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  بابک آزاد: فرستنده

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢٠
 

 !احمد پيل افکن ياد باد چريک فدائی خلق رفيق ياد گرامی
 

يک در جريان " اوزی ھا "ۀدر يکی از محله ھای قديمی شھر بندرعباس نزديک محل ۶٠ سال ]عقرب[ آبان٢٨در 

 احمد پيل افکن و حسين رکنی پس از نبردی ءدرگيری خيابانی با پاسداران شب پرست ، دو چريک فدائی خلق رفقا

با گرامی داشت ياد عزيز ھر دوی  . کارگران و ستمديدگان نمودند ھموار کردن راه انقالبۀقھرمانانه جان خود را وثيق

 . می پردازيم، مختصری که از رفيق احمد پيل افکن در دست استۀ در اين جا به درج زندگی نامءاين رفقا

در جريان . دنيا آمده  متوسط بۀ در يکی از محله ھای قديمی بندرعباس در يک خانواد١٣٣٩سال رفيق احمد در 

با رشد روز افزون انقالبِ  .  بازرگانی بود که جامعه دچار وضعيتی انقالبی گشتۀ و گرفتن ديپلم در رشتتحصيل

 امپرياليسم و رژيم مزدورش شاه، رفيق احمد ھم مانند ھزاران دانش آموز ديگر به ۀکارگران و زحمتکشان عليه سلط

 خونين و ۀک ھای فدائی خلق ايران به دليل مبارزدر شرايط بعد از قيام بھمن که سازمان چري. سيل انقالب پيوست

قاطعانه اش با نظام سرمايه داری و رژيم وابسته به امپرياليسم شاه مورد استقبال توده ھا قرار گرفت و به ھمين خاطر 

ن  ھمان سازما وسيعی به تصور آن که سازمان بعد از قيام ھم که به ھمين اسم فعاليت می کردۀدر شرايطی که تود

کمونيستی قبلی است به ھواداری از آن می پرداختند رفيق احمد نيز با چنان تصوری به خيل ھواداران اين سازمان 

  .پيوست

 خمينی و به ۀاما سازمان مزبور که می بايست با تحليل آن چه بر سر انقالب مردم آمده دالئل قدرت گيری دار و دست

يح کرده و راه تداوم انقالب تا پيروزی را در مقابل مردم قرار می داد از طور کلی ماھيت رژيم جديد را برای مردم تشر

 مبرم کمونيست ھا و جنبش کمونيستی بود سر باز می زد و برای فريب ھواداران می ۀاين وظيفه که در آن زمان وظيف

 خود به ۀزشکاراندر عين حال رھبری حاکم بر اين سازمان با اعمال سا. کوشيد ماھيت و واقعيت خود را رو نکند

ی چون احمد پيل افکن نشان می داد که از خط انقالبی پيشين سازمان چريک ھای فدائی خلق عدول آگاه و انقالبيجوانان 

کرده و مسأله اش تداوم انقالب و رھبری مبارزات کارگران و ستمديدگان نمی باشد، ھمان ھا که با قدرت گيری خمينی 

ته شگ شان ۀ امپرياليست ھا و نوکران تازه روی کار آمدۀانقالبی شان پايمال منافع و اراد حق و هخواست ھا و مطالبات ب

  .بود

و اعالم موجوديت چريک ھای فدائی خلق ايران رفيق احمد " مصاحبه با رفيق اشرف دھقانی" بر اين اساس با انتشار 

او در کنار .   چريک ھای فدائی خلق برخاست به ھواداری از۵٨ھمانند خيلی از ھواداران سازمان فدائی در ھمان سال 

بعد از قيام بھمن راه درست " سازمان چريک ھای فدائی خلق"ديگر پيروان خط چريک ھای فدائی خلق که در تضاد با 

 با تأکيد بر ماھيت وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی بر اين باور بود ،رفقای جانفشان خود را در پيش گرفته بودند
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ازمان چريک ھای فدائی خلق موجود اگر يک سازمان انقالبی است بايد امر سازماندھی مسلح توده ھا را در که س

.   به مقابله برخيزد، رژيم جديد بودۀ با خلع سالح توده ھا که سياست اعالم شدًادستور کار خود قرار دھد، بايد شديد

ا رژيم جمھوری اسالمی می باشد که نه تنھا به چنين رفيق احمد می ديد که آن سازمان چنان غرق در سازشکاری ب

با .  خود ساخته و در اين کار پی گير استۀکارھائی دست نمی زند بلکه مماشات و سازشکاری با اين رژيم را پيش

 کرد و در ارتباط با   شروع۵٨ اين واقعيت او  فعاليت انقالبی خود را به صورت جدی و مستمر از ھمان سال ۀمشاھد

ھايش   مبارزه جويانه و خستگی ناپذيرش به فعاليت در راه آرمانۀک ھای فدائی خلق تمامی وقتش را با روحيچري

  . گذاشت

از چند ماه که ديگر چھره اش برای عوامل رژيم شناخته شده   ، زندگی نيمه مخفی و بعد۵٩رفيق احمد در اواخر سال 

ارچوب ھسته ھای سياسی نظامی در بندر عباس فعاليت ھايش را  مخفی خود را آغاز کرد و در چھًبود ، زندگی کامال

 بھار بيشتر از زندگی اش نمی گذشت در يکی از محله ٢١اين رفيق انقالبی سرانجام در حالی که ھنوز . گسترش داد

ھم در کنار وی بود با پاسداران نگھدار ) رفيق حسين رکنی(ھای قديمی شھر بندرعباس در حالی که رفيق ديگری 

 ستبرش ۀارتجاع جمھوری اسالمی مواجه شد و در درگيری مسلحانه ای که بين آن ھا و مزدوران رژيم پيش آمد سين

 احمد پيل افکن و ءبه اين طريق خون سرخ دو چريک فدائی خلق، رفقا. آماج گلوله ھای پاسداران ارتجاع قرار گرفت

  .حسين رکنی پرچم سرخ انقالب کارگران را سرخ تر نمودند

  !ادشان گرامی و راھشان پر رھرو بادي

 
  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۴ ، مرداد ماه ١٩۴شماره 
 


