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  ! چريک فدائی خلق رفيق شھيد سيما دريائیيادبه 
 دبستان و ۀدور. در شھر بابل به دنيا آمد در خانواده ای متوسط ١٣٣٣چريک فدائی خلق رفيق سيما دريائی در سال 

 ۀ مسلحانۀ دبيرستان را تمام نکرده بود که جوشش انقالبی ناشی از مبارزۀدبيرستان را در اين شھر گذراند و ھنوز دور

شھر بابل با توجه به سابقه و سنت ھای مبارزاتی موجود در آن جا، از . چريک ھای فدائی خلق زندگی او را فرا گرفت

 تحت تأثير آن قرار گرفت و با کشيده شدن بسياری از ، مسلحانه در ايرانۀ شھرھائی بود که از ھمان آغاز مبارزۀجمل

 مبارزاتی در بين اغلب خانواده ھای اين شھر جوانان مبارز شھر به طرف سازمان چريک ھای فدائی خلق محيط کامالً 

 محيطی پرورش يافت و از زندگی و شھادت خونين چريک  کسانی بود که در چنينۀرفيق سيما از جمل. به وجود آمد

رفيق سيما پس از اتمام . تأثير مبارزاتی گرفت... ھای فدائی ھمچون سپھری ھا، مفتاحی ھا، قبادی ھا، ابراھيمی ھا و

اين در .  دبيرستان به تھران آمد و مدتی در يکی از مدارس پائين شھر به عنوان معلم پيمانی شروع به کار کردۀدور

دوره رفيق بيشتر اوقات خود را با شاگردان مدرسه و خانواده ھای آنان می گذراند و ھمواره سعی می کرد تا آن جا که 

تماس با اين . مقدور است در جھت حل مشکالت اين خانواده ھا و بھبود وضع زندگی شان قدم ھای مؤثری بردارد

  .بقاتی ھرچه بيشتر آشنا کرد طۀخانواده ھا او را از نزديک با فقر و مذلت جامع
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در پرتو آگاھی سياسی اش و با درک مظالم اجتماعی به طور ھرچه عينی تر و ملموس تر، شعله ھای کينه به دشمن و 

 مسلحانه در ۀمحيط مبارزاتی دانشگاه که به خصوص پس از آغاز مبارز. عشق به خلق در دل رفيق فروزان تر می شد

او در .  جريان داشت او را نيز ھمانند بسياری از روشنفکران مبارز به طرف خود کشيدايران، ھمواره مبارزه در آن

در جريان اوج .  وارد دانشگاه تھران شد و از آن زمان به بعد فعاالنه در مبارزات دانشجوئی شرکت کرد١٣۵۴سال 

  . مبارزاتی پرداخت به فعاليتء ، با تمام قوا۵۶-۵٧گيری مبارزات ضدامپرياليستی خلق نيز در سال ھای 

 سازش ناپذيرش خيلی زود به ماھيت ضدخلقی رژيم جمھوری ۀرفيق سيما با توجه به آگاھی سياسی واال و روحي

اسالمی پی بُرد و با خشم فراوان از سازشکاری ھای فرصت طلبانی که با غصب نام سازمان چريک ھای فدائی خلق 

صداقت بيکران او و تعھد انقالبی اش نسبت به خلق به او . رزبندی کردايران به اين سازمان ضربه می زدند، با آنھا م

 که در ء راه شھداۀُحکم می کرد که خون رفقای شھيد فدائی را پاس دارد و او به حق دريافته بود که تنھا با ادام

يران و شھدای تشکيالت چريک ھای فدائی خلق متبلور بود، می تواند دين خود را نسبت به خلق ستمديده و مبارز ا

  .فدائی اش ادا نمايد

 خود که تماس مستقيم با چريک ھای فدائی خلق بود، رسيد و از آن زمان به بعد فعاليت ۀ او به آرزوی ديرين۵٨در سال 

 شور و صداقت انقالبی با صفا و صميميت او در ھم آميخته ،در وجود رفيق سيما.  تشکيالتی يافتھای او شکل کامالً 

کار مبارزاتی رفيق سيما . فداکاری و پشتکار قابل تحسينی در راه تحقق آرمان ھای وااليش مبارزه می کردبود و او با 

در اين دوره او با جديتی که برای انجام وظايف سازمانی اش به کار .  انتشاراتی متمرکز بودۀدر سازمان در يک ھست

 برخوردار بوده و در ھر شرايط، انجام وظايف سازمانی بُرد، نشان داد که تا چه حد از انضباط چريک ھای فدائی خلق

او ھمواره با ايمانی خلل ناپذير به . چه شب ھا که تا صبح با تالشی خستگی ناپذير کار می کرد. اش را اصل می شمارد

 شرکت فعال و جدی او در.  خودسازی اھميت می دادۀلأانجام وظايف انقالبی اش می پرداخت و در تمام مدت به مس

در اين زمان رفيق توانست با .  قابليت ھای عملی اش بيانگر اين موضوع بودیجلسات مطالعه، کوشش برای ارتقا

  . بيھوشی را نيز بگذراندۀ آموزش کمک ھای اوليه و دورۀاستفاده از امکانات سازمانی دور

از طرف کسانی که بعداً نام اين سازمان به (بی مسمائی که به سازمان ما تحميل شد رفيق سيما در جريان انشعاب 

لقه ھای عاطفی که با عده ای از رفقای عرغم تمام  ، علی)اضافه ارتش رھائی بخش خلق ھای ايران روی خود گذاشتند

شعاب واقف بود و می دانست او به عواقب منفی و مخرب اين ان. منشعب داشت، انشعاب را با تمام وجود محکوم نمود

که اين انشعاب بی مسما در زمانی رخ می دھد که ديگر شکست کامل خط مشی ھای اپورتونيستی فرا رسيده و چريک 

ھای فدائی خلق با افراشتن پرچم سرخ مبارزاتی بيش از ھر وقت ديگر می توانند حقانيت خود را نشان داده و ارتباط 

از اين رو او به خصوص در چنين شرايطی ھرگونه ضربه ای را به تشکيالت .  نمايندخود را با توده ھا مستحکم تر

 با درايت انقالبی و شکيبائی و متانت انقالبی، ء رفقاۀچريک ھای فدائی خلق محکوم می نمود و خواھان آن بود که ھم

  .ردارندکاستی ھا و مشکالت را از سر راه برداشته و در جھت استحکام و وحدت سازمانی قدم ب

وليت ؤتنھا احساس کرد که بار مسقبول انشعاب اگرچه برای وی گران بود ولی وقتی به وقوع پيوست رفيق سيما 

او می گفت بايد بار ديگر با ايمانی فزون تر، عزمی راسخ تر و با تالشی خستگی ناپذير . انقالبی اش ھرچه بيشتر شده

پس از اين دوره . توان ضربات وارده از اين انشعاب را به حداقل رساندو صدھا بار ھشيارتر نسبت به قبل کار کرد تا ب

ولی درست چند روز قبل از حرکت، .  فعاليت ھای انقالبی اش به ُکردستان منتقل شودۀقرار بود رفيق سيما برای ادام

ا را به زير شکنجه مزدوران، رفيق سيم. وی در يکی از خيابان ھای خفقان بار تھران توسط مزدوران رژيم دستگير شد

 به جوخه ھای اعدام ٨/٩/۶٠ از او مأيوس شدند او را در تاريخ یبُردند و پس از آن که از گرفتن کمترين اطالعات

  .سپُردند
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ر مورد رفيق سيما دريائی د" ۶٠ ۀدر جدال با خاموشی، تحليلی از زندان ھای رژيم جمھوری اسالمی در دھ"در کتاب 

کسانی که در آن زمان در زندان بودند ھنوز با ناباوری تعريف می : " او نوشته شده استن انقالبی ھمچوناو مبارز

ن از بلندگو برای اعدام خوانده می شد آنھا با چھره ھای خندان با بچه ھا روبوسی می کردند اکه وقتی نام آن مبارزکنند 

گوئی عازم مسافرتی ھستند،سبکبال می يا با سردادن شعاری و تکان دادن دست خداحافظی می کردند و واقعاً که 

  :، مطلب زير آمده است۶٠ ۀھمچنين بر اساس خاطرات زندانيان سياسی دھ." رفتند

که به ننگ و خفت و تسليم تن در "  دنباله دار اعدامیۀستار" بسيار ھا بودند از آن ۶٠ و در سالھای ۶٠در سال "

 ايران دسته دسته با پاھای استوار به ميدان ھای تير رفتند؛ کسانی ندادند، گلشنی از ستارگانی که در زندان ھای سراسر

که با لبان خندان، گوئی که عازم مسافرتی ھستند، ھمبندی ھای خود را می بوسيدند و يا با سر دادن شعاری حاوی ابراز 

محمدی، سيما دريائی را به اکنون، نام سوزان نيکزاد، ناھيد . ايمان خود به پيروزی از آنھا خداحافظی کرده و می رفتند

 اقليت و سيما دريائی در ارتباط با چريکھای - دو عزيز اول از ھواداران سازمان چريکھای فدائی خلق ايران . ياد دارم

  )۶۵۶ و ۴٠١نقل از صفحات ." ( اعدام شدند۶٠سوزان در آبان و ناھيد و سيما در آذر سال . فدائی خلق قرار داشت

يما دريائی با آغوش باز ، ُمردن در راه تحقق آرمان ھای انقالبی پرولتاريا را پذيرا شد و با چريک فدائی خلق رفيق س

 کوتاھی که او برای ۀدر وصيت نام. مرگ پُر افتخارش پرچم خونين چريک ھای فدائی خلق را رنگين تر ساخت

ستاره ای "، " و برايش ايستاده امھرآنچه گفتم درست بود : "خانواده اش فرستاده اين جمالت با برجستگی می درخشند

  ".بودم که خاموش نگشتم

 .ش زنده نگه داريم راه سرخۀباشد که ياد رفيق سيما را با ادام

 

 

 


