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 پيشگفتار نويسنده بر چاپ جديد
 

واستند که مقدمه ای برای آن رفقائی که دست اندر کار تجدید چاپ این کتاب بودند، از من خ
من به این خواست عمل نمودم اما توضيحات، . بنویسم و در مواردی مسائلی را توضيح دهم

در نتيجه برای جلوگيری از حجيم شدن زیاد کتاب، تصميم .  صفحات زیادی را به خود اختصاص داد
نابراين در اينجا خود ب. بر آن شد که بخش بزرگي از توضيحات در کتاب جداگانه ای منتشر شود

همراه با يک مقدمه و افزودن مطالبي به بعضي از توضيحات اين کتاب، " حماسه مقاومت"کتاب 
 . تجديد چاپ مي شود

يادداشت هايي بر حماسه "در کتاب جداگانه ای که به دنبال کتاب حاضر تحت عنوان 
ر رابطه با خود کتاب را منتشر خواهد شد، کوشيده ام، هم بعضی مسایل قابل ذکر د" مقاومت

همچنين در این کتاب به . مطرح کنم و هم به توضيح مواردی بپردازم که قبًال توضيح کافی نداده ام
توضيح وقایعی هم پرداخته ام که قبًال در مورد آنها بطور کامل ننوشته بودم و مهمتر از همه در 

 .مورد چگونگی فرارم از زندان قصر
را به بيان تفاوت های موجود بين زندان های ...") يادداشت هايي بر ("بخش پایانی کتاب دوم 

 اختصاص داده و سعی کرده 60 و زندان های رژیم جمهوری اسالمی در دهه 50رژیم شاه در دهه 
ام، هر چند به طور موجز، نشان دهم که کدام شرایط متفاوت و چه عواملی باعث شد که رژیم 

ود شرایط به مراتب طاقت فرساتری را نسبت به زندان های جمهوری اسالمی در زندان های خ
در این بخش در ضمن فرصت می یابم تا به قدردانی از زندانيان سياسی .  رژیم شاه برقرار نماید

آن ها که با عدم تسليم به دیِو .  اند ، بپردازم" انقالبی گمنام"حماسه ساز این دوران که غالبًا 
مت انسانی را پاس داشته و به تداوم مبارزه برای پایان دادن به هر ارتجاِع جمهوری اسالمی، حر

 .چه ارتجاعی و غيرانسانی است، یاری رساندند
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 مقدمه نويسنده بر چاپ جدید
 

 و برقراری ارتباط مجددم با 1352موفقيت من در فرار از زندان قصر تهران در فروردین سال 
، این امکان را در همان سال برایم بوجود آورد )سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(د سازمان خو

که بتوانم شرحی از واقعيت های دهشتناکی که در شکنجه گاه های رژیم شاه بر فرزندان و 
عزیزان مردم رنجدیده ایران می گذشت را به رشته تحریر درآورم؛ و در عين حال مقاومت های 

دت های تحسين برانگيزی را شهادت دهم که مبارزین جان برکف آن دوره در افسانه ای و رشا
مقابل دژخيمان ساواک و شهربانی از خود نشان داده و به این ترتيب در پيوند با مبارزات همرزمان 

 .خود در خارج از زندان، پایه های ظلم و ستم شاهنشاهی را به لرزه درمی آوردند
تحریر درآمده بود، تجاربی را دربرمی گرفت که خود در مقابله با طبيعتًا آنچه از طرف من به 

مسلم است که اگر رفقای دیگر، به خصوص . شکنجه گران و مزدوران حکومتی از سر گذرانده بودم
آنهائی که پس از تحمل شکنجه های فراوان به جوخه های اعدام سپرده شدند نيز امکان نقل 

 و چگونگی مقابله با شکنجه گرانشان را پيدا می نمودند، یا تجارب خود از زندان های رژیم شاه
اگر حتی فقط متن دفاعيه های آنان در بيدادگاه های رژیم شاه منتشر می شد، واقعيت های 
زشت و زیبای فراوانی به طور زنده و ملموس در معرض دید و آگاهی مردم مبارز ایران قرار می 

فشای موارد گسترده تری از فجایع و جنایت های سازمان در این صورت، مطمئنًا امکان ا. گرفت
و دیگر نيروهای سرکوبگر در زندان های آن دوره، فراهم می ) ساواک(اطالعات و امنيت رژیم شاه 

نامی که رفقایم روی " (حماسه مقاومت"تأکيدم روی این موضوع از آن روست که بگویم .  گشت
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ونه و سندی دانست که از واقعيت های درون زندان در را باید تنها یک نم) کتاب حاضر گذاشتند
 .مقطع مورد نظر پرده برداشته است

 رژیم 1341در سال . باید دانست که آن مقطع به واقع یک دوره خاص از تاریخ مردم ماست
شاه در جهت حفظ منافع امپریاليست ها و مشخصًا امپریاليسم امریکا در ایران، دست به ایجاد 

این امر، که همراه با تبليغات گزاف تحت .  اجتماعی جامعه زد-ساختارهای اقتصادیتغييراتی در 
انجام شد، شرایط را برای نفوذ سرمایه های امپریاليستی به اقصی نقاط " انقالب سفيد"عنوان 
 فراهم ساخته و سيستم سرمایه داری وابسته را به – حتی به روستاهای دور افتاده –کشور 

 .امعه ما تبدیل نمودسيستم مسلط در ج
بر این اساس، فئودال ها و وابستگان شان که پيشتر در دستگاه حکومتی نفوذ داشتند، جای 

 فئودال هائی چون -البته فئودال ها یا بورژوا (خود را هرچه بيشتر به سرمایه داران وابسته دادند 
 اصالحات ارضی به تدریج یا و غيره و خود شاه مدتی پيش از" امينی"و " فرمانفرمایان"و " َعَلم"

زمين های خود را به کشت مکانيزه تبدیل کرده بودند و یا با فروش دهات مورد تملک خویش به 
با هرچه بيشتر بورژوائی شدن ). سرمایه گذاری در بخش های سودآور دیگر روی آورده بودند

داشت، طبقه حاکم کوشيد ماشين دولتی که قبًال نيز عمدتًا در خدمت منافع امپریاليست ها قرار 
البته تا حد امکان (شرایط جامعه را بيش از پيش برای غارت منابع کشور و استثمار نيروی کار 

شاه در حاليکه در حوزه تبليغات می . به نفع سرمایه داران خارجی و داخلی تسهيل نماید") ارزان"
 –ين رفتن سيستم ارباب  به خاطر تغييراتی که به خصوص در اثر رفرم ارضی و از ب–کوشيد 

 خود و رژیم سلطنتی را پيشرفته و متمدن جا بزند، اما در –رعّيتی در جامعه بوجود آمده بود 
سرکوب وحشيانه مبارزات توده ها از دهقانان گرفته . واقعيت عينی و در عمل جز مبين ارتجاع نبود

ی ستمدیده، جلوگيری از آزادی هاتا کارگران و دیگر توده ) که شاه خود را ناجی آن ها می خواند(
بيان و اندیشه، اعمال سانسور بر کتاب و مطبوعات، ممنوع کردن هر گونه تحزب و تشکل مستقل 
از دولت از جمله تشکل های کارگری، ارائه کمک های بی دریغ مالی و غيره به آیت اهللا ها و 

ر ميان مردم و اشاعه مجامع مختلف مذهبی که جز در جهت حفظ فرهنگ عقب مانده مذهبی د
دروغ و خرافات در بين آنها کاری انجام نمی دادند، استخدام جاسوس در تعداد بيشمار که 
وجودشان حتی در مجامع خصوصی کوچک نيز احساس می شد، بگير و به بندهای خوف آور، 

وری دیکتاتو اعدام، و به طور کلی اعمال یک ) حتی به خاطر خواندن یک کتاب(زندان و شکنجه 
 تمامًا نشان می دادند که حکومت شاه صرفًا به منافع سرمایه داران وسيعًا و شدیدًا قهرآميز

 دیگر به دنيای تمدن و پيشرفت و دموکراسی تعلق نداشته، تاریخًامرتجعی خدمت می کند که 
ب  پس از انقال40در سال های . بلکه اعمالشان تنها یادآور دوره های بربریت و قرون وسطی است

طرف و عوامل منفی دیگری از جمله فقدان سفيد، دیکتاتوری به عنوان یک فاکتور اساسی از یک 
سازمانی از انقالبيون حرفه ای در جامعه که ضمن مبارزه با پليس سياسی قادر به جلب نظر 
موافق و پشتيبانی ستمدیدگان بوده و با بسيج و سازماندهی نيروی مبارزاتی آنان، در مقابل 

 رژیم دست نشانده شان قد علم نماید، این امکان را برای شاه فراهم آورده بود یاليست ها وامپر
خدایگان "که با مستولی نمودن جّو اختناق و رعب و وحشت بی حد و حصر در جامعه، در هيبت 

در این زمان، رژیم صحنه را برای قدرت نمائی . کند" خدائی"، به قول معروف "شاهنشاه آریامهر
چنان خالی می دید که به راحتی هر اعتراضی را از طرف توده ها، حتی اعتراض به کمی خود 

در چنين شرایطی، مبارزاتی که در پی تحقق اهداف ). 1(دستمزد، را با گلوله پاسخ می گفت
 ضمن حفظ سيستم -" انتخابات آزاد"و " حکومت قانونی" چندی از قبيل برقراری رفرميستی
  از طریق مبارزه مسالمت آميز بودند، نتوانستند کاری از پيش ببرند و -جود  اجتماعی مو-اقتصادی

، بی ثمری "فقط زبان زور را می فهميد"به طور کلی، مبارزه سياسی صرف در رابطه با رژیمی که 
جنبش مسلحانه بر ویرانه های چنين شکست ها و ناکامی .  و سترونی خود را آشکار ساخته بود

 .ل گرفتهائی در ایران شک
کتاب حاضر انعکاسی از شرایط فوق الذکر و تصویر کننده گوشه ای از آن مقطع تاریخی در 
جامعه ایران است و می تواند به مثابه سندی برای فهم مسایل آن دوره از جنبش کمونيستی و 

در مقطع انتشار کتاب، شرایطی بود که . ضدامپریاليستی مردم ایران مورد استفاده قرار گيرد
ریکهای فدائی خلق به مثابه یک جریان سياسی کمونيست، به دشمنان مردم ستمدیده ایران چ

اخطار کرده بودند که گلوله را با گلوله پاسخ خواهند داد و مبارزین مسلح دیگری نيز در مقابل 
نيروهای سرکوبگر رژیم دست به قدرت نمائی زده و به این ترتيب با آغاز جنبش مسلحانه که 
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يست ها و هم پيمانان ایرانی مرتجعشان را زیر ضربات کوبنده خود قرار ميداد، ناقوس مرگ امپریال
در آن زمان در جهت تحقق اهداف عاجل جنبش مسلحانه یکی از . رژیم شاه به صدا درآمده بود

و در رأس آن ها به کارگران، ) به خلق(مهمترین مسایل این بود که به توده های ستمدیده مردم 
مبلغين رژیم شاهنشاهی با تبليغات مسموم کننده خود، .  بليغات رژیم نشان داده شودپوچی ت

مبارزه . این را به توده ها القاء می کردند که هيچکس نمی تواند با َدم و دستگاه رژیم شاه دربيافتد
رژیم جرأت " قدرتمند"بيهوده است و یا روشنفکران فقط حرف می زنند ولی در مقابل نيروهای 

تقامت ندارند و از این طریق و صدالبته همراه با سرکوب خشن مبارزات مردم، سعی می کردند اس
توده های ستمدیده ایران را از مبارزه در جهت تحقق خواست های عادالنه و آرمان های انقالبی 

که خود از دل جنبش مسلحانه برخاسته بود در چنين اوضاعی و " مقاومتحماسه . "شان بازدارند
کتاب به نوبه خود اين دروغ ها را افشاء نمود و .  راستای آن اقدامات انقالبی منتشر شددر 

در واقع، این کتاب در . درخدمت زدودن جّو یأس و نااميدی حاکم، نوید بخش شور و زندگی شد
می شود مبارزه "یکهای فدائی خلق در آن مقطع تاریخی به ميان توده ها که بردن ایده اصلی چر

حماسه "می توان گفت که . ، به سهم خود نقش ایفا نمود"قدرت در نزد توده هاست "و" کرد
در افشاء دشمنان مردم، در ارتقاء سطح آگاهی و روحيه رزمندگی توده ها و به طور " مقاومت

به .  کلی در پيشبرد اهداف چریکهای فدائی خلق ایران، یکی از فاکتورها و عوامل تأثيرگذار بود
این کتاب روی زنان مبارز ایران و کشاندن آنان به صحنه مبارزه در حوزه های مختلف و خصوص تأثير 

 .از جمله به خود مبارزه مسلحانه، انکارناپذیر است
کتاب حماسه مقاومت از جمله آثاری از سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بود که به طور 

 فقط رفقائی با قبول خطرات جدی نه.  در سطح جامعه پخش شد50گسترده در همان سال های 
نيز که در آن ) رادیو ميهن پرستان(به پخش آن مبادرت نمودند، بلکه یک رادیوی مخفی و ُپرشنونده 

جالب است (سال ها هر روز برای مردم ایران برنامه پخش می کرد، به توزیع وسيع آن کمک نمود 
وی دو موجی که به طور مخفيانه تهيه که بعدًا معلوم شد که بعضی از زندانيان سياسی با رادی
در عين حال بسياری از مبارزین انقالبی ). کرده بودند نيز به برنامه های این رادیو گوش می دادند

از طریق رادیو امکان یافتند تا کتاب را دست نویس و یا به طرق دیگری بازتکثير نموده و به پخش 
زین در هنگام پخش مخفيانه کتاب، توسط مزدوران بعضی از این مبار(زیرزمينی آن اقدام نمایند 
 ).رژیم شاه دستگير شدند

به " حماسه مقاومت" و سال های اول انقالب، 57در مقطع خيزش عظيم توده ای در سال 
البته چاپ های علنی آن قبًال در خارج از . طور علنی توسط ناشرین مختلفی تجدید چاپ شد

ارزینی نيز اقدام به ترجمه آن به زبان های مختلف نموده کشور صورت گرفته بود و اتفاقًا مب
از طرف ناشرین " حماسه مقاومت" انتشار علنی 57الزم است گفته شود که در سال )  2.(بودند

مختلف در ایران در شرایطی که توده های عظيمی دست اندر کار انقالب بودند، شدیدًا مورد 
ان انقالبی قرار گرفت که برای بعضی از آنها این کتاب استقبال آن ها، به خصوص جوانان و نوجوان

مسلمًا شخص من فرد مناسبی برای )  3.(آغازی برای آشنائی شان با مسایل سياسی شد
 چه بسا که این امر -توضيح اثراتی که این کتاب در جنبش انقالبی ایران به جای گذاشته نيستم 

واقعيت های تاریخی که خارج از ذهن ما وجود دارند ولی اگر قرار به بازگوئی )  4.(سوء تعبير شود
 جوانان و نوجوانان انقالبی 58 و 57باشد، باید حداقل به این واقعيت اشاره کنم که در همان سال 

بسياری در سراسر کشور با تالش های انقالبی خود نام مدارسشان را تغيير داده و نامی که با 
با توجه به چنين واقعيت هائی بود .  آن ها گذاشتندشناخته می شد را روی" حماسه مقاومت"

 با جدا کردن صف خود از سازمان غصب شده شان 58در سال " چریکهای فدائی خلق"که وقتی 
از طریق من بر عليه رژیم خمينی اعالم موضع نمودند، ) قبل از انشعاب به اقليت و اکثریت(

زه کار جمهوری اسالمی گرفته تا سازشکاران و  از مبلغين تا-دشمنان توده های رنج کشيده ایران 
 دیگر از هيچ -خائنين نفوذ کرده در درون سازمان ما که از کهنه کاران توده ای درس می گرفتند 

متًاسفانه طيف گسترده ای از مبارزین آن زمان . تبليغات خصمانه ای بر عليه من خودداری ننمودند
را نمی شناختند، نظرات ما را چپ روانه تلقی کرده که ماهيت ارتجاعی و ضدخلقی رژیم خمينی 

 ) 5.(و با آن تبليغات همراه شدند
 1352در سال . بازگوئی نمایم" حماسه مقاومت"نکات دیگری را نيز باید در رابطه با کتاب 

وقتی رفقا از من خواستند که در مورد زندان و آنچه خود دیده بودم، بنویسم اصًال تصور نمی کردم 
من آن ها را به مثابه گزارشی . شته های من ممکن است روزی به صورت کتابی چاپ شودکه نو
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رفيق مرضيه احمدی .  ولی رفقا تصمم به چاپ آن نوشته ها گرفتند.  برای رفقای سازمان نوشتم
در تهران ) 7(او که در آن موقع در پایگاهی.  ویراستاری کتاب را به عهده گرفته بود) 6(اسکوئی
به من که در مشهد بودم، پيغام ) 8(جعفری) فریدون(می کرد، از طریق رفيق علی اکبر فعاليت 

می فرستاد که مثًال فالن موضوع را کم توضيح داده ای و باید بيشتر بنویسی و یا  مسائل مربوطه 
ما می .  یادداشت های من در چنين پروسه ای به صورت کتاب درآمد... .  دیگری را مطرح می کرد

آن را انجام داده و کتاب را در جامعه ) تایپ، چاپ و غيره(ت هر چه زودتر کارهای تکنيکی بایس
به هيچوجه نباید وقت را از دست .  زندگی مخفی شرایط خاص خود را داشت.  پخش می نمودیم

چرا که یک دستگيری و یا درگيری با مزدوران دشمن می توانست در انتشار آن اخالل .  می دادیم
مسأله بر سر انتقال تجربه و تأثيرگذاری .  کند و یا حتی باعث شود که هرگز منتشر نشودایجاد 
از این رو من به یاد ندارم که قبل از چاپ کتاب حتی یک بار از اول تا به آخر آن را خوانده باشم .  بود

 امروز که به کتاب . تا مثًال موضوعاتی که احتماًال در آغاز از قلم افتاده بودند را به آن اضافه کنم
برمی گردم، می بينم که در شرح شکنجه ها و مقاومت ها، تا آن جا که مستقيمًا به خود من 
مربوط است و یا در مورد مبارزینی است که خود از نزدیک به نحوی در جریان شکنجه و مقاومت آن 

م شنيده ام، دچار هيچ ها قرار داشتم و یا در مورد آن ها در همان موقع از زبان خود مزدوران رژی
با این وجود، شاهد درج بعضی )  9.(گونه اغراق گوئی نشده و عين واقعيت را توضيح داده ام

شنيده هائی در کتاب هستم که بيشتر منعکس کننده جّو و چگونگی طرح مسایل زندان در آن 
 )          10.(سال هاست

همچنان که .  کشيد) 11( معاضدرفيق شيرین) روی استنسيل(زحمت تایپ نوشته های مرا 
انجام این کار با توجه به امکانات .  آثار دیگری از سازمان در آن مقطع اغلب توسط او تایپ می شد

برای اینکه صدای تایپ به بيرون نرود شيرین با .  موجود و لزوم شدید مخفی کاری واقعًا دشوار بود
قکی درست کرده بود که تنها جا برای نشستن استفاده از لحاف و تشک، در گوشه ای از اتاق، اتا

او عليرغم سردردهای ُپرعذاب ميگرنی اش، ساعت ها در .  و تایپش را داشت) روی زمين(خودش 
دنيای "تنها انگيزه این دختر فداکار در انجام کارش، عشق به .  آنجا می نشست و تایپ می زد

 )ی دو نفریمان در مورد آینده بکار می بردیماین عبارت را ما، در صحبت ها. (بود" زیبای کمونيسم
کار تکثير استنسيل ها توسط پلی کپی در پایگاه ما، در مشهد توسط خود من و به کمک 

که نمونه ای از صفا و صداقت و وجودش مملو از ) 12(رفيق بسيار عزیز، ابراهيم پوررضای خليق
ازمان صاحب یک دستگاه کوچک چاپ در آن زمان س. کينه و نفرت عميق به دشمن بود، انجام شد

صفحه اول و تيترهای کتاب را . با حروف ُسربی شده بود که کلی به آن افتخار می کردیم
اگر درست به خاطرم .  با چاپ ُسربی زد که البته من نيز کمکش می کردم) 13(اسماعيل خاکپور

را رفيق حميد اشرف " حماسه مقاومت"مقدمه .  مانده باشد تيترها را با رنگ سرخ چاپ کردیم
نوشته است و بيوگرافی را رفيق مرضيه از روی متنی که به ) به قسمت توضيحات رجوع کنيد(

پاورقی های کتاب هم تمامًا با همکاری رفقا .  توصيه او، خود من نوشته بودم، تنظيم کرده است
 .حميد اشرف، شيرین معاضد و مرضيه احمدی اسکوئی نوشته شده اند

با تاریخی از رشد سازمان چریکهای فدائی خلق " حماسه مقاومت"ای دیگری نيز از جنبه ه
البته آرم . آرم سازمان اولين بار از طریق این کتاب در جامعه پخش شد. ایران گره خورده است

که افتخار طراحی آرم سازمان ) 14(رفيق فرامرز شریفی.  اوليه با آرم کنونی تفاوت هائی داشت
.  ح خود، دستی که مسلسل گرفته است را در داخل نقشه ایران رسم کرده بودرا دارد، در طر

جعفری، سعی کردند که و رفيق فریدون ) 15(بعدها رفقای دیگر از جمله رفقا کيومرث سنجری
چه به این صورت و چه . دست با مسلسل را به صورتی که از دل ایران بيرون آمده، ترسيم نمایند

 به آن 54داس و چکش در اوایل سال . مان هنوز داس و چکش نداشتدر شکل اوليه، آرم ساز
در ارتباط با تصاوير ترسيم شده در آرم، بايد گفت که هر يک از اين تصاوير به شکل . اضافه شد

مثال در اين . سمبليک بيانگر ديدگاه ها و خصلت های مبارزاتي مشخص سازمان بوده و مي باشند
مي ) يعني مبارزه مسلحانه( است بيانگر شيوه اصلي مبارزه آرم، دستي که مسلسل برگرفته

و کره زمين . اين دست از دل جامعه ايران که نقشه ايران بيانگر آن است بيرون آمده است. باشد
 .  نشان دهنده خصلت انترناسيوناليستي و ابعاد جهاني اين مبارزه مي باشد

 واضح می گذرد،" حماسه مقاومت"ار  سال که از اولين تاریخ انتش30امروز پس از گذشت 
تالش های انقالبی جوانان روشنفکر و . است که ما در شرایطی کامًال متفاوت از گذشته قرار داریم

 تنها به آنجا منجر شد که رژیم 50فداکاری های بی دریغ توده های ستمدیده ایران در سال های 
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ائی این مبارزات که همانا رهائی از شاهنشاهی به زباله دان تاریخ فرستاده شد ولی هدف نه
در نتيجه .  قيد سلطه امپریاليسم و سيستم سرمایه داری وابسته بود به دالیلی متحقق نشد

رژیمی سر کار آمد که اگر چه شکل و شمایل کامًال متفاوتی از رژیم شاه داشت ولی ماهيتًا با آن 
تأمين منافع توده ها بلکه تأمين منافع یکسان بود و به همين خاطر هم از همان آغاز کماکان نه 

امروز تحت حاکميت رژیم .  امپریاليست ها و سرمایه داران وابسته را در دستور کار خود قرار داد
نفوذ امپریاليسم در ایران بسط بيشتری یافته و سيستم سرمایه ) رژیم جمهوری اسالمی(جدید 

قطبی شدن هر چه . خوردار شده استداری وابسته نيز از رشد و گسترش هر چه فزونتری بر
بيشتر جامعه، شدت یابی تضادهای طبقاتی، گسترش نابسامانی های گوناگون اجتماعی همه 

 اجتماعی –بر پایه زیرساخت های اقتصادی چنان سيستمی نضج یافته و حاصل شرایط اقتصادی 
دم بر عليه سلطه در چنين شرایطی از یکطرف مبارزه توده های مر.  کنونی جامعه ایران است

 هم بر زمينه شرایط عينی زندگيشان و هم در پرتو رشد آگاهی و کسب تجارب مبارزاتی –حاکم 
 به صور گوناگون همواره جریان داشته است و از طرف دیگر رژیم حاکم برای زیر –از پيشينيان خود 

 به خدمت گرفتن سلطه نگاه داشتن توده ها و از این طریق حفظ نظم استثمارگرانه موجود، با
ایدئولوژی ارتجاعی اسالمی که توجيه گر اعمال ضدخلقی اوست، با چنان سبعيت و وحشی 
گری عمل می کند که چهره ای به مراتب جنایتکارانه تر از رژیم شاه از خود به نمایش گذاشته 

يز فرصت این واقعيت امروز حتی به سلطنت طلبان با آن پرونده آشکارا رسوا و خونينشان ن.  است
بنابراین کتاب حاضر در شرایطی مجددًا به چاپ می رسد . جلوه دهند" دمکرات"می دهد تا خود را 

که شدت و وسعت جنایات رژیم جمهوری اسالمی، جنایات رژیم شاه و قساوت ها و اعمال ننگين 
ضائی آن رژیم در حق توده های ستمدیده ایران را ظاهرًا کمرنگ ساخته و برای سلطنت طلبان ف

اتفاقاًً رفيق عزیزی که .  جهت رواج تبليغات دغلکارانه و سرشار از فریب و ریا به وجود آورده است
خود از طرف رفقا و دوستانی خواستار تجدید چاپ این کتاب بود، ضرورت آن را اینطور توضيح می 

و سعی در فریب " ُدم درآورده اند"داد که امروز طرفداران رسوا و طرد شده شاه در خارج از کشور 
.  و اغفال نسل جوانی دارند که خود شخصًا تجربه زندگی در زیر سلطه رژیم شاه را نداشته اند
. این امر مسلمی است که انتقال تجارب انقالبی گذشته به نسل جوان یک وظيفه انقالبی است

چه به طور مستقيم و بارها و بارها ) به واقع از دو نسل جوان(و در ضمن تاکنون هم، جوانان زیادی 
را نموده اند و مکررًا اشتياق خود برای خواندن " حماسه مقاومت"چه از طرق دیگر تقاضای دریافت 

در هر حال صرف نظر از این واقعيت ها که به نوبه خود بيانگر ضرورت .  آن را مطرح ساخته اند
عيت دیگری نيز باید تأکيد تجدید چاپ این کتاب می باشند، در رابطه با تجدید چاپ آن، روی واق

 . نمود
یکی از مختصات شرایط کنونی، گشایش جبهه ای بر عليه کمونيست ها و نيروهای مترقی در 

در این جبهه که از طرف ایدئولوگ های رژیم جمهوری اسالمی .  عرصه نظر و ایدئولوژی می باشد
توده ای ها و اکثریتی ها، سازمان داده شده، نيروهای ضدمردمی دیگر از سلطنت طلب گرفته تا 

شرکت دارند، نيروهائی که عليرغم همه ) اصالح طلبان غيرحکومتی(تا اپوزیسيون قانونی رژیم 
. اختالفاتشان با یکدیگر، در حفظ سيستم سرمایه داری وابسته در ایران متفق القول می باشند

ه انتشار نوشتجاتی می این ها، امروز دست در دست یکدیگر هر یک از زاویه ای و در قالبی ب
پردازند که به خصوص تمرکز خود را روی تحریف و وارونه جلوه دادن افکار و مبارزات دليرانه جوانان 

در این مسير بعضی از آنها گاه با به رخ کشيدن .  قرار می دهند50رزمنده ایران در سال های 
دهشتناک تر از زندان های شرایط زندان های جمهوری اسالمی که مطمئنًا بسيار جهنمی تر و 

رژیم شاه می باشند، به تبرئه ساواک پرداخته و در حاليکه سعی می کنند جنایات آن دستگاه 
مخوف در حق مبارزین انقالبی و زندانيان سياسی دوره شاه را الپوشانی نمایند، دست به خدشه 

ودگذشتگی های رزمندگان دار کردن ارزش های مبارزاتی می زنند که در اثر زحمات بی دریغ و ازخ
برای مقابله با چنان " حماسه مقاومت"بر این اساس چاپ مجدد .  آن سال ها، بوجود آمده است
بی شک واقعيت های مطرح شده در متن این کتاب بار دیگر به .  تالش هائی نيز صورت می گيرد

دليرانه نسلی از سهم خود روشنگر حقایقی چند در مورد افکار و اندیشه و مبارزه و مقاومت 
و همه ) 16(فرزندان آگاه و مبارز ایران و افشاگر تبليغات سوء مزدوران رژیم جمهوری اسالمی

 قلم 50کسانی خواهد بود که مغرضانه بر عليه مبارزین آگاه و انقالبيون جان بر کف سال های 
 .فرسائی می کنند
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آمده، " حماسه مقاومت" آنچه در یک نکته بسيار مهمی را هم در این جا ذکر کنم؛ و آن اینکه
باید دانست .    را ترسيم می کند50تنها یک گوشه از واقعيت زندان های رژیم شاه در سال های 

که با تأثيرگذاری جنبش مسلحانه روی مردم، فضای سياسی جامعه به تدریج به ضرر رژیم تغيير 
توده ها قرار گرفت و جوانان بر این اساس، هر چه این مبارزه بيشتر مورد حمایت .  می کرد

بيشتری را به سوی خود جلب نمود، برخوردهای رژیم نيز با مبارزین در زندان ها هر چه بيشتر 
 به بعد، شکنجه ها و سخت گيری ها در زندان ها شدت 52تقریبًا از سال .  خشن تر گردید

در مورد مبارزین صادر بيشتری یافت و بی دادگاه های رژیم نيز احکامی به مراتب باالتری را 
 .   نمودند

 
 :در پایان ذکر نکاتی را الزم می بينم

" پيروزی"تنها، شعر .  است در تجدید چاپ این کتاب هيچگونه تغييری در متن اصلی داده نشده-1
 . است منتقل شده- زیر زمين شهربانی-از آخر کتاب به بخش مربوط به سلول انفرادی 

 آن تمامي توضيحات مربوط به متن يکجا و در آخر کتاب ذکر شده بود،  بر خالف چاپ قبلي که در-2
کل کتاب مجموعا . در چاپ جديد، توضيحات مربوط به هر فصل در آخر همان فصل درج گرديده است

عالوه بر آن، در چاپ اخير ضمن حفظ . به ترتيب شماره گذاری شده است فصل تقسيم و 5به 
توضيحات قبلی، پاره ای توضيحات تکميلي نيز به برخي از آنها اضافه نموده ام که همگي آنها با 

پاورقی های جدید در .  مشخص گرديده و به دنباله توضيحات قبلي افزوده شده است⊕عالمت 
 .ت مشخص شده اندمتن کتاب نيز با همين عالم

 
 
 
 

 :توضيحات
 

از نمونه های برجسته مبارزات توده های زحمتکش در آن زمان، می توان از جنبش دهقانی )  1
و راه پيمائی مسالمت آميز کارگران کارخانه جهان ) رازليق، دهی بود در شرق آذربایجان(رازليق 

این را هم  .  و خون کشيده شدندچيت در کرج نام برد که توسط نيروهای مسلح رژیم شاه به خاک
 شرایط پليسی وحشتناکی حاکم بود تا - بيش از هر جای دیگر -باید دانست که در کارخانجات 

دستگيری، شکنجه و (آنجا که هر گونه تمایلی برای اعتصاب با بی رحمانه ترین عکس العمل ها 
 .مواجه می شد) اخراج

ه هائی به زبان انگليسی، آلمانی، سوئدی و کردی ، ترجم"حماسه مقاومت"در حال حاضر از )  2
انجام ) فریدون ایل بيگی(دوستداران سازمان  ترجمه آن به زبان فرانسه را یکی از. موجود است

او اصرار داشت که پاورقی هائی از خود به کتاب اضافه کند اما کتاب با آن پاورقی ها .  داده بود
برای چاپ فرانسوی کتاب، رژی .  غيرممکن ساخته بودحجمی به خود گرفت که چاپش را تقریبا 

که وی در آن به تجزیه و تحليل انقالب " انقالب در انقالب"کتاب  نام دبره در ایران بيشتر با( دبره
اما .  ظاهرًا هنوز به چپ گرایش داشت50دبره در سال های .  کوبا پرداخته، شناخته می شود

که ميتران رئيس جمهور فرانسه شد، وی یکی از مشاورین او بعدها استحاله پيدا نمود و هنگامی 
در هر حال، ترجمه فرانسوی آن را من هيچوقت به صورت چاپ  . مقدمه ای نوشته بود) گردید

 . شده ندیدم
پس از قيام بهمن، در فاصله بين این قيام و هنگامی که من خروج خود را از سازمان غصب شده )  3

 در سطح جامعه اعالم کردم، بسياری از جوانان و نوجوانان مبارز، نامه چریکهای فدائی خلق علنًا
متأسفانه مسئولين جدید این سازمان بنا به .  هائی خطاب به من به ستاد فدائی فرستاده بودند

من بعد .  خود، حتی یکی از آن نامه ها را در اختيار من قرار ندادند(!!) دموکراتيک(!!) روحيه زیادی
که آن مسئولين از کثرت نامه ها و تلفن هائی که جهت تماس با من بود، اظهار می ها شنيدم 

البته در اینجا آنچه مورد توجه من است صرفًا بيان یک واقعيت تاریخی ! کردند که کالفه شده اند
یکی از سایت های اینترنت نوشته بسيار پراحساس و واقعًا  یکی دو سال پيش، در.  است

 سالگی، کتاب حماسه 13 دیدم که متعلق به مبارزی بود که به گفته خود در هم شورآفرینی را
همان آغاز هجوم  او که در . مقاومت را خوانده و با آن کتاب نيز با مسایل سياسی آشنا شده بود
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رژيم خمينی به مردم، دستگير شده و بهترین سال های عمر خود را در زندان های جهنمی 
بود، با نوشته خود تنها خواسته بود از رفقای ما در کانادا برای برگزاری جمهوری اسالمی گذرانده 

وجود چنين افرادی با چنان نوشته هائی و همين طور آگاهی از . مراسم سياهکل، قدردانی نماید
این که بعضی از شعرها و شعارهائی که در آن کتاب مطرح شده ، توسط مبارزین جوان آن سال 

در دیوارهای سلول ها نوشته شده بود،  بار ) کار آمدن جمهوری اسالمیسال های اول روی (ها 
 هر چند که به خوبی می دانم که. مسئوليت هر چه عظيم تری را بر دوش من می گذارد

 .دیگر به هيچ وجه تنها به من تعلق ندارد" حماسه مقاومت"
و ارج زیادی را در من   انقالبی گمنام، همواره در ذهن من جایگاه خاصی داشته و احترام )4

اما چنين پيش آمد که برعکس،  نام من به خصوص در رابطه با کتابی که .  برانگيخته است
الزم دیدم این را تًاکيد کنم که می دانم .  پيشاروی خود دارید، با برجستگی در جنبش مطرح شد

عيتی است که در هر حال، واق.  که این برجستگی خود حاصل جانفشانی های آن گمنامان است
به نمونه ای از مبارزه و حماسه آفرینی های زنان و مردانی بدل گشته که در " حماسه مقاومت"

یک دوره از جنبش ظفرنمون خلق های تحت ستم ما، برگهای درخشان و نوینی را بر تاریخ 
 جنبش مورد از این زاویه است که باید تأثير این کتاب را در.  سراسر مبارزاتی مردم ایران افزودند

 .توجه قرار داد
 بدون کلمه سازمان -این نام " (چریکهای فدائی خلق" که من و رفقای دیگر در 58در همان سال )  5

با این نام .  نام اوليه همان تشکلی است که با ادغام گروه جنگل و گروه احمدزاده، به وجود آمد-
) در جامعه اعالم موجودیت نمودیم اعالميه، 13بود که ما پس از حماسه سياهکل، ضمن صدور 

 و این در شرایطی بود که -متشکل شده و بر عليه رژیم جمهوری اسالمی اعالم موضع نمودیم 
  روزنامه کيهان یک ستون را به توصيف -فرا رسيده " بهار آزادی"متأسفانه تصور عمومی آن بود که 

در یک روز، اختصاص داده و نوشته بود طنزگونه و به واقع مسخره آميز چگونگی رفتار و حرکات من 
خالصه .  که گویا روز من با گرفتن اسلحه به دست شروع شده و به همان ترتيب ادامه می یابد

آنکه گویا من عاشق اسلحه بوده ام و کارهائی را که می شد بدون اسلحه انجام داد گویا من 
مسلمًا کيهان با ارائه چنان ... .  این قبيلاصرار داشته ام که حتمًا باید با اسلحه انجام گيرد و از 

تصویری از من که فرسنگ ها با واقعيت و افکار و اعتقادات من فاصله داشت، اغراض خاصی را 
دنبال می کرد که همانا منحرف کردن ذهن ها از مسایل بسيار پراهميت آن دوره و لوث کردن 

ن دوره حرف اصلی ما این بود که رژیم تازه در آ.  واقعيت های به جائی بود که ما مطرح می کردیم
لذا، .  استقراریافته بنا به ماهيت ضدخلقی خود، دیر یا زود حمله خود را به مردم آغاز خواهد کرد

برای حفظ دستآوردهای قيام بهمن باید اساس کار را روی سازماندهی مسلح توده ها متمرکز 
. ه به آن ها تحميل خواهد شد، آماده نمودساخت و توده ها را برای یک رودرروئی مسلحانه ک

هزار افسوس که مدتی بعد، رژیم حمله خود به مردم را  با وحشی گری هر چه تمامتر آغاز کرد (
 البته به -بدون آن که مردم خود را سازمان داده و برای مقابله با آن حمله، آمادگی داشته باشند 

که حاال دیگر در رأسش " (سازمان چریکهای فدائی خلق"اتفاقًا تم اصلی تبليغات ).  جز در مواردی
آن ها مرا فردی .  بر عليه ما هم، بدان گونه بود) نيروهای سازشکار و غيرانقالبی قرار گرفته بودند

احساساتی که گویا به خاطر تعلق خاطر به گذشته متوجه تغييرات در شرایط نيستم و از این رو 
اشرف، بازمانده "صویر می کردند و بر عليه ما جزواتی از قبيل به مبارزه مسلحانه چسبيده ام، ت

ی شاملو مصداق حال ما "با چشمها"در آن زمان، شعر .  منتشر می نمودند" ای از دوران کودکی
سمبل (این شعر، شرایط و فضائی را تصویر می کند که با دروغ هائی مردم را فریفته و شب .  بود

نيمه نيز "از آن باقی بود و  شب از " دو دانگی" حاليکه هنوز را در...) سياهی و اختناق و 
مفهوم بی دریغ عدالت "، برای مردم "آفتاب.  "بود، به مردم به عنوان روز جا می زنند" برنگذشته

در این ميان یک نيروی انقالبی که متوجه این .  مردم را فریفته بودند" با آفتاب گونه ای"و آنها " بود
ولی .  فریب کاری هاست، فریاد می زند که مردم چنين چيزی را باور نکنيددغلکاری ها و 

 . دغلکاران بر عليه آن نيرو، هياهوی تبليغاتی به پا کرده و مسخره اش می کنند
دشمنان .  واقعيت آن بود که با سقوط رژیم دیکتاتور شاه، واقعًا شب از نيمه نيز برنگذشته بود     

عليرغم همه ضرباتی که از مردم مبارز ایران )  و سرمایه داران وابستهامپریاليست ها(مردم ما 
دریافت کرده بودند، هنوز از پای درنيامده و مشغول تحکيم پایه های رژیم جمهوری اسالمی به 

در چنين اوضاعی، هياهوی تبليغاتی همه آن نيروها، از مرتجعين .  مثابه نماینده جدید خود، بودند
رفته تا سازشکاران رخنه کرده در سازمان ما و مسخره کردن های آن ها و وابسته به رژیم گ



 حماسه مقاومت به قلم اشرف دهقاني
ديدگاه سايتدر ) 1(شماره   

یشان بر عليه ما، تنها فرصتی به جمهوری اسالمی داد تا یکی دو سال بعد با "توفان خنده ها"
 .توفانی ویرانگر، هستی و حيات مردم را درنوردد

ق نادر شایگان، به همراه چند  ، پس از شهادت رفي52در فروردین سال :  مرضيه احمدی اسکوئی)  6
مرضيه در ششم .  رفيق دیگر در ارتباط مستقيم با سازمان چریکهای فدائی خلق قرار گرفت

در این درگيری نيروهای .  در یک درگيری شجاعانه با دشمن به شهادت رسيد1353اردیبهشت 
تحجر ذهنشان تصوری مسلح رژیم در حاليکه از ترس، جرأت نزدیک شدن به او را نداشته و بنا به 

از یک دختر شجاع نداشتند و می گفتند که او یک مرد است که چادر به سر کرده است، با 
رفيق مرضيه به خصوص با شعرهای انقالبی ای که از او به .  مسلسل وی را در خون غلطاندند

 .جای مانده، چهره آشنائی برای مبارزین می باشد
" پایگاه"از عنوان " خانه تيمی" از محل سکونت خود، به جای  به بعد، ما52تقریبًا از سال )  7

 .استفاده می کردیم
پس از .   توسط رفيق چنگيز قبادی به سازمان پيوست50در سال :  جعفری) فریدون(علی اکبر )  8

 ، او به همراه رفقا حميد اشرف و حسن نوروزی در مرکزیت سازمان 50دستگيری های اوليه سال 
زندگی سراسر .  می در  سازماندهی رفقای جدید و حفظ سازمان ایفاء نمودنقش بسيار مه

 در شرایطی به آخر رسيد که وی به دليل خستگی 54مبارزاتی و پرمسئوليت وی در اردیبهشت 
لذا برای ناکام . مفرط ناشی از کار زیاد، در یک تصادف رانندگی، مجروح و از  امکان حرکت بازماند

گيری خود، از رفيق همراه خواست که گلوله ای به او زده و خود از مهلکه گذاشتن دشمن از دست
 .این آخرین دستور نظامی رفيق جعفری بود.  خارج شود

تأکيد بر این واقعيت را از این جهت الزم می بينم که در سالهای اخير، برخی از مرتجعين و )  9
بين شکنجه گر و " صفا"و " صلح"ری مماشات طلبان، در خدمت به اشاعه ایده فریبکارانه برقرا

قربانی ، و برای خاموش کردن آتش خشم ستمدیدگان بر عليه ستمگران، کوشيده اند تا جنایات 
در این چارچوب، اینها به طرز سخيفانه .  وحشتناک مزدوران ساواک در زندان ها را الپوشانی کنند

و " مبالغه آميز"اده و آن ها را را نيز هدف قرار د" حماسه مقاومت"ای واقعيات مندرج در 
 .خوانده اند" خودساخته"
در کتابی که در اختيار من است اشتباه چاپی رخ داده و ( تن از رفقا 23 مثًال در مورد محاکمه )10

، در حالی که جّو مبارزاتی آن محاکمه به درستی توصيف شده و ) نفر ذکر شده اند21تعداد رفقا 
قيمًا از زبان بعضی از بازماندگان آن محاکمه تاریخی شنيدم، آن ها به همان طور که من بعدًا مست

واقع بيدادگاه رژیم شاه را به دادگاهی برای محاکمه آن رژیم تبدیل ساختند، ولی مواردی از 
رفيق احمدزاده شخصًا به حسين زاده "نظير آن که مثًال .  شنيده ها با عين واقعيت انطباق ندارند

بسياری از رفقا پيش از اعدام در زیر شکنجه به شهادت "و یا " ختی دادمزدور گوشمالی س
با این حال، این امر که رفقا در آن دادگاه ساختگی و نمایشی، به نشانه اعتراض، بر ".  رسيدند

خالف رسم رایج، از صندلی های خود برنخاستند، این امر که یک ساواکی غول پيکر، با خشونت، 
 را از جای خود بلند کرده و در بيرون به کتک زدن او پرداخت، این امر که در رفيق مسعود احمدزاده

من چریک فدائی خلقم، (همان بيدادگاه، رفقا در اعتراض به برخورد ساواکی ها، سرود سازمان 
را به طور دسته جمعی خواندند و اصوًال به دليل چنين عملکردهائی بود ...) جان من فدای خلقم

دی، آن ها را دسته جمعی به دادگاه نبردند و غيره ، همگی کامًال درست بوده و که از جلسات بع
 .    بيان عين واقعيات به وقوع پيوسته می باشند

از جمله رفقای باقی مانده گروه جنگل بود که نه فقط با زحمات بی دریغ خود :  شيرین معاضد) 11
 و 50ائی در بازسازی ضربه های سال بلکه با خصوصيات واقعًا کمونيستی خویش، تأثير به سز

او در همان روزی که رفيق مرضيه اسکوئی شهيد شد، توسط . حفظ و اعتالی سازمان ایفاء نمود
عکسی از تن .  مزدوران ساواک دستگير گردید و در زیر شکنجه های وحشيانه آن ها جان باخت

 . شکنجه شده او، بعد از قيام بهمن به دست مردم افتاد
یکی از رفقای ارزنده که قبل از پيوستن به سازمان، دانشجوی :  اهيم پوررضای خليقابر) 12

 در شرایطی که دشمن تازه متوجه فعاليت 52در بهمن ماه سال .  دانشکده صنعتی تهران بود
چریکها در شهر مشهد شده بود و وضعيت شدیدًا پليسی در شهر حاکم بود، در این شهر دستگير 

 .  ترین شکنجه ها کشيده شد و در زیر شکنجه نيز شهيد گردیدو به زیر وحشيانه
با دستگيری او همراه با .  دانشجوی دانشکده صنعتی و هم دوره ابراهيم بود:  اسماعيل خاکپور) 13

.   بود که ساواک به حضور چریکها در شهر مشهد، پی برد52یک رفيق دیگر در بهمن ماه 
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 سال 2ساواک او را به مدت .  ین شکنجه ها قرار گرفتاسماعيل پس از دستگيری تحت شدیدتر
وی که به حبس ابد محکوم شده .  در سلول انفرادی نگاه داشت، که در آن زمان بی سابقه بود

در مورد این موضوع که او بعدًا به اسارت رژیم جمهوری .  بود، با قيام توده ها از زندان شاه آزاد شد
 . ا کرد، اطالع دقيقی در دست نيستاسالمی درآمد و چه سرنوشتی پيد

 در 51او در سال .  قبل از پيوستن به سازمان، دانشجوی دانشگاه تهران بود:  فرامرز شریفی) 14
 . یک درگيری با مزدوران رژیم شاه به شهادت رسيد

به عنوان یک چریک فدائی خلق یکی از طوالنی ترین زندگی های مخفی را :    کيومرث سنجری)15
او قبًال دانشجوی سال سوم دانشکده علم و صنعت نارمک تهران ).  نزدیک به شش سال(داشت 

 شناخته شده و 50به دنبال اعتراضات و اعتصابات دانشجوئی در اردیبهشت ماه سال .  بود
 55 بهمن سال 9در .  مخفی شد و سپس در ارتباط با سازمان چریکهای فدائی خلق قرار گرفت

ی در مشهد فعاليت داشت و جهت تماس با رفقای تهران به تلفنخانه رفته هنگامی که در پایگاه
اما او برای این که زنده . بود، در همانجا با مأموران رژیم مواجه گشت که یک باره بر سر او ریختند

به دست دشمن اسير نشود موفق شد که با خوردن قرص سيانور به دست خود به زندگی 
 .پرافتخارش پایان دهد

در چند سال اخير کتاب هائی در مورد چریکهای فدائی خلق و دیگر مبارزین انقالبی سال های ) 16
همچنين از طرف افراد ظاهرًا مستقلی که البته (پنجاه، از طرف وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 

 نان روزشان از طریق اشاعه افکار و تحریفات حاکمين وقت، تأمين می شود و بعضی از این ها گویا
، منتشر شده اند که با )در گذشته، تنشان به قول معروف به تن مبارزین فدائی نيز، خورده است

.  ارائه مشتی دروغ می کوشند تاریخ وارونه و غيرواقعی را برای نسل جوان کنونی ترسيم نمایند
، کتاب هائی هم یا با خودسانسوری و یا خواسته )مميزی(در ضمن تحت شرایط سانسور شدید 

ناخواسته مطابق فضای موجود، در زمينه فوق الذکر منتشر می شوند که البته گاه بازگوکننده و 
 .حقایقی نيز می باشند
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 حماسه مقاومت
 

بگذار درفش .  هزاران هزار شهيد جان خود را در راه منافع خلق قهرمانانه فدا آرده اند"
 ."ه است، به پيش رویمآنها را برافرازیم و در راهی آه با خون آنها سرخ شد

  
 ))رفيق مائو  ((

 
 
 

 چریك فدایی خلق
 رفيق اشرف دهقانی
 سخن می گوید

 
 
 
 

 :تقدیم به
 

های فاشيستی شاه و در ميدان های  تمام مبارزین راستين خلق آه قهرمانانه در زیر شكنجه... 
 .تير به شهادت رسيدند و پرچم سرخ آرمانشان را برافراشته داشتند

رزمندگان جانباز خلق آه شجاعانه در نبرد رویاروی با دشمن، به شهادت رسيدند و نهال تمام ... 
 .انقالب آزادیبخش خلق ما را آبياری نمودند

 .تمام زندانيان سياسی آه مقاومت و پایداری شان، آرمان خلق را استحكام می بخشد... 
 .ه اندتمام مبارزینی آه به راه انقالب آزادیبخش خلق قدم گذارد... 

 
 !ایران، وطن من

 از خليج خونينت 
 تا آوههای سر به فلك آشيده مغرورت 

 صدای پارس سگان زنجيری شنيده می شود 
 !ایران، وطن من

 بنگر آه چگونه آفتاران زشت،
 در آشتزاران َزرخيزت

 به شخم دلمه های خون مشغولند
 بنگر چگونه آبهای زالل چشمه هایت را

 به گنداب یائسه گان پير
 روانه ساخته اند 

 !ولی ایران، ای وطن من
 سوگند می خورم 

 سكوت شبت را، با آوای گلوله 
 سياهی شبت را، با سرخی گلوله 
 و سردی شبت را، با داغی گلوله 

 پاسخ گویم 
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 مقدمه

 
     مبارزات رهایی بخش نوین خلق ایران آه با برداشت واقع بينانه از جریانات تاریخی عصر حاضر 

با تحليل عينی این جریانات در ميهن ما آغاز گشت، جنبش ما را در ردیف جنبش های رهایی و 
 .بخش خلق های سراسر جهان قرار داد

     عصر ما، عصر آزادی خلق های دربند اسارت و تحت سلطه استعمار، عصر جنبش های رهایی 
 یا آن گوشه جهان به روزی نيست آه خبری از گشودن جبهه ای جدید در این. بخش خلق هاست

 .گوش نرسد و خبر تهاجمی جدید به منافع امپریاليسم دریافت نشود
های آسيا، آفریقا، و آمریكای التين به پا خاسته اند و از هر سو غریو شورانگيز       اینك خلق

در مقابل این حرآت تاریخی خلق . مسلسل ها، غریو جنبش های رهایی بخش بگوش می رسد
، امپریاليست های خون آشام و مرتجعين دست نشانده آنها تا دم مرگ ساطور های تحت ستم

آنها مذبوحانه تالش می آنند تا پيشاهنگان مسلح خلق . قصابی خود را بر زمين نخواهند گذاشت
را آه قدرتشان تبلوری از قدرت خلق هاست، از ميان بردارند و سدی در مقابل قدرت خلق، این 

ولی دیگر از مرگ باآی . آه می آید تا سامانشان را درهم آوبد، ایجاد نمایندسيل بنيان آن تاریخ 
نيست، دیگر آرزوی رفيق شهيد ارنستو چه گوارا فرزند قهرمان خلق های سه قاره به تحقق 

آنگاه آه رزمنده ای در جبهه نبرد با امپریاليسم در خون خود درمی غلطد، دست . پيوسته است
د آه برای برداشتن سالح پيش آیند تا نبرد مقدسی را آه در راه رهایی های رزمنده دیگری هستن

و در این گذرگاه تاریخی چه بسيارند از آگاه ترین و . خلق ها آغاز شده است، پيگيرانه ادامه دهند
 .شجاعترین فرزندان خلق آه به خاك و خون آشيده می شوند
ایط عينی و ذهنی در ميهن ما و در      جنبش چریكی در آشور ما زایيده رشد یك رشته شر

تشدید تضادهای خلق با امپریاليسم و ارتجاع داخلی به دنبال حاآميت . سراسر جهان است
بورژوازی آمپرادور در ایران و استثمار شدید و سيستماتيك سياسی و اقتصادی خلق ما توسط 

شكست برنامه های به انحصارات امپریاليستی و هم چنين تحميل فرهنگ امپریاليستی بر خلق، 
ظاهر رفرميستی رژیم آه به منظور آاهش پتانسيل انقالبی خلق طرح ریزی شده بودند، خفقان 
سياسی آم نظير در ایران آه امكان هر نوع مبارزه علنی و نيمه علنی را به آلی از خلق سلب 

ی هایی آرده بود و هم چنين تجربه عملی خلق در شكست پذیر بودن و بی ثمر بودن خط مش
آه تنها شيوه های مسالمت آميز را پيشنهاد می آردند، تأثير حرآت انقالبی خلق های منطقه 
خاورميانه و سه قاره، رشد آگاهی های تاریخی و سياسی نسل جوان ایران و جمع بندی تجارب 
 و شيوه های گذشته مبارزاتی توسط آنها آه تنها تكيه گاه ابتدایی جنبش می توانستند باشند،

 . عوامل اساسی آغاز جنبش مسلحانه در ایران بودند
     ولی پيش از آغاز جنبش، انقالبيون اندآی بودند آه می توانستند روشنایی افق آینده را از 

این . درون اعماق تاریكی های حال تشخيص دهند و همين ها بودند آه حرآت را آغاز آردند
يشه خود را نيرومند می پنداشت و حرآت در شرایطی آغاز شد آه دشمن بيش از هم

 .امپریاليست ها فاتحانه آشور ما را جزیره ثبات و آرامش می انگاشتند
     در شرایطی آه بسياری از آوراندیشان سياسی عدم درك خود را از سير تكاملی جریانات 

آردند، در بيان می " فعال در ایران هيچ آاری نمی توان آرد"درونی جامعه ایران با جمله معروف 
شرایطی آه بسياری از ذهنی گرایان و الگوسازان آه از جامعه ایران و واقعيت های آن جدا بودند 
و قادر هم نبودند آه راه حل عملی و قاطع برای شكستن بن بست سياسی در ایران عرضه آنند 

خود را و با فرض ذهنی مشابهت شرایط اقتصادی اجتماعی ایران با بعضی آشورهایی آه انقالب 
با پيروزی به انجام رسانيده بودند، الگوهای از پيش ساخته شده ای را آه با واقعيات ویژه ميهن ما 
سازگاری نداشت مو به مو تجویز می آردند و بدون ارائه یك تحليل مشخص از شرایط مشخص 

وار به دگم " عمل مالك حقيقت است"ميهن ما و بدون توجه به این گفته داهيانه رفيق مائو آه 
اندیشه های نادرست خود چسبيده بودند و از اینكه گام مثبت و عملی نمی توانستند بردارند، 
درسی نمی گرفتند، در شرایطی آه بسياری از فرصت طلبان در انتظار شرایط مناسبی آه معلوم 
 نبود چه موقع فرا خواهد رسيد و در انتظار روزی آه خلق بطور خودبخودی حرآت خود را آغاز

نماید، شروع جنبش را تعليق به محال می آردند و به زندگی حقارت بار و بی ثمر خود تحت 
سلطه رژیم شاه مزدور گردن می گذاردند و به اصطالح با متانت به زندگی خاموش، بی تحرك و 
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فسادانگيز خود ادامه می دادند آه در واقع دنباله روان جریانات خودبخودی بودند آه حتی وجود 
 زیرا آه امپریاليسم و ارتجاع با هزاران توطئه آگاهانه - نداشت و نمی توانست بوجود آید مشخص

 به هر حال، در –و با هزاران نقشه ضدخلقی از بوجود آمدن و رشد آن جلوگيری می آردند 
شرایطی آه خاطرات دردناك شكست های گذشته بر اذهان خلق سایه تاریكی افكنده بود و 

نسل جوانی آه به .  ها سرد بود، نسل جوان ميهن ما رستاخيز خود را آغاز آرداميدها آور و دل
نسل . آن مرحله از بلوغ فكری و عملی رسيده بود آه بتواند رسالت تاریخی خود را آغاز نماید

جوانی آه با پاآدلی و صداقت انقالبی از ميان سياهی ها پيش می آمد تا سالح انقالب بر دوش 
 . مبارزات خلق تحت ستم خود گرددگيرد و راهگشای 

     جوانانی آه به خاطر محو حقارت های بيست ساله، به خاطر زدودن تردیدها و نااميدی ها، به 
خاطر شكست سكوت و خفقان، به خاطر پایان دادن به تئوری های بی ارتباط با عمل، به خاطر 

نداب های اپورتونيستی، قاطعانه محكوم آردن الگوسازی و دنباله روی سياسی، به خاطر زدودن گ
به پا خاسته اند تا با آرمان خلق خود آه همانا نابودی ارتجاع و سلطه امپریاليستی و حاآميت 

 .خلق بر ميهن است، تحقق بخشند
     این نسل قهرمان، بدون برخورداری از هرگونه حمایتی، بدون برخورداری از هرگونه تجربه 

زیرا گذشتگان تجربه ای مثبت . رگونه تجربه گذشتگان آغاز به آار آردعملی، بدون بهره گيری از ه
از این روی نسل جوان بدون . و خالق آه برای حال سودمند باشد از خود به جای نگذاشته بودند

 .اتكاء به دستاوردهای گذشته، آار خود را از صفر آغاز آرد
ند آه چگونه عدم اتكاء به توده ها و      مبارزات گذشته فقط می توانستند به این نسل بيآموز
آه چگونه دریوزگی سياسی و عدم . بسيج نكردن صحيح آنها، مبارزات را به شكست می آشاند

اتخاذ یك خط مشی مستقل منطبق با شرایط ویژه ایران می تواند ما را دنباله رو آور منافع و 
در ميان نيروهای خلق بر عليه آه عدم یك وحدت سياسی واقع بينانه . توافق های دیگران سازد

آه چگونه عدم قاطعيت و جسارت . دشمنان مشترك، مبارزات خلق را پراآنده و آم اثر می سازد
انقالبی و عدم اعتماد به نفس سياسی نيروهای پيشآهنگ می تواند راه را برای یكه تازی 

 یك سازمان پيشرو آه چگونه عدم وجود. دشمن باز گذارد و ميهن را دودستی به دشمن بسپارد
واقعا انقالبی آه در آوران عمل انقالبی آبدیده شده باشد، نه در نمایشات و بازی های سياسی، 

حتی . می تواند انرژی بيكران خلق را به هدر داده و مبارزات خلق را به شكست و ناآامی بكشاند
 .اگر دالوری و پایداری صدها فرزند قهرمان خلق ما پشتوانه آن باشد

گذشته و پی ریزی " اوژیاس"   بدین ترتيب نسل جوان ميهن ما با وظيفه سنگين الیروبی طویله   
بنای آینده مبارزات خلق ما، با دست خالی و با قلبی سرشار از اميد و ایمان، پای به ميدان عمل 
 نهاد و در آوران عمل انقالبی و در زیر سلطه سياه ترین خفقان های سياسی و در زیر آتش و

خون رشد آرد و آنها آه همراه جنبش بودند با چشمان خود می دیدند و با تمام وجود خود لمس 
 .می آردند آه چگونه پوالد آبدیده می شود

بدون آنكه هيچ .       این نسل مبارز آه به خودش متكی است، همه چيز را خودش می سازد
. همه چيز خود را خود فراهم آورداو می بایست . نيرویی جز نيروی خلق تحت ستم حمایتش آند

بنابراین راه ساختن و خلق آردن را می . همه امكانات را از نو بيآفریند، حتی آوچكترین امكانات را
 .آموزد و به موجودی خالق و سازنده تبدیل می شود

این پدیده .       این موجود آه همه چيز خود را از دست می دهد تا همه چيز را به چنگ آورد
رف تاریخ ایران اینك یك واقعيت مادی و عملی یافته است آه لرزه بر قلب امپریاليسم و ارتجاع شگ

جوانانی آه بی باك، اميدوار و . این جوانان در دل دشمن وحشت برانگيخته اند. داخلی می افكند
 خلق جوانانی آه از هيچ دشواری در راه مبارزات. با ایمان به پيروزی راهشان به پيش می تازند

جوانانی که برای به دوش گرفتن بار رسالتی آه تاریخ بر عهده شان نهاده به . خود وحشتی ندارند
ميان خلق ميهن خود رفته اند تا مبارزات را در ميان خلق جایگير سازند و گسترش دهند و این 

 عمل جوانانی آه آمتر سخن می گویند و بيشتر. حرآت را در عمل انجام می دهند و نه در حرف
 . می آنند و این است طلسم قدرت و توانایی آنها

 .     رفيق اشرف دهقانی نمونه یكی از این جوانان پيشتاز ميهن ماست
 هنگامی آه مشغول اجرای یك مأموریت شناسایی چریكی ٥٠     رفيق اشرف در اردیبهشت 

 وحشيانه ترین شكنجه های بود، توسط مزدوران رژیم پس از یك درگيری نابرابر دستگير گردید و زیر
فاشيستی آشيده شد ولی او با اتكاء بر ایمان و صداقت و قاطعيت انقالبی خود شدیدترین 



 حماسه مقاومت به قلم اشرف دهقاني
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او را پس از شكنجه های فراوان محاآمه نمودند و . شكنجه ها را تحمل آرد و لب به سخن نگشود
ه بسر ُبرد و رفيق مدت دو سال در زندان های رژیم شا. به ده سال زندان محكومش ساختند

 با استفاده از یك فرصت مناسب از زندان گریخت و خود را به صفوف ٥٢باالخره در فروردین 
او اینك در آنار رفقای دیگرش و دوشادوش آنها به مبارزه بر عليه . چریكهای فدایی خلق رسانيد

ن قطره خون خود ارتجاع و امپریاليسم ادامه می دهد و قطعا همانند هر رزمنده چریك دیگر تا آخری
 .را نثار مبارزات رهایی بخش ميهن خود خواهد ساخت

      برخورد قاطعانه رفيق اشرف دهقانی در مقابله با مزدوران رژیم و آارگزاران امپریاليسم در 
بسياری از فرزندان خلق ما در زیر وحشيانه ترین شكنجه . ایران یك برخورد استثنایی نبوده است

اشيست های ایرانی و اربابان آمریكایی آنها، دليری های نمایان بروز داده های قرون وسطایی ف
ولی ما تنها فرصت یافته ایم آه نمونه . اند، همانگونه آه شایسته نام جنبش ُپرافتخارشان است

مقاومت و مبارزه جویی رفيق اشرف دهقانی را آه نمونه ای از دالوری های نسل جوان انقالب 
 .گاه خلق ایران و افكار عمومی جهان عرضه نمایيمایران است، به پيش

 
 !با ایمان مستحكم به پيروزی راهمان
 سازمان چریكهای فدایی خلق
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