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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 چريکھای فدائی حلق ايران

 ٢٠١۶ اگست ١٧

 

  . با شكست مواجه شدراني خلق ای فدائیكھاي دشمن به سازمان چرۀ شدیزيحمالت برنامه ر

 و كايخت امر سایدو قبضه مسلسل وسالح كمر.  نفر از آنھا مجروح شدند١٠٠ از شينفر از افراد دشمن كشته و ب ٧٠

  . افتادكھايدست چره  بی تدافعی نبرد ھااني در جرلياسرائ

 و پرتاب نارنجك هي روی بكي بر اثرشلی از مردم عادی و عده ادندي به شھادت رسراني خلق ای فدائیكھايتن از چر ١۴

  .رو شده  روبی با رسوائتي كارشناسان سازمان امنقيجعل اسناد و قلب حقا.  شدنددي شھسيان پلمأمور

 سازمان هي خود را علۀ شدیزي دشمن حمالت برنامه ری سال جار]ثور[ ماهبھشتي ارد٢٨ ی ال٢۶ ی روزھاۀ فاصلدر

 از سازمان ما و كشف محل چند ی قسمتینولفي تۀل شبكودنبال كنتره  حمالت بنيا.  آغاز كردراني خلق ای فدائیكھايچر

  .دي آغاز گردیكي چرۀ و پشت جبھی اصلگاهيپا

 یاري ھوشكنيدست آورد، وله  ما بی ھاگاهي از پایشتري خود ادامه دھد و اطالعات بی ھایريدگ قصد داشت به ردشمن

 مورد شاني ھاگاهي كه پای رفقائی و رزمندگتي قاطعگري زودرس كرد و از طرف دۀ دشمن را وادار به حملءرفقا

. با شكست كامل مواجه ساخت خود ني و سنگعي وسۀ برنامی دشمن قرار گرفته بود، دشمن را در اجراۀمحاصره و حمل

. دي از دور خارج شده مواجه گردی با اسناد سوخته و سالح ھاكني ولابد،يدشمن قصد داشت به انبارھا و اسناد ما دست 

 گوناگون به عنوان یاي مختلف از زوای دست به جعل اسناد زد و عكس چند سالح را در روزنامه ھازي لحاظ ننيبه ھم

در .  تھران نو آغاز شدگاهي پادي شداري بسۀدنبال محاصره حمالت دشمن ب. دي ھا به چاپ رسان تازه در روزنامهليوسا

 قي از جمله دو رفء چند از رفقای رفت تنی سازمان به شمار مۀ پشت جبھی ھاگاهي از پایكي تھران نو كه گاهيپا

 ی كردند و به كارھای می ساله زندگ١٣ یاسب شام گانيارژنگ شا ساله و ١١ ی شام اسبگانيناصر شاخردسال 

  " ايرانةپيروز باد جنبش ظفر نمون مسلحان"
  ن ي خلق ايرائ سازمان چريكهاي فداةاعالميمتن (

  دنبال حمالت ه  ب1355 ]جوزا[ تاريخ دوم خردادمنتشره در
  برنامه ريزي شده و سراسري ساواك به 

  )ي خلق ايرانئچريكهاي فدا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 با ی امكان برخورد نظامزي لحاظ ننيبه ھم.  مسلح بودندء از رفقایمي دشمن فقط نۀدر ھنگام حمل.  اشتغال داشتندیديتول

 موجود از دو جناح حمالت ی و با سالح ھادندي را به آتش كشگاهي اسناد موجود در پاء ھمه رفقانيبا ا.  نبوداديدشمن ز

 مسلح به مسلسل ۀژي ومأمور ۵٠٠ بيدشمن كه با قر.  دشمن آغاز كردندۀ محاصرۀ خطوط فشرد شكستنیخود را برا

 ی آتش گرفته و لحظه اري زًداي را شدگاهي را محاصره كرده بود، پاگاهي پایكائيمرا ی و نارنجك ھایلي اسرائیوزي یھا

 نبرد خانه به كي انيرج شده و در جر خاگاهي از پاء از رفقای تعدادیطي شرانيدر چن.  كردیحمالت خود را قطع نم

 از آنان ی دشمن و مجروح ساختن تعدادمأمور ٢٠ از شيخانه و كوچه به كوچه راه خود را پاك كرده و پس از كشتن ب

ان مأموراز آن پس .  نارمك شكسته و از محاصره خارج شدندیمتري ساباني خی شرقلي مسیكي محاصره را در نزدۀحلق

.  مدرسه از منطقه خارج شدندري مدكي ازكاني پلي اتومبكي با امانت گرفتن ء خود نداده و رفقا بهگرديت پأ جردشمن

 ،ی سرھنگ شھربانی به فرماندھسيلو پی گشتلي اتومبستي با ای محسنداني می ھایكي ساعت در نزدمي پس از نءرفقا

 آنھا ی مسلسل تمامكي به خود بدھند، با شلین بتوانند تكای گشتح شوند و بالفاصله قبل از آن كه افراد مسلیفرداد مواجه م

  . رسانندی مگري دگاهي پاكي دھند و خود را به ی كشند و به راه خود ادامه میرا م

 با ینولفي كن كه در ارتباط تی واقع در كویگري پشت جبھه دگاهي تھران نو، پاگاهي پاۀ مقارن محاصركشنبهي روز صبح

 شده و امكان خروج از دي شھء اكثر رفقای جنگليه و به علت كمبود وسا تھران نو بوده است محاصره شدگاهيپا

 ی كه زنیغرو قيرف.  بودیعزت غرو خلق ی فدائكيد چري شھقي با رفگاهي پاني اتيولؤمس.  كنندی نمدايمحاصره را پ

م مواجه شدن با او در ھنگا.  نارنجك بودكيشھرت داشت، فقط مسلح به "  مادرقيرف" ساله بود و در سازمان ما به ۵۵

 افراد ی مسلسل ھاكي چند از افراد دشمن، با شلی انداختن تنی كند و پس از از پایدشمن با نارنجك به سمت آنھا حمله م

 دست ساز و دو قبضه سالح به ی نداشته اند با نارنجك ھای الهي وسً كه اكثرازي نء رفقاريسا.  رسدیدشمن به شھادت م

 انقالب خلق فدا شگاهي نبرد جان خود را در پۀان در صحنمأمور از ی در آوردن عده ایادشمن حمله كرده و پس از از پ

  . كنندیم

 ی نفر م۵٠٠ كي نفرات تازه نفس دشمن كه نزد]ثور[بھشتي ارد٢۶ كشنبهي ھا بعد از ظھر روز یري درگني ادنباله ب

 دھند و بدون یتحت محاصره قرار م شارق و قاسم آباد ی ھااباني حدفاصل خیازي را در كوچه نیگري دگاهيشده اند پا

 كه گاهي پاني موجود در ایرفقا.  دھندی حمله قرار مد مسلسل موركي را با پرتاب نارنجك و شلگاهي پای اخطار قبلچيھ

 اسناد دني كرده و پس از به آتش كشء را اجراگاهي پایبوده اند بالفاصله طرح دفاع) دو دختر و دو پسر (قيچھار رف

به دشمن حمله كرده و پس )  مسلح بوده استري غء از رفقایكي (ی سالح كمركي با دو قبضه مسلسل و هگايموجود در پا

 با خطوط ی كنند ولی میشروي پیان دشمن، خط اول محاصره را شكسته و به سمت شمال شرقمأموراز عقب زدن 

 آنھا خانه به یزحمتكش و راھنمائ مردم مانهي صمی با ھمكارطي شراني در اءرفقا.  شوندیان مواجه ممأمور از یگريد

 شوند كه آنھا ی مريان درگمأمور با زي نقطه نچند گذارند و در یخانه و كوچه به كوچه خطوط محاصره را پشت سر م

 از یكيبا " یني حسريكوچه ام "گاهي پای شمالی كوچه ھاني از آخریكيدر . ندي گشایرا عقب رانده و راه خود را م

 ني ایكائي درآورده و پس از تصاحب سالح امری شوند كه او را از پای مواجه مكي از نزدیھربان گارد شژهيان ومأمور

 خط نيان در آخرمأمور ۀ تقاطع با حملنيدر ا.  كنندی میشروي با شارق پیني حسري به سمت تقاطع امژهي ومأمور

 نيدر ھم. ندي گشای راه خود را م كنند وی شارق می غربی در جھت كوچه ھاینيمحاصره، آنھا را وادار به عقب نش

 شوند كه قدرت مقابله را از دست داده و با تضرع از ی ما مواجه می با رفقای گارد شھربانۀژيحال سه تن از افراد و

 دھند ی نداشته اند، به آنھا امان میان جزء دشمن خصومت خاصمأمور كه با ءرفقا.  خواھند كه آنھا را نكشندی مءرفقا

 وارد صفوف ءاز آن پس رفقا.  كنندی پنھان مدي شارق از دی غربی كوچه ھاچيان دوان خود را در پ سه تن دونيو ا
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 را بر شاني سالح ھاء حال رفقانيدر ا.  شوند كه در خارج از خط محاصره شاھد نبرد رزمندگان خود بوده اندی مردمم

 صابر و از آنجا به سمت نظام دانيسمت مبه "! مرگ بر دشمنان مردم"، "!مرگ بر شاه "اديسر دست گرفتند و با فر

 داني می شمالی متر۴٠ در ءرفقا.  رسانندی گوش مردم مبه خود را ی و حق طلبی رزمندگادي كنند و فریآباد حركت م

 ورشي به آنھا نندي بی شوند و چون آنھا را آماده مقابله می مواجه میان شھربانمأمور مملو از كاني پلي اتومبكيصابر با 

 به لياسرائ ساخت یوزي قبضه مسلسل كي ۀ آورند و پس از مصادری در می آنھا را از پای مسلسل تمامكيو با شلبرده 

 مسلح راه سيلو پ۵ یني به سرنشیگري دیدر تقاطع شارق نظام آباد گشت.  دھندی خود به سمت نظام آباد ادامه میشرويپ

ان مأمور رگبار كوتاه كي كي دھند و تنھا با شلیود ادامه م خیشروي به پیني بدون عقب نشءرفقا.  بندندی مءرا بر رفقا

پس از آن .  دھندی مء رفقاليطور آماده و روشن تحوه  را بسيلو پليان اتومبمأمور كه یطوره ب.  دھندی میرا فرار

 صدھا نفر از مردم دگاني آن منقوش بوده است در مقابل دۀ بر بدنی را كه آرم شھربانسيلو نمره سبز پلي اتومبءرفقا

 گري دی ھاگاهيا به سالمت از منطقه خارج شده و خود را به پی كنند و ھمگی آنھا تصاحب می شادانيزحمتكش و در م

  . رسانندیم

 ی ھاگاهي با پاینولفي كه در ارتباط تی شھرستانگاهي ماه چند پابھشتي ارد٢٨ حوادث در بامداد سه شنبه ني ادنباله ب

 ھا كه گاهي پانيا. رندي گی برده بود، مورد محاصره قرار می دشمن به محل آنھا پقي طرنيد و از ا تھران بوده انۀمكشوف

 ما ی فدائی ھمه رفقانيبا ا.  دست ساز مجھز بوده اندی اندك و نارنجك ھای بوده اند، به وسائل نظامی نفوذگاهي پاًعمدتا

 كنند، ھمچنان به نبرد مي دشمن كه خود را تسلیارھا اخطرغم ی كنند و علی با دشمن مبارزه می مانندی بیبا دالور

 یاي گویده ھمگي به چاپ رسمي رژدي نبرد شھرستان ھا در صفحات جرای كه از صحنه ھایريتصاو.  دھندیادامه م

 ی ھا تمام اسناد و مدارك را به آتش مگاهي درون پای ھا رفقایري درگنيدر ا.  ماستی جان رفقای امان و تا پای بۀمبارز

 به سالمت خود را از ء از رفقای ھا عده ایري درگنيدر ا.  دھندی فشنگ به نبرد ادامه منيكشند و پس از آن تا آخر

 و سازمان ی دستگاه شھربانیطبق گزارشات داخل.  روندی ھا مگاهي پاري دشمن خارج كرده و به ساۀخطوط محاصر

 و هي روی بی ھایراندازي بر اثر تًضمنا. د شده استان دشمن وارمأمور به یدي ھا تلفات شدیري درگني در اتيامن

ما .  رسندی مشھادت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به في از مردم شری دشمن، تعدادۀان خود باختمأمور ۀانيوحش

جك  و نارنیلي اسرائی با گلوله ھاشاني ھانهي سزي چرا كه آنھا نمي آوری خلق به حساب می افراد را جزء شھداني ایتمام

  . دولت شاه ھستنداتي جنااني شكافته شده است و قربانیكائي امریھا

  : كه به دست ما افتاده است تلفات دشمن عبارت بوده ازسيلو دستگاه پی طبق گزارشات درونبر

   نفر١٠ تي گارد و سازمان امنس،يلوافسران پ -١

   نفر٣٠ ی و گارد شھربانسيلودرجه داران پ -٢

   نفر٣٠ یبان گارد شھرژهيسربازان و -٣

 به ني رود مجروحی با توجه به تعداد كشته شدگان تصور می دشمن ذكر نشده است ولني گزارش تعداد مجروحني ادر

 منظور شخص شاه ني آورده است و به ھمني افراد دشمن را به شدت پائۀي روحدي تلفات شدنيا.  بوده اندشتريمراتب ب

 آنھا را مورد ني كشته شدگان مزدور بدھد و ھمچنیابه خانواده ھعنوان پول خون ه  بیمجبور شده است مبلغ گزاف

 كارشناسان انات،ي جرنيبه دنبال ا.  اعاده شودیان تا حدمأمور خراب هي قرار دھد تا بلكه روحیاستمالت و دلجوئ

چند  ق،ي حقافي به منظور تحرني و ھمچنمي رژلي و طوضي عرۀ سرپوش گذاشتن بر شكست برنامی براتيسازمان امن

 عصر تھران به نام اسناد سازمان ما به چاپ رسانده اند و به اصطالح پرده از اسرار ما دي را در جرای جعلۀنام
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 كردند امسال كه روابطشان با عراق خوب شده ما را وابسته به ی كه تا پارسال ما را به عراق وابسته منھايا. برداشته اند

  . دھندبي را فری افكار عمومی بافغعل سند و درو كوشند با جی كنند و می می معرفگري دیجا

 نامه ھا را در نگاه اول متوجه ني بودن ای آگاھند، جعلیالتي و رموز روابط تشكیاسي به كار سی كه تا حدی آنھائالبته

 كه مشت تيكارشناسان سازمان امن!  كوچكی خطاكي موضوع ما فقط به شتري روشن تر شدن بی برایول.  شوندیم

 ني دولت فاسد شاه، در جعل ایغاتي و تبلیتيكارشناسان امن. مي كنی ساخته است، اشاره مشانيا باز كرده و رسواآنھا ر

 یول.  كنند تا مورد قبول مردم واقع شودميتنظ!  تری تالش خود را به كار برده اند تا آنھا را ھر چه واقعنيشترينامه ھا ب

 نامه عبارت ی جاكي كه در اچر.  كار خود موفق نبوده اندني اند، در اگانهيب ھا ستي و فرھنگ ما كموناتيآنھا كه با ادب

 دانند ی میخوبه  دارند بیئ آشناراني ایستھاي كه با فرھنگ ما كمونیكسان. را به كار برده اند" ی نوروزديدوست شھ"

" دوست "ۀ را با واژنماي و ھرگز رفقامي كنیخطاب م" قيرف "ۀطور مطلق با واژه  و بشهي خود را ھمارانيكه ما 

 دانند دچار ی دو را نمني ااني كه فرق می جعلۀ كنندگان ناممي و تنظیغاتيان تبلمأمور یول. مي دھیمورد خطاب قرار نم

 درشت در روزنامه ھا تري خودباختگان مزدور با تني اگرياز طرف د. شده و خود را رسوا ساخته اند!  كوچكیاشتباھ

 كه دروغ یئا محتوی باتي به جعلرك سند و مدۀ ھنگام ارائی ولندي گوی سخن مكھاي چر؟!از اعترافات تكان دھنده

 نه تنھا به ما قي طرنيآنھا به ا. كنند ی خود را رسوا مشي از پشي آورند و بی میبودنشان بر ھمگان واضع است رو

  . كنندی ثابت مراني از مردم ایشتري بۀ راه ما را به عدتي ما را و حقانتي رسانند بلكه حقانی نمیانيز

 مسلم است و سازمان ما ھم اكنون در یقتي كه حقمي بگوئدي بازي سراسر جھان نوني مورد ارتباط سازمان ما با انقالبدر

 و سراسر جھان قرار انهي خاورمۀ در منطقبخشي آزادی جنبش ھاديئأ مورد احترام و تراني خلق اني جنبش نوشيشاپيپ

 ١٩ است كه ھر سال به مناسبت انهي خاورمۀبخش منطقي آزادی سازمان ھاتي تھنی ھاماي پزي كوچك آن نۀنمون. دارد

 ارتباط و ًاساسا. شود ی به دفتر سازمان ما ارسال مران،ي خلق اني آغاز جنبش نوۀنقط اھكل،ي سزيبھمن سالگرد رستاخ

 به سازمان نطقه می انقالبیزمان ھا سای ھاامي پنھان نبوده و پی امرانهي خاورمۀ منطقی انقالبیروھاي ما با نیھمبستگ

  .ابدي ی سازمان ما انتشار میاسيارگان س" نبرد خلق "ۀيما ھمه ساله در نشر

 ۀ در سراسر جھان و به خصوص در منطقی مبارز و انقالبً واقعایروھاي نۀ كه با ھممي كنی اعالم مًحاي صرما

 ۀ آمادني و ھمچنميستي گردان نی روروھاي نني به ای نوع كمكچي و از ھمي كنی می و ھمبستگیكي احساس نزدانهيخاورم

 نبرد ۀشھادت رزمندگان سازمان ما در جبھ. مي ھستانهي جھان و خاورمی انقالبیروھاي از طرف نی ھر نوع كمكرشيپذ

  . استمانهي و صمكي نزداري بسی ھمبستگني ایاي و ظفار گونيفلسط

 ی تحت ستم توطئه می خلق ھاهيعل كپارچهيطور فشرده و ه  بیان و ارتجاع جھسميالي كه امپریطي شرادر م،ي معتقدما

 غول گريد كي یاري فشرده سازند و به ً دارند كه صفوف خود را متقابالفهي كشورھا وظۀ ھمی انقالبیروھايكنند، ن

  . بكشانندی ھالكت و نابودۀ را به ورطی و ارتجاع جھانزمياليامپر

 ی و بر اساس تئورران،يحد كردن و سازمان دادن كارگران و زحمتكشان ا كه متراني خلق ای فدائیكھايسازمان چر

 یاري كند، به ی مبارزه مسميني لن- سمي جھانشمول ماركسی بر تئورهي با تكنيو ھمچن" راني اۀ مسلحانۀمبارز"ظفرنمون 

 امان خود تا ی بۀمبارز جھان ھمچنان به ی انقالبیروھاي نتمام با ی و با ھمبستگراني خلق ای انقالبشروي پیروھاين

  . ادامه خواھد دادی نھائیروزيپ

  " راني خلق ای شھداۀ باد خاطردانيجاو"

  "رانيبرقرار باد اتحاد كارگران و زحمتكشان ا"

  "راني خلق اۀ باد اھداف جنبش مسلحانروزيپ"
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  "انهي خاورمی انقالبیروھايبر قرار باد اتحاد ن"

  " ھستندرانيارگران و زحمتكشان امرگ بر شاه و دولت مزدورش كه دشمن ك"

  "راني اۀ كردن جنبش مسلحانیئ توده ی به سوشيپ"

  " راھمانیروزي به پمانيبا ا"

  راني خلق ای فدائیكھاي چرسازمان

  یدي خورش١٣۵۵ ]جوزا[ خرداددوم
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