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  مقدمهمقدمه

 

تقدیر و  در 2006 ماه مه 20 نام مراسمی را به خود گرفت که در "یاد یاران یاد باد"
و به یاد همه فرزندان انقالبی این ) شایگان(تجلیل از مبارزات رفیق مادر، فاطمه سعیدی 

 1355 اردیبهشت سال 26مادر مبارز و از جمله ارژنگ و ناصر شایگان شام اسبی که در 
های سازمان چریکهای  رش نیروهای سرکوبگر رژیم شاه به یکی از پایگاهدر جریان یو

فدائی خلق ایران در تهران جان باختند، از طرف چریکهای فدائی خلق ایران در شهر 
 .هانوفر آلمان برگزار گردید

 
 پا به میدان مبارزه 50هائی که بعد از دهه   فرصتی بود تا نسل"یاد یاران یاد باد"

 هرچه بیشتر در جریان مبارزه یک مادر، زنی از میان زحمتکشان جامعه ایران ند،ا هگذاشت
که با آگاهی انقالبی و با جسارت و شجاعت تمام در آن دهه به صفوف چریکهای فدائی 

ها و  هائی از مقاومت این مراسم همچنین فرصتی بود تا گوشه. خلق پیوست، قرار بگیرند
. های قرون وسطائی رژیم شاه بازگوئی شود انهای مادر شایگان در زند ایستادگی

بار دژخیمان رژیم شاه در زندان در حق مادر  ها و برخوردهای خشونت تشریح شکنجه
کار این رژیم کنار زده  شایگان در این مراسم یکبار دیگر پرده از چهره دیکتاتور و جنایت

ها و  در ضدیت با تودهطلبان و کسانی قرار گرفت که امروز  و در مقابل تبلیغات سلطنت
 جلوه داده و گذشته خونبار این رژیم "دموکرات"کوشند خود را  فرزندان انقالبی آنان می

 .ها بزدایند و کل سلطنت پهلوی را الپوشانی نموده و از خاطره
 
ترین یاران فدائی، ارژنگ و  داشت یاد جوان  در عین حال با گرامی"یاد یاران یاد باد"

رزین انقالبی همچون نادر شایگان شام اسبی کوشید تئوری و پراتیک ناصر و دیگر مبا
های سرخ   جان در راه تحقق آرمان50های  ای را ارج گزاری نماید که در سال رفقای فدائی

در این بخش ضمن توضیح اهمیت پراتیک مبارزاتی چریکهای . و انفالبی خویش نهادند
های  شائی و پیشروی جنبش، ارزش و تأثیرات آن در راهگ50فدائی خلق در دهه 

ای که سرمنشاء آن پراتیک انقالبی بود نیز مورد تأکید قرار گرفت و در  کمونیستی تئوری
 د، کوشش شد تا اهمیت و ارزش نظرات بوجود آورده بو"...یاد یاران"فضائی که مراسم 

یران نشان ای چریکهای فدائی خلق در رابطه با مسایل مبارزاتی در شرایط کنونی ا پایه
 .داده شده و شناسانده شود
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به طور کلی، برگزاری مراسم یاد یاران یاد باد و پیام مبارزاتی و سیاسی این مراسم از 
های این مراسم، بدعت  ترین جلوه یکی از برجسته. باشد زوایای مختلف قابل بررسی می

شک باید  د که بیجدید تجلیل از یک زن کمونیست، یک مادر انقالبی با حضور خود وی بو
تأکید بر واقعیت عینی مبارزات . به مثابه سنت مبارزاتی درست و ارزشمندی اشاعه یابد

های رژیم شاه و شناساندن آنچه  نشدنی رفیق مادر در زندان های فراموش و مقاومت
ها بر او روا داشتند، هم از زاویه مقابله با تبلیغات دروغین  دژخیمان این رژیم در زندان

طلبان امروزی و هم از زاویه قرار دادن الگوی مشخص مبارزاتی  مĤبانه سلطنت کراتدمو
اما آنچه بیش از پیش . در مقابل جویندگان راه آزادی و نسل مبارز کنونی اهمیت داشت

 افزود، بازگوئی همه تجربیات مربوط به این امر از زبان هائی می بر اهمیت چنین واقعیت
های مبارزاتی در  مراسم یاد یاران یاد باد با این پیام. خود رفیق مادر در این مراسم بود

کنند این  ای که در زیر سلطه جمهوری اسالمی مبارزه می واقع برای جوانان رزمنده
رهنمون و این پیام اصلی را در برداشت که اگر خواهان تحول انقالبی در جامعه تحت 

و مختنق ایران هستند، باید از چریکهای فدائی خلق الهام گرفته و سلطه و دیکتاتور زده 
یعنی مبارزات فدائیان صادق و صمیمی . مبارزات آنان را الگوی حرکت خود قرار بدهند

بخش خود دانسته و الگوی خود  ها و شجاع و جسور در مقابل دشمن را الهام با توده
اجتماعی جامعه خود  ع از شرایط اقتصادیقرار دهند که کار خود را با ارائه تحلیلی جام

های  ها را شکسته و با حرکت بست یابی به یک تئوری انقالبی، بن آغاز کردند و با دست
گیری از نسل آفتابکاران و با الگو  با الهام. مبارزاتی خود، راه انقالب را هموار ساختند

اشت، امروز تنها حرکت قرار دادن مبارزات نسلی که با سیاهکل پا به عرصه مبارزه گذ
در جهت سرنگونی جمهوری اسالمی و قطع هرگونه نفوذ امپریالیسم از ایران حرکتی 

 .های تحت ستم ایران قرار دارد است که در خدمت رهائی  توده
 

مراسم یاد یاران یاد باد با توجه به استقبال پرشوری که از آن به عمل آمد و با حضور 
وپا و همچنین از امریکا و کانادا به هانوفر آمده بودند، خود رفقائی که از اقصی نقاط ار

نشانگر تأثیرات شگرفی هم بوده و هست که مبارزات نسل آفتابکاران نه تنها بر نسل آن 
 .های بعدی نیز بر جای گذاشته است دوره بلکه بر مبارزین و انقالبیون نسل

 
اتی مراسم یاد یاران یاد در مجموعه حاضر کوشش شده است که محتوا و فضای مبارز

این مجموعه، حاوی . باد تا حدی منعکس شده و در  اختیار خوانندگان مبارز قرار گیرد
 :باشد مطالب زیر می

 .هائی که در مراسم ارائه شدند متن سخنرانی -1
 .ترین یاران فدائی به یاد ارژنگ و ناصر، جوان -2
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 .تلف به مراسمهای رسیده از طرف افراد و نیروهای سیاسی مخ متن پیام -3
 نوشته شده و به "یاد یاران یاد باد"متن اظهارنظرهای کتبی که در مورد  -4

 .دست ما رسیده است
 در تجلیل از رفیق مادر شایگان به عنوان 1355هائی که در سال  لیست پیام -5

یکی از زنان انقالبی ایران و نماینده زندانیان سیاسی زن در دوره رژیم شاه، 
مین منظور از طرف دانشجویان مبارز متشکل در به مراسمی که به ه

در انتهای این .  در امریکا بر پا شده بود، فرستاده شده"کنفدراسیون"
 .ها نیز آورده شده است مجموعه متن بعضی از آن پیام

 . شعرهائی که برای رفیق مادر شایگان سروده شده و به او تقدیم شده است -6
 .1350 ی دایی خلق ایران در دههاسنادی از نشریات سازمان چریکهای ف -7



 

  !!یاد یاران یاد بادیاد یاران یاد باد
 

 "یاد یاران"و در بزرگداشت )  شایگان-فاطمه سعیدی (در تجلیل از مبارزات رفیق مادر 
 26در (امین سالگرد شهادت ناصر و ارژنگ شایگان و جمعی دیگر از یاران فدائی  در سی

، مراسم باشکوهی از طرف سازمان ما در سالن دانشگاه شهر هانوفر )1355اردیبهشت 
 .زار شدبرگ
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کننده در این مراسم، حضور رفقائی که از کشورهای دیگر   تن شرکت270در بین حدود 
این . گیر بود اروپا و همچنین آمریکا و کانادا برای شرکت در آن آمده بودند کامال چشم

های مادر مبارز فدایی،  رفقا به هانوفر آمده بودند تا ضمن تجلیل از مبارزات و پایداری
 . خفته در راه آزادی و سوسیالیزم را گرامی و پاس دارند یاران بخونیاد تمامی 

 
های فراموش ناشدنی  های سرخ و چهره دیوارهای سالن دانشگاه شهر هانوفر با عکس

ها تن از مبارزین زن و مردی تزئین شده بود که در طول سالها در جریان مبارزه در  ده
ه ایران چه در صفوف چریکهای فدایی خلق های ستمدید راه رهایی کارگران و همه توده

ای همچون رفقا احمدزاده،  تصویر سروهای ایستاده. و چه غیر آن بر خاک افتاده بودند
پویان، مفتاحی، بهروز دهقانی، حمید اشرف، فریدون جعفری، سورکی و جزنی در کنار 

ها  ا شکوهیها، علیرض اشرف بهکیش ها، ها، سیامک اسدیان آنها مبارزینی نظیر صبوری
که در مقابل دشمن طبقاتی تا آخرین لحظه جنگیدند و داغ تسلیم را به دل آنان ... و

ای از جنایات ددمنشانه دشمنان طبقاتی مردم یعنی  گذاردند، در عین حال که تنها گوشه
های تحت ستم ما را به نمایش درآورده بود، در  امپریالیسم و مزدورانش برعلیه خلق

داد که برق آن در چشم یکایک این عزیزان و  های سترگی خبر می رمانهمان حال از آ
نصب تصاویر این جانباختگان . زد تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم موج می
گذاری قابل احترام در این جلسه و  بدون در نظر گرفتن تعلقات سازمانی آنان یک بدعت

 .بود "!یاد یاران یاد باد"مصداق جمله ارزشمند 
 

حضور رفیق اشرف دهقانی که شخصا برای ابراز احترام و تقدیر از مبارزات رفیق مادر 
در این مراسم حاضر شده بود، بر صفا و شور مبارزاتی جلسه افزود و تشویق طوالنی 
و مهر و محبت مبارزاتی بیکرانی که رفقای حاضر در طول جلسه نثار این دو رفیق 

 کردند -های گره کرده در کنار یکدیگر ایستاده بودند با مشت که شانه به شانه و -فدایی
های ستمدیده ایران در  ای از مقاومت و ایستادگی و اتحاد مبارزاتی توده یکبار دیگر جلوه

 . مقابل دشمن مشترک را به نمایش گذارد
 

زدن به یاد تمامی عزیزانی که جان خود را در راه آزادی و  جلسه با یک دقیقه کف
های ستمدیده فدا کرده بودند و بویژه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم  ی تودهبهروز

 و قرائت شعر زیبای "ای پرچمدار ستمکشان"آغاز گشت و با اجرای زیبای سرود 
سپس .  از شاملو که شب قبل از اعدام انقالبیون را تصویر می کند، ادامه یافت"شبانه"

پور را اجرا کردند  از اشعار زنده یاد سعید سلطانگروه هنری ترانه سرودها و قطعاتی 
با پایان این بخش از برنامه، هنگامی که . که به شدت مورد تشویق حضار قرار گرفت
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 در لرزید حضور رفیق اشرف دهقانی  میمجری برنامه با صدایی که آشکارا از هیجان
 زندگی مبارزاتی مراسم را به اطالع حضار رسانده و از رفیق خواست که خود در مورد

جمعیت به پا . رفیق مادر سخن بگوید، موجی از احساس شور و شعف سالن را فرا گرفت
های ممتد، هر آنچه که از مهر و محبت مبارزاتی نسبت به این رفیق  زدن خاست و با کف

را در سینه داشت نثار رفیق اشرف دهقانی کرد و او نیز در پاسخ با لبخندی صمیمی 
ی از این ابراز احساسات مبارزاتی تاکید کرد که همانطور که همیشه ضمن سپاسگذار

 که به خاطر مهر "بخاطر شخص او"داند که این ابراز احساسات نه  گفته است بخوبی می
ی خلق و همه دریغ مردم ما نسبت به فرزندانشان یعنی چریکهای فدای و محبت بی

ترین  ست که آنها در سیاه ای اتیهای انقالبی و مبارز  و ارزشمبارزین و انقالبیون
او سپس . های ما در زیر شالق دیکتاتوری با نثار جان خود آفریدند روزهای حیات خلق

با سپاسگذاری مجدد، تمامی مهر و محبت جمعیت را شایسته رفیق مادر دانست و نثار او 
به شما شائ سپاس فراوان از احساسات پاک و بی": های رفیق چنین است عین گفته. نمود

ام که این واقعا نه به خاطر شخص من است، این بیان  که البته من همیشه این را گفته
های مبارزاتی چریکهای فدائی خلق و همه انقالبیونی است که  گذاری شما به ارزش ارزش

. اند  را ترک نکردهکنند و این سنگر برعلیه دشمنان مردم مبارزه کرده و هنوز هم می
 ".های شما نثار این رفیق باد یق مادر که واقعا همه احساسات و محبت رفمبارزینی مثل

 
های خویش راجع به مادر که هر از چند گاهی با ابراز احساسات  رفیق اشرف در صحبت

های رفیق مادر در زندان، رفیقی از تبار  ای از مبارزات و مقاومت شد، گوشه جمع قطع می
 به صفوف چریکهای فدایی خلق و انقالب "دارشتمام دار و ن"زحمتکشان، رفیقی که با 

های  او با تشریح برخی شکنجه. بخش مردم ما پیوسته بود را به سمع جمع رساند رهایی
از جمله (شاهی بر رفیق مادر رفته بود  های رژیم ستم ای که در سیاهچال ددمنشانه

نی و شالق زدن های پنجره سلول به مدت طوال آویزان کردن مادر توسط دستبند از میله
نظیر رفیق مادر در مقابل  از پایداری و ایستادگی بی )و وارد کردن شوک الکتریکی به او

 برای - که ناشی از آگاهی طبقاتی و کینه سترگ او به دشمنان خلق بود-ماموران ساواک
حضار صحبت کرد و در خاتمه گفت که امیدوار است با تنظیم زندگی نامه رفیق مادر به 

، داستان زندگی مبارزاتی  "این زندگی من است"ی که او با طیب خاطر بگوید که ا گونه
 .مادر را منتشر سازد

 
 نوبت به رفیق مادر "پای خاطرات رفیق مادر"با خاتمه سخنرانی رفیق اشرف، در بخش 

او در میان . های سرخ انقالب سخن بگوید کنندگان در مراسم از الله رسید که با شرکت
های ممتد برای وی ابراز احساسات   جمعیت که از جا بلند شده و با کف زدنسیل تشویق
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کردند به پشت تریبون رفت و مشت گره کرده خود را به عالمت مقاومت و مبارزه باال  می
در این لحظه شعار . شائبه و گرم جمعیت پاسخ گفت برد و با بوسه به احساسات بی

ردید و جمعیت حاضر یکصدا با تشویق ابراز  سالن را درنو"درود بر تو مادر فدایی"
رفیق "دادند که چگونه حرمت  احساسات مبارزاتی خود نسبت به رفیق مادر نشان می

های او چه جایی در قلب تمامی  دارند و مبارزات و پایداری  را پاس می"مادرها" و "مادر
یی صاف و مادر با صدا. مبارزین راه آزادی و بهروزی مردم ایران باز کرده است

اش  هایی از زندگی خود و فرزندان مصمم، در قالب کلماتی ساده ولی رسا و قاطع گوشه
او در طول بیش از نیم . که در عین حال رفقایش هم بودند را برای جمعیت ترسیم کرد

ساعت صحبت که شنوندگانش را شدیدا تحت تاثیر قرار داده بود در توصیف چگونگی 
 صفوف انقالب و جنبش مسلحانه هیچگاه نیازی به تئوری اش به مبارزات و پیوستن

چرا که  شرح زندگی پر از درد و رنج و مبارزه و . های  روشنفکرانه پیدا نکرد پردازی
های مبارزاتی و  مقاومت مادر در مقابل دشمنان خلق، خود گویاترین سند در تائید انگیزه

سخنان او تجسم شرایط سخت زندگی و . آگاهی واالی انقالبی و طبقاتی رفیق مادر بود
رفیق مادر از این . های طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه ما در آن سالها بود محرومیت

کرد سخن  شرایط و از کششی که جامعه تحت سلطه دیکتاتوری برای مبارزه ایجاد می
های  تمادر از رفیق و فرزند بزرگش، نادر، از فداکاری، دلسوزی و احساس مسئولی. گفت

از چگونگی پیوستن به مبارزه . او و از نقش او در ارتقای آگاهی طبقاتی خود سخن گفت
های تیمی به  از ورود به خانه. های سیاه حرف زد و آشنایی با رفقای مبارزی در آن سال

مادر از پیوستن به سازمان عشق، . همراه فرزندان خردسال ولی هشیارش، سخن گفت
هایی نظیر   خلق ایران و آشنایی با رفقای چریک فدایی، اسطورهسازمان چریکهای فدایی

اسکویی،  رفقای کبیر فریدون جعفری، حمید اشرف و شیرزنانی نظیر مرضیه احمدی
های امنیتی  اش، از شیرین کاری های تشکیالتی سخن گفت، از ماموریت... زاده و صبا بیژن

شان، از  شان به رفقا و معلمان ناصر و ارژنگ، از سخت کوشی آنها، از عشق و عالقه
اش قبل از  گانش به دست رفقا، از آخرین دیدار با فرزندان لحظات سپردن جگرگوشه

... اش در مورد نبوسیدن ارژنگ و ناصر در آخرین دیدار و دستگیری و از حسرت عمیق
و نظیر رفقای فدائی  های بی باالخره از افتخار این که با الهام از مبارزه و مقاومت

انقالبیون پیش از خود، به رغم تمامی تشبثات دشمن ددمنش، او هیچگاه تسلیم نشد و 
 .جویی را بر دل مامورین ساواک شاه گذارد داغ سازش و مماشات

 
اش و از فرزندانش بگوید اما هر  به رغم آن که رفیق مادر آمده بود تا از خاطرات زندگی

فرزندانش گفت در واقع یادی از یاران بود چه او در آن شب در قالب شرح زندگی خود و 
او نشان داد که . و رفیق مادر خاطره آنان و حرمت مبارزاتی آنان را پاس داشت
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ها و مبارزات آنان  های مبارزاتی کنونی ما حاصل خون پاک آن عزیزان و رشادت ارزش
دوران ترین ولی شورانگیزترین  خاطرات زنده رفیق مادر در حقیقت یکی از سخت. است

حاضران که . مبارزات کارگران و زحمتکشان ما را در آن شب برای حضار تصویر کرد
خود از میان مردم ایران و کسانی بودند که هر یک مستقیم و یا غیرمستقیم به آن دوران  

هنگامی که در خاتمه سخنان . اند وابستگی و یا تعلق خاطر داشته و یا از آن تاثیر پذیرفته
درود بر تو " و "درود بر تو مادر مبارز"ی رسای جمعیت حاضر یعنی مادر، شعارها

های گره کرده رفیق مادر فضای سالن را فراگرفت، صحنه   به همراه مشت"مادر فدایی
ها سالن مراسم  باشکوهی از اتحاد مبارزاتی و یگانگی در بین مبارزین، به سیاق آن سال

های رفیق مادر،  در پایان صحبت.  غرق شدهای گل اهدایی را فرا گرفت و مادر در دسته
آرم پرافتخار (رفیق مجری برنامه از رفیق اشرف دهقانی خواست که یادبود کوچکی 

که از سوی برگزارکنندگان مراسم به پاس ) سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
در . دگذاری از مقاومت و پایداری مادر، برای او تهیه شده بود را به رفیق مادر بده ارج

میان تشویق و ابراز احساسات جمع، رفیق اشرف دهقانی یک بار دیگر به پشت تریبون 
آمد و خطاب به جمعیت از آنها اجازه خواست که این هدیه را از سوی تمامی رفقا و 

او گفت که آرم سازمان، با خون پاک صدها . دوستان حاضر در جلسه به مادر اهدا کند
ها و سایر مبارزین راه آزادی و سوسیالیزم   ناصرها و ارژنگتن از چریکهای فدایی نظیر

سرخ شده است و از نظر او بهترین راه تجلیل از رفیق مادر و رفیق مادرها و همه 
در این . مان ادامه راه آنهاست رزمندگان راه سوسیالیسم و پاسداری از خون جانباختگان

عیت نشان داد و چندین بار بر آن لحظه رفیق مادر آرم سازمان را در دست گرفت به جم
زدن احساسات مبارزاتی خویش را  جمعیت حاضر یکبار دیگر با تشویق و کف. بوسه زد

های یکدیگر  در حالی که این دو رزمنده آزادی دست. نثار رفقا، مادر و اشرف دهقانی کرد
 .را به نشانه اتحاد، مبارزه و پیروزی  بهم داده و باال برده بودند

 
مت دیگری از برنامه، یکی از رفقا، متن زیبایی را در وصف و در بزرگداشت در قس

 .خاطره یاران جوان فدایی یعنی ناصر و ارژنگ با احساس تمام به سمع جمعیت رسانید
 

با اعالم تنفس برای صرف شام، بسیاری از دوستان و رفقای حاضر از فرصت استفاده 
قا مادر و اشرف دهقانی پرداختند و این رفقا کرده و به روبوسی و صحبت و گفتگو با رف

شد جواب  ای که نثار آنان می نیز با رویی باز و گشاده به تمام ابراز احساسات رفیقانه
 - در کردستان60های  بخش دوم برنامه با قرائت شعری آغاز شد که در سال. دادند می

سپس نوبت به . ه بود توسط یکی از رفقا در مورد رفیق مادر سروده شد-سنگر آزادگان
  خودِرفیق فریبرز با استناد به یک سری اعترافاتِ. سخنرانی رفیق فریبرز سنجری رسید
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ها و راه مبارزاتی چریکهای فدایی خلق  بلندگوهای تبلیغاتی رژیم، نشان داد که آرمان
چگونه امروز به عنوان مدل و سرمشق برای جوانان مبارزی درآمده که هر روز با 

. طلبند  خویش رژیم جمهوری اسالمی و نظام دیکتاتوری حاکم را به مصاف میمبارزات
ها و اهدافی که یاران جانباخته در صفوف چریکهای فدایی  او در ادامه با برشمردن ارزش

خلق جان خود را وثیقه تحقق آن اهداف کردند در حقیقت به توضیح برخی از نظرات و 
سایل مبارزاتی در حال حاضر پرداخت و آنگاه ترین م مواضع سازمان در مورد اساسی

 هستند "مرده پرست" و "سنت گرا"هایی  به نقد این ایده که گویا مدافعان چنین ارزش
های  اندوزی و کاربرد سنن و ارزش گیری و تجربه پرداخت و تاکید کرد که درس

که یک  بل"گرایی سنت"گشایی در مبارزه جاری نه  مبارزاتی گذشتگان به منظور راه
سخنرانی . کنند ست که گذشته را چراغ راه آینده می وظیفه انقالبی برای تمامی مبارزینی

رفیق فریبرز در میان تشویق جمعیت پایان پذیرفت و برنامه یاد یاران با هنرنمایی گروه 
ست که  الزم به یادآوری. هنری که جمعیت را به رقص و پایکوبی واداشتند ادامه یافت

های همبستگی متعددی به   نیروهای مترقی و انقالبی ایرانی و خارجی پیامها و سازمان
 فرستادند که ضمن قدردانی از آنها  در همین شماره پیام فدایی به "یاد یاران"برنامه 

 .ورزیم چاپ برخی از آنها مبادرت می
 

گذاری از مبارزات و   سنت بجا و ارزشمندی برای ارج"یاد یاران یاد باد"برنامه 
این . های انقالبیون بویژه در زمانی که هنوز در قید حیات هستند، برجا گذاشت پایداری

ناپذیر دوستان و رفقایی که از نقاط مختلف دنیا برای ادای  برنامه در میان شور وصف
 .احترام به رفیق مادر در آن حاضر شده بودند پایان یافت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !اران یاد بادیاد ینمایی از سالن برگزاری مراسم 
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  های سرخ انقالبهای سرخ انقالب  خاطراتی از اللهخاطراتی از الله
  

  )) شایگان شایگان--فاطمه سعیدی فاطمه سعیدی ((  رفیق مادررفیق مادر  سخنرانیسخنرانی
 

 !با سالم و درود به همه شما عزیزان
 !بسیار از شما تشکر می کنم که زحمت کشیده و به اینجا آمده اید

و همچنین از رفقایم تشکر می کنم که این موقعیت را فراهم آوردند که من امروز همراه 
 در درگیری با 1355 اردیبهشت سال 26د همه رفقای چریک فدائی را که در شما یا

از جمله . همه آنها رفقا و فرزندان من بودند. ساواک رژیم شاه جان باختند گرامی بدارم
ارژنگ و ناصر شایگان که مزدوران رژیم جنایتکار، خون آنها را در این روز به زمین 

 1352 خرداد سال 5او نیز در .  نادر شایگان استپسر و رفیق گرامی دیگر من. ریختند
 .در درگیری با مزدوران ساواک جان باخت

 
های سرخ انقالب ایران هستند،  من هر سال در خانه خودم برای هر سه برادر که از الله

دوستان و رفقای پاریس همواره مرا . گیرم  اردیبهشت یکجا بزرگداشت می26در تاریخ 
توانم کمی از  امروز خوشحالم که در جمع شما هستم و می. کنند میدر این روز همراهی 

زندگی و مبارزه نادر، ارژنگ و ناصر شایگان که هم فرزندان من و هم رفقایم بودند، 
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اول از نادر عزیزم بگویم که راه مبارزه درست با ظلم و ستم در . برای شما صحبت کنم
 .جامعه را اولین بار از او یاد گرفتم

 
آن موقع نادر . کنم  شروع می1347ز سال ا

 اتاق در 2با دوستش عبداهللا اندوری در 
کردند که من هم  طبقه دوم خانه زندگی می

آن زمان . با سه بچه به آنها پیوستم
 ساله و ناصر 5 ساله، ارژنگ 7ابوالحسن 

 تومان 150 ساله بودند و  تنها درآمدمان 4
کده ای بود که نادر از دانش کمک تحصیلی

برداری  او در مدرسه عالی نقشه. گرفت می
 5این پول برای زندگی . خواند درس می

یک روز متوجه . نفره خیلی خیلی کم بود
شدم نادر برای گذراندن زندگی ما مجبور 

نادر . شده تومانی یک قران پول قرض کند
یک چنین پسر مسئول و انسان واقعاً 

آن جائی که در شرایط . ای بود العاده فوق
ها به فکر خودشان  زمان خیلی از جوان

بودند، نادر اینطوری در مورد من و 
برادرهای کوچکش احساس مسؤلیت 

 .کرد می
 

خواهد کمی از کودکی پسر بزرگم  دلم می
نادر بگویم، او مادر خود را که یک کارگر 

 ساله بود از 5شمالی بود، هنگامی که 
نادر زندگی بسیار سختی را از . دست داد

نه تنها بی مادر مانده . سر گذرانده بود
بود، بلکه هنوز در کالس اول دبستان بود 

در این زمان نادر کامالً . که پدرش را هم که عضو فعال حزب توده بود، به زندان انداختند
ماند و روزها را در جلوی  شبها پیش این یا آن دوست پدرش می. سرپرست مانده بود بی

و . سرپرست ماندن او از زندان آزاد کردند اینکه پدرش را بخاطر بیتا . گذراند زندان می
 .بدین ترتیب بود که نادر از بچگی با مسائل سیاسی آشنا شده بود

 قلیچ شایگان
 )پدر رفقا نادر، ارژنگ و ناصر(

 
 

نادر شایگان
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نادر اول در شرکت (برداری کار پیدا کرد  ، نادر در یک شرکت نقشه47در همان سال 
برداری مس  ، نقشهکرد که در این شرکت  بود کار می"دستور"برداری که به اسم  نقشه

دومین . شه برداری می سرچشمه را نادر کرده که االن چندین سال است که داره بهره
سد طالقان .  بود که سد طالقان را ساخت"نوید"کرد به نام  شرکت که او در آنجا کار می

 دوستان نادر در این دوره. وضع مالی ما کمی بهتر شد) برداری کرده را هم نادر نقشه
از مسائل آندوره، یکی مرگ . کردند نشستند و بحث می آمدند و می ه خانه ما میمرتب ب

تختی و دیگری مرگ صمد بهرنگی بود که من هم خیلی روی آنها کنجکاو بودم و با نادر 
 .کردیم در مورد آنها صحبت می

 
ها بیشتر درباره  بچه.  نیز ادامه داشت48 به خانه در سال رفت و آمد دوستان نادر

های  کتاب. کردند  آنجاها انقالب شده بود، صحبت میایط ایران و کشورهائی که درشر
آن موقع رادیوئی در عراق به زبان فارسی برنامه . خواندند مارکس، انگلس و لنین را می

زد، نادر و دوستانش به این رادیو گوش  کرد و از مسائل مبارزاتی حرف می پخش می
. کردیم ر در مورد خیلی از مسائل صحبت میو با نادکردم  من هم گوش می. کردند می

کردم که  من همه آنها را در جائی قایم می. هائی که در خانه داشتیم قدغن بودند کتاب
ما چه فکری . کردم که متوجه نشوند ها هم طوری برخورد می با همسایه. کسی نبیند

دیدم آنها  می. ت داشتم نادر را هم خیلی دوسهای من دوست. کنیم داریم و یا چکار می
. ه هر روز یک مدل لباس بپوشنداند ک های دیگر عاطل و باطل نمانده مثل خیلی از جوان

های  گفتم چقدر خوب که بچه دیدم که رفتار آنها و فکر آنها خوب است و پیش خود می می
ها روی آنها تأثیر خوبی  شوند و این جوان کوچک من در محیط خوبی تربیت می

 .ندگذار می
 

های مختلف، آگاهی سیاسی مرا باال ببرد و همه جور کمک هم  کرد بصورت نادر سعی می
داشت تا من  ناصر را که هنوز کوچک بود نگه میها خودش  بعضی وقت. کرد به من می

های چارلی چاپلین،  من فیلم. همراه با ابوالحسن و ارژنگ با دوستانش به سینما برویم
. های شوروی و چین هم فرستاد ما را به سیرک. زمان دیدمرگبار و قیصر را در آن 
 ما در آپارتمانی که 49در سال . چقدر از او تشکر کردم. دیدم اولین بار بود که سیرک می

ارزات بیشتر در معموالً تظاهرات و مب. روبروی دانشگاه صنعتی بود خانه داشتیم
. منهم در جریان آن قرار گرفتمآن سال دانشگاه صنعتی شلوغ شد، که . ها بود دانشگاه

. در آنجا اعتصاب و مبارزه دانش آموزان ششم دبیرستان دکتر هوشیار را هم دیدم
ها و مبارزات که پلیس هم  درست است که اعتصاب به خاطر نمره بود، ولی آن اعتصاب

از یک طرف ظلم و ستم در . کرد کرد، در آن زمان شور مبارزاتی ایجاد می دخالت می
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خفقان آنقدر شدید بود که کسی ه خیلی زیاد بود و از طرف دیگر دیکتاتوری و جامع
در نتیجه دانشجویان و یا . توانست حتی یک حرف مخالف علیه رژیم شاه بزند نمی

کردند و خشمشان را نسبت به رژیم به یک صورتی  آموزان هم یک چیز را بهانه می دانش
 جدیدی پیدا کرده بود که، یکی از آنها رفیق در این سال نادر دوستان. دادند نشان می

 54او بعدها به سازمان چریکهای فدائی خلق پیوست و در سال . جهانبخش پایداری بود
های  من دوست! یادش گرامی باد. هید شددر یک روستا در مشهد با ساواک درگیر و ش

ز دستم خواست هر کاری ا نادر را هم مثل خود او آنقدر دوست داشتم که دلم می
دیدم که آنها به خاطر مردم ستمدیده ایران فعالیت  چون می. آید برای آنها بکنم برمی
 .کنند و مسأله آنها نجات مردم از زیر ظلم و ستم و دیکتاتوری است می

 
از جمله مادر . های مختلفی را خواندم کتاب.  من هم مطالعه را شروع کردم49از سال 

کرد،  عبداهللا هم که قبالً با ما زندگی می. آن خوشم آمدماکسیم گورکی را که خیلی از 
ها نادر  بعضی وقت. کردیم خواند و ما با هم بحث می های مارکس و لنین می برایم از کتاب

های کوچکم  بچه. کرد گفت، این کتاب برای مادر زود است و کتاب دیگری معرفی می می
ها هم در چنین  این بچه. کرد یدگی میند و نادر به درس آنها رسرفت هر سه به مدرسه می

یادمه که یک روز در کالس . گرفتند شدند و از محیط تأثیر می فضای سیاسی بزرگ می
و ارژنگ خواسته بود بگوید که روزه . درس ارژنگ، معلم پرسیده بود کی روزه است

. "کیم که ترما": گرفت گفته بود اش که کمی هم می گانه گرفتن را قبول ندارد و با زبان بچه
 .ها نباید روزه بگیرند خندیدیم، انگار که ترک در خانه به حرف او خیلی می

 
خودم . کرد که من باید به بچه ها برسم و آنها را بزرگ کنم در آنزمان نادر هنوز فکر می

او اصرار داشت که . توانم مستقیماً در مبارزه شرکت کنم دانستم که چگونه می هم نمی
بگیرم که اگر خود او روزی به خاطر مسائل مبارزاتی مجبور شد از ما من خیاطی یاد 

رفتم  من به آموزشگاه خیاطی می. اء کنمجدا شود، من کاری داشته باشم و به خودم اتک
جا زده بودند، همه  دائی را همه نفر از مبارزین ف9عکس . که رستاخیز سیاهکل بوجود آمد

شنیدم  جا میمن هر خبری از هر. ر سیاهکل بوددجا صحبت از آنها و مبارزه مسلحانه 
 .گفتم به نادر می

 
کپی جزوه  با رفیق جهانبخش با یک پلی. های نادر خیلی زیاد شده بود  فعالیت50در سال 
مثالً موقعی که . کاری را خوب رعایت کنند کردم که مخفی من کمک می. کردند چاپ می

!  دوستان عزیز-جزوه و یا کتابی بخوانندخواستند شب  خانه ما و می آمدند دوستان می
رفتند کوه  خواستند چیزی بخوانند می آن موقع آنقدر خفقان زیاد بود که این رفقا که می
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 قبالً .توانستند بروند کوه بعدها دیگه شرایط پلیسی شد و نمیولی . خواندند ها را می آن
هایشان  خواندند، صحبت  میجزوه و کتابشان را. ماندند رفتند کوه و شب هم آنجا می می

 به خانه ما که -کردند کردند ولی وقتی نتوانستند کوه بروند، در خانه این کار را می را می
دادم که روی سرشان  یک پتو هم می. کردم آمدند من چراغ نفتی برایشان روشن می می
.  ت تا دیر وقت روشن اسها مشکوک نشوند که چرا چراغ اینها دند تا همسایهکشی می

آورد که  های جدیدی می خواند، کتاب ها، نادر برایم شعرهای انقالبی می بعضی وقت
ها خانه اجاره  معلوم بود که برای بچه. داد تا جائی قایم کنم کلیدهائی را به من می. بخوانم

من بعداً فهمیدم که نادر . خواست، همه کلیدها را همراه خودش حمل کند کرده و نمی
نینیست با مشی مبارزه  ل- یک گروه مارکسیست. را به عهده داردرهبری یک گروه 

فالن جا درگیری شده، . رسید ا، هر روز خبر مبارزاتی جدیدی میه در آن سال. مسلحانه
یکی از . گفتم ا به نادر میمن همه اینها ر. اند و از این نوع خبرها فالن جا را منفجر کرده

تأثیر گذاشت و تکانم داد، درگیری مسلحانه آن خبرهای مبارزاتی که خیلی روی من 
او شجاعانه با نیروهای ساواک جنگیده و . مهرنوش ابراهیمی با نیروهای ساواک بود

کوپترهائی که او را از  بعد هم بوسیله هلی. اصل کرده بودچند نفر از آنها را به دَرَک و
ین درگیری را دختر صاحبخانه خبر ا!) یادش گرامی باد. (باال به رگبار بستند شهید شد

. این موضوع برای من خیلی مهم بود. مان که پیش من آمد و رفت داشت تعریف کرد قبلی
وانسته اینقدر شجاعانه با بینه که یک زن ت گیره، وقتی می چون آدم یک نیروئی می

 .ها بجنگد ساواکی
 

ن آدرس آنجا را هم چو. ای که بودیم بلند شدیم  ما از خانه51پائیز یا زمستان سال 
رفتیم در . کردند دانست و هم دوستانی که قبالً به آنجا رفت و آمد می دانشگاه نادر می

خانه خیلی کوچک بود طوری که ارژنگ وقتی . ای به اسم من اجاره کردیم آباد، خانه نازی
 بود اینجا، یک خانه مخفی. خواست که به خانه قبلی برگردیم ه را دید، بُغض کرد و میخان

در این خانه من بیشتر از قبل در . و قرار شده بود که هیچ دوست و رفیقی به آنجا نیاید
خریدیم و  رفتیم و هرچه الزم بود می تنها و یا با نادر می. کارهای مبارزاتی شرکت داشتم

 بود که یک شب دیدم نادر یک نفر 51اواخر زمستان سال . آوردم زدم زیر چادر و می می
بعداً فهمیدم که او . قرار شد نه او ما را ببیند و نه ما او را.   برد به اتاق باالرا آورد و

نادر در مورد لنین با او بحث . شناختم رفیق مصطفی شعاعیان بود که من او را نمی
. دانست، ولی نظراتش را قبول نداشت  را آدم انقالبی میچون رفیق مصطفی لنین. کرد می

آید که بد نیست  یزان عالقه این دو رفیق به یکدیگر به یادم میای از م در اینجا خاطره
یک روز از نادر پرسیدم به کدامیک از این رفقایت بیشتر عالقه ": برایتان تعریف کنم

داری؟ او با اشاره گفت، یکی از آنها همین رفیقی است که در اتاق باالست و منظورش 
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صطفی را در عبارتی که او در کتاب و حاال عالقه متقابل رفیق م. رفیق مصطفی بود
به رفیق ": کنیم در تقدیم کرده است با هم مرور می که اتفاقاً آنرا به رفیق نا"انقالبش"

اش به  اش به جهان طبقاتی، که دلدادگی اش به کمونیزم؛ که کینه  که شیفتگی"شهید نادر
ر گسترش اش د اش از مالکیت خصوصی، که سخت کوشی فراز طبقه کارگر، که نفرت

کشی،  اش به رستگاری آدمی از هرگونه بهره بنیادین جنبش مسلحانه، که جان بستگی
بهره دهی، که باورش به انقالب، عاشقانه بود و عاشقانه نیز بر سر این عشق جان نهاد، 

 ."1352 سرخ تیر ماه -! پیشکش
 

صره ساواک ای به من داد که در مورد فرار یک رفیق دختر از محا یک روز نادر جزوه
ین  نادر نظر مرا پرسید، گفتم این مبارز- بعداً فهمیدم که او رفیق شیرین معاضد بود-بود

های ستمدیده، برای مادران زحمتکش و برای نجات همه  خیلی فداکارند، آنها برای آدم
شاید من نتوانم مثل آنها . ای هستند العاده های فوق اما آنها انسان. کنند میمردم مبارزه 

باالخره به نادر گفتم این . تواند مثل آنها بشود نادر گفت نه؛ هر کس بخواهد می. ماشب
خواهم وظیفه مبارزاتی بیشتری به عهده  کند و می کنم، من را راضی نمی کارهائی که می

، رفقای دختری که با رفیق مصطفی آشنا بودند نیز به 51در همان زمستان سال . بگیرم
 نادر آنها را چشم بسته آورده بود و قرار هم نبود ما همدیگر را البته. آن خانه آمدند

رفیق مرضیه . شد، پس به هم معرفی شدیم ، ولی حیاط خانه طوری بود که نمیببینیم
زاده دو تا از آن دخترها بودند که بعداً از رفقای برجسته چریک  اسکوئی و صبا بیژن

 !"یادشان گرامی باد". فدائی شدند
 

ها درس  در این زمان بچه. ز آن خانه رفتیم و یک خانه با شناسنامه جعلی گرفتیمبعداً ما ا
چون . ناصر کالس سوم ابتدائی، ارژنگ چهارم و ابوالحسن هم راهنمائی بود. خواندند می

در . ها را از مدرسه در بیاورم  مجبور شدم بچه52نادر تحت تعقیب بود، در عید سال 
با . کردیم کردیم، تایپ می ما با هم کار می.  هم پیش ما آمدهمان فروردین ماه، رفیق صبا

او . داد ها درس می صبا با عالقه به بچه. کردیم کپی و استنسیل جزوه چاپ می دستگاه پلی
ها در یک خانه تیمی بود، چون شنیدم که در سازمان چریکهای فدائی  اولین معلم بچه

در این خانه بودیم که درگیری . دادند س میها در  رفقای دیگری هم بودند که به بچهخلق،
با ) جمشید آباد جنوبی( در خیابان جمالزاده 1352او در پنجم خرداد سال . نادر پیش آمد

مزدوران ساواک درگیر شده و با کشتن چندین ساواکی، شجاعانه و تا آخرین فشنگ با 
نادر به خانه نیامد و من دیگر از آن شبی که ! یادش گرامی باد. آنها جنگید و جان باخت

فردای آنروز، رفقا مرضیه و مصطفی را . کنم با صبا چه ناراحتی کشیدیم، صحبت نمی
باالخره صبا و مرضیه خودشان با سازمان چریکهای فدائی خلق ارتباط . سر قرار دیدم
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از یک . گرفتند و من هم با رفیق مصطفی برای ارتباط با سازمان سر قرار رفیقی رفتیم
 نادر را در دل داشتم و از طرف دیگر خیلی خوشحال بودم که با سازمانی که طرف غم

 .گیرم ورزیدم، مستقیماً در ارتباط قرار می به آن عشق می
 

رفتار و برخورد این رفیق طوری . رفیقی که سر قرار آمده بود، رفیق فریدون جعفری بود
د که انگار اش طوری بو یاش، مهربان سادگی. بود که خیلی تأثیر خوبی روی من گذاشت

بعدها با رفیق فریدون بیشتر آشنا شدم و صداقت و . شناسیم سالهاست همدیگر را می
بعد، من و ارژنگ و ناصر و رفیق مصطفی در ارتباط با . صمیمیت او را بیشتر شناختم

مصطفی در تهران ابوالحسن را به رفیق حمید اشرف . ای در مشهد گرفتیم سازمان خانه
 .سپرد

 
از ورزش صبحگاهی که همه با هم . خاطرات زیادی از پایگاه یا خانه تیمی مشهد دارم

آمد که صبح زود بیدار  کردیم و ارژنگ و ناصر با اینکه بچه بودند ولی خوششان می می
کرد و یاد  نوشتند و رفیق مصطفی تصحیح می تان میآنها داس. شوند و ورزش بکنند

 .داد که چطور بنویسند می
 

 از خاطرات خوبم مأموریت تشکیالتی بود که با رفیق جعفری انجام دادم و با هم یکی
خالصه، من در زمستان . ساختند را به تهران بردیم پوسته نارنجک که رفقا در مشهد می

آنروز که پایگاه را جهت .  دستگیر شدم و فصل دیگری از زندگی من شروع شد52سال 
از قضا . هاست کردم که این آخرین دیدارم با بچه نمیکردم، هرگز فکر  مأموریتی ترک می

بعدها در زندان همیشه از این موضوع ناراحت بودم و . ها را نبوسیده بیرون رفتم بچه
یکبار هم در زندان، ارژنگ را در خواب . گفتم ایکاش آنها را بغل کرده و بوسیده بودم می

 .کرد میدیدم، به طرفش دویدم که او را ببوسم ولی او فرار 
 . بگذارید در آخر، از کوچکترین فرزندم ناصر دو خاطره بگویم و سخنانم را تمام کنم

دَمِ دَر مردی با .من دیدم در زدند.  سالش بود8 بود، آن موقع ناصر حدود 52عید سال 
از او پرسید اسم بابات چیه؟ و ناصر خیلی طبیعی و خونسرد . کند ناصر صحبت می
این . عنی اسم شناسنامه جعلی که نادر با آن خانه را اجاره کرده بودی. جواب داد عبدالهی

بچه آنقدر حواسش جمع بود که نگفت شایگان و یا نگفت که نادر پدرش نیست، بلکه 
من آمدم با آن مرد صحبت کردم و او گفت که رئیس کالنتری آن محله . برادرش است

 خرابکار "خدای ناکرده"واست بداند که خ ایم، می است و چون ما خانه را تازه اجاره کرده
او با این سؤال از ناصر، دیگر مطمئن شده بود که ما به اصطالح خرابکار !! نباشیم
 !!نیستیم
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وقتی پولش را دادیم، کسی .  مشهد، کپسول گاز برایمان آورده بودندیکبار هم در پایگاه
خواست قبض بدهد و پرسید به چه اسمی بنویسم؟ من که کپسول را آورده بود 

خواستم بروم از رفیق مصطفی که در اتاق بود بپرسم، ولی دیدم ناصر خیلی سریع،  می
ای بود که با  ، که البته اینهم اسم شناسنامه"جواد اعالئی"و با حواس جمعی گفت، بنویس 
 شرایط سیاسی بزرگ شده ها چون از اول در این بچه. آن خانه را اجاره کرده بودیم

های سیاسی  شان را داشتند ولی بچه کارهای شیرین بچگی. بودند، خیلی هوشیار بودند
کنم که بگویم اینها رفقای کوچک ما بودند که خیلی به پیشرفت  من افتخار می. بودند

درود بر آنها و درود به همه رزمندگان . جنبش نوین کمونیستی در ایران خدمت کردند
 و انقالبیون دیگری که برای رهائی مردم از زیر ظلم و دیکتاتوری و خفقان مبارزه فدائی

 !کنند کرده و می
 

مکن است برای شما این سؤال رفقا و دوستان عزیز چون از ابوالحسن صحبت کردم م
 در تهران 52همانطور که اول گفتم در سال ! ید که پس ابوالحسن باالخره چی شد آپیش

 تیر ماه سال 9ابوالحسن تا . ابوالحسن را به رفیق حمید اشرف سپردرفیق مصطفی، 
شنیدم که او حتی یک چاپخانه را به تنهائی .  در درون سازمان فعالیت می کرد1355

 تیر ماه در زندان، روزنامه به ما دادند که در آن نوشته شده بود که 9در . کرد اداره می
و در آنجا .  ماه مرا از اوین به کمیته بردند9ز اما پس ا .ابوالحسن در درگیری کشته شد

 ژنگان، ناصر و ار ابوالحسن، مادر شایگ:از سمت راست
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معلوم بود که ابوالحسن را زنده دستگیر کردند و به . ابوالحسن را به من نشان دادند
. حالی که او فعالیتی هم نداشتپدرش را هم گرفته بودند در . دروغ نوشتند که کشته شد

آورند که بیا   خیلی فشار میدر کمیته به من.  هم از زندان قصر به کمیته آوردند رااو
من گفتم نه، . ات را بردار برو زندگی کن ای به شاه بنویس و اظهار ندامت کن و بچه نامه

گوئید پدرش را آزاد  اگر راست می. مانم شما حکم ابد به من دادید تا ابد هم در زندان می
که باالخره متأسفانه من دیگر هیچوقت نفهمیدم . کنید و ابوالحسن را به او بدهید

 .ابوالحسن چی شد
 

برای همه شما در مبارزه برعلیه امپریالیسم و برعلیه رژیم جمهوری اسالمی آرزوی 
 .کنم موفقیت می

 !پیروز باشید
 
 
 
 

 
 

کرده به نشانه   با مشت گره و در حالیکه در خاتمه سخنرایمادررفیق از تصویری 
  گوید مقاومت و پایداری در مبارزه به ابراز احساسات حاضرین پاسخ می

 
 



 
  متن سخنرانی رفیق اشرف دهقانیمتن سخنرانی رفیق اشرف دهقانی

  در مراسم بزرگداشت رفیق مادر در هانوفر آلماندر مراسم بزرگداشت رفیق مادر در هانوفر آلمان
 

ابراز احساست و (! با درود به همه شما عزیزان و سپاس از حضورتان در این مراسم
 )زدن جمعیت کف

 
شائبه شما که البته من همیشه این را  و همچنین سپاس فراوان از احساسات پاک و بی

های  گذاری شما به ارزش بیان ارزشه به خاطر شخص من است، این ام که این ن گفته
مبارزاتی چریکهای فدائی خلق و همه انقالبیونی است که برعلیه دشمنان مردم مبارزه 

مبارزینی مثل رفیق مادر که واقعا . اند کنند و این سنگر را ترک نکرده کرده و هنوز هم می
 .فیق بادهای شما نثار این ر همه احساسات و محبت

 
اول اجازه بدهید یک موضوع را اینجا توضیح بدهم و آن این که از من خواسته شده بود 

ولی . متنی را در مورد زندگی و مبارزات رفیق مادر تهیه کنم که رفیقی در اینجا بخونه
توانم خودم بیام و  بعداً دیدم که این مراسم فرصت استثنائی را بوجود آورده که من می

ها و  سبت به رفیق مادر به پاس پایداریترین درودهایم ن احترام و صمیمانه با ابراز
های وابسته به  ، در مقابل رژیمای که همیشه در قبال دشمنان مردم مواضع انقالبی

امپریالیسم شاه و جمهوری اسالمی داشته، زندگی مبارزاتی او را با احساس خودم بیان 
 .کنم

 
که رفیق مادر به عنوان زنی از میان زحمتکشان جامعه قبل از هر چیز این را بگویم 

ای نشده بود  ایران، زنی که با صمیمیت و صداقت کامل در شرایطی که مبارزه هنوز توده
با همه دار و ندارش به مبارزه انقالبی برخاست، مادر همه چریکهای فدائی خلق و همه 

های وابسته  علیه رژیمبرو سم یانقالبیونی است که با صداقت و صمیمیت برعلیه امپریال
 . کنند به امپریالیسم مبارزه کرده و می

 
 بود که از وجود رفیق مادر در صفوف چریکهای فدائی خلق 52من اولین بار در سال 

جعفری در حالی که ) علی اکبر(این موضوع را رفیق بسیار ارزنده ما فریدون . مطلع شدم
شد درک کرد، به   او را نسبت به رفیق مادر میاز تک تک کلماتش عالقه و احترام عمیق

  .من گفت
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های   سن اکثر مبارزین انقالبی در سالدر آن زمان
یعنی دختران و پسران کامالً جوان در . زد  دور می20

از این جهت پیوستن مادری با . صحنه مبارزه بودند
انگیز  فرزندانش به صف مبارزه انقالبی بسیار شعف

از طرف دیگر تا آن موقع بیشتر . بخش بود و مسرت
از میان دانشجویان و اقشار تحصیل کرده به جنبش 

پیوستند، در حالی که اکنون  مسلحانه میانقالبی 
حضور مادر در صفوف چریکهای فدائی خلق از 

کرد   واقعیت در جامعه ایران حکایت میگیری این شکل
ای که با پیشاهنگی روشنفکران کمونیست  که مبارزه

های سیاهکل شروع شد، دارد تأثیرات  ل جنگاز
امعه و در دل زحمتکشان به خودش را در اعماق ج

 .بخش بود و این خیلی مسرت. گذارد جای می
 

های سازمان در  در آن موقع که من در یکی از پایگاه
دیدم که مادر تایپ  هائی را می مشهد بودم نوشته

اهی بودند های کوت ها داستان برخی از آن. کرده بود
نوشتند که نام زیبای   ما ارژنگ و ناصر میکه عزیزان

من شاهد بودم که . اشتنددانه و جوانه را هم با خود د
ها و اساساً وجود آن یاران کوچک و خود  آن نوشته

رفیق مادر در درون سازمان، چه شوری و چه 
احساس تعهد و مسئولیت انقالبی در رفقا بوجود 

. ن شبی رسید که مادر دستگیر شدبعد آ... و. آورد می
زاده   پایگاهی من بودم، رفیق صبا بیژنآن شب در

فکر این که . بود و رفقا جعفری و حمید مومنی بودند
مادر در آن لحظات در زیر شکنجه جنایتکاران 

اما . تابمان کرده بود ساواک قرار گرفته، بی
دانستیم که چه کینه طبقاتی و چه خشمی در دل  می

و چه عشقی به دنیای آزاد انسانی در دل مادر مادر 
قابل آن به او قدرت مقاومت و پایداری در م

 .جنایتکاران خواهد داد
 

 حمید مومنی

جعفری) فریدون(اکبر  علی

زاده صبا بیژن  
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رسید و ما مطلع بودیم که  های رژیم خبرهائی به سازمان می گاه معموالً از درون شکنجه
 حقیقت، رد. افزایند  هر روز بر شدت شکنجه مبارزین میها دژخیمان رژیم شاه در زندان

ها   در جامعه با استقبال بیشتری از جانب تودهبارزه مسلحانه روشنفکران انقالبیچه مهر
ها نیز  رژیم در زندانکرد، جنایتکاران  شد و هرچه جنبش بیشتر پیشرفت می روبرو می

اتفاقاً جنایات رژیم شاه در حق . کردند فرساتری را بر زندانیان تحمیل می شرایط طاقت
 که 50گری ساواک در دهه  هائی است که شدت وحشی در زندان، یکی از نمونهرفیق مادر 

کند، که در اینجا من تا حدی به آن  شد را آشکار می بر زندانیان سیاسی اعمال می
 .پردازم می

 
م که رفیق وی، باید با تأکید این موضوع را بگوددر ابتدا برای این که کنه مسأله درک بش

 در شرایط 55 دستگیر شد ولی او را تنها در اواخر سال 52مادر در زمستان سال 
. گیری مبارزه در جامعه بوجود آمد، به زندان عمومی قصر منتقل کردند خاصی که با اوج

این به معنی آن است که رفیق مادر به مدت سه سال مستقیماً تحت نظر و اذیت و آزار 
عنی حدود یکسال مادر به طور  ماه ی11از این مدت . نیروهای امنیتی رژیم شاه بود

 .مداوم تحت شکنجه و بازجوئی قرار داشت
 

موقع دستگیری چون مادر سیانور خورده بود، او را به یک کلنیک بردند و شکنجه از 
از . بعد او را به ساواک مرکزی مشهد بردند. آمدن مادر شروع شد هوش همان لحظه به

های یک  های او از میله  اعمال شد، بستن دستهائی که در اینجا بر مادر ترین شکنجه عمده
اما نه فقط این بلکه در چنین حالتی مزدوران همراه با . پنجره و آویزان کردن او بود

 .زدند ن است، مرتب پیکر آویزان مادر را شالق میهائی که شایسته خودشا دشنام
 

کار بردند،  برفیق مادر عزیز در ساواک مشهدهائی که در مورد  یکی دیگر از شکنجه
مطمئناً همه شما آن عکسی که یک زندانی سیاسی در . استفاده از شوک الکتریکی بود

های مختلف بدنش وصل  هائی از دستگاهی به قسمت زندان ابو غریب عراق را که سیم
هائی بود که در مورد مادر به کار بردند البته   این یکی از انواع شکنجه.اید اند را دیده کرده

های  در واقع شاه امریکائی آموزش. های پنجره آویزان بود ی که پیکر او از میلهدر حال
 .هایش به مورد اجرا گذاشته بود  در زندان50گرش را در دهه  اربابان شکنجه

 
 بر او "کمیته"هائی که بعد از انتقال رفیق مادر به تهران و به زندان  من دیگر از شکنجه

های شاه و یا جمهوری اسالمی را تجربه   که زندانآنهائی. کنم اعمال کردند، صحبتی نمی
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های کمیته بودن و به طور مرتب زیر بازجوئی قرار   ماه در سلول11دانند که  اند می کرده
 !داشتن یعنی چه

 
تحت ها در سلول و  در اینجا نیز مادر مدت. کنند باالخره، او را به زندان اوین منتقل می

در چنین شرایطی دژخیمان او را در رابطه با . گیرد میفرسائی قرار  شرایط طاقت
هایت  شدند که دنبال بچه دادند و مرتب به او یادآور می  قرار میفرزندانش مورد تهدید

 .هستیم که دستگیرشان کنیم
 

ای که رفیق مادر از ماهیت جنایتکارانه نیروهای امنیتی  با توجه به شناخت عینی و واقعی
های شدید او هراس از دستگیری فرزندانش و  نگرانی  از دلرژیم شاه داشت، یکی

 .ها به زیر شکنجه بود شدن آن کشیده
 

. برای مأموران رژیم شاه بسیار اهمیت داشت که روحیه مبارزاتی مادر را در هم بشکنند
برای آنها بسیار مهم بود که مادر را به پای تلویزیون بکشانند تا در آنجا برعلیه 

اما آن جنایتکاران و . ویدی خلق و برعلیه همه مبارزین و انقالبیون سخن بگچریکهای فدائ
دانستند که چه آگاهی انقالبی واالئی در وجود مادر رهنمون او برای   تبهکاران نمی

پایداری و استقامت در مقابل تبهکاران و جنایکاران است و چرا مادر هرگز حاضر به 
 .تسلیم نشد

 
 چنین وفاداری به آرمان چریکهای فدائی خلق که همان آرمان بله، یک چنین مقاومت و

شناختند و همه  کارگران و زحمتکشان است، باعث شد که همه کسانی که مادر را می
 . رفیق مادر در خود احساس بکنندرفقای سازمان ما، احترام عمیقی نسبت به

 
من اکنون رفیق گرانقدرمان حمید اشرف را به یاد 

زد،  طور وقتی از رفیق مادر حرف می چآورم که می
آن . گرفت اش حالت خاصی به خودش می چهره

 با هم در مورد آورم که موقع را به یاد می
 ریزی برای خارج از کشور و ضرورت برنامه

انعکاس اخبار مبارزاتی مردم ایران در خارج و 
رساندن فریاد انقالبیونی چون رفیق مادر به گوش 

 .یمکرد میجهانیان صحبت 
 

 
 
 

 حمید اشرف
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حال که صحبت از خارج از کشور شد اجازه بدهید از شور و انرژی مبارزاتی که مبارزه 
 در خارج از کشور به وجود آورد نیز 50و مقاومت رفیق مادر در زندان در همان دهه 

 . در امریکا بگویم"آکسیون دفاعی مادر شایگان"صحبت کنم و برای شما اندکی از 
 

) 1976 (1355ن مبارز متشکل در کنفدراسیون در اواخر سال این آکسیونی بود که جوانا
ها، جلسات   میتنگ ماه به صورت برپائی تظاهرات،5آن را سازمان دادند که به مدت 

ها و   انتشار مقاالت مختلف در روزنامهمتعدد مبارزاتی با پخش هزاران اعالمیه، جزوه،
 حتی ون طوری بود که امروزاین آکسی. پخش گفتگوهای رادیوئی و غیره ادامه داشت

 .انگیز است شورآفرین و شعفتعریف ساده و و بازگوئی آن هم 
 

های مبارزاتی بود که در دهه  ع از زندانیان سیاسی یکی از سوژهدانید دفا همانطور که می
در چنین فضائی .  با گستردگی هرچه بیشتری در سراسر اروپا و امریکا جریان داشت50

ن تحت تأثیر ه قرائن از رشد و گسترش مبارزات مردم در ایراو در شرایطی که هم
داد، نمایندگان رژیم شاه در امریکا به خاطر تقویت این رژیم به  جنبش مسلحانه خبر می

 .نز در بالتیمور واشنگتن رسیدندیک تبانی با مقامات دانشگاه هاپکی
خواهر شاه، اشرف قرار بود از طرف این دانشگاه طی مراسم به اصطالح باشکوهی به 

 که در واقع او نماینده و مظهر فساد دربار پهلوی -پهلوی به عنوان نماینده زنان ایران
تا در پناه به اصطالح شکوه این مراسم بتوانند .  دکترای افتخاری حقوق داده بشود-بود

های ضدخلقی رژیم را  سیاسی و به طور کلی سیاستجنایات رژیم در حق زندانیان 
 .بپوشانند

 
شان  اما دانشجویان مبارز متشکل در کنفدراسیون با الهام از مبارزه پیشاهنگان انقالبی

های مبارزاتی آنها هزاران  در طی فعالیت. در جامعه ایران، این مراسم را به هم زدند
خیلی زحمت کشیده . ها برگزار شد جلسات، تظاهرات و میتینگ. جزوه و اعالمیه پخش شد

 ماه طول کشید، توانستند مقامات 5شان که حدود  های مبارزاتی الیتشد و در ادامه فع
 دانشگاه هاپکینز را وادار کنند که درجه دکترای افتخاری را نه به اشرف پهلوی دزد و

ای از زنان مبارز  نمونهبلکه به یکی از زندانیان سیاسی زن که به حق قاچاقچی هروئین، 
های  گاه ترین گره  کسی بود که حتی در سختهماناین زن . ایران بود، تقدیم کنند

باختن دو فرزند دلبندش را به او   مثالً آنگاه که مزدوران خبر جاناش در زندان، زندگی
تر و با غرور در مقابل  ای فزون داده و انتظار عجز و البه از او داشتند، با خشم و کینه

ادر شایگان، رفیق مادر عزیز  م-این زن همانا فاطمه سعیدی. دشمنان مردم ایستاده بود
 .ما بود
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های مبارزاتی مردم ایران برای اخذ دکترای  انتخاب مادر شایگان به عنوان یکی از سمبل
های امریکا به مادر شایگان  های افتخاری که تعدادی دیگر از دانشگاه و لوحه(افتخاری 
شت، در عین حال جلوه با توجه به این که مادر مهر فدائی بر پیشانی خود دا) اهدا کردند

 .ها بود و انعکاسی از عظمت و اصالت جنبش فدائی در آن سال
 

هائی به تجلیل از  ای از اقصی نقاط دنیا طی پیام در پیوند با جنبش فدائی، نیروهای رزمنده
های سرشناس بسیاری در تجلیل از رفیق مادر  همچنین شخصیت. رفیق مادر پرداختند

هائی که   شخصیت.سات مربوط به آکسیون مادر شایگان فرستادندهائی به یکی از جل پیام
اند، کسانی چون پل سوئزی، سردبیر ماهنامه مشهور مانتلی  در سطح جهان شناخته شده

 .ریویو و نویسندگان معروفی چون ژان پل سارتر، سیمون دوبوار و بسیاری دیگر
 

اولی از پیام پل . مان را اینجا بخوها  خالصه دو تا از آن پیاممناسبت نباشد کنم بی فکر می
 :کند ئزی که سخنانش را اینطور شروع میسو

 
شرم بر دانشگاه جانز هاپکینز برای اهداء درجه افتخاری به خواهر شاه "

ترین و منفورترین  ترین، ارتجاعی ایران، نماینده و مظهر یکی از ظالم
های امریکائی  تهنیت به جلسه مشترک جامعه! های جهان امروز دیکتاتوری

برای پشتیبانی از زندانیان سیاسی ایران، برای بزرگداشت مادر شایگان، 
ناپذیر خلق ایران در مبارزه علیه دیکتاتوری  نماینده و مظهر اراده شکست

 ."گرفتن سرنوشت خود دست شاه و به
 

سی شنا می از یکی از استادان زیستها که خیلی به دل من نشست، پیا یکی دیگر از پیام
 و طب شده دانشگاه هاروارد است که اتفاقاً همان سال برنده جایزه نوبل در فیزیولوژی

 :گوید  او در پیامش می.گینز  هی وآلدبود، به اسم جرج
 

در این دویستمین سالگرد انقالب امریکا مسرورم که به آن دانشجویانی "
ذشتگی، شجاعت اند تا ازخودگ بپیوندم که در دانشگاه جانز هاپکینز گرد آمده

 که خیلی بهتر از اشتغال فعلی ما در نفت، ثروت -و صداقت مادر شایگان را
های سنتی ما یعنی زندگی، آزادی و شادکامی را نمایندگی  آل و قدرت، ایده

 ".کند، تجلیل نمایند می
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های دیگر زندگی رفیق مادر در اینجا  رصتی نیست که بشود از جنبهمطمئناً دیگه ف
 ساله که 13، از باز شدن درهای زندان و تحقق آرزوی ارژنگ 57 از سال .صحبت کرد

های مردم از زندان آزاد  خواست رفیق مادر و همه زندانیان ساسی به نیروی توده می
از دوره متأسفانه دربدری مادر پس از آزادی از زندان که به خاطر ... و بعد. بشوند

در آن . ی خلق بعد از قیام پیدا کرد، پیش آمدوضعیتی که متاسفانه سازمان چریکهای فدائ
 .نیز شرایطی شبیه خود من را داشتزمان مادر 

 
کارآمده جمهوری  روی همچنین باید از موضع انقالبی مادر نسبت به رژیم ضد خلقی تازه

اسالمی گفت، از اولین دیدار ما با همدیگر و در این دوره از سرگیری مبارزه او در 
 سنگر آزادگان و از دوران زندگی -ائی خلق و فعالیت در کردستانصفوف چریکهای فد

 .در تبعید
 

مادر نیز پرداخت که به خصوص شود که در اینجا به شرح دور اول زندگی  همچنین نمی
. کند ساالر ایران را منعکس میای خاص از ستمدیدگی زنان زحمتکش در جامعه مرد جلوه

ی و مبارزات رفیق مادر را به طور کامل به رشته اما، امیدوارم بتوانم در فرصتی زندگ
 ."این زندگی من است"ای که مادر به طیب خاطر بگوید که  تحریر درآورم، به گونه

 
و من مایلم . تاریخ. واقعیت این است که زندگی رفیق مادر بخشی از تاریخ جامعه ماست

 :صحبتم را با تأکید روی این موضوع تمام کنم که
اما باید به خاطر داشته باشیم که . سازند ، خوب و بدش را ها خودشان می نتاریخ را انسا

ایم،  ها نصیب برده ها و زیبائی ها و همه آنچه ما امروز از خوبی در این میان، همه پیشرفت
ها و  ها، فداکاری های آگاه و فداکار، حاصل جانفشانی حاصل کار و زحمت انسان

حاصل مبارزات رفیق .  و روشنفکران انقالبی استهای مبارز مبارزات ظفرنمون توده
ها، ناصرها، نادرها و همه مبارزین و انقالبیونی است که در ظلمات شب از  مادرها، ارژنگ

 .طبیعت آفتاب سخن گفتند و آفتابکار بودند
 

 .پیروز باشید. کنم چه پرثمرتر تاریخ موفقیت آرزو میبرای همه شما در راه سازندگی هر
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  متن چند پیام به اکسیون امریکامتن چند پیام به اکسیون امریکا
 

 شتیبانی از زندانیان سیاسی ایرانجلسه مشترک جامعه های آمریکائی برای پبه 
 

ما از ابتکار جلسه مشترک دایر بر اقدام سمبولیک حمایت از مبارز ایرانی خانم فاطمه 
جنبش مقاومت و ضد فاشیست مردم ایران پشتیبانی می سعیدی شایگان بعنوان نماینده 

این امر اقدام مؤثری در افشای تبکاریهای رژیم ایران علیه خلق ایران و آزادی است . کنیم
 . و آزادی همان انگیزه ای است که خلق ایران برای حصول بدان پیکار می کند

 ژان پل سارتر
 سیمون دو بووار

 نویسنده دانیل گردن 
 وکیل  اس آندره

 فیلسوف و استاد سوربن والدیمیر ژانکلویچ
 استاد سوربن  ژرژ مایو 

 نویسنده رالف فیکلسون 
 .های برجسته آکادمیک و طرفداران حقوق بشر در اروپا  امضای دیگر از شخصیت23و 

 

******************* 
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 :متن تلگرام به سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا
 

را به سازمان دانشجویان ایرانی در مورد اعتراض نسبت به اعطاء مایلم که پیوند خود 
درجه افتخاری به اشرف خواهر دیکتاتور ایران اعالم دارم و در عوض از اهداء درجه 
افتخاری به مادر شایگان، یکی از زندانیان سیاسی بیشماری که در زندانهای شاه شکنجه 

 .شده اند، حمایت کنم
 

 نوام چامسکی
 مؤسسه تکنولوژی ماساچوست ن شناسیاستاد زبا

 
******************* 

 
 جلسه مشترک جامعه های آمریکائی برای پشتیبانی از زندانیان سیاسی ایرانبه 
 1976 مه 12
 

اعتقاد من ه مایلم که حمایت خویش را نسبت به اهداء درجه افتخاری به مادر شایگان که ب
 .کند، ابراز دارم مایندگی میبه مراتب بیش از اشرف، زنان ایرانی را ن

 
 ارادتمند

  Howard Zinn  هاوارد زین
 استاد علوم سیاسی دانشگاه بوستون

 
******************* 

 
 جلسه مشترک جامعه های آمریکائی برای پشتیبانی از زندانیان سیاسی ایرانبه 
 1976 مه 13

 
 دوستان

ارزه اش اقدام مناسبی در تائید تجلیل از خانم فاطمه سعیدی شایگان بخاطر شهامت و مب
تا زمانی . شرایط نامساعد زندگی مردم ایران و اهمیت استقامت و پایداری هر فرد است

که قربانیان اختناق سیاسی نظیر خانم شایگان در جهان موجودند، یک جامعه واقعی 
ی در ما، کسانی که برای استقرار عدالت و آزاد. انسانی در جهان نمیتواند موجود باشد
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آفریقای جنوبی مبارزه میکنیم، در حمایت از ابراز همبستگی شما با خانم شایگان و همه 
تجلیل از مادر شایگان بما نشان میدهد که  .زندانیان سیاسی ایران با شما شریک میباشیم

 .باید بر افق تاریک وسیعی که در پیشاروی ما گسترده اند فائق آئیم
 

 با احترام 
  Anti Apartheid Movement ستیجنبش ضد نژادپر

 حوزه ناحیه واشنگتن
 

******************* 
 

 )واشنگتن(آمریکا اتحادیه ملی حقوقدانان پیام 
 

انجمن ملی حقوقدانان شهر واشنگتن منطبق بر رأی قاطع کنگره ملی در هوستون 
ما .  می کنداز مبارزه بحق و قهرمانانه خلق ایران بر علیه ظلم و استبداد حمایت) تگزاس(

قاطعانه با دربند نگاهداشتن زندانیان سیاسی و اعمال شکنجه توسط شاه و پلیس او 
انجمن ملی حقوقدانان نسبت . بمنظور ادامه اعمال دیکتاتوری بر خلق ایران مخالفت میکنیم

به ستم وارده بر خلق آمریکا در مدت قریب به چهل سال گذشته واقف بوده و پیوسته به 
 . طلبانه خلقمان اعتراض کرده استت از طرف دولت در رد تقاضاهای حقاعمال قدر

 
در مورد ایران . ما همچنین به زورگوئیهای دولتهائی از این قبیل در سراسر عالم آگاهیم

میدانیم که ده ها هزار زندانی سیاسی ایران روزانه توسط ساواک شکنجه و مضروب می 
یهائی قادر بدوام نخواهد بود زیرا که اختناق ما همچنین میدانیم چنین سرکوب. گردند

 .هرجا که باشد مقاومت و مبارزه برای تغییر را آفریده و می پروراند
 

ما به هزاران زندانی که در راه ایجاد دموکراسی در ایران مبارزه می کنند، میجنگند و می 
ان داشته و میدانیم ما به آینده اطمین. میرند، درود فرستاده و از آنان پشتیبانی می کنیم

 . که آینده از آن خلقها خواهد بود
 

ما اطمینان داریم که همگی روزی را خواهیم دید که ستمگران از میان رفته اند، روزیکه 
تا . ظلم و استبداد نابود شده و مبارزه مشترکمان به پیروزی مشترکمان بدل می گردد

و جان داده اند، دنبال خواهیم کرد و رسیدن آنروز ما راه رفقای خود را که پیکار کرده 
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زندگی خود را وقف اعتقاد باین اصل میکنیم که توده ها پیروز خواهند شد و دموکراسی 
 .خلق در سراسر جهان پیروز خواهد گشت

 
 با همبستگی

  David Gespassدیوید گیسپس 
 Head of National Lawyers  واشنگتن دی سی-اتحادیه ملی حقوقدانان رئیس 

Guild – Washington D.C 
 

******************* 
 

 "آمریکائیان هوادار دموکراسی"پیام سازمان 
 

 قاطعانه معتقد است که کلیه "آمریکائیان هوادار دموکراسی"شعبه شهر بالتیمور سازمان 
کسانی که در بازداشت مقامات دولتی هستند مستحق رفتار انسانی از جانب آنان 

 .میباشند
 

ا از رفتار غیر انسانی دولت ایران که در مورد زندانیان سیاسی ایران اعمال سازمان م
ما از کلیه آمریکائیان درخواست می کنیم که در حمایت از . می کند بسیار متأسف است

حقوق بشر در ایران اعتراض علیه تجاوزاتی که به این حقوق می شود به ما و دیگران 
 .ملحق شوند

 
   Robert Skeenرابرت اسکین

   American for Democratic Action "آمریکائیان هوادار دموکراسی"رئیس سازمان 
 

******************* 
 

 :جلسه مشترک جامعه های آمریکائی برای پشتیبانی از زندانیان سیاسی ایران
 

رفقای عزیز اعطای درجه دکترای افتخاری به خانم فاطمه سعیدی شایگان اقدامی جمعی 
این اقدام تقدیر شهامتی است که یک زن میتواند به دیگران . س وجدان استو بر اسا
اعمال شهامت آمیزی نظیر آنچه که خانم شایگان انجام داده است سازنده . بیاموزد

من حمایت خویش را از شما در بزرگداشت مادر شایگان که در بند  .جامعه بشریت است
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 آسیب یک فرد، آسیب جمع است، اعالم بودنش تذکار دردناکی از این واقعیت است که
 .میدارم

 
 با احترام 

  Marcus G. Raskinمارکوس جی راسکین 
Institute for Policy Studies  

 
******************* 

 
 جلسه مشترک جامعه های آمریکائی برای پشتیبانی از زندانیان سیاسی ایرانبه 
  1976 مه 13

 
 برادران و خواهران عزیز

، مشعوف است از اینکه می بیند 6 ارتباطات ترسیمی و روزنامه ای واحد شماره اتحادیه
 .خانم فاطمه سعیدی شایگان از دانشگاه جانز هاپکینز درجه افتخاری دریافت داشته است

شجاعت و از خودگذشتگی وی در راه مبارزه علیه اختناق و سیاست های دیکتاتوری 
ی تمام کسانیکه از آرمان آزادی حمایت می کنند، شاه، باید بعنوان یک نمونه عالی برا

 .شناخته شود
 

 ارادتمند
   James A. Duganدوگان . جیمز ا

 رهبر کارگران اعتصابی واشنگتن پست
 

******************* 
 

 پیام اتحادیه کارگران اتومبیل سازی آمریکا
  1976 مه 11

 
 دوستان عزیز

ژیم فعلی ایران در مورد زندانیان سیاسی و بشما که جهت اعتراض به رفتار وحشیانه ر
پایمال شدن ابتدائی ترین آزادیها، تشکیل جلسه داده اید، درود فرستاده و همبستگی خود 

 .را با آرمان شما اعالم میدارم
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تبدیل ایران به جامعه صنعتی مدرن بهیچ وجه تحت وحشیگریهای ظالمانه نمیتواند تحقق 
نها نتیجه اعمال چنین سیاستی از طرف شاه ایجاد وحشت و ت. یابد و تحقق نخواهد یافت

بنابراین ما از جنبش دموکراتیک دانشجویان ایرانی بدلیل . تفرقه اجتماعی خواهد بود
مبارزات شجاعانه آنان علیه ظلم و استبداد و کسب آزادی زندانیان سیاسی و انتقال 

 .ی کنیمحکومت از دارو دسته ستمگران به خلق ایران پشتیبانی م
 

 ارادتمند
   Collin Gonzeکولین گونز 

  1976 مه 13 - معاون بخش امور بین المللی
 

******************* 
 

 جلسه مشترک جامعه های آمریکائی برای پشتیبانی از زندانیان سیاسی ایرانبه 
 

 برادران و خواهران عزیز
مریکائی برای میخواهم از دعوت شما برای شرکت در جلسه مشترک جامعه های آ

مبارزات من در جهت اصالحات . پشتیبانی از زندانیان سیاسی در ایران سپاسگزاری کنم
اجتماعی از نظر تعداد بسیار و از نظر دامنه وسیع است و در نهایت تأسف بخش اعظم 
وقت آزاد مرا می گیرد و بدینجهت قادر نخواهم بود که در این جلسه شرکت کنم، با 

 : نظریات زیر را بیان کنماینحال میل دارم
 

اختناقی که در مورد بیان عقاید سیاسی در ایران موجود است هم غم انگیز است و هم 
ممانعت از ابراز آرمانهای رهبری مذهبی، سیاسی و فرهنگی ایران بهیچوجه . غیر عادالنه

ما تحت هیچ شرایطی نمیتوانیم اجازه دهیم که مبارزین حقوق و . قابل توجیه نیست
 .دی فردی مورد مجازات قرار گیرندآزا
 

انگیز فقدان آزادی فردی، آزادی اجتماعی و حق  مردم آمریکا باید متحداً علیه وضع رقت
این بیعدالتی ها بکندی ولی مطمئناً بکنار گذاشته خواهد . تعیین سرنوشت، اعتراض کنند

 و برای پاسخ به ما یک بیک، دست بدست براداران و خواهران ایرانی خواهیم داد. شد
ما باید همگی بازو در بازو و مستحکم در برابر . ندای مساوات برخواهیم خواست

نیروهای اهریمنی، هر کس و یا هر چیز که باشد، بایستیم و صریحاً درخواست آزادی 
طوفان بی عدالتی بر زندگی تعداد بیشماری از مردم ایران وزیده است اما ما . کنیم



!یاد یاران یاد باد  50

شتن صورتها مصمم بسمت جلو، پیامشان را در کتابهای تاریخ آزادی میتوانیم با نگهدا
 .متمرکز کنیم

 
 با احترام

  .Ronal V. Dellums, M.Cدالمس . رونالد و
 نماینده کنگره آمریکا

 
******************* 

 
 دوستان عزیز

 سرکمیسیون سازمانهای بین المللی در مورد شکنجه، بد رفتاری با زندانیان سیاسی در
با توجه به فروش . ایران و عدم رعایت حقوق آنان اطالعات موثقی دریافت داشته است

مقادیر زیادی اسلحه به ایران توسط ایاالت متحده، این سرکمیسیون معتقد است که 
 جلسه مشترک جامعه های ". کنگره وظیفه خاص دارد تا به این اتهامات رسیدگی نماید

 در مطلع ساختن مردم آمریکا از "انیان سیاسی ایرانآمریکائی برای پشتیبانی از زند
 "جلسه مشترک"میل دارم به شرکت کنندگان در . اختناق موجود در ایران پر ارزش است

 .درود فرستاده و خواستار توفیق کنفرانس باشم
 

 با بهترین آرزوها
 ارادتمند شما

 .Donald M. Fraser, M.Cفریزر . دانالد م
 مانهای بین المللی کنگره آمریکارئیس سر کمیسیون ساز

 
******************* 

 
 جلسه مشترک جامعه های آمریکائی برای پشتیبانی از زندانیان سیاسی ایرانبه 

 
متأسفم از اینکه نمیتوانم شخصاً حامل این پیام باشم زیرا معتقدم که پیشرفت و توسعه 

 .ن مواجه استحقوق انسانی از مسائل عمده ای است که جهان امروز با آ
تصور میزان شکنجه و وحشی گری گردانندگان دول مستبد برای ما که در ایاالت متحده 
زندگی میکنیم، امری دور از ذهن میباشد، اما برای آنانکه در چنین شرایط وحشتباری 

 . درگیر میباشند یک واقعیت عینی است
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 آن این امر را به یک مسأله جدائی ما از این شرایط و فقدان پایه های مادی و بالواسطه
وجدانی تبدیل می کند، مسأله این که با مساعی و از خودگذشتگی افرادی نظیر شما 

 .اولویت مییابد
من از همه شما میخواهم که فعاالنه در کلیه سطوح ممکن به وظیفه اعتراض علیه تجاوز 

 اعتراضات باید جنبه مهمتر اینکه این. حقوق انسانی در هر کجا که اتفاق بیفتد عمل کنید
 که در حال حاضر سیاست ایاالت "ابراز رسمی نارضائی و اندوه"بسیار عمیقتری از 

نفوذ دولت ما بمراتب بیش از . متحده در مورد حقوق بشر را تشکیل میدهد داشته باشد
و باید این ابرازات را تا حدود امکان در عمل بکار . حد این ابراز نگرانیهای ضعیف میباشد

 . ستب
 هزار نفر در زندانهای ایران به 100 تا 40بین . در ایران شرایط بنحو خاصی وخیم است

اتهامات سیاسی به بند کشیده شده اند و صدها و شاید هزاران تن در نتیجه شکنجه و 
و قدرتنمائی های بیرحمانه و دلخواه شاه همچنان بدون . اعدام شهید گردیده اند
 . یچ حکومتی چنین افراطی نباید متوقع احترام ما باشده. محدودیت اعمال میگردد

من حمایت کامل خود را از این اجتماع که در جلسه مشترک جامعه های آمریکائی برای 
امیدوارم که این جلسه . پشتیبانی از زندانیان سیاسی ایران گرد آمده اند اعالم میدارم

ط وخیم حقوق بشر در ایران و بتواند از گامهای مؤثر در جهت ارتقاء و آگاهی شرای
 .راسر جهان بشمار رودس

  .Michael Harrington, M.Cمایکل هرینگتون 
 نماینده کنگره آمریکا

 
******************* 

 
 )نماینده کنگره آمریکا(پیام پیت استارک 

  1976 مه 14 - در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران
 

ه پیوندم و به اختناق و شکنجه زندانیان سیاسی در متأسفم که نمیتوانم امروز به شما ب
. ایران که اسناد مربوط به هزاران نمونه غم انگیز آن در اختیار است، اعتراض نمایم

تروریسم بهر شکلی زننده است، لیکن پلیدترین آن زمانی است که رسمی شود، همانطور 
من و شما . اوج خود برسدکه شاه کرده است، و زمانی که در یک منطقه ترور واقعی، به 

ها، جرالد فوردها و هنری کیسینجرهای  به خودکامگی شاه واقفیم ولی ریچارد نیکسون
کشور ما نظریه پایبندی به اصول اخالقی را رد میکنند و در عوض اجازه میدهند که 
سیاست خارجی ما نه تحت تأثیر اصول انسانی بلکه توسط کارگزاران شرکتهای 
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بنیان ایاالت متحده تعهدی است به آزادیهای فردی، از . ن شکل گیردنورتروپ و گروم
اینروی بویژه تأثرآور است که شاهد استهزاء قانون اساسی خودمان بوده و با ساواک 
متحد شویم و ظلم و ستم در ایران را فقط به خاطر منافع کوتاه مدت اقتصادی که عاید 

بنزین سوز جدید، مورد اغماض قرار یک مشت شرکت میشود و یا بخاطر کادیالکهای 
من همه شما را که به دفاع از آزادی برخاسته و برای حقوق خود و حقوق خلق  .دهیم

 .برای آزادی میجنگید، تحسین میکنم
  .Fortney “Pete” Stark, M.Cپیت استارک 

 
******************* 

 
 دوستان عزیز

 جامعه های آمریکائی برای پشتیبانی از جلسه مشترک"از اینکه از من برای سخنرانی در 
ه متأسفانه قرارهای قبلی که مجبور ب.  دعوت کرده اید، تشکر میکنم"زندانیان سیاسی

لیکن میخواهم حمایت . انجام آنها میباشم اجازه نخواهد داد که امروز با شما باشم
. ئید کنمخویش را از کوششهای شما در جهت اعتراض به اعمال ستمگری دولت ایران تأ

این اعتقاد قاطع من است که برای تأمین حقوق انسانی که از نظر هر فردی گرانبها است، 
من سالها در مبارزات . تمام خلقهای ستمدیده جهان باید در تمام جبهه ها متحد گردند

مردم برای تأمین حقوق اجتماعی، برای بدست آوردن مشاغلی که بتوانیم زندگی 
خود تأمین کنیم، برای بدست آوردن امکانات برابر برای مسکن آبرومندانه ای برای 

مناسب، مؤثر بودن در صحنه سیاست و داشتن نقش حیاتی در جریان اقتصادی آمریکا، 
مبارزات شما، مبارزات سیاهان و برادارن و خواهران آفریقائی من و . فعالیت کرده ام

رچه آرمان سیاهان از همه بمن گ. خلقهای سمتدیده سراسر جهان همگی بهم وابسته اند
نزدیکتر است و من باید کوششهای خود را روی آن متمرکز کنم ولی میخواهم بدانید که 

 . کنم برای فضائل انسانی، پشتیبانی میمن از آرمان آزادیخواهان ایران
بار دیگر تقاضا دارم پوزش مرا از اینکه نتوانستم در جلسه مشترک امروز شرکت کنم 

 .آرزوی موفقیت این جلسه را دارم. بپذیرید
 

 با احترام 
  .Parren J. Mitchel, M.Cمیچل . پارون ج

 نماینده کنگره
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 رفیق فریبرز سنجری

 
 

با سالم به همه رفقا و دوستانی که در جلسه امشب حضور دارند و با سالم به همه رفقا 
کنند و با تشکر از  و دوستانی که از طریق شبکه اینترنت دارند این مراسم را دنبال می

یاد "ز کشورهای مختلف برای شرکت در مراسم های دور و ا همه عزیزانی که از راه
 .اند  زحمت کشیده و به شهر هانوفر آمده"یاران یاد باد

 
های دور، اما از  اجازه بدهید که قبل از هر چیز به یک نکته اشاره کنم؛ برای من که از سال

نزدیک با رفیق مادر و مبارزات او آشنائی دارم، امشب و این جلسه فرصت مغتنمی است 
ها و  ق مادر نثار کنم؛ به پاس استقامتها و تشکرات خودم را به رفی ترین سپاس ا عمیقت

ز خودش نشان داده و به پاس هائی که در طول زندگی برعلیه ظلم و ستم ا مقاومت
ترین  اش در مهم اش به خصوص به دلیل قاطعیت های انقالبی ها و قاطعیت شهامت

ی بزرگی که خود زندگی و شرایط مبارزه در مقابل ها گیری های زندگی و تصمیم گاه گره
 .او قرار داده بود

 
در صفوف   رفقای عزیزی که-ر ناصر و ارژنگبه باور من رفیق مادر نه تنها ماد
 اردیبهشت 26شدند و در   نامیده می"جوانه" و "دانه"سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 

های سازمان  تی ساواک به یکی از پایگاه در حمله وحشیانه نیروهای امنی1355ماه سال 
 52 خرداد سال 5 که او نیز در - و نه تنها مادر رفیق نادر-فدائی در تهران جان باختند

 بلکه مادر -در یک درگیری قهرمانانه با نیروهای سرکوبگر رژیم شاه به شهادت رسید
 در یکی از هائی که چریکهای فدائی خلق، کمونیست. های فدائی خلق است  چریکهمه

بست مبارزاتی موجود بپاخاستند و راه  ترین شرایط تاریخ مملکت ما برعلیه بن سخت
های خودشان و با فدا کردن جان  فشانی  مقابل مردم قرار دادند و با جاننوینی را در

ای، نظر مردم را به این راه و به  هموار کردند و توانستند در پروسهخودشان این راه را 
هائی  چریکهای فدائی خلق همان کمونیست .هایشان جلب کنند و به آرماناین اهداف 

ای با خود مبارزه  هستند که در شرایطی که شکاف عمیقی بین ضرورت مبارزه توده
ها و رزمندگانی هستند که با اعمال  همان کمونیست. ای بوجود آمده بود بپاخاستند توده
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ها و باعث شدند که این قدرت در  یخی تودهن نقبی زدند به قدرت تارقهر انقالبی خودشا
 که بدلیل هوشیاری و درایت یئها کمونیست. ودصحنه مبارزه برعلیه رژیم جاری بش

اش با واقعیات  شان توانستند جریانی را سازمان دهند که در بستر انطباق خط سیاسی
ر جوّ سرد  قادر شدند د،هائی که برای تحقق آن خط در عمل انجام شد  و فداکاری،عینی

جدائی پیشاهنگ و توده شکاف بیندازند و اعتماد مردم را جلب کنند و همه ما این اعتماد 
به خصوص اهمیت این فعالیت را باید با توجه به این . ایم را در شرایط قیام به عینه دیده

هائی که در گذشته در  ها و خیانت واقعیت درک کرد که به علت اشتباهات، عقب ماندگی
 از دست  جنبش ما رخ داده بود، اصوال کمونیسم تا حد زیادی اعتبار خودش راتاریخ

اش در صحنه مبارزه خالی مانده بود اما این جریان توانست  داده بود و جایگاه واقعی
با اعتبار شایسته کمونیسم را دوباره به آن بازگرداند و جریانی را بنیان بگذارد که مردم 

 .های آن در ایران دوباره به کمونیسم باور بیاورند الیتاعتماد به این جریان و فع
 

های واقعا سبز شکوفائی و رویش، هم زیاد گفته شده و هم بیشتر  درباره آن سال
ای که در صحبت امشب به خصوص مایلم  فت و حتما هم باید گفت؛ اما نکتهشود گ می

هائی که  نشینی ها و عقب تجلب کنم این است که به دلیل شکستوجه شما عزیزان را به آن 
رده که بدون شک اشتباهات خودمان، دشمن به جنبش انقالبی مردم ما تحمیل ک

هائی که به جنبش مردم  ها و برخوردهای نادرست تک تک ما در این شکست فهمی کج
کوشند و تالش  ای می تحمیل شده نقش بزرگی هم داشته، جوّی ایجاد شده که عده

های انقالبی  ها در جهت آرمان هائی که در آن سال ند که آن خونکنند چنین جلوه ده می
در اینجا و آنجا . صل بوده استحا ریخته شد بی

 بودن آن مبارزات "حاصل بی"شنویم که از  می
چنین جلوه . شود ها صحبت می و آن تالش

ها همه بر  دهند که واقعا مثل اینکه آن خون می
از آن . شتهای ندا زمین ریخته شده و هیچ نتیجه

های  جان"خورند که چرا این همه   می"غصه"
 انجام "کارهای بزرگتری" باقی نماندند تا "عزیز
و این درست آن تفکر نادرستی است که . بدهند

 .دوست دارم در صحبت امروز به آن اشاره کنم
تاکید کنم که به خصوص برعکس این ایده  و

ها  ، برعکس این تفکر نادرست، آن خوننادرست
به خاک نمانده و همانطور که زنده یاد سعید 

سعید سلطانپور ."خون است و ماندگار است"گفت  سلطانپور می
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ترین زندگان، به آسمان  به واقع به باور من از وقتی که ببرهای عاشق دیلمان، این عاشق
سیاه سیاهکل پنجه افکندند و نور آگاهی را به سراسر سرزمین میهن ما تاباندند، نسلی 

ها برد  البی و سیاسی را به درب همه خانهکاران در ایران پا گرفت که آگاهی انق از آفتاب
ثمر ای را به هم پیوند بدهد و انقالب را به  د جویبارهای پراکنده اعتراض تودهو تالش کر

مان به عینه  تک ها را در قیام بهمن تک ها و این فداکاری و ما نتایج این تالش. برساند
 .دیدیم

 
هائی که به ما تحمیل شده و علیرغم اینکه ما  تحتی امروز علیرغم همه اشتباهات و شکس

 را از "ابو غریب"گران  گرانش دست شکنجه  شکنجهبا استبداد سیاهی مواجه هستیم که
ها در سطح جامعه  های فدائی ها، آرمان بینیم که آن آرمان اند، اما ما به عینه می پشت بسته

های جامعه در میان جوانان و  ترین بخش  و به خصوص در میان آگاههمچنان مطرح است
 .دهد دانشگاهیان کامال به آشکاری خودش را نشان می

 
های وابسته به  همین ماه گذشته بود که در سایت خبری شریف نیوز که یکی از سایت

  کشور از"مدیران فرهنگی"اندرکارانش به  جمهوری اسالمی است شاهد بودیم که دست
 های فدائی خلق  قرار دادن چریک"الگو"خلق و گرایش دانشجویان به چریکهای فدائی 

دادند که کاری بکنند که این جریان، این  کردند و به این مدیران هشدار می شکایت می
های انقالبی، راهنمای حرکت جوانان و دانشجویان قرار  ها و این روش تفکر، این آرمان

 زدم حتما اطالع دارید "شریف نیوز" که در رابطه با سایت جدا از مثال باال. نگیرد
ها،  ند که نظرات پویانا چند سال گذشته به کرات مطرح کردههای رژیم هم در  خبرگزاری

پوراصیل،  احمد فرهودی، محمدهادی فاضلی، غفور حسن:ردیف باال از راست به چپ
 .بهزادی عباس دانش، فراهانی، مهدی اسحاقی، جلیل انفرادی اکبر صفایی علی

محمدرحیم سمایی، اسکندر رحیمی،  صفایی، دلیل ناصر سیف :ردیف پایین از راست به چپ
هادی عراقی،   اسماعیل معینیقندچی، لدین مشیدی، محمدعلی محدث هوشنگ نیری، شعاع

 .خدا لنگرودی بنده
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های فراموش نشدنی چریکهای فدائی خلق، همچنان  ا این سمبله ها و گلسرخی احمدزاده
ها، به بقیه سردمداران  ریدر میان دانشجویان مطرح است و به واقع این خبرگزا

 .دهند که باید کاری کرد جمهوری اسالمی هشدار می
 

طلبان حکومتی از  اید که حجاریان که بسیاری از به اصطالح اصالح و حتما فراموش نکرده
کنند و یا   و دیگر فراموش می-برند  نام می"پدر اصالحات" و "مغز متفکر"او به عنوان 

د که او اتفاقا  یکی از سازماندهندگان اصلی وزارت اطالعات دوست ندارند که تاکید کنن
جمهوری اسالمی، این وزارت و برقرارکننده بساط دار و شکنجه، این مرکز کشتار 

اش با دانشجویان برای جلوگیری از گرایش   در برخورد و صحبت-مبارزین، نیز بوده
 تبلیغ مسلحانه در ایران "دنجواب ندا"های فدائی خلق، از های چریک دانشجویان به آرمان

اتی، دانشجویان ایران را جهت کرد و بعد هم با زیرکی ویژه ماموران اطالع صحبت می
های فکری   تبلیغ مسلحانه به جزوه تورج حیدری بیگوند که اتفاقا برعلیه بنیاندرک
ائی خلق ایران  چریکهای فدی فدائی خلق و اندیشمندان سازمانگذاران چریکها بنیان

و یا قوچانی از روزنامه شرق با تقلید از اثر همیشه ماندگار . داد شته شده رجوع مینو
 برای دانشجویان از تئوری "ءضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا"رفیق پویان 

. کرد  صحبت می"مبارزه مصلحانه"داد و اندر فواید   اندرز می"مبارزه مصلحانه" و ءبقا
ها و  ها برعلیه اندیشه ها و نشریاتی که در طول این سال ها نمونه از کتاب و یا ده
ها خودش بروشنی نشان  ائی خلق نوشته شده؛ آیا این فاکتهای چریکهای فد آرمان
های انقالبی در سطح جامعه مطرح  ها و این روش ها و این آرمان دهد که این اندیشه نمی

واهند برعلیه ظلم و ستم خ گیرد که می نده است و الگوی جوانانی قرار میاست؟ ز
 سال 35دهد که هنوز که هنوز است یعنی  بپاخیزند؟ آیا این نشان نمیجمهوری اسالمی 

 و شهادت 55 سال بعد از ضربات اساسی سال 30پس از گذشت رستاخیز سیاهکل و 
 سال پس از اینکه 26ها، ناصر و ارژنگ و تعداد زیادی از رفقای فدائی و  حمید اشرف

از بازماندگان آن سازمان به منجالب خیانت و سازش کشیده شدند و بخش بزرگی 
های  ها، آرمان های فدائی بخش بزرگی از آن تشکیالت را به بیراهه بردند، هنوز هم آرمان

دهد؟  واقعیت چه چیزی را نشان می چریکهای فدائی خلق، در سطح جامعه مطرح است؟
نشدنی سازمان  های فرموش ها و جوانه ه دانهبه نظر ما این واقعیت بیانگر این امر است ک

هاشان و خونشان بر زمین نمانده؛ تالش آنها اینجا و  چریکهای فدائی خلق ایران آرمان
های  های مختلف چه در قیام بهمن و چه در سال آنجا نتیجه داده و این نتیجه را به شکل

درست . بینیم دند به عینه میها و نیروهای انقالبی انجام دا بعد در مبارزاتی که کمونیست
دیگر در میان ما نیستند، ) ناصر و ارژنگ(است که دانه و جوانه فرزندان مادر شایگان 

ها،  ها، بهروز ارمغانی آقاها، رضا یثربی ها، نسترن آل درست است که حمید اشرف
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هائی  سنتها و  یگر در میان ما نیستند، اما ارزشها رفیق فدائی د ها و ده اسماعیل عابدینی
اتفاقا هر روز حضور آن عزیزان را در اینجا و  اند پابرجا مانده و که آنها بر جای گذاشته

هائی را که در مقابل تندر  حضور کمونیست. دهند آنجا به اشکال مختلف آواز می
 !ایستادند، خانه را روشن کردند و رفتند

 
نسلی از مبارزان را که . د آوردهای این رفقا، نسلی را در جامعه بوجو به واقع جانفشانی

به نظر من . هیچ دیکتاتوری و هیچ سرکوبگری نتوانسته این نسل را کامال نابود کند
هائی که با خون  این رفقا بدست آمده در شرایط کنونی  ها و سنت پاسداری از این ارزش

 .و به ویژه در شرایط کنونی یک وظیفه مبارزاتی است
 
کنیم  ها صحبت می وقتیکه ما از این سنت! ها بپردازم از این سنتجازه دهید که به برخی ا

 ها را مد نظر داریم؟ های فدائی بطور طبیعی باید دید مشخصا کدام سنت
 

سنت مبارزه علیه امپریالیسم؛ مبارزه قاطع با امپریالیسم به مثابه مرحله انحصاری 
داری جهانی، نه تنها در ایران بلکه در کل جهان؛ و نه تنها دشمن کارگران و  سرمایه

 .زحمتکشان ایران بلکه دشمن کارگران و زحمتکشان سراسر جهان
داری در این  سنت تقابل قاطعانه با دیکتاتوری به مثابه روش اعمال حاکمیت سرمایه

های عقیدتی تزئین  ه  لفافهکند که این دیکتاتوری خودش را با چ حال فرق نمی. کشورها
 .بکند و یا با چه لفافه عقیدتی خودش را عرضه بکند

 
یعنی اعتقاد به . ها دانستن و در این مسیر گام برداشتن سنت انقالب را راه رهائی توده

و امکان اجتماعی موجود امکان رهائی  این واقعیت که بدون تغییر بنیادی نظم اقتصادی
های جزئی آزادی  سنت تاکید بر این واقعیت که با رفرم. آید یرسیدن به آزادی بدست نم

هائی که در  های ستمدیده، توده و دمکراسی میسر نیست؛ یعنی پذیرش تجربه خود توده
های جزئی  شان بوسیله رفرم بینند که مطالبات اساسی جریان زندگی خودشان به عینه می

شود،  کنند مهیا نمی به آن مشغول می و آنجا، آنها را های دولتی در اینجا که دستگاه
ها و  تاکید بر این امر که در حالیکه باید برای کوچکترین خواست. شود متحقق نمی

ها و نهرهای مبارزاتی و  مطالبات مردم مبارزه کرد باید تالش کرد که همه انرژی
 .ای را به یک مسیر یعنی مسیر سرنگونی نظام حاکم کانالیزه کرد اعتراضات توده

 
مبارزه های مختلف در ایران و تساوی کامل آنها و ضرورت  سنت اذعان به وجود ملیت

ها به خاطر مهیا  ها؛ با تاکید بر حق جدائی تک تک ملت برای حق تعیین سرنوشت ملت
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 کردن کشور و مخالفت "بالکانیزه"مخالفت قاطع با . شان کردن شرایط وحدت داوطلبانه
 .یگر ارجحیت داشته باشدقاطع با اینکه ملتی بر ملت د

 
شمارم  هائی را که برمی توجه کنید که سنت

هائی است که تک تک رفقای فدائی از  سنت
 .رستاخیز سیاهکل تا کنون برایش مبارزه کردند

 
سنت برافراشتن پرچم تساوی کامل حقوق زن و 

های زن  ترین کمونیست پرچمی که برجسته. مرد
ها، شیرین معاضدها،  ایران، مهرنوش ابراهیمی

ها،  ها، مادر غرویآقا ها، نسترن آل غزال آیتی
پرچمی که . ها برایش مبارزه کردند مادر شایگان

ای  بر روی آن نوشته شده که هیچ جنبش توده
ها در  تواند وجود داشته باشد مگر آنکه زن نمی

پرچمی که با خون . آن شرکت فعال داشته باشند
بر آن نوشته های زن ما  سرخ تمام کمونیست

شده که برای اینکه به تساوی کامل حقوق زن و 
 بیندیشیم و برعلیه مرد برسیم باید به انقالب

و باید . داری حاکم بپا خیزیم سیستم سرمایه
بکوشیم و اجازه ندهیم که انرژی مبارزاتی زنان 

 جز در مسیر سرنگونی مبارز ما در مسیرهائی
 .داجتماعی حاکم به هرز رو نظم اقتصادی

 
 خود را با طبقه کارگر تعریف کردن، خود سنتِ

را به قول رفیق عزیزمان پویان جزء بالفعل آن 
کل بالقوه دانستن و اعتقاد به این واقعیت که 
بدون اعمال رهبری طبقه کارگر هیچ امکانی برای 

و بنابراین تالش برای . آزادی وجود ندارد
 متشکل کردن کارگران، تالش برای مهیا کردن
شرایطی که طبقه کارگر بتواند رهبری خودش را 

 .در انقالب اعمال کند
 

 مهرنوش ابراهیمی

 غزال آیتی

 
 

 آقا نسترن آل
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های مبارزاتی، سنت باور به ضرورت وحدت همه  ه ضرورت اتحاد عملسنت باور ب
نیروهای انقالبی ایران حول گسترش امر انقالب و تالش جهت تجمع همه انقالبیون زیر 

تالش . وه خود و دسته خود دانستنپرچم انقالب و منافع جنبش را فراتر از منافع گر
 که ارزه با هر تفکر و فکر و عملیهای مبارزاتی و مب برای شکل دادن به اتحاد عمل

 .بخواهد زیر پوشش وحدت،  بذر نفاق و تفرقه بکارد
 

هاست که چریکهای فدائی خلق دست اتحاد بسوی همه نیروهای  در راستای همین سنت
و حاضر به همکاری با هر نیروئی هستند که برعلیه کنند  انقالبی و مبارز دراز می

به خصوص در . دارد سالمی در جهت انقالب گام برمیامپریالیسم و برعلیه جمهوری ا
ها با وقاحت و بیشرمی برعلیه مردم ما توطئه  شرایط حساس کنونی که امپریالیست

شان در اش در چارچوب تالش برای حفظ سرکردگی خود کنند و بوش و دارودسته می
کوشند تا تمام جهان را و از جمله خاورمیانه را در جهت منافع خودشان شکل  جهان می

گویند و در   سخن می"طرح خاورمیانه بزرگ"ن و پایا و در این راستا از جنگ بی. دهند
و ما حال با . هائی آفریدند که بر هیچ کدام از ما پوشیده نیست عراق و افغانستان جنایت

متاسفانه در چنین شرایط سختی . چارچوب مرزهای ایران مواجه هستیمهمان خطر در 
بینیم که جنایتکاران حاکم  کند به عینه می  چنین خطرهای بزرگی تهدید میکه مردم ما را

طلبی امپریالیستی  کنند که منافع و مصالح توسعه بر کشور درست در خطی حرکت می
نژاد نگاه کنید و ببینید که چگونه  های احمدیبه برخوردها، رفتارها و شعار. کند ایجاب می

شده کامال  کند و غالب مطالب گفته جریان دارد متحد میاین برخوردها کل غرب را در این 
 .طلبد ها می یعنی همان چیزی است که مصالح امپریالیست. در این خط است

 
که کنم و امیدوارم  چون فرصت کم است این بحث را به فرصت دیگری موکول می

ولی دست تک تک رفقا، تک تک عزیزانی که در اینجا حضور دارند . تان نکرده باشم خسته
خواهم  حال اجازه می. فشارم را در مبارزه برعلیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی می

 .ای اشاره کنم که به نظر خودم نکته با اهمیتی است که در پایان این صحبت به نکته
 

شویم تا یاد یاران را گرامی بداریم، یاد  در این مراسم جمع میبطور طبیعی وقتیکه ما 
 که در همه شهدای فدائی را، و از مبارزات رفیق مادر شایگان تجلیل کنیم طبیعی است

هائی که برایش جنگیدند و برایش مبارزه کردند  ها و سنت چنین مراسمی باید بر ارزش
ها اشاره کردم و   به برخی از این سنتبه همین دلیل هم در صحبت امشب من. تاکید کنیم

های فدائی خلق را مورد اشاره قرار ی چریکهای فکر های فکری و بنیان برخی از ارزش
ها، آیا تاکید بر  رح بشود که آیا تاکید بر این سنتحال ممکن است که این سوال مط. دادم



!یاد یاران یاد باد  60 

ها  یکه ما بر این سنت؟ آیا وقتهوم است که ما جریانی سنتی هستیمها، به این مف این ارزش
 "گذشته"ایم که در   تبدیل شدههائی"سنتی"کنیم به این مفهوم است که ما به  تاکید می
 که حاضر نیستند تحوالت روزمره را ببینند، واقعیات "گذشته پرستانی"کنند؟  زندگی می

و ها  عینی را درک کنند و به نیازهای زمان پاسخ دهند؟ آیا ما با تاکید بر این ارزش
 کنیم؟ ها آینده را فدای گذشته نمی سنت

 
چرا که تنها نگاهی به . امیدوارم که پاسخ تک تک شما همچون من به این سوال منفی باشد

تاریخ مبارزاتی چریکهای فدائی خلق از بعد از قیام بهمن به این سو بر این واقعیت گواهی 
دهند،  شند و چنین اشاعه میاندی دهد که برعکس این تفکر، برعکس کسانی که چنین می می

. اند ترین برخوردها را داشته های فدائی خلق در بر خورد با واقعیات عینی، زندهچریک
. ها انطباق داشته است مواضعی گرفتند که با واقعیت. اند ترین برخوردها را داشته واقعی

. پرستی ما نیست تهها دلیل بر گذش ها، تاکید ما بر این آرمان بنابراین تاکید ما بر این سنت
کوشیم تا به این ترتیب آینده را بر بنیان  کنیم اتفاقا ما می ما آینده را فدای گذشته نمی

اگر جنبشی، اگر مردمی، . اش است گذشته بسازیم؛ همانطور که شایستهدستاوردهای 
بندی کنند و آنها را برای آینده  ردهای مبارزاتی گذشته خودشان جمعنتوانند ازدستاو

هائی که باید  های واقعی و جدی برای فتح قله توانند گام ار بگیرند به نظر من اصال نمیبک
مونیست  سال پیش با انتشار مانیفست ک158 از ها کمونیست. در آینده فتح بشود بردارند
شود آینده را بدون استفاده  اند که نمی اند و گفته اند، فریاد زده تاکنون همواره تاکید کرده

به همین . وردهای گذشته، بدون در نظر گرفتن تجربیات گذشته بنیان گذاشتاز دستا
ها و  باید ارزش. زاتی گذشته تاکید کرددلیل هم است که باید بر دستاوردهای مبار

 .گان ما شکل گرفته، پاس داشت هائی را که در بستر مبارزات گذشته سنت
 

یره انقالبی جنبش انقالبی مردم ترین ذخ ها بزرگ ها و این سنت به باور ما این ارزش
و اتفاقا این ذخیره بزرگ انقالبی آن الگوئی است برای جوانان، جوانانی که در . ماست

اشکال مختلف برعلیه آن مبارزه اند و به  ی استبداد حاکم را به مصاف طلبدهشرایط کنون
ن بهترین الگوی کارا  چنین مبارزانی اتفاقا نسل آفتابکنند؛ برای چنین جوانانی برای می

ترین  اند بزرگ مبارزاتی است و این ذخیره انقالبی و این تجربه انقالبی که آنها بجا گذاشته
های  توانند بر مبنای آن و با تکیه به آن راه پیشروی دستاوردی است که جوانان ما می

تند و همانطور که گفتم ممکن است که فکر شود که آن رفقا االن نیس. آینده را هموار کنند
هایشان کردند، یا گفته شود که آنها با اجرای  خونشان را به هر حال فدای آرمان

شان صحنه را خالی کردند یا از صحنه خارج شدند یا از صحنه کنار گذاشته  وظیفه
 های آنها را فریاد  ها بجا گذاشتند هر روز صحت آرمانشدند، اما آن دستاوردهائی که آن
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پورها،  های حسن ها، آرمان ائیهای صف زند؛ آرمان می
ها و همه  ها و سپهری ها، کریمی ها، کتیرائی ها، شایگان مفتاحی

. آنهائی که در راه اعتالی جنبش انقالبی مردم جان باختند
امیدوارم که تک تک ما در تالشی که بر مبنای دستاوردها و 

ریزی بهتر آینده  گان برای پی با تکیه بر تجربیات گذشته
در این راه دست تک تک .  کنیمءست، نقشی انقالبی ایفاجاری ا

 .کنم فشارم و برایتان آرزوی موفقیت و پیروزی می شما را می
 

اجازه بدهید که در آخر این صحبت یک بار دیگر از 
فقائی حضورتان در این جلسه تشکر کنم و به خصوص از ر

ان هایشان را باز کردند و مهمان که در شهر هانوفر درب خانه
این مراسم را جای دادند و از هیچ کمکی دریغ نکردند، 

 !شاد و پیروز باشید. سپاسگزاری کنم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ریمیحسین ک

 ناصر کریمی

 همایون کتیرائی

فرهاد سپهری

ایرج سپهری

فرخ سپهری

سیروس سپهری
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در این شکی نیست که صفحات پرافتخار تاریخ مبارزاتی سازمان چریکهای فدایی خلق 
ایران، بعنوان ضرورتی که از دل تاریخ روئید و در اعماق قلب توده های زحمتکش و 

بارزی سرخ فام مبارز رسوخ کرد، با خون پاک صدها تن از زنان و مردان کمونیست و م
را در دست گشته، که در زمستانی سخت و سیاه، پرچم ظفرنمون انقالب و مبارزه 

 توده ها و فرا رسیدن بهار و صبح پیروزی، شب های سیاه را گرفتند، و با ایمان به
درنوردیدند و هر یک در آوردگاه نهایی بی هیچ دریغی و تردیدی خون خود را وثیقه 

در میان خیل این شیر زنان و کوه مردان، اما، بی تردید . کردندتحقق آزادی و برابری 
هستند عزیزانی که  جایگاه ویژه ای در این تاریخ، در این سازمان و در قلب تمامی مردم 

 .شریف، آزاده و مبارز ما دارند
 
کودکانی که در قلب ! "بزرگ"همان کوچک مردان ! از ارژنگ و ناصر سخن می گوییم! بله

 می نامیدند، اما در "جوانه" و "دانه"آنان را . آتش آرزوهای بزرگ نهفته بودکوچکشان 
!  نهفته بود"جنگلی" می زیست و در فروغ چشمشان "سرو تنومندی"بطن هر یک از آنها 

و تپش !  که نگاه روشن و آبی شان آکنده از زیبایی عشق به خلق بود"گوزنهای جوانی"
تند می تپید چرا که عطش عشق به زندگی از آن سر پر حرارت قلب هاشان که چه تند و 

 . برمی کشید
 

خنده های کودکانه ! به بی ریایی و پاکی عشق به خلق. دانه و جوانه بی ریا و پاک بودند
 !  شان بشارت دهنده دنیای زیبای آینده بود

 
جامعه کننده ای که  های خفه نهاالنی بودند که به رغم تمامی محرومیت ارژنگ و ناصر، نو

. کثیف طبقاتی بر آنها تحمیل کرده بود زیر سایه مادر مبارز خود شکفتند و رشد کردند
آنها برآمده از آتش . آنان بسیار زود به جریان مبارزه نوین جاری در جامعه پیوستند

مقاومت و جریان بالنده ای بودند که در آن سالهای سیاه از اعماق جامعه تحت سلطه، و 
در واکنش به این موج .  نفرت توده ها به دشمن غدار شعله برمی کشیداز گرداب خشم و

نوین، جامعه، دیگر همانند قبل خمود و بی جوش و تاب نبود، بلکه منبعی بود که به این 
تحت تاثیر چنین . مبارزه نیرو می داد و آن را بطور معنوی و مادی تقویت می کرد

در چنین شرایطی بود که . ارزه درمی آمیختندواقعیتی، به تدریج توده ها نیز با این مب
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دانه و جوانه به همراه رفیق مادر در مسیر فوق سرانجام به سازمان عشق و زندگی 
داشتنی، بلکه قاصدان کوچک فصل  آنان دیگر نه کودکانی معمولی و دوست. پیوستند

 !آوران بهار و منادیان صبح روشن انقالب بودند شکفتن، پیام
 

رگ و زندگی ای که با بیرحمی تمام از سوی دشمن بر مردم تحمیل گشته در مبارزه م
آنان پا به پای . بود، تپش های نبض دانه وجوانه در عطش انقالب ترانه می سرود

بزرگترها در کارها شرکت می کردند، ورزش می کردند، می آموختند، با کمک بزرگترها 
هایشان اعجاب  دادند و با شیرین کاریها و آگاهی خود را رشد می  می خواندند، قابلیت

 .بقیه را برمی انگیختند و لبخند بر لبان رفقای بزرگتر می آوردند
 

های کوچکشان، حمایتی بزرگ برای رفقایشان بود و  در این مبارزه مرگ و زندگی، دست
آنان را بیاد می آوریم زمانی که دشمن را . وجودشان منبع اطمینان بخش برای مبارزین

، "مورد مشکوکی"ریفتند، و مأمورین کثیف امنیتی را نسبت به عدم وجود هرگونه می ف
آنان را می بینیم که همچون پرندگان کوچک با گشودن پرهای .  می ساختند"مطمئن"

ظریفشان چتری از حمایت و پوشش را بر فعالیتهای مخفی مبارزاتی رفقای بزرگتر 
 .گستراندند می

 
هنگامی که با اسارت و به بند کشیده شدن مادر توسط دشمن، آنان را به یاد می آوریم 

 . به رغم سن و سال کم، مشکالت معنوی و غم دوری از او را نیز متحمل شدند
 

 مرگ را بر آلود و باالخره آنان را به یاد می آوریم هنگامی که دژخیم پنجه های خون
و بی هیچ دغدغه ای باران گلوله های خشم و نفرت خویش را بر . گلوی لطیف آنان فشرد

آالیش کودکی در آن  راستی دانه و جوانه در دنیای پاک و بی. پیکر کوچکشان شلیک کرد
  به چه می اندیشیدند؟ آیا هیچ تصوری از هیوالی مرگ داشتند؟لحظات سخت

 
 دانه و جوانه را همچون هزاران نهال سبز دیگر در دشت سر انجام داس مرگ دژخیم،

. پهناور شکفتن و زندگی، بیرحمانه درو کرد به امید آن که رویش و هستی را نابود کند
 همچون زندگی کوتاهشان به منبعی از عشق و الهام برای "جوانه" و "دانه"اما مرگ 

ها و  رایط وحشیگری امپریالیستتداوم مبارزه بزرگترها و نه تنها بزرگترها، بلکه در ش
 .رژیم وابسته اش نسلی از کودکان و نوجوانان تبدیل گشت
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 "ازلی"قیام پرشکوه بهمن، در میان استیصال دشمنی که حاکمیت سیاه خود را 
. ی جدید را به عرصه مبارزه وارد کرد"ها جوانه" و "دانه ها"پنداشت، نسلی از  می

 سینه به سینه نقل شد و در "ماهی سیاه کوچولو"داستان شجاعت ها و رشادت های 
های سکون می زیستند،  میان صدها و هزاران ماهی سیاه کوچولوی دیگر که در تاالب

.  روانه راه های پر خطر ساخت"دریا"ولوله به راه انداخت و آنها را در جستجوی 
 الهام از اصفت، در آوردگاه نبرد، ب های ما در مبارزه ای خونین با دشمن دون خلق

های الیتناهی و بارور   دیگر را در دشت"جوانه" و "دانه"ها، هزاران  ناصرها و ارژنگ
 نسل جدیدی از "ها جوانه" و "ها دانه"خیلی زود از آن . مبارزه و پیکار می کاشتند

های  های سبز و غنچه هایی که با وزش هر باد، با برگ نهال. های جوان روئیدن گرفت نهال
 13 "خویش، آوازهای رزم و فتح را در سراسر کویر تشنه طنین افکندند و گون  سرخ
اکنون مردم بپاخاسته از شمال تا جنوب، . را آفریدند) آموزان روز خیزش دانش ("ها آبان

در مدرسه، در کوچه و خیابان، در کارخانه و مزرعه، در شهر  و روستا شاهد شکفتن 
کودکان و . دم در راه ارژنگ و ناصر می گذاردند بودند که ق"جوانه" و "دانه"هزاران 

نوجوانان مبارزی که به انقالب می پیوستند، در کردستان سالح بدست می گرفتند و 
پا به پای پدران و مادرانشان، ... همانند هزاران کودک مبارز دیگر در ویتنام و فلسطین و

ن به جامعه ای واقعا آزاد خواهران و برادرانشان، سهمی پرارزش را در پیکار برای رسید
 .و انسانی ایفا می کردند

 
امین سالگرد فقدان عزیزانمان، ارژنگ و ناصر، وقتی که بار دیگر در  و امروز در سی

شویم،  ریا و روشنشان خیره می های بی تصاویر ساده و دوست داشتنی آنها، و در چشم
جوان و شاداب هر یک از آنان، در تصاویر . نمی توانیم تنها با یک نگاه از آن گذر کنیم

نقش ماهی سیاه کوچکی نهفته است که برای رسیدن به دریاهای بیکران، به آبی آزادی، 
هراس از مرغان  خود را به امواج سهمگین سپرده است، با خنجری در دست و بی

 ... ماهیخوار
 

روشن است که از خورشید سوزان در برق چشمان آنها، این آتش سرکش فردایی 
 مطبوع خود را به ما می دهد و ما این ی کوچکشان شعله برمی کشد و گرمایها لبق

بخش جان شوریده آنان را با تمام وجود در برمی کشیم، در مسیر پر پیچ و  حرارت روح
خم نبرد هر جا که باشیم، آنان در وجود ما هستند، آنان پاره ای از تن زخم خورده 

آنان سمبل های مبارزات سترگ مردم . ز ما هستندمردم زحمتکش، پاک، و شریف و مبار
 ...و افتخار تمامی ما هستند

 !یادشان گرامی باد



 
 
 
 
 
 
 
 

  اعالمیهاعالمیه
  ""پیروز باد جنبش ظفرنمون مسلحانه ایرانپیروز باد جنبش ظفرنمون مسلحانه ایران""

 
ریزی شده دشمن به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران با شکست مواجه  حمالت برنامه

دو قبضه .  نفر از آنها مجروح شدند100 نفر از افراد دشمن کشته، و بیش از 70 .شد
 نبردهای تدافعی بدست مسلسل و سالح کمری ساخت امریکا و اسرائیل در جریان

ای از مردم   تن از چریکهای فدائی خلق ایران به شهادت رسیدند و عده14. چریکها افتاد
جعل اسناد، و . رویه و پرتاب نارنجک مأموران پلیس شهید شدند عادی بر اثر شلیک بی

 .قلب حقایق کارشناسان سازمان امنیت با رسوائی روبرو شد
 

ریزی شده   اردیبهشت ماه سال جاری دشمن حمالت برنامه28 الی 26در فاصله روزهای 
خود را برعلیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران آغاز کرد و این حمالت بدنبال کنترل 
شبکه تلفنی قسمتی از سازمان ما و کشف محل چند پایگاه اصلی و پشت جبهه چریکی 

 .آغاز گردید
 

های ما   و اطالعات بیشتری از پایگاهدهای خود ادامه ده دشمن قصد داشت به ردگیری
بدست آورد، ولیکن هوشیاری رفقا دشمن را وادار به حمله زودرس کرد و از طرف دیگر 

مورد محاصره و حمله دشمن قرار گرفته  قاطعیت و رزمندگی رفقائی که پایگاهایشان
 .بود، دشمن را در اجرای برنامه وسیع و سنگین خود با شکست کامل مواجه ساخت

های  ولیکن با اسناد سوخته و سالح. دشمن قصد داشت به انبارها و اسناد ما دست یابد
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به همین لحاظ نیز دست به جعل اسناد زد و عکس چند . از دور خارج شده مواجه گردید
ها  های مختلف از زوایای گوناگون بعنوان وسایل تازه در روزنامه سالح را در روزنامه

در . نو آغاز شد شمن بدنبال محاصره بسیار شدید پایگاه تهرانحمالت د. به چاپ رسانید
رفت تنی چند از رفقا  های پشت جبهه سازمان بشمار می نو که یکی از پایگاه پایگاه تهران

 ساله و ارژنگ شایگان شام 11از جمله دو رفیق خردسال، ناصر شایگان شام اسبی 
در هنگام حمله . دی اشتغال داشتندکردند و به کارهای تولی  ساله، زندگی می13اسبی 

به همین لحاظ نیز امکان برخورد نظامی با دشمن . دشمن، فقط نیمی از رفقا مسلح بودند
های  با این همه، رفقا اسناد موجود در پایگاه را به آتش کشیدند و با سالح. زیاد نبود

آغاز موجود از دو جناح حمالت خود را برای شکستن خطوط فشرده محاصره دشمن 
های یوزی اسرائیلی و   مأمور ویژه مسلح به مسلسل500دشمن که با قریب . کردند

های آمریکائی پایگاه را محاصره کرده بود پایگاه را شدیدا زیر آتش گرفته و  نارنجک
در چنین شرایطی، تعدادی از رفقا از پایگاه خارج . کرد ای حمالت خود را قطع نمی لحظه

کوچه راه خود را پاک کرده و پس از  به خانه و کوچه به د خانهشده و در جریان یک نبر
 مأمور دشمن و مجروح ساختن تعدادی از آنان حلقه محاصره را در 20کشتن بیش از 

از آن . متری نارمک شکسته، و از محاصره خارج شدند نزدیکی مسیر شرقی خیابان سی
امانت گرفتن یک اتومبیل پیکان پس، مأموران دشمن جرأت پیگرد به خود نداده و رفقا با 

های میدان  رفقا پس از نیم ساعت در نزدیکی. از یک مدیر مدرسه از منطقه خارج شدند
 مواجه فردادمحسنی با ایست اتومبیل گشتی پلیس به فرماندهی سرهنگ شهربانی 

ک شوند و بالفاصله قبل از آنکه افراد مسلح گشتی بتوانند تکانی به خود بدهند با شلی می
دهند و خود را به یک پایگاه دیگر  کشند و به راه خود ادامه می مسلسل تمامی آنها را می

 .رسانند می
 

نو، پایگاه پشت جبهه دیگری واقع در  صبح روز یکشنبه مقارن محاصره پایگاه تهران
نو بوده است محاصره شده و به علت کمبود  کوی کن که در ارتباط تلفنی با پایگاه تهران

مسئولیت . کنند  جنگی اکثر رفقا شهید شده و امکان خروج از محاصره را پیدا نمیوسایل
 ساله 55رفیق غروی که زنی . این پایگاه با رفیق شهید چریک فدائی خلق عزت غروی بود

او در .  شهرت داشت، فقط مسلح به یک نارنجک بود"رفیق مادر"بود و در سازمان ما به 
کند و پس از از پای   نارنجک به سمت آنها حمله میهنگام مواجه شدن با دشمن با

. رسد های افراد دشمن به شهادت می انداختن تنی چند از افراد دشمن، با شلیک مسلسل
ساز و دو قبضه سالح به  های دست اند با نارنجک ای نداشته سایر رفقا نیز که اکثرا وسیله

أموران در صحنه نبرد جان خود ای از م دشمن حمله کرده و پس از از پای درآوردن عده
 .کنند را در پیشگاه انقالب خلق فدا می
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 اردیبهشت نفرات تازه نفس دشمن که 26ها، بعد از ظهر روز یکشنبه  بدنبال این درگیری
های شارق  زی حد فاصل خیاباناند پایگاه دیگری را در کوچه نیا شده  نفر می500نزدیک 

دهند و بدون هیچ اخطار قبلی پایگاه را با پرتاب  و قاسم آباد تحت محاصره قرار می
رفقای موجود در این پایگاه که چهار . دهند نارنجک و شلیک مسلسل مورد حمله قرار می

پس از به اند بالفاصله طرح دفاعی پایگاه را اجرا کرده و  بوده) دو دختر و دو پسر(رفیق 
یکی از رفقا (آتش کشیدن اسناد موجود در پایگاه با دو قبضه مسلسل و یک سالح کمری 

زدن مأموران دشمن، خط اول  به دشمن حمله کرده و پس از عقب) غیرمسلح بوده است
کنند ولی با خطوط دیگری از  محاصره را شکسته و به سمت شمال شرقی پیشروی می

ا در این شرایط با همکاری صمیمانه مردم زحمتکش و رفق. شوند مأموران مواجه می
گذارند و در  کوچه خطوط محاصره را پشت سر می به خانه و کوچه به راهنمائی آنها خانه

. گشایند شوند که آنها را عقب رانده و راه خود را می چند نقطه نیز با مأموران درگیر می
 با یکی از مأموران ویژه "ر حسینیکوچه امی"های شمالی پایگاه  در یکی از آخرین کوچه

شوند که او را از پای درآورده و پس از تصاحب  گارد شهربانی از نزدیک مواجه می
. کنند سالح امریکائی این مأمور ویژه به سمت تقاطع امیر حسینی با شارق پیشروی می
ی در در این تقاطع با حمله مأموران در آخرین خط محاصره آنها را وادار به عقب نشین

در همین حال، سه تن از . گشایند کنند و راه خود را می های غربی شارق می جهت کوچه
شوند که قدرت مقابله را از دست داده و  افراد ویژه گارد شهربانی با رفقای ما مواجه می

رفقا که با مأموران جزء دشمن خصومت . خواهند که آنها را نکشند با تضرع از رفقا می
های  دوان خود را در پیچ کوچه دهند و این سه تن دوان د، به آنها امان میان خاصی نداشته

شوند که در  از آن پس، رفقا وارد صفوف مردم می. کنند غربی شارق از دید پنهان می
هایشان  در این حال، رفقا سالح. اند خارج از خط محاصره شاهد نبرد رزمندگان خود بوده

 به سمت "!مرگ بر دشمنان مردم"، "!مرگ بر شاه"را بر سر دست گرفتند و با فریاد 
طلبی  کنند و فریاد رزمندگی و حق میدان صابر و از آنجا به سمت نظام آباد حرکت می

 متری شمالی میدان صابر، رفقا با یک اتومبیل 40در . رسانند خود را به گوش مردم می
بینند به   آماده مقابله میشوند و چون آنها را پیکان مملو از مأموران شهربانی مواجه می

آورند و پس از مصادره  آنها یورش  برده و با شلیک مسلسل تمامی آنها را از پای درمی
یک قبضه مسلسل یوزی ساخت اسرائیل به پیشروی خود به سمت نظام آباد ادامه 

 پلیس مسلح راه را بر 5در تقاطع شارق نظام آباد گشتی دیگری به سرنشینی . دهند می
دهند و تنها با شلیک یک  نشینی به پیشروی خود ادامه می رفقا بدون عقب. بندند میرفقا 

دهند بطوریکه مأموران اتومبیل پلیس را بطور آماده و  رگبار کوتاه مأموران را فراری می
پس از آن، رفقا اتومبیل نمره سبز پلیس را که آرم شهربانی . دهند روشن تحویل رفقا می
وده است در مقابل دیدگان صدها نفر از مردم زحمتکش و در میان بر بدنه آن منقوش ب
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های  کنند و همگی بسالمت از منطقه خارج شده و خود را به پایگاه شادی آنها تصاحب می
 .رسانند دیگر می

 
 اردیبهشت ماه چند پایگاه شهرستانی که در 28بدنبال این حوادث در بامداد سه شنبه 

اند و از این طریق دشمن به محل آنها پی  های مکشوفه تهران بوده ارتباط تلفنی با پایگاه
اند با  ها که عمدتا پایگاه نفوذی بوده این پایگاه. گیرند برده بود، مورد محاصره قرار می

با این همه، رفقای فدائی ما با . اند ساز مجهز بوده های دست وسائل دفاعی اندک و نارنجک
کنند و علیرغم اخطارهای دشمن که خود را تسلیم  زه میماندی با دشمن مبار دالوری بی

ها در  های نبرد شهرستان تصاویری که از صحنه. دهند کنند همچنان به نبرد ادامه می
امان و تا پای جان رفقای  صفحات جراید رژیم به چاپ رسیده همگی گویای مبارزه بی

کشند   و مدارک را به آتش میها تمام اسناد ها رفقای درون پایگاه در این درگیری. ماست
ای از رفقا  ها عده در این درگیری. دهند و پس از آن تا آخرین فشنگ به نبرد ادامه می

طبق . روند ها می بسالمت خود را از خطوط محاصره دشمن خارج کرده و به سایر پایگاه
ی به ها تلفات شدید گزارشات داخلی دستگاه شهربانی و سازمان امنیت، در این درگیری

رویه و وحشیانه مأموران  های بی ضمنا بر اثر تیراندازی. مأموران دشمن وارد شده است
خودباخته دشمن، تعدادی از مردم شریف مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شهادت 

آوریم چرا که آنها نیز  ما تمامی این افراد را جزء شهدای خلق به حساب می. رسند می
های امریکائی شکافته شده است و قربانیان  های اسرائیلی و نارنجک هایشان با گلوله سینه

 .جنایات دولت شاه هستند
بر طبق گزارشات درونی دستگاه پلیس که بدست ما افتاده است تلفات دشمن عبارت 

 :بوده است از
 . نفر10 افسران پلیس، گارد و سازمان امنیت -1
 .  نفر30داران پلیس و گارد شهربانی   درجه-2
 . نفر30 سربازان ویژه گارد شهربانی -3
 

در این گزارشات تعداد مجروحین دشمن ذکر نشده است ولی با توجه به تعداد 
این تلفات شدید روحیه . اند رود مجروحین بمراتب بیشتر بوده شدگان تصور می کشته

افراد دشمن را بشدت پائین آورده است و به همین منظور شخص شاه مجبور شده است 
شدگان مزدور بدهد و همچنین آنها را  های کشته بلغ گزافی بعنوان پول خون به خانوادهم

 . و دلجوئی قرار دهد تا بلکه روحیه خراب مأموران تا حدی اعاده شوداستمالتمورد 
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بدنبال این جریانات، کارشناسان سازمان امنیت برای سرپوش گذاشتن بر شکست برنامه 
ن به منظور تحریف حقایق، چند نامه جعلی را در جراید عریض و طویل رژیم و همچنی

اند و به اصطالح پرده از اسرار ما  عصر تهران به نام اسناد سازمان ما به چاپ رسانده
شان با  کردند امسال که روابط اینها که تا پارسال ما را به عراق وابسته می. اند برداشته

کوشند با جعل سند و  کنند و می ی میعراق خوب شده ما را وابسته به جای دیگر معرف
البته آنهائی که تا حدی به کار سیاسی و رموز . بافی افکار عمومی را فریب دهند دروغ

ولی . شوند ها را در نگاه اول متوجه می روابط تشکیالتی آگاهند، جعلی بودن این نامه
سازمان کارشناسان ! تر شدن بیشتر موضوع، ما فقط به یک خطای کوچک برای روشن

کارشناسان . کنیم امنیت که مشت آنها را باز کرده و رسوایشان ساخته است، اشاره می
ها بیشترین تالش خود را بکار  امنیتی و تبلیغاتی دولت فاسد شاه، در جعل این نامه

ولی آنها که . تنظیم کنند تا مورد قبول مردم واقع شود! تر اند تا آنها را هرچه واقعی برده
چرا که در . اند اند، در این کار خود موفق نبوده ها بیگانه  و فرهنگ ما کمونیستبا ادبیات

کسانی که با فرهنگ ما . اند  را بکار برده"دوست شهید نوروزی"یکجای نامه عبارت 
دانند که ما یاران خود را همیشه و بطور  های ایران آشنائی دارند بخوبی می کمونیست

 مورد خطاب "دوست"کنیم و هرگز رفقایمان را با واژه   خطاب می"رفیق"مطلق با واژه 
کنندگان نامه جعلی که فرق میان این دو را  ولی مأموران تبلیغاتی و تنظی. دهیم قرار نمی

از طرف دیگر این . اند شده و خود را رسوا ساخته! دانند دچار اشتباهی کوچک نمی
؟ چریکها سخن !دهنده ترافات تکاناع ها از روزنامهخودباختگان مزدور با تیتر درشت در 

محتوی که دروغ بودنشان بر  گویند ولی هنگام ارائه سند و مدرک به جعلیات بی می
آنها به این . کنند آورند و بیش از پیش خود را رسوا می همگان واضع است روی می

ده رسانند بلکه حقانیت ما را و حقانیت راه ما را به ع طریق نه تنها به ما زیانی نمی
 .کنند بیشتری از مردم ایران ثابت می

 
در مورد ارتباط سازمان ما با انقالبیون سراسر جهان نیز باید بگوئیم که حقیقتی مسلم 
است و سازمان ما هم اکنون در پیشاپیش جنبش نوین خلق ایران مورد احترام و تائید 

نمونه کوچک آن . های آزادیبخش در منطقه خاورمیانه و سراسر جهان قرار دارد جنبش
بخش منطقه خاورمیانه است که هر سال به  های آزادی های تهنیت سازمان نیز پیام
 بهمن سالگرد رستاخیز سیاهکل، نقطه آغاز جنبش نوین خلق ایران، به دفتر 19مناسبت 

اساسا ارتباط و همبستگی ما با نیروهای انقالبی منطقه . شود سازمان ما ارسال می
های انقالبی منطقه به سازمان ما همه  های سازمان هان نبوده و پیامخاورمیانه امری پن

ما صریحا اعالم . یابد  ارگان سیاسی سازمان ما انتشار می"نبرد خلق"ساله در نشریه 
کنیم که با همه نیروهای واقعا مبارز و انقالبی در سراسر جهان و بخصوص در  می
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کنیم و از هیچ نوع کمکی به این نیروها  منطقه خاورمیانه احساس نزدیکی و همبستگی می
گردان نیستیم و همچنین آماده پذیرش هر نوع کمکی از طرف نیروهای انقالبی  روی

شهادت رزمندگان سازمان ما در جبهه نبرد فلسطین و ظفار . جهان و خاورمیانه هستیم
ما معتقدیم، در شرایطی که . گویای این همبستگی بسیار نزدیک و صمیمانه است

های تحت ستم توطئه  امپریالیسم و ارتجاع جهانی بطور فشرده و یکپارچه برعلیه خلق
کند نیروهای انقالبی همه کشورها وظیفه دارند که صفوف خود را متقابال فشرده  می

سازند و به یاری یکدیگر غول امپریالیزم و ارتجاع جهانی را به ورطه هالکت و نابودی 
 .بکشانند

 
 متحد کردن و سازمان دادن کارگران و برایدائی خلق ایران که سازمان چریکهای ف

 و همچنین با "مبارزه مسلحانه ایران"زحمتکشان ایران، و بر اساس تئوری ظفرنمون 
کند، به یاری نیروهای پیشرو   لنینیسم مبارزه می-تکیه بر تئوری جهانشمول مارکسیسم

ی انقالبی جهان همچنان به مبارزه انقالبی خلق ایران، و با همبستگی با تمام نیروها
 .امان خود تا پیروزی نهائی ادامه خواهد داد بی
 

 "جاویدان باد خاطره شهدای خلق ایران"
 "برقرار باد اتحاد کارگران و زحمتکشان ایران"
 "پیروز باد اهداف جنبش مسلحانه خلق ایران"
 "برقرار باد اتحاد نیروهای انقالبی خاورمیانه"

 "و دولت مزدورش که دشمن کارگران و زحمتکشان ایران هستندمرگ بر شاه "
 "ای کردن جنبش مسلحانه ایران پیش بسوی توده"

 
 "با ایمان به پیروزی راهمان"

 سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

  خورشیدی1355دوم خرداد 

 
 
 

 1355 خرداد 7 نبرد خلق شماره :به نقل از



 
نامه ارژنگ شایگان نامه ارژنگ شایگان 

  به رفیق مادربه رفیق مادر
 
 

 وقتی من از تو ،سالم رفیق مادر
یابم که باز هم در زندان به  خبر می

دهی خوشحال  مبارزه خود ادامه می
شوم که تو  خوشحال می. شوم می

های ضدخلقی رژیم  در زیر شکنجه
از قول من . به خوبی مقاومت کردی

و تمام رفقای سازمان به رفقای 
 . برسانهمرزم سالم

 
هاست و برای توده  دانم که یک مبارز در زندان که همیشه فکر توده رفیق مادر من می

گذارد اطالعی جامع از قضایای  دشمن  کینه فراوان دارد دشمن نمیه کند و ب مبارزه می
یابیم  کنیم و از خبرهائیکه از تو می ما همیشه عکس تو را نگاه می. کندبیرون کسب 

گیرند و همیشه ما پیش خود  بخش رفقا هستی و رفقا از تو نیرو می  الهامفهمیم که تو می
. "تو هنوز هم پایدار هستی و به دفاع از خلق در زندان مشغول هستی" :گوئیم که می

نگری آیا  های ما می به یاد ما هستی آیا تو به پیشرفتکنم که آیا تو  گاهی به این فکر می
دانی آیا تو به فکر  آوریم می یط ارتجائی ایران بدست میهائی را که ما در شرا تو تجربه
 های در حال رشد ایران هستی؟ ها و گروه سازمان

 
ای چریکی بسیاری تشکیل شده است که آنها به مبارزه علیه رژیم و ه در ایران گروه

مبارزه مسلحانه تنها راه مبارزه علیه شرایط ارتجاعی . پردازند شرایط ارتجاعی ایران می
تواند چریکها را نابود کند   همه مهمات و سالح و تجهیزات نمیدشمن با آن. یران استا

 چه ما هر... کنند مبارزه میچریکهای ایران را که علیه تسلط امپریالیسم در ایران 
حتی دشمن . توانیم مبارزه مسلحانه را در ایران ادامه بدهیم تجهیزات کم داشته باشیم می

تو به . تواند روحیه کمونیستی مبارزین در زندان را خرد کند ت نمیکه تا دندان مسلح اس
اش  های رفیق مرضیه را تحقق بخشی چنانکه او در نامه دهی تا حرف مبارزاتت ادامه می

اندیشم و  یابم که بتوانم آنچه را در حق تو می خود را ناتوان می": تو نوشته بوده ب
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ائی از خشم و محبتی، خشم به دشمن توده و  تو مثل دری.کنم برایت بنویسم احساس می
چنانکه یک چریک فدائی خلق وجودش سرشار از عشق به خلق و کینه . ها محبت به توده

 ."به دشمنان خلق است
 

ای فروزان در قلب ما  گیری تو همچون شعله  دریائی هستی که هیچوقت آرام نمیتو موج
داریم و  الب را در ایران روشن نگهبخشی که مشعل فروزان انق هستی و به ما نیرو می

شوند تا رژیم  برعلیه دشمن متحد می هیچوقت نگذاریم تا دریای بیکران خلق که
 ... .ران را نابود کنند آرام گیردسرسپرده ای

 
******** 

 
کردن حقوق  چیت به خاطر پایمال  فاتح جنایتکار صاحب کارخانجات جهان53در سال 

 این مورد رفقا اعالمیه در. سنگی اعدام انقالبی شد اروانسراکارگران و کشتار آنها در ک
 .اند ر وسیع در میان کارگران پخش کردهاند که آنرا بطو ای نوشته و خطابیه

 
گر معروف و مامور عالیرتبه سازمان امنیت که رفیق اشرف دهقانی را  طبع شکنجه نیک

دام او تاثیر بسیار خوبی بروی اع. شود در زیر شکنجه خود گذاشته بود اعدام انقالبی می
شناختند به خصوص زندانیان سیاسی که تحت شکنجه  دانشجویان و مردمی که او را می

و در حال . ندرنگ انشجویان به پیشرفت سازمان ما مید. او قرار گرفته بودند داشت
م را دهد که هماهنگ با ما مبارزه خود علیه رژی حاضر این پیشرفت به آنها نیرو می

 .وسعت بخشند
 

سروان نوروزی رئیس گارد دانشگاه صنعتی آریامهر به دست سازمان اعدام انقالبی 
او دانشجویان را . داده شدسروان جنایتکار با یازده گلوله به زندگی ننگینش پایان . شد

 .مرگ بر او. زد و حتی دانشجویان را نیز به قتل رسانده بود کتک می
 

. ازمان امنیت و عضو سابق حزب توده هم اعدام انقالبی شدعباس شهریاری جاسوس س
 .او رفقای گروه رفیق جزنی را لو داده بود

 
******** 
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های بسیار   سازمان ضربه،از طرف دیگر
رفقای بسیاری از سازمان . خورده است

. اند چریکهای فدائی خلق به شهادت رسیده
رفقای بسیاری ) 1354(در همین سال 

السادات   پری، رفیق نزهتمانند رفیق
آهنگران، رفیق خشایار سنجری،  روحی
اکبر جعفری، رفیق مارتیک قازاریان،  علی

 گروه ،رفیق سعیدی، رفیق محمد بلوری
رفیق جزنی و رفقای بسیار دیگری شهید 

یکی از رفقای سازمان ما که در . اند شده
مشهد شهید گشت رفیق جهانبخش 

وستاهای او در یکی از ر. پایداری بود
رفیق پری یکی از . مشهد شهید گشت

رفقای بسیار خوب سازمان ما بود او در 
او در درگیری با . آذر ماه شهید گشت
آباد خیابان گرگان  رفیقی بود و در نظام

بعد از یک درگیری مفصل در کوچه 
حسینی با نارنجک خودکشی کرد تا زنده 

 .به دست دشمن نیفتد
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

آهنگران السادات روحی نزهترفیق

 

 خشایار سنجریرفیق 

رفیق مارتیک قازاریان

رفیق پری

جهانبخش پایداریرفیق 

رفیق سعیدییق محمد بلوریفر



75  نامه ارژنگ شایگان به رفیق مادر

تواند از قدرت سازمان و فعالیت آن  شهادت رفقا و تیرباران آنها به دست دشمن نمی
کنند و سالح آنها را  پیوندند پر می بکاهد چه جای خالی رفقا را کسانی که به سازمان می

بینیم که خلق در مبارزه برای رهائی خود از زیر یوغ رژیم  پس می. گیرند در دست می
 خائنان دیگری ،و از طرف دیگر.  بسیاری را از دست داده استسرسپرده خائن فرزندان

 .اند اند بوسیله فرزندان خلق اعدام شده او را زیر یوغ امپریالیسم گذاشتهکه 
 

ما احتیاج داریم که درس بخوانیم و برای این درس . خوانیم رفیق مادر ما درس می
سازمان که برای رهائی خلق بتوانیم برای . خوانیم که به سازمان کمک زیادی کنیم می

 .آوریم کنیم و برای سازمان جزوه درمی ما تایپ می. کند کمک کنیم مبارزه می
 

باشی  چه تو در زندان میدهیم گر ای ادامه می رفیق مادر ما راهی را که تو دنبال کرده
 دهی که مبارزه کنیم ما در انتظار آن هستیم که روزی خلق پیروز ولی تو به ما نیرو می

م موفق به دیدن زندانیان سیاسی شود و زندانیان سیاسی را آزاد کنیم و روزی ه
 .خصوص تو بشویمب
 

 با ایمان به پیروزی راهمان
 مرگ بر شاه



 
  نامه رفیق مرضیه احمدی اسکوئی به رفیق مادرنامه رفیق مرضیه احمدی اسکوئی به رفیق مادر

 
چریک فدائی خلق مرضیه احمدی اسکوئی طی 

 :نویسد ای خطاب به رفیق مادر می نامه
 
تو مثل دریائی از خشم و محبتی، خشم به ... "

دشمن توده و محبت به توده و ما همگی در این 
دهیم تا  تر، دلهایمان را صفا می خشم گسترده

 .تر پایداری کنیمبتوانیم بیش
 

ای  ترین کسان هدیه رسم اینست که به محبوب... 
ام برای  می دهند و من لحظات فراوان فکر کرده

توانم  ای می یک رفیق بزرگوار چه هدیه شایسته
اگر بتوانی همیشه به  :ام بدهم و با خود گفته

ها و رفقایت وفادار بمانی، اگر همیشه  توده
ترین  با شهامتر شایسته باشی که رفیق ماد

گلی ببندی و روزیکه در راه  توانی از قطرات خون خود دسته رفیق را دوست بداری می
ها آخرین تالشت را کردی و آنگاه که آخرین تیرت را در قلب دشمن نشاندی،  رهائی توده

شرمساری به  ای باشد که بتوانی آنرا با بی شاید این هدیه. برای مادر بفرستی
 .ترین رفیق تقدیم کنی شایسته

 

ام را برایت  تا آن دم که هدیه. دهم بپذیر ای را به تو می رفیق مادر، من وعده چنین هدیه
 ".بفرستم

 
 رفیق 1353 اردیبهشت 6تاریخ ه سرانجام ب

اسکوئی با رفیق شرین معاضد طی نبرد خیابانی 
 انهشاه حماسه آفریدند و دالوربا مزدوران 

 مرضیه شهید و شیرین جنگیدند تا باالخره
 .دستگیر و زیر شکنجه به شهادت رسید

مرضیه احمدی اسکوئی

)کالم فضیلت (شیرین معاضد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سال ذکر گردیده است درحالیکه12در متن فوق، دوران محکومیت رفیق مادر اشتباها(
 ).کرده بودندرفیق مادر را به حبس ابد محکوم های رژیم شاه  بیدادگاه ،در واقعیت امر
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  !! فتح فتحهای بیشمارهای بیشمار  رزمندگان باغرزمندگان باغ

  ادرادرتقدیم به رفیق متقدیم به رفیق م
  شفقشفق. . عع

 !مادر
 ام های تکیده تو شیر نوشیده از سینه

 ام با دستان توانایت ره سپردن آموخته
 !مادر

 در این پگاه
 در آتش و گلوله و خون

 در این خروش خشم
 در جشن رزم خلق
 فرزند کوچکت را 

 فدائی سرخ رهائی را
 !عاشقانه بدو ببخش

***** 
 !مادر

 ای  با هزاران داغ نفرت رسته
 ای با هزاران رنج جاری بوده

 ات گویای تاریخ چهره
 قامتت ژرفای درد است
 !و فرزند ت، چریک خلق

 - بیشمارند-
 از تبار خون

 !کل از سیه
***** 

 !مادر
 گفته بودی زندگی زیباست
 گفته بودی خصم مدفون،

 !گفته بودی خلق جاوید است
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 یکتو فرزندان چر
 فوج فوج ، پر شور

 به اعماق دل سر سبز جنگل بال بستند
 آوای رزم تو! بلی

 توشه پر بار آنان بود
 :سالح بر کف، خصم را فریاد کردند

 !قهر
 !قهر باید! آری

 تا بساط تخت شاهی را به گور افکند
 تا که آزادی از آن خلق
 !مرگ از آن دشمن باد

***** 
 !چه بیرحمند

 !چه بیرحمند مادر
 ه بیرحمند جالدانچ

 شرم چه گستاخانه و بی
 شان  به هنگام شب و آغاز هستی

 به تکرار هزاران ترس
 ت را ا پیکر خونین فرزندان سرخ

 سازند  بر دار آونگ می
 -های بیشمار فتح  همان رزمندگان باغ-
 - چریک پر توان خلق-

 در ورای دیدگان جاری تو
 کوشد عبث پندارشان بیهوده می

 که فرزند جوان و کوچکت را 
 - با هزاران زخم بر تن-

 به معبدهای خاموشی و تسلیم وادارند
 در ورای دیدگان جاری تو
 !...کوشد عبث پندارشان بیهوده می

 !بنگر
 !بنگر ای مادر
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 پرستان را بنگر این عمق هراس شب
 فرزند کبیرت را 

 فرزند چریکت را 
  را"مسعود"

 در بند افکندند
 سوختندقامتش را 

 بند بند کردند
  را کشتند"عباس"با خیال خامشان 

  را به دریاها سپردند"پویان"و 
 و دستانی حقیر و پست

 "ارژنگ" و "ناصر"
 غنچه های سرخ فردا را

 رحمانه پژمردند چه بی
 در ورای دیدگان جاری تو
 کوشد عبث پندارشان بیهوده می

 که خورشید را از روز
 که خلق را از فدائیش

 !سازندجدا 
***** 

 !مادر
 ام ات شیر نوشیده های تکیده از سینه

 ام ا دستان توانایت ره سپردن آموختهب
 !مادر

 در این پگاه 
 در آتش و گلوله و خون

 در این خروش خشم
 فرزند کوچکت را

 - چریک فدائی خلق را-
 در جشن رزم خلق
 !عاشقانه بدو بخش

 ...به رسم دیرین



  
  سپید موی عاشقسپید موی عاشق

  
  محمود خلیلیمحمود خلیلی

  13851385اردیبهشت ماه اردیبهشت ماه 
 

 سپید موی عاشق
 آتشفشان قلبت لبریز از

 اراده است عشق و
 عمرت دراز باد"

 تا نشاندن سرمایه به خاک
 *"عمرت دراز باد

 مادر
 درخشش چشمانت

 از دیروز روز تا به امروز
 گوید سخن می

 دلت در آرزوی سرخ
 کند لحظه شماری می

 هزاران هزارسپیدی مویت 
 نیرنگ را تجربه کرده است رنگ و

 ات شکن چهره در چین و و
 برگ برگ وقایع نقش بسته است

 زند هزار هزار دفتر خاطره در قلبت موج می
 کبوتر آرزویت و

 خونین بال در توفان حوادث
 ساید بر آسمان بال می
 عمرت دراز باد

 کتاب نانوشته آزادی

 
 .برگرفته از شعر زیبای مینای اسدی عزیز* 

 تقدیم به مادر شایگانتقدیم به مادر شایگان



 
  ""های فدایی خلق ایرانهای فدایی خلق ایران  چریکچریک""

  
  رفیق مادررفیق مادر: : بهبه

  رتبیلرتبیل. . پپ
  ستانستانشاعر مبارز افغانشاعر مبارز افغان

 
 "چریک های فدایی خلق ایران"

 -خلقی در بندِ پاسدارانِ باورهای محتضر -
 به ستایش می نشینم شما را 

 ها، در آن هنگام  که در آن سال
 که سران پر شور،

 سرشان را نهاده بودند، بر زانوی سکوت وحشتزا
 شدگان و لب دوخته

 تابوت سنگین فریادهای زمان را 
 کشیدند بر دوش می

 و مکان همچنان، 
 نشسته بود به سوگ زمان

****** 
 ها، در آن هنگام در آن سال

 های امروزین اهللا که آیت
  - "نظم نوین"های  این رباتک -

 نهاده بودند، بر کمرگاه منبرهایشان، 
 نطع خونین جالد را به جای زین

 الژوردین سنگِ مقدسِ آزادی را و 
 هایشان کرده بودند فرش راه سم اسب

 شان"آریامهر"و نیز، موره تسبیح صفات ذات 
 و با انداختن هر الژوردین موره، 

 نشستند  را به نیایش می"شهنشاه"
 .کردند آزادی طلب آمرزش می... و برای 
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****** 
  -همتا   این کبریای بی- و شاه

 "سیا"نهاد بر آستان   تسلیم میکه خود، هماره سرِ
 و؛ اما

  -ایران  -در سرزمینش 
 لمید بر تخت عِز و جاه که می

 شد جالد مردمش می
 برید، سرهایشان را نیز شدگان را می زبانِ لب دوخته

***** 
 ها، در آن هنگام در آن سال
 های آتشزای دلیران، سرد بود و خاموش، که کوره

 و هر خانه ماتمسرا بود و هر مسجد؛
 .پرستشگاه شاه

 "چریک"ی تفنگ "جرقه"از نخستین 
 انقالب ایران) 1 ("حریق"برخاست 

 های سکوت زمان از لبان، وا شد بخیه
 ها رها شد، عقابان تیز پرِ زبان

 :ها از قفس دندان
 !چریک های فدایی خلق ایران"

 !چریک های فدایی خلق ایران
 )2 ("...تابید به یاری ما بش

 
  )) کانادا کانادا-- تورنتو  تورنتو 20062006 می  می 1212((

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.**. 

 
 .)مائو تسه دون ("خیزد از یک جرقه حریق برمی") 1(
، که از طریق امواج رادیوی ایران در کابل، جریانات را 1357در گیر و دار انقالب سال ) 2(

های فدایی چریک": گفت دیو، با صدای رسا میشنیدم که گوینده در را کردم؛ می تعقیب می
های فدایی خلق، به یاری ما بشتابید، رادیو و تلویزیون ملی ایران در کچری! خلق

چریک فدایی ": رسید بگوش  و مدتی بعد آوازی می"...محاصره گارد شاه قرار گرفته
 ."...کنیم  از شما تشکر می،محاصره شکست! چریکهای فدایی خلق! خلق



 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  های همبستگی افراد و نیروهای سیاسیهای همبستگی افراد و نیروهای سیاسی  پیامپیام
  به مراسم گرامیداشت رفیق مادربه مراسم گرامیداشت رفیق مادر



 



 
  !!رفیق مادررفیق مادر

 
ایم تا یاد سه فرزند راستین خلق ایران، سه گل سرخ مبارز، سه  در کنار هم گرد آمده

 .دستĤورد شما، نادر، ناصر و ارژنگ را گرامی بداریم
 

همزمان امکان آن فراهم گشته تا نگاهی به زندگی پُرحاصل شما و به کارنامه وزین 
ایی روشن  آموختن از آن شعله امید به آینده درستان انداخته، به آن بالیده و با  مبارزاتی

 .هایمان پرورش دهیم و بالنده را در دل
 

 !رفیق مادر
های  انجامیدند، از پشت میله های تیمی می های تنگاتنگی که به خانه مبارزات شما، از کوچه

ن های کردستا ها و دره های پرجنجال شهرهای ایران، از کوه های زندان، از خیابان سلول
های تنهایی  ها و خیابان ها، کوچه های روستایی، از مقرهای سازمانی و از گوشه از کلبه

در کنار دیگران در تبعید همه و همه نمادی از مبارزه برای تک تک ماست و باشد که 
 .هایمان باشد راهنمایی برای ما در امر مبارزه

 
ای  ر کنار هم به برپایی جامعهزندگی مبارزاتی شما را گرامی داشته و خواهان آنیم که د

 .کشی انسان از انسان برسیم تهی از بهره
 

 !گرامی باد یاد رفقا نادر، ناصر و ارژنگ شایگان شام اسبی
 درود بر رفیق مادر

 !مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریش
 !پیروز باد انقالب، زنده باد کمونیسم

 
 

 وئد س-سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران
  نروژ- هوادار چریکهای فدایی خلق ایران- بهمن19
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  پیام به رفقای چریکهای فدائی خلق ایرانپیام به رفقای چریکهای فدائی خلق ایران
  بمناسبت مراسم بزرگداشت از مادربمناسبت مراسم بزرگداشت از مادر

  فاطمه سعیدی شایگانفاطمه سعیدی شایگان
 

طلب، به منظور   سال پیش، مادر فاطمه سعیدی شایگان، زن انقالبی برجسته و آرمان32
سم و نوکر سر سپرده آن، رژیم ارتجاعی شاه، به طلبانه علیه امپریالی پیشبرد پیکار حق

، مادر 1975یکسال بعد، در فوریه . صفوف سازمان چریکهای فدائی خلق، پیوست
چالهای رژیم، مادر شایگان  در زندانها و سیاه. شایگان دستگیر شده و به زندان افتاد

 زن پر شور این. توسط عمال ساواک، در معرض بدترین شکنجه ها و آزارها قرار گرفت
طلبی برای همه زنان بپاخاسته و آزاده ایرانی  و انقالبی، که سمبل مقاومت و آرمان

میباشد، در قعر زندانها، قهرمانانه از آرمانهای واالی توده های محروم و زحمتکش، دفاع 
مادر شایگان، در آن . بعمل آورده و در مقابل بدترین شکنجه ها، خم به ابرو نیاورد

کوه مبارزات انقالبی، بمنظور سرنگون ساختن رژیم شاه، در شمار زنان دوران پرش
طلبی نظیر مرضیه اسکوئی و اشرف دهقانی بود که با تالشها و  انقالبی و آرمان

آفرین خود، مشعل مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع را فروزان،  های تحسین جانفشانی
 .نگه میداشتند

 
طلب ایرانی است که در عصیان علیه ظلم و  آزاده و آرمانمادر شایگان، نمونه بارز زن 

اندیشی و در دفاع از آرمانهای واالی انسانی، چه در زمان حکومت ننگین  استبداد و تاریک
چالها افتاده و تا  شاه و چه در دوران رژیم آدمکش جمهوری اسالمی، به زندانها و سیاه

نه ترین شکنجه ها، پرچم مبارزه و آخرین نفس، تحت بدترین شرایط و با تحمل حشیا
تردیدی نیست که بدون وجود چنین زنان عصیانگر و . اند مقاومت را برافراشته نگه داشته

بپاخاسته، جنبش انقالبی بمنظور رهائی از چنگ امپریالیسم و ارتجاع و متحقق ساختن 
 .خواهد بوددنیائی عاری از استثمار و ظلم و بیدادگری، قادر به حرکت متعالی خود، ن

 
ما در این مراسم پر شور انقالبی که به منظور بزرگداشت از مادر فاطمه سعیدی 

باختن فرزندان شایسته و پیکارگرش، از طرف رفقای  امین سالگرد جان شایگان، و در سی
چریکهای فدائی خلق، برگزار شده است، گرم ترین درودهای انقالبی خود را تقدیم مادر 

 .مه پایداری و مقاومت ارج مینهیمزاده و مبارز کرده و به اینهشایگان، این زن آ
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 سال سلطه ننگین خود، 27ما یقین داریم که رژیم جنایتگر جمهوری اسالمی که در طول 
خون دهها هزار تن از مبارزین و از آنجمله هزاران زن مبارز و مقاوم را به زمین ریخته 

هر زنان بپاخاسته ایران، جان سالم بدر است، هرگز نخواهد توانست از چنگ خشم و ق
ای که دور نیست، کارگران و توده های محروم و زحمتکش، با قدرت  برده و در آینده

الیزال خود، این رژیم قرون وسطائی را سرنگون ساخته و دنیائی عاری از امپریالیسم، 
 .اندیشی، ایجاد خواهند کرد ارتجاع، استثمار، فساد و تباهی و تاریک

 
 ا درودهای انقالبیب

  ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان-سازمان دمکراتیک 
 1385اردیبهشت 

 
 

  پیام گفتگوهای زندانپیام گفتگوهای زندان
  به مناسبت برگزاری مراسم گرامی داشت رفیق مادربه مناسبت برگزاری مراسم گرامی داشت رفیق مادر

 
باری از  گذاری از رهروان راه آزادی، آموزگاران عشق، مقاومت و مبارزه که کوله ارج

ناپذیر نسلی از مبارزین و   دوش میکشند، یادآور رزم آشتیتجارب تلخ و شیرین را بر
 .جانفشانان راه سوسیالیسم وآزادی است

 
از مادر شایگان قدردانی میکنیم چرا که سمبل زنان مبارز، مادران و پدرانی است که 

رفیق . خواهی و آزادی را سردادند دوشادوش و پیشاپیش فرزندان خویش فریاد عدالت
ل زنان زحمتکشی است که آگاهانه برای رهائی از ستم طبقاتی به مادر زنی از خی

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیوست و بعنوان یک زندانی سیاسی تحت شکنجه 
او هیچگاه به آرمان کارگران و زحمتکشان پشت ننمود و همچنان در . ساواک قرار گرفت

 .صف مبارزه طبقاتی پایداری میکند
 
 

 گفتگوهای زندان 
 2006 می 20
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  پیام شوراهی هماهنگیپیام شوراهی هماهنگی

  به مراسم هانوربه مراسم هانور) ) در تبعیددر تبعید((کانون زندانیان سیاسی ایران کانون زندانیان سیاسی ایران 
 

 ! دوستان و رفقا
سی سال پیش، سه عضو جنبش کمونیستی ایران، نادر، ارژنگ و ناصر شایگان در نبرد 

مراسم امروز به یاد این . رویاروی با نیروهای امنیتی رژیم سلطتنی شاه جان باختند
های  این سه فرزند انقالبی توده. شود الوران و در بزرگداشت مادر شایگان برگزار مید

زحمتکش مردم ایران در دامن مادری زحمتکش پرورش یافتند که بعدها در سنین جوانی، 
های مارکسیسم لنینیسم و ظلم و ستمی که نطام حاکم به طبقه کارگر  با آکاهی به آموزه

ای نوین، برابر و  داشت و با اعتقاد به برقراری جامعه روا میهای زحمتکش مردم  و توده
انسانی که طبقه کارگر حاکمیت آن را به دست داشته باشد، به مبارزه با نظام فاسد 

این سه مبارز انقالبی، در دامن مادری پرورش . داری حاکم بر ایران پرداختند سرمایه
ر، ظلم و ستم حاکم را روزانه با پوست و ها زن و مرد کارگ یافته بودند که مانند میلیون

کرد و مانند صدها مادر، صدها زن مبارز و زحمتکش که به جنبش  گوشت خود لمس می
هایش از شرایط غیرانسانی موجود،  کمونیستی ایران پیوستند، به رهائی خود و هم طبقه

ان به آگاهی های فرزند مبارزش نادر شایگ چنین شد که تحت تاثیر و آموزش. اندیشید می
های فدائی  چریک همراه فرزندان خردسالش به سازمان 52سیاسی دست یافت و در سال 

 .خلق ایران پیوست
 

مادر شایگان در بهمن همان سال به دست ناپاک جالدان ساواک رژیم سلطتنی شاه افتاد 
 مبارزه  های قرون وسطائی قرار گرفت، اما حتی یک لحطه از اندیشه و تحت شکنجه

. قاتی علیه نطام حاکم غافل نماند و دوران زندان را با استقامت و سرافرازی گذراندطب
 .  از زندان آزاد شد1357مادر شایگان با قیام ضدسلطتنی توده های مردم ایران در سال 

ضمن گرامی داشت یاد و ) در تبعید(شورای هماهنگی کانون زندانیان سیاسی ایران 
های جبار سلطنتی و  ست و انقالبی که در نبرد علیه حکومتخاطره تمامی مبارزان کمونی

ش و رنج مادر شایگان، این زن مبارز زحمتکاسالمی در جامعه و زندان جان باختند، به 
 .  دارد فرستد و یاد فرزندان مبارز وی را گرامی می کشیده درود می

 
 )در تبعید(شورای هماهنگی کانون زندانیان سیاسی ایران 

   2006 مه 20
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  سازمان اتحاد فدائیان کمونیستسازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 
 رفیق مادر شایگان عزیز

مادری مبارز، زحمتکش، صبور و سمبل ! درود فراوان بر شما رفیق مادر عزیز و گرامی
شمار مادرانی که طی این سالهای متمادی مبارزه برعلیه نظام طبقاتی و ارتجاع و  بی

ای  د و برای رسیدن به جامعهامپریالیسم هرآنچه که داشتند در طبق اخالص گذاشتن
د و در راه سعادت و نیکبختی عاری از ستم و استثمار و زور و سرکوب تالش کردن

 .های زحمتکش مردم از جان و دل مایه گذاشته و زندان و شکنجه را به جان خریدند توده
 

قا  رف-امین سالگرد شهادت فرزندان شما تجلیل و تقدیر به جا از شما مادر گرامی با سی
 در صفوف سازمان چریکهای فدائی خلق ایران مقارن است، فرزندانی -ناصر و ارژنگ

که در دامن شما پرورش یافتند و در مبارزه برای رسیدن به آزادی و سوسیالیسم از 
 .جان و زندگی گذشتند

 
اهداف و آرمانهای انسانی که فرزندان شما بخاطرش جان فدا کردند و خود شما رنج و 

اوان متحمل شدید، همچنان در دستور مبارزه نیروهای انقالبی، انسانهای مصائب فر
آزادیخواه و توده های کارگر و زحمتکش مردم قرار دارند و همه آن فداکاریها و از خود 

انگاری که همه آن انقالبیون و مبارزین نسل . ها در این مبارزان تبلور مییابند گذشتگی
چرا که آرمان آنها حق بوده و . ز ما حضور دارندگذشته در پیشاپیش مبارزات امرو

انقالبیونی که تجربه عظیمی از پیکار کارگران و زحمتکشان ایران بر . راهشان روشن
علیه ستم و استثمار و زور و سرکوب برجای گذاشتند این تجربیات چراغ راهنما و قوت 

ریخ مبارزات توده های تا. قلب مبارزین و انقالبیون حال و آینده هستند و خواهند بود
زحمتکش مردم هیچگاه آنها را فراموش نخواهد کرد و آنها همیشه در قلب کسانی که 
برای سعادت رفاه و آسایش و آزادی نوع بشر از تبعات نظام طبقاتی مبارزه میکنند زنده 

 .خواهند بود
 

بیون دیگر را امین سالروز شهادت رفقا ناصر و ارژنگ، یاد آنها و همه انقال ما هم در سی
گرامی میداریم و بنوبه خود از مبارزات و مقاومتهای شما مادر گرامی ستایش میکنیم و 

اید  برای همه مشکالت و مصائبی که طی این سالهای طوالنی در این راه متحمل شده
قدردانی مینمائیم، و برای شما رفیق مادر که یادآور و یادگار رزم دلیرانه نسلی از 
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داکار و از جان گذشته هستی، سالمتی، طول عمر و سعادت و پیروزی انقالبیون ف
 .آرزومندیم

 
 ترین آرزوها برای شما با تقدیم احترام و صمیمی

 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
 1385 اردیبهشت 29

 
  

  پیام به رفقای برگزارکنندهپیام به رفقای برگزارکننده
  مراسم یاد یاران و تجلیل از رفیق مادرمراسم یاد یاران و تجلیل از رفیق مادر

   شایگان شایگان--فاطمه سعیدی فاطمه سعیدی 
 

 ! عزیزرفقای
 شایگان -تجلیل از رفیق مادر، فاطمه سعیدی. درودهای گرم و صمیمانه ما را بپذیرید

ای است که سالیان طوالنی در راه آزادی و تحقق  تجلیل از زن رزمنده و پوالدین اراده
حقوق توده های محروم ایران از هیچ کوشش و فداکاری دریغ نورزید و به حق سمبل 

داری  ز و انقالبی میهن ماست که پرچم نبرد علیه ارتجاع، سرمایههزاران زن و مرد مبار
 .اند و امپریالیسم را برافراشته

 
گان رفیق مادر، رفقا نادر، ناصر  رژیم تبهکار شاه میپنداشت با به خاک افکندن جگرگوشه

و ارژنگ و یا با زندان و شکنجه مادر میتواند خللی در عزم و اراده این زن شورشگر و 
زهی خیال .  رهایی وارد آورد تا بلکه چند صباحی بر عمر رژیم نکبتبارش بیافزایدعاشق
 !باطل

 
لیکن تاریخ نشان داد تا وقتی ظلم و ستم است مبارزه است و سرانجام شکست و خفت 

 .ای از این دست است سرنگونی رژیم جبار شاه نمونه. از آن جباران تاریخ است
 

ه سازمان چریکهای فدائی خلق پیوست بدرستی و آگاهانه  ب1352رفیق مادر که از اوائل 
داری و  عنصر قهر را بعنوا ن مامای جامعه پذیرفت و تنها راه نجات از ظلمت سرمایه

 .امپریالیسم را انقالب و توسل به قهرانقالبی ارزیابی نمود
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و در ما در این نشست از یارانی یاد میکنیم که عنصر قهر انقالبی را برجسته کردند 
زمانی که رویزیونیسم و رفرمیسم بر جنبش جهانی سایه شوم خویش را افکنده بود 

یاد این یاران در عین حال نکوهش . بپاخاستند تا این سنت درخشان را حفظ کرده باشند
آن نابکاران و نارفیقانی است که با خیانت به آرمانهای واالی این جانباختگان خلق از 

ا رژیم جمهوری اسالمی همدستی نموده و امروز نیز سر سجده انقالب روی برتافته، ب
 .در مقابل امپریالیسم جنایتکار آمریکا میسایند

 
ای آرزو میکنند که خاطرشان به فراموشی  یاد این یاران زنده داشتن سنتی است که عده

بهمین جهت یاد . شان آسوده شوند سپرده شود تا آنها از ناراحتی وجدان خیانت سیاسی
. کاران مدرن اقدامی انقالبی و قابل ستایش است اران در شرایط سقوط اخالقی توبهی

ای بیرحمانه است که از خون رهروان راه آزادی  حزب ما میداند که مبارزه طبقاتی مبارزه
ما باید امروز با الهام از مبارزه قهرمانانه انسانهای . فام گشته است طبقه کارگر سرخ

را جزم نموده و برای رهائی انسان  ی بشریت جان باختند عزم خودواالئی که برای رهائ
ما بر این نظریم که باید یاد . از قید سرمایه و یوغ امپریالیسم بپاخاسته و مبارزه نمائیم

همه شهیدان خلق را گرامی داشت تا نسل آینده بداند که دستĤوردهای آنها خونبهای 
اکنون نیز مردم ایران برای . فاظت کنندمبارزات گذشتگان است که باید از آنها ح

داری اسالمی بیتابی میکنند و دیر نخواهد بود که این  سرنگونی قهرآمیز جمهوری سرمایه
 .را نیز همانند رژیم سرسپرده پهلوی به گورستان تاریخ پرتاب کنند

 
ر بار دیگر به رفیق مادر و برگزارکنندگان مراسم درود میفرستیم و برای شما در پیکا
 .علیه ارتجاع و امپریالیسم و استقرار آزادی و سوسیالیسم در ایران موفقیت آرزو میکنیم

 
 !گرامی باد یاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم

 !داری جمهوری اسالمی سرنگون باد رژیم سرمایه
 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت

 
 با احترام

 
 یته آلمانکم) توفان(ایران  حزب کار

 2006 مه 15
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  گرامی باد یاد رفقای فدایی ناصر و ارژنگ شایگانگرامی باد یاد رفقای فدایی ناصر و ارژنگ شایگان

 
های وسیع مردم را  ی پنجاه سبب شد توده  اجتماعی اواسط دهه-بحران عظیم سیاسی 

به سوی مسائل و سرنوشت سیاسی جامعه سوق دهد و در نهایت با قیام مسلحانه خود 
 آگاهی کافی و نبود یک رهبری انقالبی، در فقدان. نظام شاهنشاهی را سرنگون کنند

 سال 27ی ارتجاع اسالمی به رهبری خمینی بر موج انقالب سوار شد و اکنون  دارودسته
های مردم ایران از هر لحاظ در شرایطی دهشتناکتر از زمان  است که کارگران و توده
 .رژیم شاه به سر میبرند

 
ی مردم اعم از کارگران، زنان، جوانان و دیگر اقشار تحت ستم نسبت به ها هم اینک توده

این امر یکی از پیامدهای . تفاوت نبوده و نمیتوانند باشند رویدادهای سیاسی جامعه بی
درا ین میان نیازها و سرنوشت آتی میلیونها تن از قشر .  میباشد57مثبت قیام بهمن 

 در صحنه سیاسی و مبارزه طبقاتی جاری در ساز حضور فعال آنان جوان کشور زمینه
پاسخ به خواستهای جوانان و تأثیر بر آنها یکی از محورهای اصلی . جامعه شده است

رهبران و مبلغین .  اجتماعی در بین جریانات اپوزیسیون میباشد-مجادالت سیاسی 
هوری طلب که امروز در نتیجه سیاستهای سرکوبگرانه و وحشیانه جم بورژوازی سلطنت

اسالمی برای جوانان کشور اشک تمساح میریزند، به خیال عبث گمان میکنند که 
 .سیاهکاریهای نظام سلطنتی فراموش شدنی است

 
 سال پیش در چنین روزهایی رفقای نوجوان فدایی ناصر و ارژنگ شایگان جان جوان 30

آنان جوانترین . ند انقالبی از دست داد-خود را در راه رسیدن به آرمان و اهداف انسانی 
فضای سیاسی . جانباختگان راه انقالب در بین هزاران فدایی و مبارز جانباخته میباشند

محیط و خانواده، رفقا ناصر و ارژنگ را به مسائل سیاسی جذب نموده و با کسب آگاهی 
در این میان مادر شایگان . انقالبی به صفوف سازمان چریکهای فدایی خلق پیوستند

 .ای به عهده داشته است قش برجستههمواره ن
 

مادر شایگان یکی از هزاران مادران قهرمانی است که با تمامی عشقی که به فرزندان 
خود داشت، نه تنها مانعی بر سر مبارزه دلبندان خود ایجاد نکرد، بلکه مبارزه و پیکار 

 پیشاپیش و اش بر علیه امپریالیسم جهانی و بورژوازی داخلی او را پیگیر چندین دهه
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او بر این امر واقف بود که تحقق . اش قرار داده بود دوشادوش فرزندان و همرزمان
 .اهداف انسانی جز با عبور از کوره راه فداکاری، رنج و مبارزه میسر نخواهد بود

 
در همین جا ما بار دیگر غم فقدان وجود جانهای جوان رفقا ناصر و ارژنگ را به رفیق 

انقالب آتی و . ت گفته و همبستگی مبارزاتی خود را اعالم مینمائیممادر شایگان تسلی
برقراری حکومت شورایی و تحقق اهداف کارگران و زحمتکشان شاید و فقط شاید 

 .ای از رنجهای او و دیگر مادران قهرمان کشورمان باشد بخش گوشه التیام
 

  برقرار باد حکومت شورایی-سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی 
  زنده باد سوسیالیسم-نده باد انقالب ز

 
  آلمان -سازمان فدائیان اقلیت 

 2006ماه مه 

 
 

 در ستایش رفیق مادر
 ) شایگان–فاطمه سعیدی (

 
باختگان راه آزادی و سوسیالیسم  پیمانان رفقا، ارژنگ و ناصر شایگان، جان امروز ما هم

 .ریمشان را گرامی بدا ایم تا یاد و خاطره تابناک جمع شده
 

زنده کردن گذشته است و به خاطر "بزرگداشت انسان های رزمنده، به قول چه گوارا 
بزرگداشت امروز اما صرفا تجدید عهد با یاد و خاطره رفقا ارژنگ و . "آوردن رفتگان

ناصر شایگان نیست که قهرمانانه به خاک افتادند؛ بلکه ادای احترام به مادری از سالله 
اش و به  اش، به خاطر مبارزه به خاطر وجودش، به خاطر فداکاریمادران نیز هست که 

 .ایم خاطر آرمان بزرگ رهایی انسان است که این جا گرد هم آمده
 

در دل مادر چه غم ها و رنج ها، چه دریغ ها و حسرت ها، و چه کینه ها و بغض ها و در 
 .عین حال چه امیدها و آرزوها نهفته است
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دستانت . تو نیرو، از مقاومت تو وفاداری و از پایداریت امید میگیریمرفیق مادر ما از مهر 
 .را به گرمی میفشاریم و سبدی پر از مهر و عاطفه و گل سرخ به پایت میریزیم

 
 جاودان باد خاطره تابناک رفقا ارژنگ و ناصر شایگان

 درود بر رفیق مادر
  زنده باد سوسیالیسم-زنده باد آزادی 

 
  راه کارگر-مان کارگران انقالبی ایران روابط عمومی ساز

 
  

  المللی مبارزات خلقهاالمللی مبارزات خلقها  پیام اتحادیه بینپیام اتحادیه بین
  به مراسم یاد یاران یاد بادبه مراسم یاد یاران یاد باد

 
 رفقا و دوستانِ گرامی،

المللی مبارزات خلقها، بعنوان نهادی دمکراتیک و ضدامپریالیستی متشکل از  اتحادیه بین
همبستگی خود را به سازمانها و  کشور، گرمترین درودهای 40 سازمان از 350اتحادِ 
کنندگان در مراسمی که از سوی چریکهای فدائی خلق ایران در هانوفرِ آلمان به  شرکت

) رفیق مادر(امان رفیق فاطمه سعیدی شایگان  مناسبت گرامیداشت زندگی و مبارزات بی
امین سالگرد به شهادت رسیدن فرزندان وی بدست نیروهای سرکوبگر  و یادبود سی

 .یم دست نشانده شاه، میرساندرژ
 

ما این موقعیت را مغتم شمرده و به مقاومت قهرمانانه کارگران و خلقهای تحت ستم 
. شان علیه امپریالیسم و همه نیروهای ارتجاعی درود میفرستیم ایران در مبارزه

 ای ای که مورد یورش و حمله رژیمهای ارتجاعی درحقیقت، باید از چنین مبارزات انقالبی
 .مانند رژیم اسالمیِ در مسندِ قدرت در ایران حمایت کرد

 
ما تصدیق مینمائیم که مقاومت و مبارزات کارگران، دانشجویان، زنان، اقلیتهای ملی و 
دیگر بخشهای توده هایی که مورد ستم و سرکوب هستند، برعلیه رژیم ارتجاعی اسالمی 

دیهای اجتماعی الیق همبستگی مؤثرتر حاکم بر ایران و مبارزه توده های ایران برای آزا
 .  الملل میباشد و جدی تر و حمایتهای گسترده تری از سوی جنبشهای خلقهای بین
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بدینوسیله ما حمایت و همبستگی قاطعانه خود را در این مبارزه اعالم داشته و از همه 
ای   در جبههنیروهای انقالبی و فعال ایرانی به همراه سازمانهایشان دعوت میکنیم به ما

واحد علیه امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی در مقیاس جهانی بپیوندند و بدینوسیله امکان 
مان و مقاومت توده ها در مقابله با یورش امپریالیسم  همکاری و هماهنگی بهتر در مبارزه

 .جهانی را فراهم سازیم
 

 به امید همکاری نزدیکتر برایتان صمیمانه ترین موفقیتها را در تالشهایتان آرزومندیم و
 .در مبارزه مشترکمان

 المللی مبارزات خلقها دبیر کل اتحادیه بین
)International League of Peoples Struggle, ILPS( 

 2006 می 20
 :دیگر امضاء کنندگان

ILPS - ترکیه   بخش 
ATIK –کنفدراسیون کارگران ترکیه در اروپا  

CEBRASPO –ها بستگی خلق کانون برزیلی برای هم 
  یونان-مارچ طبقاتی

  یونان-اتحادیه جوانان انقالبی
  یونان-اتحادیه فرهنگیان انقالبی

 
  

  لنینیست اتریشلنینیست اتریش   مارکسیست مارکسیست--مبارزان کمونیستمبارزان کمونیستپیام پیام 
 

 رفقای گرامی چریکهای فدائی خلق ایران،
، از طریق رفقای ) KOMAK-ML(لنینیست اتریش   مارکسیست-ما، مبارزان کمونیست

ی خود در وین از قصد شما برای برگزاری مراسمی به مناسبت گرامیداشت رفیق ایران
فاطمه سعیدی شایگان و یادبود کشته شدن دو فرزندش بدست ساواک جنایتکار، مطلع 

 . شدیم
 

بدین مناسبت ما گرمترین و صمیمانه ترین درودهای همبستگی و مبارزاتی خود را برای 
 مبارزه جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی آرزوی شما میفرستیم و برایتان در امر

 .موفقیت میکنیم
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اتریش، کشوری است کوچک، اما کشوری است امپریالیستی و عضوی از بلوک اتحادیه 
اروپا که بهترین روابط از زمان رژیم شاه تا کنون که رژیم جنایتکار و فاشیستی 

ما نیز فعالیتهای بیشماری را بنابراین . جمهوری اسالمی بر آن حاکم است، داشته است
جهت حمایت از مبارزات کارگران و کشاورزان ایرانی علیه نمایندگان این جمهوری 

 . ایم آشام در کشورمان انجام داده خون
 

 !های تحت ستم زنده باد همبستگی بین المللی خلق
 !زنده باد پرولتاریای جهانی

 !یستیمرگ بر رژیم جمهوری اسالمی ایران و نظم امپریال
 !همه قدرت به دست کارگران و زحمتکشان

 
 لنینیست اتریش  مارکسیست-مبارزان کمونیست

Communist Action –Marxist-Leninist of Austria  
 

 
  پیام اینترنشنال فورومپیام اینترنشنال فوروم

 
 رفقای گرامی،

امروز ما در اینجا . اند در خالل تاریخ، زنان بسیاری برای آزادی و سوسیالیسم جنگیده
رفیق مادر . ایم تا گرامی بداریم یکی از این زنان را، رفیق فاطمه سعید شایگان جمع شده

اش وی در  در خالل مبارزات طوالنی. ما برای سوسیالیسم سالهای زیادی جنگیده است
 .زمان رژیم شاه زندانی شده و سه پسرش را نیز از دست داد

 
 شایگان، و همه رفقائی که به مان را به رفیق مادر، فاطمه سعیدی ما درودهای رفیقانه

اند تا در این مراسم شرکت جویند، و همچنین به رفقای چریکهای فدائی خلق  اینجا آمده
 .فرستیم اند می ایران که این مراسم را سازمان داده

 !داری مبارزه بر علیه امپریالیسم و سرمایه
 !زنده باد سوسیالیسم
 !مبارزه تا پیروزی

 
 )International Forum – Middle East Group(وه خاورمیانه  گر-الملل  جمعیت بین

  2006 می 19 –کوپنهاگ 
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  فیلیپینفیلیپین شاخه  شاخه --المللی مبارزات خلقهاالمللی مبارزات خلقها  اتحادیه بیناتحادیه بینپیام پیام 

 
 دوستان گرامی،

المللی مبارزات خلقها، عالیترین مراتب سپاس   اتحادیه بینفیلیپینبدینوسیله ما در شاخه 
اش در مبارزه مردم  یدی شایگان برای دفاع قهرمانانهخود را به رفیق مادر فاطمه سع

 .ایران علیه دیکتاتوری وحشی شاه که از سوی ایاالت متحده حمایت میشد، میفرستیم
ای را در  ما عمیقترین احترامات خود را به این زن با شهامت که همه گونه شکنجه

یق مادر فاطمه رف. زندانهای رژیم سفاک شاه در سه دهه قبل متحمل شد میفرستیم
شایگان متعلق به خط درخشان و برجسته زنان در سراسر گیتی است که شجاعانه 

 .اند، حتی به قیمت تحمل رنج و مرگ برعلیه دیکتاتوری برخاسته
های وی به خاطر کشته شدن دو فرزند نوجوانش، در دستان ساواک سفاک، پلیس  رنج

 .تر گشته است مخفی رژیم شاه، تلخ
 شایگان شجاعانه همه دردها و شکنجه ها و حتی مرگ فرزندانش را تحمل فاطمه سعیدی

ای در ایران که تحت سلطه هیچ قدرت  انداز جامعه کرده است تنها به خاطر چشم
ای دمکراتیک که از  انداز جامعه ای مثل ایاالت متحده امریکا نباشد، به خاطر چشم خارجی

تکش و جوانان و دانشجویان مبارز حمایت منافع اکثریت کارگران، دهقانان، زنان زحم
 .میکند

اش به توانائی آنان  ناپذیرش به خلقهای زحمتکش و اعتقاد عمیق و بخاطر عشق تزلزل
ای که   به سازمان انقالبی1974ای، موجب گشت تا در سال  برای ساختن چنین جامعه

 .چریکهای فدائی خلق ایران نامیده میشود بپیوندد
تگیری، و با توجه به سن وی مورد شکنجه های وحشیانه قرار هرچند با وجود دس

گرفت، و محکوم به زندان گشت، اما فاطمه سعیدی شایگان دست از اعتقادش مبنی بر 
در عوض وی به مبارزاتش برای اعتقاداتش همراه با . ای آزاد و برابر، بر نداشت جامعه

 .ان ادامه دادای در ایر توده های کارگر، زنان و دیگر بخشهای توده
 

 !زنده باد فاطمه سعیدی شایگان
 !زنده باد مبارزات خلقهای ایران علیه امپریالیسم ایاالت متحده و نظم ارتجاعی

 
 فیلیپین شاخه –المللی مبارزات خلقها  اتحادیه بین

  2006 آوریل 24 - فیلیپینشهر قویزون، 
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  پیام اسماعیل خوییپیام اسماعیل خویی

 
 یاران ارجمندم،
 درود بر شما،

 
خواهش میکنم .  بیایم"رفیق مادر" دارم با شعر یا شعرهایی از خود به دست بوس خوش

 یکی دو تا از شعرهایی را که نام میبرم بخوانید یا اگر "...یاد یاران "در نشست 
 : ست با صدای خودم پخش کنید شدنی

 یک چهره از سعید 
 چکامه چاله و چاه

 امام طاعون
 زاد روز من، اکنون

 ر از موسیقیای پ در لحظه
 از پشت ابر اندوهت

 در امتداد زرد خیابان
 شمال نیز

 دیدارگاه جان و خطر کردن
 بر رود پر سرود شدن

 نوروزانه
 .یا هر شعر یا شعرهای دیگری را که خود خوش داشته باشید

 
 در آرزوی آزادی و شادی برای مردمان و آبادی برای ایران و جهان،

 و با مهر و درود، 
 
 

 وییاسماعیل خ
  بیدر کجای آتالنتا-2006 شانزدهم مه 
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  !!رفیق مادر، درودرفیق مادر، درود

 
هر قدر ": شاید امیدها و آرزوها و اعتقادات مرا بتوانید در این کالم آفریقائی درک کنید

 }پایان شب سیه سفید است{."هم شب طوالنی باشد ، سپیده صبح سرانجام خواهد دمید
های درخشان  ناپذیر است که وصف شعله و در طول همین شب طوالنی و بظاهر پایان

هایی آن چنان  ام؛ شعله شجاعتی که این چریکهای دلیر برافروختند را خوانده و شنیده
راه خونین دستیابی . کند تابناک که علیرغم گذشت چندین دهه، یاد آنان راه را روشن می

ه رفقا آغاز گردیده مردم ایران به آزادی و عدالت، با فداکاری و از خود گذشتگی این گون
 .است

آری رفیق مادر، هرچند من از اهالی آنسوی جهانم، ولیکن کشور شما، کشور من است، 
. های زحمتکش در کار است، بین من و شما مرزی وجود ندارد چرا که وقتی پای توده

ست، مطرح است،  وقتی نابودی امپریالیسم، نابودی سیستمی که مولد ظلم و بیداد ابدی
 . شما، مبارزه من استمبارزه
های خردسالتان در آن سنین نوجوانی، با سرمشق گرفتن از خود شما،  ام که بچه شنیده

فهمیده بودند که با مرگ یک انسان، همه آنچه که او تنها برای خود ساخته است 
میرد چرا که او خود مرده است، حال آنکه حاصل  دهد و می اش را از دست می مفهوم
و کودکان شما . در خدمت به اجتماع و جهان، همواره جاودان خواهد ماندهای وی  تالش

هایی سرزنده و شاداب جاودان خواهند ماند در خاطره ما؛ جاودان در خاطره  همچون گل
 .ها توده

رفیق مادر، اگر چه من هرگز شما، کودکان شما و دیگر رفقای به خاک افتاده را شخصا 
 گفتار شما مرا مستقیما تحت تأثیر قرار داده است؛ شجاعت ام، اما اعمال، رفتار و ندیده

آموزد، به من  بخشد و مقاومت شما به من درس مقاومت می شما به من شجاعت می
توانم در راه سعادت جامعه، این   دهد تا باور داشته باشم که من هم می اعتماد نفس می

 .همه درد و رنج را تحمل کنم
 که با درک ضرورت مبارزه -ی چریکهای فدائی خلق رابا این نامه، یاد همه شهدا

 گرامی داشته -مسلحانه جهت نابودی نظام حاکم، جان خود را آگاهانه فدای خلق کردند
و مراتب ارج و احترام خود نسبت به همه شما که هم عامل و هم شاهد آن وقایع بودید، 

 .دارم را ابراز می
 با سپاس از شما، از طرف یک دوست،

 2006  مه -ن پالی



 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برخی ازبرخی ازاظهارنظرهای اظهارنظرهای 
  !!یاد یاران یاد بادیاد یاران یاد بادکنندگان در مراسم کنندگان در مراسم   شرکتشرکت

 



 
  دیدار با عاشقان خلقدیدار با عاشقان خلق

  
  زحمتکشزحمتکش

   ، هانور آلمان ، هانور آلمان20062006بیستم  می بیستم  می 
 
 

. خبر برگزاری مراسم تجلیل از رفیق مادر شایگان را حدود یک ماه پیش شینده بودم
تقریبا هر روز و هر شب صفحه ای از تاریخ مبارزات چریکهای فدایی خلق در دوران 

فرینان سیاهکل که در آن زمستان از حماسه آ. اختناق حکومت شاه از مغزم عبور میکرد
سیاه، با خون سرخ خویش، برگ نوینی را در تاریخ  مبارزاتی کارگران و زحمتکشان ما 

از حماسه یی که خواب را از چشمان شاه مزدور ربوده بود، تا عملیات های  گشودند،
ها،  ارزی همچون رفیق مهرنوش ابراهیمیچریکی شهری که خاطرات زنان کمونیست و مب

و باالخره شوق . را در مغزم حک کرده بود ...آقاها و  ها، الدن آل مرضیه احمدی اسکویی
 !دیدار رفیق مادر، مادر تمامی فداییان و مبارزین راه خلق

 
شوق دیدار زنی که همچون سایر رفقای زن دلیری که دوشادوش رفقای مرد خود 

شوق دیدار یکی از . بودمبارزه میکردند حالتی وصف نشدنی در وجودم ایجاد کرده 
صادق ترین مبارزین انقالبی که جان بر کف عاشقانه در راه رهایی خلق ستمدیده، همه 

 .چیز خود را فدا  کرده و با دشمن می جنگید
 

همانطور که روزهای تاریخی مبارزات چریکهای فدایی خلق ایران را مرور میکردم پیش 
ساز  ود که چریکهای فدایی خلق تاریخخود فکر کردم که نسل ما چه نسل خوشبختی ب

ها  و امید به این که آیا باز هم جوانان دیگری با الهام از احمدزاده! مبارزاتی آن نسل شد
ها از آن سرزمین به پا میخیزند تا دیو سیاهی  ها و بهروز دهقانی ها، حمید اشرف و پویان

آیا دوباره نسلی از عاشقان را که بر بام خانه خلق سایه افکنده است را در هم کوبند؟ 
خلق چون چریکهای فدایی از آن سرزمین عاشقانه قدم در راه رهایی مردم در بند 

گذارند تا مبارزات کارگران و زحمتکشان را هدایت کنند و به سر منزل مقصد  می
 برسانند؟

 
ور باالخره روز موعود فرا رسید و در برنامه مراسم تجلیل از رفیق مادر شرکت کردم، د
بخش  تا دور سالن عکس های جانباختگان فدایی و سایر مبارزین بطرز زییایی زینت
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آیا میشود به اینهمه عکس نگاه کرد و از خود نپرسید که چه شد؟ چه بر سر . سالن بود
  آمد؟57این قیام 

 
بی قرار روی صندلی می نشینم با فریادی از خشم و کینه در درونم، از آنچه دژخیمان با 

. خشم و کینه یی که هرگز فروکش نخواهد کرد.  ترین فرزندان خلق ما کردندصادق
خیلی ها به مراسم آمده اند و بسیاری هم نیامده اند، در این . نگاهی به اطرافم می اندازم

اش را دارند   و فرزندان فدایی"رفیق مادرها"میان عدم حضور آنان که ادعای احترام به 
همانهایی که در هر . ت منتسب می کنند نیز قابل توجه استو ظاهرا خود را به این سن

 حضور دارند اما با تنگ نظری سیاسی از نظر خود "فعاالنه"مراسم و تجمع راستها 
 . میکنند"تحریم"مراسم رفیق مادرها را 

 
شوق دیدار رفیق مادر، زن مبارز انقالبی که نه تنها خون پاک . برنامه شروع میشود

ش نادر و ناصر و ارژنگ را وثیقه پیشبرد انقالب مردم ما نمود، بلکه فرزندان فدایی ا
. خود نیز پا بپای آنان جنگید، اسیر و شکنجه شد و هرگز از آرمانهای خود دست نشست

نیم . رفیق مادری که الگوی مبارزاتی تمام زنان انقالبی است که با دشمن خلق می جنگنند
. م میشود که رفیق اشرف دهقانی در میان ماستساعتی از برنامه نگذشته بود که اعال

دلم میخواست تمام کسانی که . باورم نمیشود، شادی پشت شادی به من رو کرده است
انقالبی را داشتند در کنارم بودند تا با هم اشک شوق دیدار  آرزوی دیدار این دو مبارز

نه جالدان در گلو فریادی به پهنه آسمان از خشم و کی. میریختیم و پایکوبی میکردیم
دارم، چطور این دژخیمان فرزندان فدایی رفیق مادر، فرزندان خلق را که برای رهایی 

صدای گرم و زیبای رفیق ! مردم ستمدیده مبارزه میکردند شکنجه و تیرباران کردند
 : را می خواند در سرم میپیچد"راه تازه"حمید اشرف که سرود 

 
 راه تازه ای پیش پای خلق

 می بر دهان تومشت محک
 پرتوی نوین رهنمای خلق 
 انقالب سرخ خصم جان تو

 ای که میچکد ز پنجه تو خون
 تخت تو نگون

 ل عام خلقتشیوه تو ق
  بکُش، ببند،بگیر

 خشم و کینه توده کن فزون
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 انقالب سرخ راه توده ها
 حیله سفید کرده برمال

  جالد خلق،دژخیم خلق
 بکُش ،  ببند،بگیر

 کن فزونخشم و کینه توده 
 
 

با قامتی استوار با گامهایی محکم در حالیکه لباسی ساده بر تن دارد پشت میکرون قرار 
میگیرد، چشمانم را باور نمیکنم، اسطوره مقاومت، این حماسه ساز تاریخ، آمده تا از 

 در 58سخنرانی های تاریخی مهابادش را در سال . همرزمش از رفیق مادر تجلیل کند
م به رژیم اسالمی امپریالیستی در سر بسیاری از جریات سیاسی چپ دوره ای که توه

که رژیم را تایید کرده بودند می گذشت را بخاطر میاورم، و تحلیلی که آنروز از ماهیت 
و امروز شاهد بودم که این دو چریک فدایی خلق یکبار دیگر در . رژیم اسالمی داده بود

دلم می خواست که این دو رفیق . خن میگویندکنار هم با قامت های سرافراز با مردم س
ساعتها برایمان صحبت کنند از اوضاع کنونی بگویند اما برنامه موضوع دیگری داشت و 

رفیق اشرف دهقانی آمده بود که . مراسم بزرگداشت رفیق مادر و فرزندان فدائیش بود
 .خود پیامش را به مادر بگوید

 
ظاهر شدند، دستها را گره کرده به هوا بلند کردند؛ وقتی که این دو رفیق با هم در صحنه 

رفیق مادر میĤید و برایمان . دستهایی که دژخمیان آنها را با قساوت شکنجه کرده بودند
از جوانترین رفقای به خون خفته مان سخن میگوید، از زندگی مبارزاتی خود میگوید، از 

قوی دارد،  می ساده اما محکم ومادر کال. پلیدی دشمن میگوید، از راه مبارزه میگوید
برگهای تاریخ مبارزه را ورق میزند، تاریخی که هر برگش مشت محکمی بر دهان دشمن 

تاریخ مبارزه ای که نشان داده سرنگونی دیکتاتور ها راهی بجز مبارزه ! بوده و هست
ا با آنکه شش دانگ حواسم به دنبال سخنان تاریخی رفیق مادر است ام. مسلحانه ندارد

. سخنان او مرا به روزهای سیاه میبرد و وجودم را از خشم و کینه به دشمن لبریز میکند
سخنان مادر با . دشمنی که اگر چه سرنگون شد اما دشمن دیگری جای او را گرفت

تشویق بی پایان جمعیت حاضر که مهر و محبت مبارزاتی خود را نثار او میکنند پایان 
 .میگیرد

 
روی آن حک  قاب ساده ای که آرم چریکهای فدایی خلق ایران بررفیق اشرف دهقانی 

شده است را از سوی برگزارکنندگان مراسم به رفیق مادر بعنوان تجلیل هدیه میکند و 
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میگوید که این آرم از خون پاک جانباختگانی فدایی و تمامی مبارزین راه آزادی و 
ان فدایی اش نیز در آن سهیم سوسیالیزم سرخ شده است، مبارزه ای که مادر و فرزند

رفیق مادر هدیه را با افتخار و غرور از دست رفیق اشرف دهقانی میگیرید و بر . بوده اند
بوسه ای بر راه سرخ مبارزه آن . آرم سرخ چریکها ی فدایی بوسه ای عاشفانه میزند

دامه پاکانی که تاریخ و کمونیستهای راستین هرگز فراموششان نمیکنند و راهشان را ا
 .میدهند

 
مراسم با همان ساده گی که برگزار شد با همان ساده گی و صداقت و صمیمیت پایان 

رفیق مادر شاخه های گلهایی را که برای او و به یاد فرزندان فدایی اش آورده . میگیرد
 .کنندگانی که به او درود و بدرود میگفتند هدیه میکند بودند به شرکت

 
دلم میخواهد که سرمستی دیدار عاشقان . یگر بر زبان نیاورمدلم میخواهد که کالمی د

هم چنان که این سطور را مینویسم با . خلق در وجودم همانگونه که هست باقی بماند
خود به آن روز محتومی فکر میکنم که انقالب توده ها بساط استثمار و دیکتاتوری را با 

چقدر دلم می خواست که در آن . دستان توانای خود به گورستان تاریخ خواهد سپرد
 !روز با مسلسلی به دست و در کنار توده های مسلح به قلب دشمن یورش میبردیم
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  مراسم بزرگداشت رفیق مادر شایگانمراسم بزرگداشت رفیق مادر شایگان

  20062006 ماه مه  ماه مه 2020در سالن دانشگاه هانوفر آلمان در سالن دانشگاه هانوفر آلمان 
  

  زمانهزمانه
 
 

اطع و مصمم او و با مراسم با اعالم برنامه از طرف رفیق زن مجری مراسم با صدای ق
سپس سرود . یک دقیقه کف زدن بیاد تمامی شهدای راه آزادی و سوسیالیزم آغاز شد
عکسهای جان . پرچم دار ستمکشان با همراهی حاضرین در سالن مراسم خوانده شد

باختگان چریک فدایی خلق و سایر مبارزین راه آزادی که دیوارهای سالن را مزین کرده 
 .بارزاتی ای که یادآور سالهای پرشکوه انقالب بود را بوجود آوردبودند همه فضای م

 
این قطعات به دلیل . قطعات فولکوریکی توسط مصطفی گورگین و علی و نوشین اجرا شد

. محتوی شعر و آهنگها تنوعی به فضای سالن می داد و مورد استقبال حاضرین واقع شد
 باشیم، بلکه برای "غم"م پیام آور بخصوص آن که مصطفی اعالم کرد که ما نمی خواهی

تعداد شرکت کنندگان در مراسم چشمگیر  در ضمن حضور. آزادی و شادی می نوازیم
 .بود

 
این خبر . مهمترین بخش برنامه با اعالم حضور رفیق اشرف دهقانی در سالن آغاز شد

 بارها حتی برای رفقایی که او را. در حقیقت برای حاضرین در مراسم غیره منتظره بود
همگی ناباورانه، با چشمانی پر از اشک، مشتاقانه و بی صبرانه . از نزدیک دیده بودند

ی گفتند که دیدن او آرزوی بسیاری م. حضور این رفیق را در پشت تریبون دیدند
وقتی رفیق در پشت تریبون قرار . ی بسیاری از انسانهای آگاه و انقالبی بوده دیرینه

درود بر " و عشق و عالقه ی خود را با کف زدن و شعار گرفت جمعیت بپا خاستند
شادی و هیجانی که فضای سالن را پر کرده بود قابل توصیف .  به نمایش گذاردند"فدایی
رفیق در صحبتهایش به . انعکاس این هیجان در صدای خود رفیق نیز پیدا بود. نیست

ا با بکار بردن ساده تشریح زندگی و مبارزات رفیق مادر پرداخت و احساسات خود ر
ترین کلمات که نشانه صداقت، صفا و صمیمیت اوست به شنوندگانش انتقال داد و در 

همه دستاوردهای کنونی  خاتمه با تاکید بر این واقعیت که تاریخ را انسانها می سازند و
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ما حاصل مبارزات و فعالیتهای گذشتگان است همه را به نقش پر ثمرتر ایفا نمودن در 
 .ن تاریخ فرا خواندساخت

 
خاطراتی .  مادر شایگان به بازگو کردن خاطرات خود پرداخت،در بخش دیگری از برنامه

مقاومت و . که شاید شنیدنش برای حاضرین غرور آمیز و در عین حال درد آور بود
. شجاعت این زن فداکار نوید دهنده استقامت مبارزان و شکست ناپذیری آنان است

ان نیز به زبانی ساده و روان بر دلها می نشست و غرور و افتخار سخنان مادر شایگ
 .آفرید می

 
در مدتی که زمان استراحت بود دوستان و رفقای بسیاری پیش رفیق اشرف دهقانی و 

بسیاری از خاطرات گذشته نقل . مادر شایگان آمده و از نزدیک با آنها صحبت می کردند
ده و عشق و عالقه خود را بخصوص نسبت به می کردند و تجربیات خود را بازگو کر

 . رفیق اشرف اظهار می داشتند
 

در بخش دوم رفیق فریبرز سنجری در سخنانش به تاثیرات مبارزات چریکهای فدایی بر 
پیام مهم سخنرانی . جوانان از آغاز تا به امروز اشاره کرد و از مادر شایگان تجلیل کرد

رغم تمامی تالشها و سرکوبهای رژیم ضد خلقی ه روز باو تاکید بر این واقعیت بود که ام
جمهوری اسالمی و به رغم شکستها و اشتباهات نیروهای سیاسی، جوانان مبارز با الهام 

 .از سنتهای مبارزاتی انقالبیون گذشته می کوشند تا راه نسل آفتابکاران را ادامه دهند
 

ضرورت وحدت و اتحاد در بین  حضور رفیق اشرف دهقانی در این مراسم و تاکید او بر
می باشد؛  مبارزین در شرایط حساس کنونی بدون شک از اهمیت بسیاری برخوردار

باشد که بتوانیم . را نوید می دهد حضوری که امید به مبارزه ای وسیعتر و پر دامنه تر
دهنده راه انسانهای مبارز و فداکاری چون رفیق اشرف دهقانی و مادر شایگان  ادامه
 .یمباش

 
 .راه چریکهای فدایی خلق پر رهرو باد
 .پیروز باشید

 25/5/2006 
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  سیامکسیامک

  
  20062006مه مه 

 
 

مدتی بود که در اطالعیه ها و سایت ها میخواندم که رفقای چریکهای فدایی خلق 
میخواهند مراسم بزرگداشتی برای رفیق مادر شایگان بر گزار کنند، برایم خیلی جالب 

ر دیده بودم که برای انسانهایی که در قید حیات هستند مراسم بود، چون تا به حال کمت
برای همین . گرامی داشتی برگزار شود، به خصوص در بین نیروهای چپ و کمونیست

خیلی کنجکاو بودم چون برای اولین بار شاهد چنین ابتکاری بودم که از طرف چریکهای 
 .فدایی خلق صورت میگرفت

 
ند تن از رفقا و دوستان راهی هانوفر شدیم، در طول راه به   ماه می از هلند با چ20روز 

یاد دوران دبیرستان خودم افتادم و همین باعث شد که برای مدتی در خودم فرو روم و 
به یاد گذشته هایی افتادم که دولت وابسته به امپریالیست شاه در ایران چه جوّ اختناقی 

رخ فداییان در جنگل های سیاهکل جوّ جامعه ایجاد کرده بود که دیری نپایید و با گلوله س
به نفع رشد مبارزه مردم تغییر کرد و بعد یاد خاطرات دیگری افتادم که با مبارزات دیگر 

 .رفقای فدائی و رفیق مادر شایگان پیوند داشت
 

رفقایی که سالها ندیده .  می وارد سالن دانشگاه هانوفر شدیم20به هر حال عصر روز 
جمعیت خوب بود، . بعد وارد سالن اصلی شدیم. ره دیدیم و خوشحال شدیمبودیم را دوبا

عکس های تمامی رفقایی که در دو رژیم جنایتکار پهلوی و جمهوری اسالمی شهید شده 
با شروع برنامه رفیق مجری . بودند دور تا دور سالن خیلی مرتب نصب کرده بودند

به خاطر گرامیداشت یاد تمامی مبارزان و روند برنامه را اعالم کرد با یک دقیقه کف زدن 
شعری توسط رفیق احمد خوانده . شهدای راه  آزادی و سوسیالیسم برنامه شروع شد

رفیق مجری که خیلی خوب و با حوصله روند برنامه را میگفت و منظور از . شد
ق بزرگداشت را توضیح میداد، با صدای هیجان زده اعالم کرد که قبل از رفیق مادر، رفی

در این موقع هیجانی وصف ناپذیر در . اشرف دهقانی می خواهد در باره او صحبت کند
جمعیت پدید آمد و رفیق اشرف دهقانی با آن متانت خاص خودش از جای برخاست و 

جمعیت یکجا از جا برخاست و با کف زدن طوالنی هیجانی . در پشت تریبون قرار گرفت
من وقتی به بغل . بعضی ها حلقه زده استمی دیدم که اشک در چشم . بوجودآورد
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دستی های خودم نگاه می کردم نتوانستم خودم را تحمل کنم و اشک شوق از چشمانم 
در آن شرایط دیدم که توده ها همیشه مبارزانی که در جهت منافع . بیرون ریخت

کارگران و زحمتکشان از جان و دل مایه میگذارند را دوست دارند و به پاس آن 
بعد از رفیق اشرف دهقانی، رفیق مادر شایگان . ها به انقالبیون احترام می گذارند اریفداک

به پشت تریبون رفت و با لهجه شیرین آذری شرح حال خود و فرزندانش را برای حضار 
وقتیکه رفیق مادر پشت تریبون قرار گرفت جمعیت به پا خاست و یک صدا . باز گو کرد

 ." فداییدرود بر تو مادر"فریاد زد 
 

یبون را ترک کند، به پاس بعد از پایان سخنان مادر شایگان و قبل از اینکه او تر
های این شیر زن فدایی، از طرف برگزارکنندگان مراسم در میان کف زدن حضار  فداکاری

 .یک آرم سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مادر تقدیم شد
 

امه هنری و موسیقی بود که به خوبی تنظیم بعد از سخنان  مادر شایگان و تنفس، برن
پشت تریبون رفت، این رفیق ) رفیق پوالد(بعد از موسیقی رفیق فریبرز سنجری . شده بود
ناپذیر برخالف مسئوالن سازمان های دیگر در تمامی مجامع حضور دارد و  خستگی

بطه با در را. کارهای تشکیالتی را خود همراه سایر رفقا و دوستان انجام می دهد
این رفیق از . افشاگری ها، اعتراض ها و آکسیون ها همیشه رفیق پوالد پیش گام است

 .سنت مبارزاتی رفقای شهید و تاثیرش روی جنبش سخن گفت
 

جمع بندی که من می توانم داشته باشم این است که در مجموع مراسم بسیار خوبی بود، 
 آن هم انتظاری از آن شب گرامی البته هیچ حرکتی بدون اشتباه نمی شود و بیش از

رفیق مادر صحبت هایش را کرد، همچنین رفیق اشرف دهقانی و باالخره . داشت نبود
 .بحث رفیق پوالد در مجموع برنامه را کاملتر کرد

 
من به جای آنکه بدبینانه مثل بعضی ها به این مراسم نگاه کنم، محتوای برنامه برایم با 

لیوان را مد نظر دارم و در کل برنامه را مثبت ارزیابی می همیشه نصفه پر . ارزش است
 .کنم

 
 .چند پیشنهاد می توانست به مراسم اضافه شود که مراسم را کاملتر کند

کاش جمع طیف فدایی منهای رفرمیستها با هم این برنامه را برگزار می کردند،  -
 .چون رفیق مادر به کل جنبش تعلق دارد

 .ر می رفت و افراد بیشتری شرکت می کردندکاش تنگ نظری ها کنا -
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اگر از قبل با حفظ ضوابط امنیتی حضور رفیق اشرف دهقانی اعالم می شد  -
 . برابر بیشتر برای مراسم می آمدند3 یا 2جمعیت 

خوب بود در فاصله تنفس و غذاخوری بین برنامه، رفیق اشرف در گوشه ای از  -
 .رای عالقمندان امضا میکردسالن  کتاب بذرهای ماندگار خود را ب

 
به امید پیروزی اهداف کمونیستی و به امید روزی که یادمان و خاطره تمامی مبارزان 

 .زنده و شهیدمان را در ایران و در میان کارگران و زحمتکشان گرامی بداریم
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  !! یاد یاران یاد باد یاد یاران یاد باد،،یاد بادیاد باد

  
  شش. . شقایقشقایق
 

 
فتابکاران ، قهرمانان ، یادگار سلحشوران ، آیاران ، چه زیباست دیدار چه زیباست دیدار 

 . یادگار کوهساران ، جنگل ستارگان ، جنگل گوزنها
 

چه زیباست شنیدن صدای زن چریک ایران ، زن فدایی خلق ، زن چریکی که زندگیش 
ر اندام چه زیباست قامت پر افتخار زن چریکی که لرزه ب. ارزه زندگیش استبارزه و مبم

 .رژیم دیکتاتوری شاه و رژیم  جمهوری اسالمی وابسته به امپریالیسم انداخت
 

رژیمی که حکومت خود را با شکنجه ، زندان ، اعدام و ریختن خون هزاران مبارز راه 
دیکتاتوری وابسته به امپریالیسم هنوز  رژیمهایی که با استبداد و. آزادی نگه داشته است
 خلقهای ستمدیده را به پایین بکشند و از هیبت و نام آزادی پرچم هم قادر نشده اند که

 .چریکها و صدای چریکها لرزه بر اندام خود داشته اند
 
یاد  ری زن چریکی که خاطراتش یاد یاران مبارز، یاد چریکهای فدایی خلق ایران ،آ

زن . وردآ را به ارمغان می  آزادیرزمندگان حماسه سیاهکل، یاد ستارگان سرخ راه
دارش، حماسه های مقاومت ه چریکی که زیر شکنجه های دژخیمان و اربابان سرمای

ف دهقانی ، زن مقاومت ، زن ری زیبا و پر افتخار است حضور علنی اشرآ .فریدآ
ری آ .ورده استآها زنی که نامش دژخیمان و مزدوران سرمایه داری را بستوه  حماسه

است و   در دوران زندگیم سنبل مقاومت بود ومن از اشرف دهقانی میگویم از زنی که
. ها، زن جنگل ستارگان زن جنگل گوزن. موختآ و مبارزه را به من آزادیراه رسیدن به 

ها  گیبهرن ها، صمد ، پویانها زن چریکی که عزیزترین و نزدیکترین یارانش رفقا احمدزاده
ها و شیرین معاضدها و  یی مرضیه اسکو، ها ها و مومنی ها، حمید اشرف و بهروز دهقانی

ها و جنگلهای ایران  فتابکاران کوهستانآاین ستارگان سرخ و  ،دهها مبارز راه آزادی
ری در آ .زن چریکی که زندگیش در راه مبارزه برای خلقهای ستمدیده میباشد. است

مین سالگرد شهادت چریکهای  ا به مناسبت بزرگداشت سی"باد یاد یاران یاد"مراسم 
و ارژنگ شایگان و خاطرات رفیق مادر شایگان که مادر  لق ایران نادر، ناصرفدایی خ

تمامی رزمندگان راه آزادی خلقها است ، اشرف دهقانی بپاس این مادر فدایی پیام خود را 
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ری من با حضور اشرف دهقانی از ذوق گریستم از آ. حضورا به رفیق مادر شایگان داد
نه تنها من بلکه حاضرین در این مراسم .  لرزیدمهیبت و شجاعت اشرف دهقانی از شوق
 سالن دانشگاه هانوور را "درود بر تو ای فدایی" با اشک ذوق و شادی و شعف با فریاد

نگاه که اشرف دهقانی این زن سنگرهای مقاومت این آری زیبا بود آ. وردندآبه لرزه در
با دستی دیگر مشعل زن حماسه ساز زنی که با یک دست پرچم مبارزین راه آزادی و 

زنی که . راه مبارزه را بعد از این همه دوران تبعید و زندان ، همچنان در دستهایش داشت
میزش نام زن مبارز ایرانی را بر تمامی زنهای مبارز ایران  آاز نامش و وجود افتخار

 .میز کرده است آافتخار
 

ت و یاد چریکهای فدایی طنین صدای اشرف دهقانی در این مراسم ، در سالن طنین انداخ
 .نانی که در راه آزادی جان خود را فدای خلق کردند را زنده کردآخلق 

 
گریستم وقتی که از حضور این همه افراد در سالن که با حضورشان تنها نشان دادند که 

چون مادر اشک ریختم و یاد اینهمه . همواره چریک فدایی برایشان ارزشمند است
از ذوق لرزیدم وقتی که حاضرین با دیدن اشرف .  ل گرامی داشتمفرزندان خلق را در د

 باری دیگر یاد "درود بر تو ای فدایی"دهقانی بپا خاستند و با کف زدنهایشان و شعار 
 .چریکهای فدایی خلق را گرامی داشتند

 
فتابکاران ، چه زیباست یادگار راه رفقای آبراستی که زیباست دیدار یاران ، چه زیباست 

رزوی دیرینه خود رسیدم و اشرف آو  من به .  خون خفته چریکهای فدایی خلق ایرانبه
بیاییم و قطره ایی . دهقانی را دیدار کردم، من تنها قطره ایی از این دریای خروشانم

شویم در این طوفان مبارزه و موجی گردیم در این اقیانوس مبارزات علیه استثمارگران ، 
و راه مبارزان را . پاخیزیم برای رسیدن به آزادی و نجات انسانهاعلیه سرمایه داران ، بر 

ها و  دنبال کنیم تا که مادر شایگان ها از وجود ما نسل ستمدیگان ، نسل دوران خفقان
 .ها و شکنجه ها و نسل تبیعد ها با افتخار از ما یاد کنند زندان

 
 ....براستی چه زیباست دیدار یاران و یاد یاران

 
 چریک فدایی اشرف دهقانیدرود بر 

 های ستمدیده ایران و جهان زنده باد مبارزات خلق
 درود بر مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم
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  !!رفیق اشرف هم از مادر شایگان تجلیل کردرفیق اشرف هم از مادر شایگان تجلیل کرد

 
 صبا اسکوئی

 
 

زیبا بود، شاید سنت جدیدی بود که چریکهای فدائی خلق در هانوور آلمان برپا چه 
های پوسیده و خرافی  متأسفانه به رسم از سنت!  شایگان مبارزداشتند، تجلیل از مادر

بار چه  مذهبی، ما همیشه وقتی کسی را از دست دادیم به یادش خواهیم افتاد، ولی این
 .جا و پرشکوه بود، کار ارزنده چریکهای فدائی خلق ایران به
 

لطنتی و داری س های سرمایه هاست که سرسختانه به رژیم تجلیل از مادری که سال
های واقعی که  اسالمی نه گفنه است، و در حقیقت تجلیلی هم بود از همه کمونیست

ای است  های انقالبی اند، تجلیل از کمونیست سرسختانه در مقابل سازش طبقاتی ایستاده
داران  نماها یعنی مزدوران سرمایه را که در بساط سرمایه که با قاطعیت تمام، کمونیست

 .ستند، افشاء کنندرقصی ه مشغول خوش
 

رفیق اشرف دهقانی که بدون توجه به خطری که ممکن بود از طرف مزدوران رژیم 
تهدیدش کند، برای تجلیل از مادر شایگان به روی صحنه آمد، که خود مورد تجلیل قرار 

های  گاه با رژیم گرفت، آن هم به پاس اینکه در تمام دوران زندگی پربارش هیچ
 .شانده در ایران سازش نکردن داری دست سرمایه

 
ناپذیری، دفاع  کنندگان از رفیق اشرف با تجلیل از او نشان دادند که مقاومت، سازش تجلیل

ها و  های واالئی هستند، هرچند که رفرمیست از منافع کارگران و زحمتکشان ارزش
 .ها را جایگزین آنها کنند شان این است که ضدارزش مزدوران سرمایه تمام تالش

 
های انقالبی در دفاع از منافع  هایی را که کمونیست کنندگان نشان دادند که ارزش تجلیل

طلبان و خائنین به طبقه کارگر  دارند و نسبت به مماشات آفرینند، پاس می طبقه کارگر می
 .ورزند کینه می

 
کنندگان به این دلیل در آنجا بودند که نشان دهند که به  بدون شک بسیاری از تجلیل

ند و در صحنه مبارزه طبقاتی حضور دارند،  های انقالبیون کمونیست وفادار آرمان
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اند و سر بر آستان بورژوازی  ها خزیده طلبانی به جبهه رفرمیست هرچند فرصت
 .سایند می

 
رفیق اشرف دهقانی با حضورش در این مراسم پرشکوه، نشان داد که او یک حماسه 

داران سلطنتی حماسه آفرید،  های سرمایه چال ز سیاهاش ا نیست، گرچه با فرار تاریخی
طلبانی که  ولی او هم همچون هزاران کمونیست انقالبی سرسختانه در مقابل فرصت

اعتراضات کارگران و زحمتکشان را، اعم از کارگری، دانشجوئی، زنان و غیره از مسیر 
مورد کینه و مبارزه طبقاتی منحرف کرده و آنها را نسبت به رژیمی که به شدت 

رفیق اشرف دهقانی و سایر . سازند، ایستاده است  است متوهم میشان نفرت
کارآمدن رژیم کودتایی آمریکا و  اش تنها کسانی بودند که از همان ابتدای روی رزمان هم

گونه توهمی  نشانده امپریالیسم خواندند و هیچ اتحادیه اروپا، آن را ضدانقالب و دست
 .هایی از آن نداشتند ها و چهره بخشنسبت به کلیه و یا 

 
رفیق اشرف با به روی صحنه آمدنش نشان داد که خود را قهرمانی بر دوش کارگران و 

داند و تنها به عنوان یک کمونیست انقالبی به کارگران و زحمتکشان  زحمتکشان نمی
توان  نشان داده است که سیستم سرمایه را تنها با مسلح شدن کارگران و زحمتکشان می

های  ها، طرفداران اتحادیه چی هایی از طیف جمهوری نابود کرد، هرچند که رفرمیست
شده به  های بورژوایی، فعالین کارگری رفرمیست قالب بشری وابسته به بورژوازی، حقوق

شده به جنبش زنان و زندانیان سیاسی  جنبش کارگری، تشکالت رفرمیست تحمیل
ارزات کارگران و زحمتکشان را در جهت منافع دشمن رفرمیست تالش کرده و میکنند مب

های  طبقاتی منحرف و از نیروی مبارزاتی و اتحاد خودشان ناامید و به اتحادیه
های بورژوازی و به  بشری، ارگان های به اصطالح حقوق ضدانقالبی بورژوازی، بنگاه

 .آقای امام زمان و مسیح جدید بوش، امید ببندند
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  با مادربا مادر

  
  یبهیبهطط

 
 

 قرار است در یک . شنبه، از خانه حرکت می کنیم5  روزر بعدازظه5 ساعت 2006 می 18
آه که چقدر هیجان دارم  شهر دیگر یکی از رفقا را بیبینیم و با هم این مسیر را طی کنیم،

! به کلی از یادم رفت که بگویم کجا و برای چه کاری و به سوی چه مقصدی در حرکتیم
آلمان است قراره که در مراسم تجلیل از رفیق مادر و  سی امین مقصدمان هانوفر 

چرا زمان خیلی کند می گذرد و . باختن فرزندان فدایی اش شرکت کنیم سالگرد جان
 .ترافیک هم به این کند گذشتن کمک می کند

 
 همه اینها دست به دست هم داده هیجان عجیبی ،شوق برگزاری مراسم شوق دیدن یاران،

طول هفته را کار بودم اما احساس خستگی نمی کنم خیلی شاداب و . ا فراگرفتهسراپایم ر
حال در .... سر حالم، آه که چقدر این راه طوالنی شده هر چه می رویم  نمی رسیم 

رفیق به ماشین تکیه داده سیگارش در دست و  شهری هستیم که باید رفیقی را ببینیم،
در افکار خود سیر می کند برای یک لحظه نگاه مثل همیشه . نگاهش به زمین دوخته شده

 را از زمین برداشته و به خیابان می نگرد، بله احساس می کنم که همان هیجان و شور
 .آشنا، درون او را هم فرا گرفته یا بهتر اینکه بگویم من آن را توانستم بیبینم

 
ری را که باید طی پیاده می شویم با هم احوال پرسی می کنیم و سریع یک بار دیگر مسی

او هم مثل من عجله دارد می خواهد که هر چه زودتر به مقصد . کنیم با هم مرور می کنیم
می خواهیم حرکت کنیم که می پرسد کی جلو می . شوق دیدن یارانش را دارد . برسیم
مثل همیشه لبخندی می زند ... با شوخی می گویم تو جلو برو رهبریت قبول است ! افتد؟

 . اه گرم و رفیقانه اش نگاهم می کندو با نگ
 

تا دیگر از رفقا را بیبینیم و استراحتگمان هم  تا نزدیکهای محلی که قرار است دو
 تا 20اما برای یک لحظه جاده را گم می کنیم . محسوب می شود راه را خوب می رویم

فقا را می همگی  خیلی خوشحالیم که ر . دقیقه ای طول کشید اما باالخره پیدا کردیم30
آه که چه لذتی دارد دیدن رفقا، همدیگر را چه گرم و صمیمانه در آغوش می گیریم  بینیم،

ساعتها در مورد  .همیشه به یاد ماندنی خیلی زیباست این لحظه ها و! چه احساس خوبی
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با احساسی عجیب سعی می کنیم هر آنچه در مورد این مراسم  .مراسم صحبت می کنیم
 .ست را در ذهن خود مرور کنیم خیلی لذت بخش استقابل پیش بینی ا

 
دلمان نمی خواهد بخوابیم  اما باید این کار را بکنیم می خواهیم فردا روز خوبی را در 
کنار بقیه رفقا داشته باشیم و همینطور خودمان را برای کارهایی که قبل از مراسم باید 

 .ترتیب داده شود آماده کنیم
 

بق معمول هر روز بیدارم اما این بار با یک روحیه و انرژی  صبح ط6 ساعت 19 جمعه
 هوا ابری است نم نم باران می آید،. دوش میگیرم چای درست می کنم. خاصی است

 من در جایی که زندگی می کنم هر روز باران می بینم اما اینجا حال .پنجره را باز می کنم
دلم می خواهد رفقا !  بیدار نمی شونددیگری دارد، باز ساعتها به کندی می گذرد چرا رفقا

باالخره آنها هم بیدار می شوند . ولی جلوی خود را می گیرم. را هر چه زودتر بیدار کنم
 .فضای شوخی و خنده همه جا را پر می کند

 
قرار است که یکی از رفقا را در ایستگاه اصلی شهر ببینیم تا با اتفاق او به جایی برویم 

قا را هم بیبینیم، آنها را می بینیم  دور هم جمع می شویم نهار می که بتوانیم بقیه رف
هیجان  خوریم،گپ میزنیم، خاطره های گذشته را مرور می کنیم اما در همه یک اظطراب،

از محلی که نهار . همه به فکر هر چه بهتر برگزار شدن این مراسم هستند و شور هست،
باید   نجا یک سری کارهاآبرویم که در خوردیم خارج می شویم و قرار است به جائی 

 .انجام شود
 

کسانی که . دوستانی بگویم که رفقا را در کارها یاری می دهند و از حال از شهر هانوفر
اینان کسانی هستند که از اولین روز تا آخرین روز  .سالهاست در اینجا زندگی می کنند

 نماندند و جا دارد که همین یک لخظه از تالش و کوشش برای برگزاری این مراسم باز
جا بگویم که ما دست یکایکشان را صمیمانه می فشاریم و بابت تمامی این صمیمیتشان 

 . کمال تشکر را داریم
 

 .اجازه دهید اندکی هم از خود مراسم بگویم
 17:00 می، ساعت 20

ه زودتر رفقایی را ک  جمعیت را می بینم،.به سالن پایین یا همان ورودی دانشگاه می رسم
 .آنجا حضور پیدا کرده بودند تا قبل از مراسم کارهائی را انجام دهند
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الن بزرگی که دور  جایی که قرار بود مراسم در آنجا اجرا شود شدم، وارد سالن اصلی،
 یک لحظه خود را در . آن با عکسهایی از بهترین فرزندان خلق زینت داده شده بوددورتا 

رفقای زن با . در میان جمعی از مبارزین صدیق دیدم ون،میان جمع بزرگی از انقالبی
انگار خود  .چهره های قاطع و گاه لبخندی بر لب نظاره گر بودند و همینطور رفقای مرد

،  چه زیبا بود، و پرچم بزرگی که آرم سازمان را داشت.آنها در مراسم حضور داشتند
 خواسته شد که به سالن بیĤیند کم کم از جمعیت. جلوه خاص و زیبائی به سالن داده بود

 .تا برنامه را شروع کنند
 

وقتی که در سالن صدای گرم و پرتوان رفیق مجری، نام رفیق اشرف دهقانی را بر زبان 
برای یک لحظه تمامی رفقایم که ) 58 مهاباد سال(آورد باز آن خاطره برایم تداعی شد 

حضورشان را احساس  ه با ماست،دیگر در میان ما نیستند اما یادشان و راهشان همیش
کردم و هر طرف سالن را که چشم می چرخاندم می دیدمشان که لبخند بر لب تماشگر 

 .باد یادشان جاوید و راهشان پر رهرو .این مراسم هستند
 

می، از این روز می گویم که ) 20(فردا را من نمی نویسم اما امروز مال من است، امروز 
که  از امروز. ده شد و همه ارزشهای مبارزاتی پاس داشته شدبار دیگر همه خاطرات زن

 و از امروز که روز مادر بار دیگر مهری بر حقانیت چریکهای فدایی خلق   زده شد،
 .شایگان بود

 
او . چه زیباست که از چنین اسطوره ای، از چنین الگویی با حضور خودش تجلیل شد

چه زیبا بود این سنت .  قاطعانه و محکمساده سخن گفت با زبان مردمش اما مثل همیشه
 .بهتر است که بگویم چه به جا بود باالخره یکی باید این سنت را می شکست شکنی و

 
اما هر چه . فردا را شاید بهتر از امروز دیگران بنویسند)  می20(امروز را من می نویسم 

 .ق زد این واقعیت  ماندنی مهر بر حقانیت چریکهای فدائی خل،که بنویسند
 

 با ایمان به پیروزی راهمان
  2006 می 30
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  ))یاد یاران یاد بادیاد یاران یاد باد((در میعادگاه یاران در میعادگاه یاران 
  

   خرمدین خرمدین..مم
 
 

نهایتا  چیزهایی هست که در قالبهای معمولی جا نمیگیرند و برای دریافت معنا، ژرفا و
بی برای فهمیدن چرائی و چه گونگی آنها میبایست بدنبال قالبهای نامتعارف و اصال نایا

من نمیدانم عشق را چه گونه . گشت تا شاید بتوان به ارزیابی درستی از آنها دست یافت
اینها مقوالتی هستند که . اندازه می گیرند و یا حاصل ضرب مقاومت در امید چه میشود

 .گاه از حد انتظار واژه ها و حوصله ی دستور زبان نیز فراتر میروند
 

ت مادر آفتابکاران، یعنی چند روز پیش از آنکه تا پیش از برگزاری مراسم بزرگداش
چریکهای فدائی خلق ایران بزرگ مادر خویش را نظاره کنند که همچنان مصمم و نستوه 
و استوار از خلق میگوید، حسی مرموز از درونم رشد میکرد، حسی که هم بیتابی و هم 

 میشوند و تحمل گاه لحظات چه سخت .ه ام را روز به روز شدت میبخشیدکنجکاوی اولی
راستی چه عذاب آور است . رفتار و گفتارهای روزمره تا مرز دیوانگی بیهوده میگردند

پنهان نمودن عطش و بیتابی دیدار، و آتشفشانی که تا ذره ذره ی سلولهایت را ذوب 
 .میکند و با خود میبرد

 
ر استواری میگفتم از روز دیدار یاران، روز رویت اسطوره های زمینی خون و گوشت دا

که واقعیت پلشت نظم سرمایه داری و وحشت دموکراسی جالد بورژوازی را همچنان به 
هر کس به سویی میرفت، هر کس به انجام وظیفه ای مشغول بود، . رزم آوری میطلبند

در سالن سخنرانی، . ولی میشد در چهره همه گان انتظاری مرموز را مشاهده نمود
میدانستم که مادر در آنجا نشسته و . فیق نشسته بودنددرست در نخستین ردیف، چند ر

نزدیک که شدم . تصمیم گرفتم پیش از شروع برنامه جلو رفته و او را از نزدیک ببینم
البته مادر آنجا نشسته . فکر کردم که نه، نمیتواند او باشد. صدای آشنائی به گوشم خورد

 فقط یکی میتواند اینچنین سخن بود ولی آن رفیق دیگر که صدایش آشناست، که میدانم
 .بگوید و آنهم اوست، کیست

 
با (آواز : شروع برنامه را اعالم نمودند و رفیقی محتوای آنچه را در پیش بود خواند

، خواندن پیامی از رفیق اشرف دهقانی به مناسبت )اشعاری از سعید سلطانپور و دیگران



 121  !یاد یاران یاد بادکنندگان در مراسم  اظهارنظرهای برخی از شرکت

 بار آواز، سخنرانی رفیق فریبرز آن شب، سخنرانی مادر، و پس از تنفسی چند و دیگر
 .سنجری و سرود تا پایان برنامه

 
او چه خواهد گفت و خویشتن را چگونه . من برای شنیدن سخنان مادر بیتابی میکردم

 معرفی خواهد کرد و آیا راستی برای گفتن از خویش، از چه واژه هایی سود خواهد برد؟
امشب که بزرگ : ره به روی صحنه رفتدر همین افکار بودم که رفیق مجری دوبا .....

مادر خویش را گرامی میداریم قرار بود پیامی از رفیق اشرف دهقانی قرائت شود ولی او 
آری، اآلن . خود در میان ما حضور دارد و آنچه را گفتنی ست با ما در میان خواهد گذارد

.  او با ما بگویدصدا را بخاطر میĤورم، دختری به پیشواز مادر خود آمده و میخواهد از
جز اینهم نمیتوانست باشد، آخر مگر میشد با پیامی خشک به استقبال مادر رفت، او که 

 :خود در زیر شکنجه های ددمنشانه گرگ صفتان میخواند
 

 "از هر نواش، این نکته گشته فاش، کاین کهنه دستگاه تغییر میکند"
 "ا آتش تیربلشویک وار به باید جنگید، چه کند بر دل چون آتش م"

 
و هنگامیکه مخوف ترین جانیان در پست ترین لحظات هستی حیوانیشان به جانش 

می بایست " :میافتادند و بدن شرحه شرحه از شالقش را با انبر له میکردند میاندیشید
حالت مادری را در موقع وضع حمل میداشتم که تا تولد، درد شدیدی متحمل میشود، بی 

و در اینجا تولد طفل فرا رسیدن مرگ . نتظار تولد طفل داشته باشدآنکه چاره ای غیر از ا
 آری او که خود اسطوره ای بود بهتر میتوانست از ".می بایست انتظار آنرا میکشیدم. بود

و بعد، از شکنجه های مادر و از فرزندانش، آفتابکاران امید و عشق و . مادر خویش بگوید
حرفهای رفیق که .  گفت"دانه و جوانه"خود میگفتند رهائی، از رفیقان او و یا آنچه که 

پایان یافت هلهله ی شعار و درود و فریاد و کف زدنهای ممتد فضائی از اوج تبلور 
احساس و غلیان عشق و امید را در سالن بوجود آورد و در همین میان، مادر به صحنه 

 .آمد
 

 و شکوه آفرینش را در هنر، من سادگی را همیشه دوست داشته ام و نیز پیچیدگی اندیشه
ولی در آنشب، در واژه واژه ی مادر و در برخوردهاش، زیباترین و ژرفترین ساده گی 
اعجاب آور و زمینی ترین عشق یک مادر، یک انسان، یک فدائی از تبار آفتابکاران عشق و 

 .امید و رهائی را با چشمهای خود، ناباورانه به نظاره نشستم
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ان، اگر نه الگوها و اسطوره های انسان کمونیستی، تا اگر کسی بپرسد راستی کیستند این
انسان را چگونه باید ساخت و آیا چه الگوئی را برای آراستن هیئت مادی و معنوی 
انسانها باید نمونه قرارداد، بتوان در جواب گفت همچون مادر، همچون اشرف دهقانی 

 گوشت و خون دار لرزه به سامان یعنی شیرزنان سترگی که با قامت معمولی انسان
اینان با نه گفتن به اسطوره های . مخوف ترین دستگاههای ضد زندگی وارد آوردند

متافیزیکی و عهدبوق افسانه های داستانها و شعرها، و با نه گفتن به تصویر مرموز 
ت انسان ابرجهانی همان اساطیر و افسانه ها، از خود اسطوره ای ساختند به اندازه قام

بشر، و خدایان واله گان داستانها را چنان در قامتهای انسانی شان تبلور بخشیدند که 
سر بر آستان هیچ دریوزه گی بر درگاه قدرت و ظلم فرود نمیĤورند و در این راه چنان 

شان نشان میدهند  اینان با حضور زنده. مصممند که سر در راه آن به هدیت می بخشند
 تبار چریکهای فدائی خلق بودن، چرا که آنان آفتابکارانند و هر که انسان بودن یعنی از

یک، خود دانه ای یا که جوانه ای در زمینهای پر امید و پر خواهشی که حاکمانش جز با 
 .خون مردمانش عطش فرو نمی نشانند

 
آری میگفتم از آنشب، از مادر، از دختر، از فرزندانی که به دیدار رفیقان جانباز خویش 

باالخره نوبت به رفیق فریبرز سنجری رسید تا همچون همیشه با ما از . ه بودندآمد
امتداد عشق، از امتداد انقالب کمونیستی، از توانائی و بایستن اتحاد انقالبی و از زنده 
بودن، حقیقت داشتن و همچنان شاداب و سرزنده بودن میراث چریکهای فدائی خلق ایران 

پتک جالدان آبدیده شد و همچون میراث خواری شایسته و او که خود در زیر . بگوید
 . استوار همچنان که خود در هر جائی آفتاب میکارد، به پرورش آفتابکاران آینده میپردازد

چه شکوهمند است فراز آدمی، فراز عشق و امید، از درون جهنم جهل و مرگ و ظلم 
دن و برخود نبالیدن و از رنج چه زیباست مادر بودن، اشرف بو! جهانخواران و نامردمان

 !خلق نالیدن و هرگز سر به ابتذال ماندن و گندیدن، ماندن و لب فرو بستن فرود نیاوردن
 

گمان میکنم اآلن که به پایان رسیده ام یافتم آنچه را در ابتدا میجستم، یقین دارم از این 
ابکاران، فدائی یعنی پس میتوانم بگویم عشق یعنی مادر، امید و از جان گذشتگی یعنی آفت

. مادر، یعنی اشرف یعنی چون پوالد از ضربه های هولناک دیوها آبدیده سربرآوردن
یعنی چون مادر دانه دانه و جوانه جوانه در هر جای این زمین سرد و آسمان تیره و تار، 

یعنی همچون اشرف بودن، چون او خواستن، همچون او حتی در اولین . آفتاب کاشتن
 .ک ناآشنا از رفیقان گفتن ولی هیچگاه از خود نگفتنکالم به ی
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زبان  آری، اآلن میدانم که انتظار واژه ها تا اوج معنای مادر باال میرود و حوصله دستور
 .تا عمق ساده گی حرفها، آنگاه که مادر لب به سخن میگشاید وسعت میگیرد

 
 آنچنان بی ریا بودی تو

 که وهم سرد و خشکیده تردید
  آشنای سالمتبه غریو

 در من مجال پای سفت کردن
 از دست نهاد

 آشنای من، ای رفیق، ای همدرد
 نطفه ی کدام عشق در تو می شکفد

 که اینگونه بر مصلوب عشق
 دلبسته مانده ای؟

 
 تو در طراوت یک آهنگ

 در حقیقت یک راه
 و در حضور ساده و همیشه ی
 رفیقان در بند و خفتگان در خاک

 چنان سبز شدی
 مرا خیال عدنکه 

 با خود برد،
 و نیاز دردمند تو بر دامن سپید آزادی

 - رسول عشق و مادر آگاهی-
 آنچنان ملتمسانه

 به چنگ صبور دستهات در پیچید
 که نیاز خواهش مرا

 .جاودانه کرد
 

 همنوای من، ای رفیق، ای همزاد
 طاقت لبان آهنگین تو از کیست

 که ین چنین
 بر سرود جاودانه ی عشق

 دلبسته مانده ای؟
 2006 مه 23
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  چگونه بود؟"یاد یاران یاد باد"

  
  20062006مه مه     --  مظفرمظفر

 
 

 در هانوفر آلمان با کمی این ور و آن ور 2006 مه 20 در روز "یاد یاران یاد باد"جلسه 
مجری جلسه خانمی جوان که احتماال خود از تبار یاران باشد اعالم میکند که . شروع شد

زحمتکشان کردند و امروز در میان ما  نی که جان خود را عاشقانه نثاربرای یاد یارا(ما 
نیستند هرگز سکوت نخواهیم کرد و امشب یادشان را با یک دقیقه کف زدن گرامی 

 .)میداریم
 

از قبل مصطفی را میشناسم و . بعد مصطفی و علی چند برنامه هنری را به اجرا میگذارند
از آنجائی که او در کارگاه هنر سعید . ام یب کردهکارهای او را از راه اینترنت تعق

سلطاتپور پرورش یافته در ابتدا آهنگی را که شعرهایش از آن سعید سلطانپور است 
 .انتخاب و آخرینش را هم همینطور

 
درصدی از حاضرین میدانستند، اما اکثریت حاضرین نمیدانستند که اشرف دهقانی (

 )هم در میان جمعیت است
 

امه بعد از اجرای این قسمت از بخش اول با شور و احساساتی زایدالوصف مجری برن
رفقا، بسیار خوشحال و مسرورم اعالم کنم که رفیق اشرف دهقانی در ". اعالم میکند

میان ما است و  از او میخواهم خاطراتش را در ارتباط با رفیق مادر شخصا با ما در 
 ".میان بگذارد

 
. بهش آب و تاب بدهم.  گزارش این جلسه را کامل بنویسممیخواستم برای سایت خودم(

شور و هیجان ببخشم با کلمات نایاب سیمای اشرف و مادر شایگان این فرزندان راستین 
طبقه کارگران و زحمتکشان را ارائه دهم، طوری که خواننده را به بطن جلسه بکشم، و او 

و مادر را از نزدیک مثل خود من را وادارم که خود را در میان جمعیت حس کند و اشرف 
 .)ببیند، تا من هم به سهم خود گفته باشم یاد یاران یاد باد
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جمعیتی که در خانه آن . بعد از پایان جلسه به خانه رفیقی که بهش قول داده بودم رفتیم
مان به جنبش فدائی گره خورده   نفر بودیم و همه گذشته10بیش از . رفیق بودیم کم نبود

یق میزبان با محبت و مهربانی و صمیمیت از همه ما تک تک پذیرائی میکرد رف. است
طوری که من شخصا فکر نمیکنم هرگز زحمات او را جبران کنم هرچند رفیق فریبرز 

هایشان را بر روی مهمانان باز  سنجری در صحبتهایش از رفقای هانوفر که در خانه
 .  آن رفیق صمیمانه تشکر میکنماما این جا من هم از. گذاشته بودند تشکر نمود

همه جور خوردنی بر روی میز بود و در حالی که از خود پذیرای میکردیم همه از جلسه 
 .  صحبت میکردیم"یاد یاران یاد باد"

 . حرفی نمیزنم و به دقت گوش میدهم
 جلسه خوبی بود مگر نه؟: یکی

ها ولی   عالی بود بچهآری: دیگری که سعی میکند صدای ملچ ملچ دهنش را کسی نشنود
 )کند شناسد حرف خود را قطع می ها را نمی کند و چون خیلی اطرافش را نگاه می(

 نمیدانم اما قبول کنید که کمی زیادی چربش کرده بودند؟: و دیگری
میگفتند فدائی؟ آنها که ) دانه و جوانه(ها  راستی چرا به این بچه: چهارمی یا پنجمی

 .ه هر کس دیگری هم بود کشته میشدفدائی نبودند در آن خان
آنها در رابطه خانوادگی با فدائیان آشنا شده . آری این اصال درست نیست: یکی و

 .بودند، نه اینکه خود فدائی باشند
ها این  راستی بچه: تر برخورد میکند و میخواهد بحث را سیاسی کند میزبان ما اصولی

 . میشود و جا دارد روی آن مکث کردحرفهای امشب فوالد اولین بار است که شنیده
 من که بغل دست این رفیق هستم میگویم نه -ای به سیاست ندارند  ظاهرا بقیه عالقه-

های فدائیان را تعقیب میکردید خیلی وقت است  هاولین بار نیست اگر نشریات و نوشت
 .  اما کسی حاضر به بحث اصولی و انتقادی نیست. فوالد این حرفها را میزند

باالخره :  تمسخر میگویدزخانمی که خیلی زیرک به نظر میرسد با پوزخندی حاکی ا
 .اشرف هم علنی شد

 .آری بهتر شد: یکی دیگر سریع
اشرف موقع حرف زدن همه چیز را نگفت، اما مادر، چه با صفا و صمیمیت : دیگری

 .برد حرف میزد آدم لذت می
ر روشن فکر نبوده و کارگر بوده است خانم زیرک سعی دارد به ماها بفهماند چون ماد

گفت   می)باخنده(آخر مادر کارگر بوده است، : حرفهایش پر از صداقت و سادگی است
 .سینما رفته و فیلم قیصر را هم دیده است

رفیق اشرف چیزهائی را که نمیخواست بگوید : من هم پا در میانی میکنم و میگویم
 . تاشاره کرد و گفت که آنها را خواهد نوش
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 .ای ندارد که این بحث را با من ادامه بدهد اما طرف عالقه
 ای آن ورتر میخندند ولی نمیدانم به چه عده
 .مادر نگفت ابوالحسن چه شد: یکی

 .چرا گفت که مفقود االثر شده: دیگری
نه مادر شفاف نگفت مثل اینکه ابوالحسن در کمیته مشترک خراب کرده و : و سومی

ها دور میزند روی اینکه تا حاال کسی  بحث.  هرگز ترا نبینممادر گفته برو دیگر
 .نمیدانسته که نادر پسر اصلی مادر شایگان نیست و غیره

صحبتهای فوالد با مشی مسلحانه خوانائی ندارد حتما مواضعشان را تغیر : یکی
 .اند داده

 . کسی به حرفش توجهی نکرد
 از لندن خیلی آمده بودند؟: خانمی

 .دیدی که نصف سالن از لندن آمده بودیم: د از لندن آمده بودرفیقی که خو
 ببینم در لندن خیلی هوادار دارند؟: همان خانم

ایم میشناسد و میداند که ما  رفیق میزبان از آنجای که خیلی از ماها را که از لندن آمده
هوادار : هیچگونه ارتباط تشکیالتی با اشرف دهقانی و تشکیالتش نداریم میگوید

ها از نظر عواطف و دوستی اگر کمکی و یا چیزی از  تشکیالتی که نیستند خیلی
 . دستشان بر بیاید میکنند برایشان

بحث میچرخد روی گم شدن ابوالحسن؟ باز میرود روی اینکه حتما علنی شدن اشرف به 
فریبرز روشن نگفت چه (باز میرود روی سیاست و . دنبال خود اثراتی خواهد داشت

بهتر بود اعالم میکرد که آیا هنوز مبارزه مسلحانه را قبول دارند (یا )  بگویدمیخواهد
فوالد هر چه گفته باشد مهم نیست من میدانم که آنها یک میلیمتر هم (و یا ) یا نه؟

 که میزد با مشی ییپس حرفها(یکی هم ) تئوری مبارزه مسلحانه را رد نمیکنند
 !رفت در مسیر خوبی امابحث داشت می). مسلحانه جور در نمیĤید

ها دیدید این طرفداران اشرف چطوری وقتی اشرف را  راستی بچه: همان خانم زیرک
 بغل میکردند اشکهایشان سرازیر میشد؟

 .ای برخوردار است خوب اشرف در میان هواداران خود از محبوبیت ویژه: دیگری
 .وقتی میرفتند جلو اشرف، سر خم میکردند: همان خانم
 .درست میگوئید من هم دیدم: ریخانم دیگ

 نه بابا؟: یکی با خنده
جوانی آمد و دست انداخت گردن اشرف و بعد در حالیکه میخواست : همان خانم زیرک

 .برود دست اشرف را بوسید
 .خوب احساسات را که نمیشه کنترل کرد: یکی
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 .آخر مهم این است که اشرف هم ممانعتی نکرد: همان خانم
مانند مذهب است  جریان اشرف یک جریان سنتی و: زده بودکسی که کمتر حرف 

  ...عادی است که رهبرانش هم مانند رهبران مذهبی
منهم در آن جلسه بودم چنین : من که دیگر کفرم در آمده است حرفش را قطع میکنم

چیزهای را ندیدم و انصاف نیست که یک جریان کمونیستی انقالبی را مذهبی 
 .بخوانیم

 اید، ببینم شما هم لندن هستید؟ خوب در آن لحظه شما ندیده: زیرکهمان خانم 
و ناگهان خودم . روغ گفتن او بدم میĤید و بهش جوابی نمیدهمم و از دممنظور او را میفه

دو ماه قبل از قیام من و رفیقی به نام علی از آذربایجان و . بینم  می1357را در زمستان 
تقی را میدانم چه بر سرش آمد اما .( کرج با هم بودیم تیمی در یک خانه تقی از مشهد در

علی به تشکیالت رفیق اشرف پیوست و امیدوارم که زنده باشد و اگر این نوشته را 
کپی کمی  اره کرده بود و یک دستگاه پلیجسازمان آنجا را ا) خواند او هم بیاد بیاورد

شت که شبها در حمام از آن مدرنتر از آنکه مادر شایگان با آن کار کرده بود وجود دا
 .کردیم استفاده می

کپی اعالمیه  تا مرحله قیام ما سه نفر با شور و هیجان چریکی آن زمان با آن ماشین پلی
 .بعد از قیام دیگر تقریبا کار ما تعطیل شده بود. کردیم و تراکتهای سازمان را تکثیر می

و عنوان داشت و نه امضاء و تایپ ای را که نه تیتر  یکی دو روز بعد از قیام علی جزوه
. من آن را خواندم و چندین بار هم خواندم. هم نشده بود به من داد و گفت این را بخوان

با خواندن آن جزوه فکر کردم اگر این جزوه نوشته کس . احساس عجیبی پیداکرده بودم
 اختالف ام و یا کسانی در درون سازمان باشد حتما با چیزهای که تا حاال من شنیده

 به او گفتم علی جان این نوشته مال کی هست؟ . دارند
 گفتم که این خیلی درست میگوید و با آنچه که گاهی رفقای مسئول و ؟او گفت چطور بود

اجازه ندارم که اسمش را بهت بگویم اما وقتی "؟ علی گفت !تقی میگویند خیلی فرق دارد
ای بود به نام  آن نوشته جزوه (".قبول داریدآمد به او بگو تو این نظرات را ) ع(که رفیق 

شرایط عینی انقالب از رفیق اشرف دهقانی و به عمد امضای آن را برداشته بودند که اگر 
مطمئن هستم . تصادفی به دست هواداری افتاد تحت تاثیر نام اشرف دهقانی قرار نگیرد

 )دست میگشته استاش بدون امضاء دست به  که رفیق اشرف هم خبر نداشته که نوشته
های قدیمی بود و چون اهل آدربایجان بود در میان تشکیالت مشهور بود به   از بچه-ع-(

ای یک بار  هفته)  و فکر میکنم که بعد از انقالب از اعضای کمیته مرکزی شدعلی ترک
مقداری پول برای خرجی ما میگذاشت و وضعیت مطالعاتی ما را . میĤمد و به ما سر میزد

 . او هم آذری بود. د و میرفتمیپرسی
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آمد هنوز ننشسته بود که علی در حالی که آن جزوه را در دست داشت و ) ع(فردا که 
 . "، مظفر هم این را قبول دارد)ع(رفیق "تکان میداد، گفت 

تو چرا آن را به او دادید که بخواند این که هنوز علنی نشده " :اخم کرده بود و گفت) ع(
 علی قبل از قیام با تشکیالت ارتباط ."ی این کارت از خودت انتقاد کنیدتو باید برا. است

اما من هوادار سازمان بودم و توسط تقی به . داشت و مثل اینکه عضو تشکیالتی بود
برای همین هم نمیبایست علی آن نوشته را در اختیار من . تشکیالت معرفی شده بودم

 .گذاشت می
 پاک کمونیست وار، صرف نظر از اینکه با کی موافق اگر امروز صادقانه و با وجدانی

هستیم و یا با چه تشکیالتی کار میکنیم و یا اصوال از اشرف دهقانی خوشمان میĤید و یا 
ای نظرات رفیق اشرف در  بد، گذشته را به نقد بکشیم میبینیم که چگونه و با چه توطئه

ست میگشت و کس دیگری ای معدودی دست به د سطح جنبش برای مدتی فقط دست عده
بود که حتی هوادارانی که در این سانسور نظرات تا آنجا پیشرفته . از آن مطلع نبود

 . های تیمی سازمان بودند از آن بی خبر بودند خانه
ام آن خانه تیمی را از هم پاشاند طوری که دیگر  وقتی دید که من آن جزوه را خوانده) ع(

تا زمانی که رفیق اشرف .  تحویل مسول دیگری شدممن. من هرگز رفیق علی را ندیدم
 درون تشکیالتی چنان گسستی بین رفیق تمستقال نظرات خودش را علنی کرد اپورتونیس

 . اشرف و هوادارانش ایجاد کرد که هیچگاه چنین خسارتی جبران نشد
من و هزاران مثل من که نظرات رفیق اشرف را قبول داشتیم اجباری از هوادران این 

هنگامیکه از مسئول جدیدم از آن . رفیق جدا شدیم، تحت آموزشهای جدید قرار گرفتیم
و این زمانی بود که احتماال رفیق اشرف میخواسته نظراتش را علنی (جزوه سوال کردم 

او در حالیکه با احترام . آن مسئول گفت آن نوشته مال رفیق اشرف دهقانی است) کند
 و فداکاریها او یاد میکرد مشکل اساسی را تاثیرات عمیق ای از رفیق اشرف دهقانی ویژه

روانی که زندان بر رفیق اشرف گذاشته مطرح و در کمال دلسوزی نسبت به رفیق اشرف 
 . بحث را به ضد بحث تبدیل کرد

از آن به بعد من و دیگران به طور اضطرای و فشرده تحت آموزش قرار گرفتیم و با 
. کردند اپورتونیستی و ضد اشرفی را به مغز ما فرو میشیوه های نادرست تئوریهای 

امروز همان اپورتونیستها هم باید در جهت ضربه زدن به نام فدائی و سمبل مبارزه و 
مقاومت فدائیان اشرف دهقانی در محافل و مجالسشان بیشرمانه به دروغگوئی بپردازند 

 .یبوسد قلمداد کنندو آنان را جریانی سنتی و مذهبی که مرید دست مرادش را م
 

 "یاد یاران یاد باد"
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  ""یاد یاران یاد بادیاد یاران یاد باد""باز هم باز هم 

  
  مظفرمظفر

 
 

ها را به سختی میشود حفظ  ها را به آسانی میشود کنار گذاشت و بعضی بعضی سنت
اند در حرکت  کرد و بعضی ها هم همراه پدیده وابسته به آن سنت همان گونه که بوده

 و یا کسانی که در راه مشخصی جان "شهید" ارزش گذاری و بها دادن به. هستند
 .اند یکی از مطالب قابل توجه است که به صورت سنتی دارد حفظ میشود باخته

 
 در آن بار دوم قربانی "شهید"ای تبدیل نشود و خود   به وسیله"شهید" که مقوله یتا جا

 مرگ را انتخاب دانهانگردد اشکالی در کار نیست و ما یاد کسانی را گرامی میداریم که آز
 وسیله و ابزاری شود برای مقاصد و اهداف سیاسی ما، دیگر "شهید"اما اگر . اند کرده

 و فردیت "شهید" بودنش است همین ارزش شخص "شهید" همان "شهید"ارزش و بهای 
 . که او خلق کرده استی بودنش است نه ارزشها"شهید"او در 

 
 را از مرگ بیان کند، آن را پیشبینی کند، انسان تنها جانداری است که میتواند درکش

بنا بر این در جامعه ما انسانهای بودند و هنوز هم هستند . تاخیر بیندازد و جلو بیندازد
که با درک کامل و درست از مرگ در جائی که ضرورت ایجاب کرد و میکند آن را جلو 

ای خودمان  اگر لحظه. ندازندمیندازند و انتخاب میکنند و یا باز آگاهانه آن را به تاخیر می
را به جای مادر شایگان در هنگام دستگیری فرض کنیم مقوله مرگ و زندگی در یک 

سیانور ". هزارم ثانیه برای ما بررسی، درک و حل میگردد و به خود حق انتخاب میدهیم
 انتخابی است درست و به.  این گونه انتخاب مرگ آگاهانه است"را باید جوید و قورت داد

ای خودمان را به جای اشرف دهقانی در زندان قصر فرض کنیم باز  اگر لحظه. موقع
. مقوله مرگ و زندگی در بند و اسارت در یک روز و یک فرصت پیش آمده حل میگردد

 این گونه مرگ را به تأخیر انداختن دیوانگی نیست، آگاهانه "باید به هر قیمتی گریخت"
در چنین شرایطی اگر توسط دیگرانی که بر  .قعانتخابی است درست و به مو. ستا

آگاهی، آزادی و زندگی ما حاکمند مرگ به تاخیر افتد، چون انتخاب مرگ آگاهانه بوده 
کنیم و همانطور که آگاهانه سیانور را  است زندگی تحمیلی خود را هم آگاهانه انتخاب می

. من جاودانه میکنیمبلعیم آگاهانه هم زندگی را با سر خم نکردن در مقابل دش می
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همانطور که آگاهانه گریختیم مشقتهای خارج از زندان را هم آگاهانه انتخاب و تحمل 
 .کنیم می

 
پس این زندگان که در .  سوال دیگری مطرح میشود"شهید"در مقابل ارج گذاری به مقوله 

و ) ها ف دهقانینمونه اشر(اند  اند و زندگی را خود آگاهانه به تاخیر انداخته همان راه بوده
. چه میشود) ها نمونه مادر شایگان(اند  یا کسانی که زندگی را دوباره به او تحمیل کرده

 ارزش گذاری به اینها در چه شرایطی انجام میگیرد؟ 
 

آوردن سنت جدیدی توسط چریکهای فدائی خلق که از رزمندگانی مانند رفیق مادر 
دردانی، ارزش گذاری و تجلیل شود، شایگان در حضور خودشان و برای شخص آنها ق

 به "شهید"چنین سنت درستی است که میتواند دیگر به مقوله . سنتی است ارزشمند
 . ای جهت تداوم حیات سیاسی پایان بخشد عنوان وسیله

 
، مردگانی که آزادانه و آگاهانه و با هدف، مرگ را جلو "شهید"در این روزها میبینیم که 
اپورتونیستهای مانند . اند ای شده ند وسیله حیات سیاسی عدهانداخته و انتخاب کرد

 "شهید"دیگر .  برای خود حیات سیاسی میخرند"شهید"اکثریت با وابسته کردن خود به 
ای است   وسیله"شهید". ارزش انسانی و شخصی و فردی خود را از دست داده است

 . میشودای و یا در پایین آن کوبیده مانند مهری که بر باالی صفحه
 

اگر ارزشهای مادر شایگان را در حضور خود او گرامی میداریم و درست و به موقع به 
ایم که ما درک شما را از انتخاب مرگ و همچنین ایستادن در مقابل دشمن برای  او گفته

ای نمیسازیم برای بقا و تداوم  خودت و برای شخص تو گرامی میداریم و از تو وسیله
اید، آنزمان   تو مهمتر از تاریخ ما هستی چون تو تاریخ ساز ما بودهتاریخ سیاسیمان و

در بر دوام بودن بر .  ارزش دیگری که به فرد برمیگردد را پیدا خواهد کرد"شهید" مقوله
در تداوم .  بعنوان وسیله محو و نابود میشود"شهید"اجرای چنین سنتی دیگر مقوله 

نمایند و بخشی  افراد آن را آگاهانه انتخاب میچنین سنتی ما به مرگ های میندیشیم که 
یا زنده و ارزشهائی  این بار برای شخص و فرد مرده و. از زندگی آیندگان خواهند شد

این بار جمع شدن ما به خاطر تبلیغ سیاسی . که خلق کرده است تجلیل به عمل میĤوریم
 گذاشته "شهید"قیمت این بار فرد وسیله نیست و بر آن . نخواهد بود و برای فرد است

 .کند و بیانگر تاریخ ماست یان میخود اوست که ارزشها را ب. نمیشود
 یاد یاران یاد باد 

 2006جون 
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  آن صدا که در همه جا دائم در پرواز استآن صدا که در همه جا دائم در پرواز است

  
  مینا زرینمینا زرین

 
 

 آماده می کردم، برای تجلیل از زنی به "یاد یاران یاد باد"وقتی خود را برای مراسم 
ه نه فقط برای یک سنت تقدیر و تجلیل و یا تعارف و رو در واسی قرار هانور می رفتم ک

گیرم بلکه برای تجلیل بخشی از جنبشی می رفتم که مادر شایگان نه بعنوان مادر خوب 
و فداکار بلکه زنی که در سالهای ترس و وحشت و دروغ و جنایت دوران پیشین نه 

که بعنوان زن زحمتکش و کارگری های نیروهای روشنفکری بل صرف مبارزه و اعتراض
 .که در دوران سیاه شاهنشاهی مبارزه همه جانبه را به عهده گرفته بود

 
و همچنین بعنوان زنی که نابرابری و محرومیت وحشتناک را در جامعه درک و مرد 

اش را از خانه بیرون و با بدست گرفتن سکان کشتی خود، سرپرستی  پاسبان و مست
ده گرفته بود و چه زیبا موقعیت و روش خود را برای انقیاد و بردگی فرزندانش را به عه

زنی بلند قامت و استوار، با جذبه، مهربان . تشخیص و به مبارزه طبقاتی روی آورده بود
 و 50حال و هوای سا ل ) آذری(اش  و دلنشین و صدائی گیرا و با لهجه شیرین ترکی

ر و با فروتنی موقعیت خود را به حاضرین چگونگی ارتباط و رشد خود را با دیدی پیگی
رفیق مادر در فرصت بدست آمده . منتقل می کرد و نکته جالب، زنده بودن طرح بود

سعی کرد اهداف مبارزه، هوشیاری انقالبی، با مردم درآمیختن و آموزش های آگاهی 
ش یابنده و در نهایت با افتخار از رفقای کوچک که در پیشرفت جنبش کمونیستی نق

داشتند یاد کند و چه زیبا که درود مادر نه فقط برای رزمندگان فدائی بلکه درود خود را 
برای تمامی انقالبیون فرستاد که برای رهایی مردم و خفقان و دیکتاتوری مبارزه 

اش و  زنی که بخاطر خود و موقعیت سازمانی) سعیدی(رفیق مادر شایگان . کنند می
 دستگیر و با یک بازجوئی 52شان در زمستان سال انعکاس خشم فروخورده زحمتک

 .فرسا و بردبار و شرافتمندانه فصل دیگری از زندگیش را آغاز کرد طوالنی و طاقت
 

فقدان تجربه در دوران بازجوئی و شکنجه اش کمتر دیده می شود و به جرات می توان 
را به ) ساواک(تی شاه اظهار داشت که با ترفنده ها و ایده ها توانسته بود سیستم اطالعا

اش به یک جنبش درآمیخته و  زنی که با تعلق خالصانه و مخالصانه. بازی و سخره گیرد
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با فرزندان خود که چه زیبا آنان را رفقای خود می داند برعلیه دیکتاتوری و اختناق 
 .آمیزد حاکمیت موجود راهی آگاهانه را آغاز و به آن درمی

 
گی که حاصل رنج و مشقتی بود که او نه فقط در کتابها بلکه شور انقالبی و از خود گذشت

و در همین حین وقتی گوشه ایی از . در میان مردم و بطن جامعه یگانه و همدرد شده بود
شنیدیم ، قلبم به  ای از آن را در جلسه می خواندم و همینطوری گوشه بازجویئش را می

 .تپش افتاد
 

 های شبانه بخاطرم می آمد که همه جا را  و شبیخون60گوئی بازجوئی های سال 
ها،  های بزرگ، زیرزمین وزارتخانه ها و فروشگاه رایمان زندان ساخته بودند، اصطبلب

های شخصی را به عرصه تاخت و تاز و بازجوئی تبدیل کرده  ها و حتی خانه سربازخانه
ان زحمتکش بودند و شیر زنان و کوه مردان را با وحشیگری هرچه تمامتر این فرزند

که نیمی از نیروی اجتماعی در کردند و زنان  سرزمینی به نام ایران را شکنجه می
های زن به عنوان زندانی و دستگیر شده بخاطر خود و فعالیتهایش، مادر به عنوان  نقش

همدستی برای فرار و دستگیر نشدن فرزندانش، همسر و خواهر به عنوان طعمه و تحت 
 .ر شناسائی جا و مکان فرد فراریکنترل داشتن و همینطو

 
پس به این ترتیب این نیمه جنسی بنام دختر، همسر، خواهر، مادر، دوست و رفیق 

اش به انسانی  دستگیر و برای گرفتن اطالعات، تفتیش عقاید و در هم شکستن او و تبدیل
 .کردند ارزش تحقیر و شکنجه می فرودست و بی

 
 که 60ز آرشیو انباشته مادران حماسه ساز سال دلم می خواهد از اوراق گلگون و ا

های به خون آغشته و وسایل فرزندانشان را از دژخیمان تحویل گرفتند و با مجبور  لباس
کردن رژیم جنایت جمهوری اسالمی پول گلوله را برای اعدام سربلند فرزندانشان 

های  ان گورستاناین انسانهای زمینی که اسمشان مادر بود در پی فرزندانش. پرداختند
و مادرانی که خاک خاوران . ایی به خستگی از پا ننشستند ایران را زیر پا گذاشتند و لحظه

هایشان را در خاک سرد و تازه  را با دست های خشمگین خود شخم زده و پستان
هایی که عصاره وجود خود را به فرزندان داده  کاشتند و شبانه با تن هایشان، همان تن

به مادرانی که خنده دیگر .  را شکفتند تا به پیکرها و لباس های آنها برسندبودند، خاک
ها  بها روشن شد، عکس ها در قا شان شمع ن را نلرزاند و با زمزمه مادرانههایشا سینه

ای خاکی، نشانی از قبری شد و مادران بیاد آوردند که  ها در هر قطعه جا گرفت و گلدان
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ان به گردن و سینه هایشان نوازش رفت ولی اکنون از چگونه دست های کوچک و بی تو
 .پستان های مادران به جای شیر، خون بر خاک خاوران فوران می کند

 
دلم می خواهد قصه دختران و زنانی را بگویم که انرژی بخش و قدرت دهنده راهم 
بودند، دختری که در سلول های مرگ تدریجی انفرادی های گوهردشت در اعتصاب غذا 

سر می برد و پاسداران جنایت و شکنجه با فحش و توهین های مستهجن جنسی، دهان ب
دختر را باز کرده و قیفی را در دهان او گذاشته و بزور می خواستند اعتصاب او را 
بشکنند و در مقابل خشم و وحشیگری پاسداران رژیم دختر هم چنان آرام و متواضعانه 

انگیز دیوارهای سکون شده  تالشی تحسین برنه به عنوان قربانی خاموش بلکه با
های گوهردشت را به شورشگری پر صدا مبدل و خواسته هایش را بدون سازش  انفرادی

هایشان بند به بند شکست، قلبشان  یا دخترانی که زیر شکنجه استخوانو . بیان می کرد
شان از کار های زیر تخت شکنجه از کار افتاد خونریزی مغزی و داخلی ایجاد شد، کلیه

ها بر تن هایشان فرود آمد که  افتاد، پاهایشان به اندازه یک بالشتک ورم کرد، کابل
توان شمرد و تجاوزهای جنسی به دختران باکره که به بهانه بهشت  شمارشی را نمی

شان اعمال شد ولی با این جنگ نابرابر در روی تخت های شکنجه و تیر و دار  جهنمی
 .بلکه عاشق بودند و عاشق ماندند) اطالعات(ا هیچ نگفتند جان دادند، و نه تنه

 
دلم می خواهد از زنده گان بگویم که در جو رعب و وحشت و با شکنجه فرسایشی و با 

شد،  شکافت، پرده گوش پاره می های پاسداران سرها بر اثر ضربه کابل می عربده کشی
شد و  ء روی تخت شکنجه منتقل میها بر گردن و با حا لت اغما زد و پوتین خون فواره می

کشیدند و تهدید و دوباره  شدند و فریاد می دیدند دیوانه می از این که ناله و عجزی را نمی
 .گرفتند زیر کابل و مشت و لگد می

 
دلم می خواهد از زندگی صدها و هزاران دختری بگویم که با توجه به گرسنگی ممتد و 

ران و کودکان تقسیم و با نداشتن جا برای خواب، جا کمبود غذا، ناچیز غذا را بین بیما
ش و الش شده قرار داده و با نبودن فراد شکنجه شده زیر بازجوئی که آبرای ا

های محدود خود را تکه تکه کرده و بعنوان نوار  کوچکترین امکانات بهداشتی، لباس
 .دادند بهداشتی در اختیار دیگران قرار می

 
ها،  ها، از بحث ها، درگیری و از زندگی جمعی از نشکستن روحیهخواهد از شورها  دلم می

از خشونت ها و از شک کردن های نگاهمان که دیروز گناهی بزرگ محسوب و امروز 
یقین کردن بدان خطایی عظیم تر بود از آنچه دیروز مقدس بود و امروز مورد شک قرار 
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ها و زیبائی و عشق، عشق به  اشتنها، پیوستگی د ها، با هم بودن می گرفت، از یاری دادن
ده و عشق به صدائی که همنوع، عشق به انسان و عشقی به دست و رفیقی که هرگز ندی

 .ئی را هیچوقت لمس نکرد و از آرزوها و هزاران آرزوی تحقق نیافته هصورت و چهر
 

طرفی از دختران فدائی دوران  دلم می خواهد بدون تعصب و با تالش برای حفظ یک بی
ها، در  ردهای مسلحانه بلکه در سازماندهیژیم سرکوب شاهنشاهی که نه فقط در نبر

های شبانه، در فقر فرهنگی، در  های روزانه و بیدار خوابی ها، در تنهائی چاپخانه
ر رفتند و هرگونه تالش برای شدن و فراموش از مرزهای پذیرفته شده فرات رانده
عشق و احساس نه تنها گسسته نشده بلکه قدرتی یابی و پیوندی که وجود و اظهار  تشکل

همتا را باعث گردید که قبل و در طول قیام دخترانی مثل من توانستند هویتی را برای  بی
ها سرود یک  دشت با تاثیرگذاری و نقطه عطفهای گوهر تجو کنند و در انفرادیخود جس

 .زن را سر دهند
 

 برای مبارزاتش و برای مقاومت هایش دلم می خواهد از زنی بگویم و به پاس احترام
برای کتابی که برای من به اسم حماسه اشرف یعنی همان حماسه مقاومت قبل از 

 و از محدود کتاب هائی که در مورد زندان بود خوانده بودم، او 60ام در سال  دستگیری
ش نظم اش و با کمک و همت مادران و دوستداران های هوشمندانه همانی بود که با تاکتیک
و با دیدارش که رفیق بسیار عزیزی . ای را به لرزه درآورده بود زندان مخوف خاورمیانه

شناختمش و با دیدارش مرا به  ما را بهم معرفی کرد، گوئی بارها دیده بودمش، گوئی می
بلند حرف (کردم  های انفرادی برد که سرود یک زن مرضیه اسکوئی را زمزمه می سلول

خواست در انفرادی  و دلم می) ن تنبیه بسیار جدی را برایمان داشتزدن و آواز خواند
. شدم گوهردشت اسم رفیق اشرف را به زبان آورم ولی بنوعی دچار سانسور می

مان پاک کنند و من با یاد  دانم بعد از قیام سعی شد که اسم حماسه هایش را از ذهن می
 که در رفیق اشرف. شاندمک ، اشرف دهقانی را به تصویر مییه اسکوئیضعزیز مر
کردم به  کردم و سعی می ها کتابش را در ذهنم ورق و مرور می ها و تلخ تلخ سلول تنهائی

های  ی بودنهایش در کنارم در آن تابوتمن در اینجا از برا.... زندگی انسانی وفادار بمانم
 یکی از دیدم در این لحظه که او را می. مرگ که برایمان ساخته بودند، سپاس گذارم

ها،  ها، روزا لوکزامبورگ العین توانستم قره خواست کاش می دلم میآرزوهایم که همیشه 
ها زنانی دیگر را در اقصی نقاط جهان با  دالروزا ایباروری، سیمون بوارها، و ده

 .دیدم، به تحقق پیوست پیمایند می حرکتشان و شجاعتشان راهی دراز پیموده و می
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 و چند ثانیه ئی چنان خودمانی شده بودم که بی اختیار دستم در مدتی بسیار کوتاه
بروی گیسوی بافته شد ه اش به نوازش رفت زنی از تبار فرزندان زحمتکشی چون صمد 

از . بهرنگی که با خواندن کتاب هایش بزرگ شده بودم، دگرگون و هوشیار شده بودم
با موهایش به دوران سادگی و تواضع و فروتنی رفیق اشرف و بازی کردن دست من 

کودکیم پرتاب شدم و در لحظاتی به یاد آموزگار و دوست واقعی کودکان صمد بهرنگی 
که با خواندن کتاب های ساده و روانش، کودکیم را شکوفا و بالنده ساخته و حس 
کنجکاویم را برانگیخته و من را در رویاروئی با مشکالت دوران بعدی آماده ساخته بود 

ضورش غرق در شادی می شدم و چه بی آالیش و فروتنانه با مخاطبش به و االن از ح
گفتگو نشست و انسان مخاطبش را به راست، چپ، خائن، بریده، غیر چریک و انقالبی و 
ضد انقالبی تقسیم نکرد بلکه اپوزیسیون مخاطب را به قصد توقف چرخهای سرمایه و 

قدم و همراه دانست و خطاب به انسانی باز تولید ستم و جنایت، با خود و افکار خود هم
مگر نه اینست که در طول ساختار . که خود سرنوشت خویش را به عهده خواهد گرفت

های زنان سرکوب و خفه  اهان و جمهوری ننگ اسالمی خالقیتپدرساالرانه شاه و ش
و یک موقعیت فرودست و تنها به !!! شده است و سعی شده زن به عنوان یک حلقه ضعیفه

وهی سرکوب شده اما هانه نیمی دیگر در بازار کار، زندگی روزمره، به شکل فردی و گرب
داری و  گی توهمی بیش نبود و نیست، زیرا که در جامعه سرمایه این بازدارنده

مان و ارزش های انسانی  ندگی ما این رشد و استیالی زنانهمردساالری در طول تمام ز
ن ساختار الگوی قدرت به وجود آمده و این نیروی قدرتی تغییرناپذیر بود که در همی

اجتماعی بدون عذر و بهانه، بدون سکوت و بدون احساس گناه و خشم و درد عمیق و 
با هدف ) دختر، رفیق، خواهر، همسر، مادر و(بدون اینکه این اجزا جدا و اصالح شود 

 ....دگرگونی رژیم های سرکوبگر را به چالش طلبیدند
 

نشدنی و همبستگی انسانی  های مثبت این مراسم که شور عجیب و وصف نبهبا توجه به ج
را چون سمینار خوب و پر توانای درباره کشتار زندانیان سیاسی در شهر کلن آلمان در 

کننده  های که بنظرم هرچند کوچک ولی تصحیح ضرورت داشت نکته. جمعییت می دیدم
 .بیان کنم

 
 بخصوص در این بزرگداشت هم از آن استفاده کاش بجای کلمه شهید که جنبش چپ و

در راه مبارزه برای سوسیالیسم استفاده و (و جانفشانان ) فدایی(شد، از کلمه جانفشان 
 ).ایی دیگر برایش پیدا کرد  بکار گیرد و بجای استفاده از کلمات مذهبی لغت نامه
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 بر تو مادر فدائی کاش هوداران چریکهای فدائی خلق یک صدا با بقیه حضار بجای درود
 .کردند از شعار درود بر تو مادر مبارز استفاده می

 
شد،  کاش سرود یک جنگل ستاره داره را با همین شکل و کلمات اصلی خوانده می

، چرا که در )یک جنگل فدائی داره(دوستداران چریکهای فدائی این سرود را تغییر دادند 
های دشمن،  در سبزترین ایام عمر با گلولهان این پهنای آسمان آزادگان که سرو قامتش

 .یک جنگل پر از ستاره را ساخت
 

شد و مدتی  در آخر شهر هانور که زمانی یکی از شهرهای رادیکال و انقالبی محسوب می
 را 67 و 60های سالهای  است که حتی توان برگزاری یک مراسم تجلیل از جانفشانی

 و بتوان مثل گذشته ابتکار و ذوق و خالقیت را ندارد، تغییری در شهر میزبان قرار گیرد
از صمیمت و  .بدست گیرد و به یکی از شهرهای دوباره فعال آلمان تبدیل شود

) 270 -250( نفر 250 رویی چریکهای فدائی خلق که باعث شده بود جمعیتی حدود گشاده
تلف های مخ های مختلف زندانی سیاسی دوران شاه و جمهوری اسالمی، طیف از نسل

نیروهای سیاسی، نویسندگان و هنرمندان زن و مرد و گروه هنری بسیار دلنشین رفیق 
) شاعر و نویسند کتاب شب به خیر رفیق( شعر بسیار زیبا از احمد موسوی 2مصطفی با 

و سعید سلطانپور شاعر و نویسنده انقالبی و صدای گرم و دلنشین خانم نوشین عزیز و 
ای را با  سمشان در خاطرم نیست، محیطی گرم و دوستانههمکارانشان که متاسفانه ا

رقص جمعی زیبای کردی، لری، بختیاری و ترکی به جمع بخشیدند و چه زیبا و پربار از 
باشد که باز در حضوری دیگر از . تجلیل شد) سعیدی(زن و مادر مبارز شایگان 

 .گان و ارزشمندان راه آزادی و سوسیالیسم قدرانی شود زنده
 
 

 "ن یاد بادایاد یار" تشکر از برگزارکنندگان مراسم با
  یونی2006 
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  گلهای همیشه جاودانگلهای همیشه جاودان

  ))با یاد نامه همیشه ماندگار مرضیه اسکوئی به مادر شایگانبا یاد نامه همیشه ماندگار مرضیه اسکوئی به مادر شایگان((
  

  نسیم آزادینسیم آزادی
 
 

 ، در دوران مبارزه مسلحانه 50مدتها بود به نقشی که زنان انقالبی و کمونیست در دهه 
به حماسه ها، به مقاومت ها و به بذرهایی که در آن دوران . کردمایفا نمودند فکر می 

کاشته شد، به عشق به خلق و کینه به دشمن، به این فکر می کردم که چه گونه خواندن 
یک اثر، خواندن یک حماسه توانست نقشی تعیین کننده در فراز و نشیب های زندگی 

شک در پیروزی نهایی زحمتکشان می چه گونه هر آنگاه که ذره ای . ام ایفا کند سیاسی
 فکر کنم و 57کردم فقط کافی بود که به دوران قیام با شکوه خلق در بهمن سال 

تصور کنم که .  مبارزاتی انسان ها را در آن دوران در ذهن خود بیاد بیاورمهمبستگی
مان  خانهچگونه مادرم با تمام ترسی که از ساواک و دستگاه امنیتی شاه خائن داشت، در 

را باز می گذاشت و زیر زمین را پناهگاهی برای مبارزین می کرد و در مقابل چشمان 
به جوانانی . بهت زده من می گفت که شاید کسی هم در خانه اش را برای تو باز بگذارد

فکر می کردم که خوشحال از محیط امنی که مادر برای آنها فراهم کرده بود با استفاده 
نزین مشغول ساختن کوکتل مولوتوف بودند و به انتظارغروب از رنده و صابون و ب

و حاال خود بعنوان یک مادر، دل نگرانی های آن موقع مادرم  برایم . آفتاب می نشستند
 .مفهموم دیگری پیدا کرده است

 
با آن به گذشته ای رفتم . به اطالعیه برنامه شب خاطرات رفیق مادر شایگان نگاهی کردم

ی در خارج از کشور با الهام از مبارزه مسلحانه رفقای چریکهای که جنبش دانشجوی
فدایی خلق یک پارچه شور و هیجان بود و در مقابل دشمنان خلق ذره ای از مبارزه 

به زمانی که یکی از معتبر ترین دانشگاه های آمریکا با تبانی با رژیم . کوتاهی نمی کرد
ئن، اشرف پهلوی، این سگ زنجیری منفور پهلوی تصمیم گرفت که به خواهر شاه خا

امپریالیسم را با دادن دکترای افتخاری به عنوان زن نمونه به دنیا تحمیل کند و به یاد 
آوردم که چه گونه دانشجویان مبارز صحنه مراسم را به عزای شاه و امپریالیسم تبدیل 

ریالیستی شدت فریاد و اعتراض در حدی بود که بدون اجرای مراسم، پلیس امپ. کردند
تمام . مجبور شد اشرف پهلوی را از در پشت مخصوص زباله دان به مکان امنی برساند

دانشجویان دانشگاه همراه با اساتید و مدافعین حقوق بشر توانستند در مدت کوتاهی با 
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آوری بیش از ده هزار امضا، لوحه دکترای افتخاری را به مادر فدایی رفیق مادر  جمع
زمان در زیر وحشیانه ترین شکنجه های قرون وسطایی ساواک بسر شایگان که در آن 

چهره های مبارز . می برد اهدا کنند و دنیا این مادر فدایی را به عنوان زن نمونه بشناسد
و سرشناس انسان دوست که هر یک به گونه ای در جهت تعالی زندگی انسان ها 

 های آنان قبل از هر چیز گواهی بر پیام. کوشیده اند، به تجلیل از رفیق مادر پرداختند
عظمت و اصالت جنبش مسلحانه در آن دوران می باشد که سمبل های مبارزاتی خود را 

.... پل سوئیزی، ژان پل سارتر، سیمون دبوار، نوام چامسکی .  در درون خود پرورده بود
سکی ضمن نوام چام. از جمله افرادی بودند که پیام هبستگی برای رفیق مادر فرستادند

مایلم که پیوند خود را به سازمان دانشجویان ایرانی در مورد ": تجلیل از رفیق مادر گفت
اعتراض نسبت به اعطاء درجه دکترای افتخاری به اشرف پهلوی خواهر دیکتاتور ایران 
اعالم دارم و در عوض از اهدای درجه دکترای افتخاری به مادر شایگان، که یکی از 

 ".بیشماری است که در زندانهای شاه شکنجه شده اند حمایت کنمزندانیان سیاسی 
 

جرج والد هیگنز استاد زیست شناسی دانشگاه هاروارد و برنده جایزه نوبل در 
در این دویستمین سالگرد انقالب ":  ، این چنین گفت1976فیزیولوژی و طب در سال 

جانز هاپکینز گرد هم آمده آمریکا، مسرورم که به دانشجویانی بپیوندم که در دانشگاه 
اند تا از خود گذشتگی، شجاعت و صداقت مادر شایگان را که خیلی بهتر از اشتغال فعلی 
ما در ثروت و قدرت، ایده آل های سنتی ما یعنی زندگی، آزادی و شادکامی را نمایندگی 

 ."می کند تجلیل نمایند
 

ا ترین و به بهترین وجهی در یمتاسفانه بسیاری از نام آورانی که در آن سالها با گو
های خود از مبارزات و مقاومت و پایداری مادر شایگان تجلیل نمودند، در میان ما  پیام

نیستند، ولی مطمئنا بسیارند کسانی که مقام مبارزاتی مادر که زندگی و مبارزه او بخشی 
 .از تاریخ ما هست را دریابند

 
او با تاثیرگیری از . زن زحمتکش جامعه ماسترفیق مادر زنی زحمتکش از میان میلیونها 

برخورد و آموزش های انقالبی رفیق نادر شایگان به آگاهی سیاسی دست یافت، عشق 
به جامعه ای عاری از هر گونه استثمار و ستم، و اعتقاد راسخ به آزادی و برابری 

سالش با وجود  همراه با کودکان خرد 52انسانها او را به آنجا کشاند که در اوائل سال 
او نه به عنوان یک . ناپذیر به سازمان چریکهای فدایی خلق پیوست همه خطرات اجتناب

روشنفکر بلکه به عنوان یک زن مبارز از میان توده های مردم به مبارزه مسلحانه 
 .پیوست
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 قرون ی رفیق مادر در مشهد دستگیر و تحت شدیدترین شکنجه ها52در بهمن ماه سال 
او در زندان دالورانه به مبارزه ادامه داد و از سوی سازمان .  گرفتوسطائی قرار

روحیه رزمنده و مقاوم رفیق مادر .  را گرفت"رفیق مادر"چریکهای فدایی خلق لقب 
رفیق مادر زمانی که . همواره موجب دلگرمی و استقامت سایر زندانیان سیاسی می شد

تنها نادر بلکه خودم و تمام فرزندان نه ": از شهادت رفیق نادر شایگان آگاه شد گفت
دیگرم باید در جنبش رهایی بخشی که آغاز شده شرکت کرده و علیه دشمن بجنگیم و 

 ."اگر مرگ پیش آید به استقبالش برویم
 

درود به مادران مبارزی که با عزمی آهنین به مبارزه برای رسیدن به آزادی تالش 
 .کنند می

 
مرضیه احمدی اسکویی به رفیق مادر می افتم، به راستی به یاد نامه چریک فدایی خلق 

 :رفیق مادر چه هست که مرضیه خطاب به او این چنین می نویسد
 
تو مثل دریائی از خشم و محبتی، خشم به دشمن توده و محبت به توده و ما همگی در "

 .این خشم گسترده تر دلهایمان را صفا می دهیم تا بتوانیم بیشتر پایداری کنیم
رسم اینست که به محبوب ترین کسان هدیه ای می دهند و من لحظات فراوان فکر ... 

: کرده ام برای یک رفیق بزرگوار چه هدیه شایسته ای می توانم بدهم و با خود گفته ام
اگربتوانی همیشه به توده ها و رفقایت وفادار بمانی، اگر همیشه شایسته باشی که رفیق 

 را دوست بداری می توانی از قطرات خون خود دسته گلی مادر با شهامت ترین رفیق
بندی و روزیکه در راه رهائی توده ها آخرین تالشت را کردی و آنگاه که آخرین تیرت ب

شاید این هدیه ای باشد که بتوانی آنرا با . را در قلب دشمن نشاندی، برای مادر بفرستی
 .بی شرمساری به شایسته ترین رفیق تقدیم کنی

تا آن دم که هدیه ام را برایت . مادر، من وعده چنین هدیه ای را به تو می دهم بپذیررفیق 
 ".بفرستم

 
 رفیق اسکوئی با رفیق شرین معاضد در طی نبردی 1353 اردیبهشت 6سر انجام بتاریخ 

خیابانی با مزدوران شاه حماسه آفریدند و با دالوری بی نمونه ای جنگیدند تا باالخره 
 . شیرین دستگیر و زیر شکنجه به شهادت رسیدمرضیه شهید و

 
 از زندان آزاد شد و با شکل گیری چریکهای فدایی 1357رفیق مادر با قیام مردم در سال 

 .خلق به آنها پیوست و مدتها در کردستان برعلیه جمهوری اسالمی جنگید
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مختلف تحت رفیق مادر از زمره زندانیان سیاسی بود که به مدت طوالنی مدام  به اشکال 
با این وصف او نه راه عجز و سازش با دشمن بلکه راه . بازجویی و شکنجه قرار گرفت

سرسختی در مقابل دژخیمان رژیم شاه، پایداری و . مبارزه و مقاومت را پیش گرفت
ها، شیوه برخورد او با دشمن  فرسای سلول استقامت در مقابل شرایط سخت و طاقت

هرگز مانع از آن نشد که او کماکان روی مواضع شکنجه و شرایط دشوار . بود
 .فشاری ننمایدکه همانا مواضع طبقاتی او بود پااش  انقالبی

 
 .راهشان جاودان و عزمشان استوار باد

 




