گفته می شه که آيا ساواک تونسته بود در سازمان چريک ھا نفوذ بکنه و از اين طريق بھش ضربه بزنه؟ 

يعنی چيزی که قاعدتا در تمام اين بحث ھا ناديده گرفته ميشه اينه که کدام خطوط استراتژيک و يا کدام برنامه ھای 

ھمان طور که گفتم . ی در يک چنين ابعاد بزرگی به سازمان شدتاکتيکی در اين سازمان بود که باعث اين چنين ضربات

صفوف سازمان آن قدر گسترش پيدا کرده بود که مرکزيت سازمان مجبور شده بود که در مقطعی جلوی نيروھای جديد 

 عضو گيری را ممنوع بکنه و اين درست در شرايطی بود که ما با يک حمايت توده ای از سازمان در سطح. را بگيره

به ھمين دليل ھم . بدون شک اون حمايت از چشم رژيم شاه و حاميان امپرياليستش دور نمانده بود. جامعه مواجه بوديم

با ھمه نيرو کوشش می کردند که ھر ) با توجه به اھميت استراتژيک ايران برای امپرياليست ھا و دشمنان مردم ما(

 در کميته مشترک، بازجو ھا يک چيزی تو دھان شون ۵۴ در سال من يادمه که. جور شده اين سازمان را نابود بکنند

مثال رسولی که بازجوی خودم بود و واقعا آدم بی ھمه چيزی .  سال نابودی چريک ھاست۵۴افتاده بود می گفتند سال 

  سال نابودی چريک ھاست و ديگه تمام شون۵۴ھم بود اين ورد زبانش بود می آمد و طوری مطرح می کرد که سال 

خب اين يک واقعيتی بود که اين تمرکز در شھرھا . می کنيم و به قول اون فرھنگ لمپنيش بساط شون رو جمع می کنيم

اين تمرکز به اين اصل حياتی . با توجه به اين که يک اصل حياتی در مبارزه مسلحانه اصوال پراکنده کردن نيرو ھاست

 جنبه تبليغی مبارزه مسلحانه و بی توجھی و دوری مسألهت روی و بيشتر توجه اش و تمرکزش را انداخ کم توجھی کرد

ًاساسا ھم، تمرکز اين ھمه نيرو در .  امکان ضربه پذيری سازمان را باال بردمسألهاين . جنبه نظامی اش کردن از

يش تر واقعيت اينه که کنترل و به ھر حال قدرت رژيم در شھرھا ب. شھرھا کار ضربه زدن ارتجاع را تسھيل می کرد

ی اش بيش تر بود و ظرفيت شھرھا ھم برای مبارزه چريکی ظرفيت محدودی بود و حتی تھران پوليسبود و کنترل ھای 

در اين مورد در تئوری ھای اوليه . که بزرگ ترين شھر کشور بود ھم يک ظرفيت مشخصی در اين زمينه داشت

اين بی توجھی خودش حاصل رشد ديدگاه ھای . سازمان رھنمود ھای مشخصی وجود داشت که بھش بی توجھی می شد

ديدگاه ھائی که قبال اشاره کردم، نفوذ خودشون را شروع کرده بودند و بر اساس اون . نادرست در درون سازمان بود

اصطالحی بود که " اشباع شھر ھا. "ديدگاه ھا نيروھا در سطح شھرھا متمرکز می شد و شھرھا اشباع می شد

اگر به بنيان ھای تئوريک جنبش مسلحانه . حمدزاده در زندان ھای شاه ھمان موقع بکار می بردندطرفداران خط رفيق ا

 تدوين شده و -  مبارزه مسلحانه ھم استراتژی ھم تاکتيک -و سازمان چريک ھای فدائی خلق که در کتاب رفيق مسعود 

سلحانه شکل می گيره به طور طبيعی دشمن تشريح شده ، رجوع کنيم می بينيم که بر اساس اين تئوری وقتی که جنبش م

 )۴.(با ھمه نيرو و امکاناتش سعی می کنه که اين جنبش را در ھمون نطفه خفه کنه و از بين ببره

ولی خب ھر چه که ) ۵( کننده و اصليه تعيينگر چه بر اساس اين ديدگاه جنبه تبليغی مبارزه مسلحانه در آغاز و در ابتدا 

می مبارزه مسلحانه ھم منطقا بايد برجسته بشه و به تدريج جنبه نظامی مبارزه مسلحانه يک جنبه نظا جلو تر ميره

 روستا ھم با برجستگی مقابل نيروی مسألهاھميت روز افزونی پيدا می کنه و وقتی ھم اين چنين بشه بطور طبيعی 

و بھتر بود که من از روی خود اون اين ھا تز ھائی است که در کتاب رفيق مسعود آمده   )۶.(انقالبی قرار می گيره

حاال در شرايطی که خود زندگی يعنی . اميدوارم که اشتباه نگفته باشم. براتون می خواندم ولی خوب من از حافظه گفتم

کسانی که اون سال ھا را در ايران زندگی کردند و از نزديک ديده اند، تجربه کرده اند، خود زندگی داشت نشون می داد 

ارزه ای که شروع شده، اين جنبشی که شروع شده واقعا تنھا راه رسيدن به پيروزيه، نفوذ انديشه ھای نادرست که اين مب

باعث شد که بخشی از نيرو ھاش فقط در شھرھا و شھرھای کوچک متمرکز بشوند و خب حفظ اين ھا در چھارچوب 

ه خودش از فاز توده ای شدن مبارزه مسلحانه سازمان در آن سال ھا در نشري. يک سازمان چريکی ھم امر ممکنی نبود

اما روشن نمی کنه که اين مبارزه . اشاره می کنه که وارد فاز توده ای شدن مبارزه مسلحانه شده. بارھا صحبت می کنه
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مسلحانه قراره کجا توده ای بشه در حالی که در تئوری ھای اوليه سازمان رھنمود ھای مشخصی در اين باره مطرح 

به ھر رو رشد و گسترش سازمان باعث شد که نيروھای امنيتی تمرکز بيشتری روش بکنند و کم کم يک . شده بود

يعنی اگر در گذشته مثال .  داده بودندتغييرسرنخ ھائی از روابط سازمان و فعالين سازمان پيدا بکنند و روش ھاشون ھم 

اما در . دسترسی پيدا می کردند، حمله می کردند ھر خطی و ھر نقطه ای که فکر می کردند به چريک ھا ۵٠در سال 

اين سال ھا ديگه اين را نمی کردند و شروع کردن به تعقيب و مراقبت به خصوص که سازمان ھم در اون سال ھا 

مثال . روابط علنی گسترده ای حول خودش شکل داده بود و مھم تر از اون ھم از زندانيان آزاد شده يارگيری می کرد

) ٧".( درصد تروريست ھا کسانی ھستند که اخيرا از زندان آزاد شده اند٩٠"م در کتابش از قول شاه ميگه که اسدهللا عل

يعنی رژيم کامال می دانسته که نيروھائی که از زندان آزاد می شوند به ھر حال درصدی شون ھم به اين سازمان می 

به ھر حال تعقيب و مراقبت ھا . بت به اون ھا می دھدتعقيب و مراق پيوندند و خود اين ھم يک زمينه ھائی را برای

تشديد شد، اشکال و روش ھای کار دشمن عوض شد، از نيروھای بريده استفاده شد، در ماشين ھای گشت از اين نيروھا 

ھمين دليل به . حتما از چيزھائی که خوانده ايد می دانيد که چه رفقائی از اين طريق شناسائی شدند و لو رفتند. استفاده شد

 شدند و مورد ئی ارديبھشت در تھران، رشت، قزوين و کرج شناسا٢٨ و ٢۶ھم بخش بزرگی از پايگاه ھای سازمان در 

سازمان در ھمان زمان در اطالعيه . به اجرا در آمد برنامه ريزی شده ساواک عليه سازمان حمله قرار گرفتند و حمالت

تلفنی يک سری از پايگاه ھا و پايگاه ھای پشت جبھه   ضربات را کنترلعلت اين )٨( داد ١٣۵۵ای که در دوم خرداد 

اين باعث اين ضربات شده حاال ھمين  اعالم کرد و گفت که دليل ضربات اينه که ما به اين امر بی توجه بوديم و خودش

اغراق ھای  سازمان مطرح اش کرده، شده موضوع دروغ گوئی ھا و ١٣۵۵کنترل تلفنی که در اطالعيه دو خرداد 

واقعا مشمئز کننده عناصر روسياه ساواک که آخرين موردش ھم ھمين مورد اين ساواکی بی ھمه چيز يعنی پرويز 

  .معتمد که حتما تو جريانش ھستيد

اين را ھم اجازه بدھيد که ، در اين بحثی که در مورد دالئل ضربات می کردم و عدم پيگيری تئوری ھای اوليه سازمان

 در درون سازمان شاھدش ھستيم خودش انعکاس رسوخ ۵۵بگم که برخوردی که ما بعد از ضربات سال  کنم و تأکيد

 عده ای از اين سازمان جدا شدند به نام منشعبين از سازمان ۵۵در سال . انديشه ھای انحرافی توی اين سازمان ھست

ون ھم در سازمانی که حميد اشرف در خوب ھمين واقعيت ا. چريک ھای فدائی خلق و بعدا ھم به حزب توده پيوستند

صحبت ھاش با تقی شھرام که حتما خوانديد و حتما ديديد، از حزب توده به عنوان يک جريانی که گرچه در اون زمان 

خوب اين واقعيت دردناکيه که . بکنه اسم می بره) ٩"(ی را ايجادپوليسسوسياليسم "در ايران وزنه ای نبوده اما ميتونه 

ھبر اون سازمان چنين انديشه درستی را مطرح می کنه؛ ما از درون اين سازمان يک چنين چيزی را می درحالی که ر

و اين انديشه درست را ھم بدونيم که چند سال بعد با تسھيل شرايط مبارزه و وقتی که اين امکان . بينيم که بيرون می آيد

ست مو به مو اين حرف حميد اشرف را ديديم که چطوری بوجود آمد که حاال توده ای ھا ھم وارد ميدان بشوند، ما در

انه تأسفی را به نمايش گذاشت و مپوليسپياده شد و چگونه حزب توده در شرايط  جمھوری اسالمی ھمين سوسياليسم 

به ھر . نفوذ اون انديشه ھا در شرايط سلطه جمھوری اسالمی بخش بزرگی از اون سازمان را ھم به ھمون منجالب برد

بحث در اين زمينه زياده و فرصت کم، به ھمين دليل ھم اجازه بدھيد که اين را در فرصت ديگه ای بھش بپردازم و حال 

  .برگردم و در حقيقت بروم روی موضوع بعدی که گفته بودم و اون ھم خدشه دار کردن چھره رفيق حميد اشرفه

يک ) که وزارت اطالعات اين رژيم منتشر کردو به خصوص با چاپ کتابی (می دونيد که جمھوری اسالمی مدتھاست 

کارزار کثيفی را عليه چريک ھای فدائی خلق و سمبل ھا و رھبران واقعا فراموش نشدنی شون راه انداخته و يک سری 

اتھامات نادرست و بی اساس و دروغين به اون ھا نسبت می دھد که از ھمش مزخرف تر اينه که ادعا شده که رفيق 
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خانه تھران نو بعد از موقعی که مورد حمله قرارگرفته و می خواسته فرار کنه ناصر و ارژنگ شايگان حميد اشرف در 

من نميدونم اگر . اين اتھام سخيف که به حميد اشرف نسبت می دھند تا به حال صدھا بار تکرار شده. را با گلوله زده

) اگر من بگويم اغراق نيست(بزنيد واقعا صدھا فرصت کنيد و به سايت ھائی که در خود ايران فعاليت می کنند سر 

مطلب می بينيد و اظھار نظر می بينيد که در مورد اين موضوع با کلمات و حرفھا و تکست ھای مختلف می خواھند اين 

و به ھمين دليل ھم از ھيچ توھينی در اين زمينه به . را توی جامعه جا بيندازند که چنين دروغی را راست جلوه بدھند

البته ھمه نيروھای انقالبی ھمان زمانی که اين دروغ مطرح شد با قاطعيت اون را . يق حميد اشرف ابا نمی کنندرف

مادر ناصر و ارژنگ، در نامه سرگشاده اش به روشنی تمام ھمه ) رفيق مادر(و بخصوص مادر شايگان . تکذيب کردند

اما عليرغم ھمه . روھای واقعا سرکوب گر را افشاء کرداين دروغ ھا را افشاء کرد و مشت اين دروغ گو ھا و اين ني

در شرايطی که خود داستان سرا ھاش نمی . اين فعاليت ھا و ھمه اين افشاگری ھائی که شده اين داستان ادامه پيدا کرده

ر اساس اون توانند و قادر نشدند از ميان انبوه اسنادی که از ساواک در اختيار شون دارن حتی يک سند نشون بدھند که ب

بر مبنای اين داستان کثيف حميد اشرف موقع . سند يک چنين اتفاقی افتاده و يا يک چنين اتھامی را به کسی می شه زد

ُپس بدون شک برای کسانی که در کارھای نظامی وارد ھستند و کردستان بوده اند، . فرار اين دو رفيق را با گلوله زده

در عکس ھائی که از ناصر و ارژنگ که در کتاب خود دشمن چاپ . ز دور نيستتيراندازی از نزديک انجام شده و ا

در حاليکه در تجربه اگر از نزديک به ھر کس شليک بکنيد حتما خروجی گلوله جای . شده صورت ھاشون کامال سالمه

 که در در حالی. ممکنه که وروديش خيلی کوچک باشه اما خروجيش خيلی بزرگ خواھد بود. بزرگی خواھد داشت

می خواھند سعی کنند . اين اتھام بيشرمانه است) نادرستی(عکس ھا اصال اين نشون داده نميشه و اين بزرگترين دليل 

ولی خب اين خودش يک نکته ديگه ای ھم در . چھره ھای تابناک سازمان فدائی و جنبش مردم ما را خدشه دار کنند

 شرايطی قرار گرفته که حاال مجبور شده که به يک چنين دروغ بطن خودش داره، اون ھم اينه که اين دشمن در چه

چرا مجبور می شن که سمبل ھای مبارزه مردم ما را آماج يک چنين دروغ ھای کثيفی قرار بدھند؟ . ھائی متوسل بشه

ل ھا را نسل جوانی که ھمين سمب.  بر می گرده به نسل جوانی که در ايران ما شاھدش ھستيممسألهبه نظر من اساس اين 

.  الگوی مبارزاتی خودش می دانه و به ھر حال در جستجوی پيدا کردن راه رھائی امروزش از طريق چنين الگو ھائی

جدا از اين که وزارت اطالعات جمھوری اسالمی چنين تھمت ھائی را به حميد اشرف ميزنه، قلم به مزدھاش و اون 

 کنند حاال با روش ھای ديگه ای مثال گاه حتی با روش توافق با ھائی که در ھمين خط و در ھمين چھارچوب فعاليت می

حميد اشرف و گاه بی طرفی ای که خواھان رسيدن به حقيقته ، يعنی از دروغ ھای ساواک می خواھد به حقيقت دست 

  .پيدا بکنه، ھمين اراجيف را تکرار می کنند

 بينه که به مبارزات افتخار آفرين دھه پنجاه فکر می واقعيت اينه که جمھوری اسالمی خودش را با جوانانی مواجه می

به . کنند و تالش می کنند که از ميان اون مبارزات برای رھائی از جھنمی که جمھوری اسالمی ايجاد کرده راه پيدا کنند

ن می دھند ھمين دليل ھم ھست که  اون ھا می خواھند خاطره اين انقالبيون رو خدشه دار کنند اما با ھمين کارشون نشا

اين انقالبيون زنده اند و خاطره شون در نسل ھای جديد زنده است و مبارزات راه گشايانه . که آن انقالبيون نمرده اند

به ھمين دليل ھم اون ھا تالش می کنند که به ھر وسيله ای اين سمبل . شان برای نسل ھای جديد اين سرزمين مطرحه

ھمين واقعيت به نظر . ی نسل ما و برای نسل جديد مطرح ھستند خدشه دار کنندھای مبارزاتی را که برای مردم و برا

اوضاعی که عليرغم ھمه اين ياوه گوئی ھائی که سربازان گمنام امام . من يکی از نکات اميدوار کننده اوضاع کنونيه

امام زمان، عليه انقالبيون زمان يعنی ھمين وزارت اطالعاتی ھا که در اين رژيم حاال بشون می گويند سربازان گمنام 

و حميد اشرف راه انداخته اند ، نشون  از پويان و عباس مفتاحی تا رزمندگان سياھکل از صمد بھرنگی تا بھروز دھقانی
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 دقيقا يکی ۵٠می ده که اين انسان ھا، اين مبارزين، اين انقالبيون و اين جنبش در نسل جوان زنده است و مبارزات دھه 

 گفت که اگر نسل جوان می خواھد از اين وضع و تأکيد جوان ھاست و واقعيت ھم اينه و اين را بايد با از الگوھای اين

  .اين موقعيتی که دشمن براش ايجاد کرده رھائی پيدا کنه بايد حتما اون مبارزات را راھنمای حرکت خودش قرار بده

ولی به ھر حال تشکر می کنم از حوصله ای که به . دماميدوارم که زياد خسته تان نکرده باشم گرچه ميدانم که حتما کر

 تير را گرامی بدارم و بخصوص رفيق کبير حميد ٨اجازه بدھيد که يک بار ديگه ياد و خاطره شھدای . خرج داديد

ما صد بار بھش خواھيم گفت کبير چون ) که حاال دشمن توی کتابش مطرح می کنه که چرا بھش می گوئيد کبير(اشرف 

 ھم ضربه ديگه ای ۶٠ تير برای چريک ھای فدائی خلق در سال ٨و جدا از اين ھمان طور که می دانيد . بير بودواقعا ک

ياد و خاطره رفيق بھزاد مسيحا، نوروز قاسمی کارگر انقالبی مياندوآبی و مادر انقالبی روح انگيز دھقانی رو پاس . بود

خون شون نشون دادند که سلطه امپرياليسم و ديکتاتوری و جنايت  شد با ۶٠ تير سال ٨بدارم که با تيربارانی که در 

  .تسلسلش را حفظ کرده

. اميدوارم که در قسمت پرسش و پاسخ با کمک ھم بتوانيم اين بحث را ھر چه بيشتر گسترش بدھيم. شاد و سربلند باشيد

  .ممنون

  

  :زير نويس ھا

حتی زن . اراده آن ھا در نبرد ، اصال باور کردنی نيستعزم و :  اصل جمله شاه در کتاب خاطرات علم چنين است-١

ھا تا آخرين نفس می جنگند و مردھا قرص سيانور در دھان شان دارند و برای اين که دستگير نشوند خودکشی می 

 .کنند

شده يت دسته ای از چريک ھای فدائی خلق را به عھده داشت و تا جائی که گفته مسؤول رفيق رضا يثربی در سازمان -٢

يت اين رفيق و توسط اعضائی مسؤول تحت ۵٣ گارد دانشگاه صنعتی در سال مسؤولعمليات مجازات سروان نوروزی 

  .از دسته او صورت گرفت

 ٩ که رفيقمان احمد ذيبرم در آن درگيری حماسی جان باخت، تنھا بازمانده آن ۵١ مرداد سال ٢٨ رفيق حميد بعد از -٣

  .رفيق صد ھزار تومانی بود

دشمن با تمام نيرو و امکان و با ھر چه که در قدرت دارد، سعی خواھد کرد : "در کتاب رفيق مسعود آمده است که -۴

  ."اين مبارزه را سرکوب کند

کننده آن  تعيينجنبه تبليغی و سياسی مبارزه مسلحانه در آغاز، جنبه اساسی و : " در کتاب رفيق مسعود آمده است که-۵

  ".تشکيل می دھد را

جنبه نظامی مبارزه مسلحانه بطور روز افزونی اھميت کسب خواھد کرد، و : " در کتاب رفيق مسعود آمده است که-۶

  ." کننده می گرددتعيينھم اين که چنين بشود، خروج به روستاھا و کشاندن عرصه عمده مبارزه به روستا ھا امری 

 درصد تروريست ھا افرادی ھستند که به تازگی ٩٠ ":در کتاب خاطرات علم از قول شاه چنين نوشته شده است که -٧

  ."از زندان آزاد شده اند

 ٢٨ الی ٢۶در فاصله روزھای : " سازمان چريک ھای فدائی خلق ايران آمده است که١٣۵۵ در اعالميه دوم خرداد -٨

.  ايران آغاز كردارديبھشت ماه سال جاری دشمن حمالت برنامه ريزی شده خود را عليه سازمان چريكھای فدائی خلق

كنترل شبكه تلفنی قسمتی از سازمان ما و كشف محل چند پايگاه اصلی و پشت جبھه چريكی آغاز  اين حمالت بدنبال

  ."گرديد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

 در کتاب متن کامل نوشتاری نوارھای گفتگو بين سازمان چريک ھای فدائی خلق ايران و سازمان مجاھدين خلق -٩

ی را در ايران ايجاد بکنه، پوليساين ميتونه سوسياليسم : "يق حميد اشرف ميگويد رف١۵٧در صفحه ) ١٣۵۴سال (ايران 

 ."که در آينده خطرناکه، حاال، اگر حاال چيزی نباشه

 
  خلق ايرانئی ، ارگان چريک ھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

  ١٣٩۵ ]سرطان[ ، تير ماه٢٠۵شماره 
 
 

  :يادداشت
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