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 Reports  گزارشھا

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٦ جوالی ٠٢
  

  جانباختن سالگرد چھلمين بزرگداشت مراسم گزارش

  يارانش و "اشرف حميد" رفيق 

 

 رماهيت٨ در حماسی نبردی در که يارانش و" اشرف ديحم" ريکب قيفر خلق، ئیفدا چريک شھادت سالگرد نيچھلم در

 نفعاال توسط که مراسم اين .شد برگزار المان ھانوفر شھر در بزرگداشتی مراسم ، باختند جان ١٣۵۵ سال] سرطان[

 سازمان فدائی، چريک ھای ستيکمون نشدنی فراموشۀ خاطر و ياد داشتيگرام در المان در ايران خلق ئیفدا چريکھای

 عکس با مراسم برگزاری نوسال .شد روه روب اسیيس نفعاال و آزاديخواه انيايران از ریيکث جمع استقبال با بود يافته

 .بود شده آراسته سازمان آرم و مبارزاتی شعارھای و ريت ٨ شھدای از ئیزيبا ھای

 زمياليسوس و آزادی راه رزمندگان و يرانا خلق ئیفدا چريکھای شھدای تمامی ياد به سکوت قهيدق يک اعالم با برنامه

 .شد قرائت  "نزيستند شب با که شرزه عاشقان آن" نام به کوتاھی شعر قطعه آن از پس و شد آغاز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 با که گرديد پخش "اشرف ديحم" قيرف ۀقھرمانان مرگ و زندگی به راجع ئیزيبا پيکل ويدئو برنامه قسمت نياول در

 افتخار مرگ و مبارزه سراسر زندگی از ئیفرازھا پ،يکل ويدئو اين در .شد روه روب حاضر تيجمع شور پر استقبال

 "خلقم ئیفدا چريک من "سرود ۀتران که "ديحم" قيرف رسای صدای و شده دهيکش تصوير به "اشرف ديحم" قيرف زيآم

 .بود بخش آن پايان خواند می را

 ستيکمون" عنوان تحت گفتاری او و ديرس سنجری برزفري قيرف يعنی برنامه سخنران به نوبت پ،يکل پخش دنبال به

 و" اشرف ديحم" قيرف ياد بزرگداشت با سخنران قيرف  .داد ارائه "!زيستند خويش سخن در آذرخش چون که ئیھا

 خصال و تيشخص خاطر به "اشرف ديحم" قيرف که ای برجسته تيموقع و جامعه مبارزاتی شرايطۀ بار در يارانش

 با بود آورده دسته ب اش یئ افسانه و قھرمانانه فرارھای و ھا اتيعمل خاطر به دشمن با بردن در اش مبارزاتی

 يکۀ مثاب به خود ھای فداکاری و مبارزات جريان در اشرف حميد چرا که داد نشان سخنران .گفت سخن ناحاضر

 تيفعال از ھائی گوشه به اشاره اب نيھمچن سخنران .بود شده تبديل شاه شخص و ارتجاع چشم در خاری به ريکب فرمانده

 زمان ھمان در اوين زندان در ريت ٨ۀ ضرب ريثأت به سپس و داشت گرامی را وی ياد يثربی رضا محمد قيرف ھای

 خطوط تشريح با و پرداخت ۵۵ سال ضربات اسیيس دالئل حيتوض به خود سخنرانی ۀادام در سنجری قيرف  .پرداخت

 بررسی را خلق ئیفدا چريکھای به وارده ضربات در ھا پارامتر اين نقش سازمان، یکيتاکت ھای برنامه و ژيکيسترات

 .نمود

 دنيکوب و تاريخ تحريف ھدف با نيمرتجع و دشمن ھای تالش از ای گوشه به خود سخنان از ديگری بخش در وی

 جامعه در اشرف يدحم مشخص طور به و خلق ئیفدا چريکھای توسط شده آفريده مبارزاتی ھای ارزش و نوين فرھنگ

 ۵٠ۀ دھ در شده خلق مبارزاتی ھای ارزش و ھا حماسه ۀتخطئ ھدف با که انقالبيی ضد جريان که کرد ديکأت و پرداخت

 می و گرفته آماج را امروز مبارز و جوان نسل ذھن که ست تیيامنۀ پروژ يک ، آمده دانيم به ھا آن دادن جلوه دروغ و

 امروز راه کردن روشن برای تاريخ از ریيگ درس و گذشته انقالبی مبارزات از آموزی تجربه از را نسل اين که کوشد

 يک سپس و ديرس پايان به حاضر تيجمع ھای زدن کف و تشويق با سنجری فريبرز قيرف سخنرانی  .دارد باز

  .شد اعالم کوتاه استراحت

 .بود يافته اختصاص پاسخ و پرسش و ھنری ھای برنامه به مراسم دوم بخش

 .کرد ءاجرا لکیيگ فولکلور ترانه چند خود ۀداير نوای و گرم صدای با ، النيگ ھنرمندان از يکی بخش، اين ابتدای در

 در .شد مواجه حضار گرم استقبال با مردمی ھنرمند اين ۀبرنام .بود اھکليس با رابطه در ای دکلمه وی قطعات از يکی

 اومد سر" جاودان سرود جمله از و فارسی سرود ترانه چند نخست  "سانان" يعنی برنامه ديگر ھنرمند بعدی بخش

 شور پر جو يک که طوری به کردند ھمراھی وی با دستجمعی طور به حاضر تيجمع و کرد ءاجرا را "زمستون

 تعدادی و پرداخت ُکردی قیيموس اجرای به خود ۀبرنام بعدی قسمت در "سانان. "بود گشته ايجاد مبارزاتی ھمبستگی

 .کردند ھمراھی را وی پايکوبی و رقص با حضار از

 شرکت بخش اين در .داشت ادامه ساعت يک از شيب و يافت اختصاص پاسخ و پرسش به ريت ٨ يادمان پايانی بخش

 .بگذارند انيم در ناحاضر با و سخنران قيرف با را شان نظرات نقطه و ھا الؤس تا يافتند فرصت کنندگان

 می که بود روھاين و افراد برخی سوی از رياخ مذموم ھای تالش ألۀمس شد مطرح بخش ناي در که مواردی جمله از

ۀ بھان با ھم آن ھا ساواکی رينظ انقالب ضد روھایين با ديالوگ و و ارتباط امر به دنيبخش تيمشروع جھت در تا کوشند

 تالش اين صدا يک بخش اين باحثاتم در شرکت با حضار  .کنند غيتبل خلق صف روھایين انيم در تاريخی حقايق يافتن

 توان تمام با که سرکوبگر و وابسته روھایين و ھا ساواکی و تبھکاران با توان نمی که کردند ديکأت و کرده محکوم را ھا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 و گرديپ و شکنجه امر به قتيحق سالخی و سرکوب و حاکمۀ استثمارگران نظام به خدمت در خويش اتيح طول در

 .پرداخت قتيحق يافتن برای ديالوگ و مذاکره به اند بوده مشغول انقالبی یروھاين و مردم سرکوب

 از دھقانی اشرف قيرف و خلق ئیفدا چريکھای انشعاب آيا که اين مورد در الیؤس و پاسخ و پرسش از ديگری بخش در

 از پس که داد حيتوض زمان آن بر حاکم شرايط حيتوض با سخنران قيرف پاسخ در که شد مطرح نبود،  "زود" سازمان

 و سازمان چارچوب در ماندن برای کيتاکت ھم ژیيسترات ھم مسلحانه ۀمبارز تئوری نامدافع ھای تالش تمامی که آن

 قيرف مقابل در شد، روه روب وقت غاصب رھبری و حاکم باند منفی پاسخ با علنی ايدئولوژيک ۀمبارز يک شبرديپ

 خطوط و انقالبی ھای آرمان مدافع بتواند که جريانی ايجاد و ئیداج جز ديگری راه ديگر رفقای و دھقانی اشرف

 .بود نمانده باقی باشد، خلق ئیفدا چريکھای انگذارانيبن ايدئولوژيک اسیيس

 سرود جمعی دست خواندن با يارانش و اشرف حميد ريکب قيرف جانباختن سالگرد نيچھلم بزرگداشت مراسم

 .يافت پايان مبارزاتی شور پر و ھمبستگی فضای يک در وناليانترناس

 المان در ايران خلق ئیفدا چريکھای نيفعال

 ٢٠١۶ جون ٢٨

 

 


