
 

  باد جنبش ظفر نمون مسلحانه ايرانپيروز 
  

حمالت برنامه ريزي شده دشمن به سازمان چريكهاي        
  .فدائي خلق ايران با شكست مواجه شد

 نفـر از    100 نفر از افراد دشمن كشته ، و بـيش از            70
ـ       . آنها مجروح شدند   ي ردو قبضه مسلسل و سـالح كم

 مريكا و اسرائيل در جريان نبرد هاي تدافعي        آ ساخت
  .بدست چريكها افتاد

 تن از چريكهاي فدائي خلق ايـران بـه شـهادت            14
رسيدند و عده اي از مردم عادي بر اثر شليك بي رويه و پرتاب نارنجك مـاموران پلـيس                   

  .جعل اسناد، و قلب حقايق كارشناسان سازمان امنيت با رسوائي روبرو شد  .شهيد شدند

 

  
ه سال جاري دشمن حمالت برنامه ريزي شده خود را بر عليه  ارديبهشت ما28 الي 26در فاصله روز هاي 

 اين حمالت بدنبال كنترل شبكه تلفني قسمتي از سازمان ما و .سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران آغاز كرد
  .كشف محل چند پايگاه اصلي و پشت جبهه چريكي آغاز گرديد

شتري از پايگاه هاي ما بدست آورد، وليكن دشمن قصد داشت به ردگيري هاي خود ادامه دهد و اطالعات بي
 هوشياري رفقا دشمن را وادار به حمله زودرس كرد و از طرف ديگر قاطعيت و رزمندگي رفقائي كه پايگاهايشان
مورد محاصره و حمله دشمن قرار گرفته بود، دشمن را در اجراي برنامه وسيع و سنگين خود با شكست كامل 

 وليكن با اسناد سوخته و سالحهاي از دور ، به انبار ها و اسناد ما دست يابد دشمن قصد داشت.مواجه ساخت
بهمين لحاظ نيز دست به جعل اسناد زد و عكس چند سالح را در روزنامه هاي . خارج شده مواجه گرديد

 مختلف از زواياي گوناگون بعنوان وسايل تازه در روزنامه ها به چاپ رسانيد حمالت دشمن بدنبال محاصره
در پايگاه تهران نو كه يكي از پايگاه هاي پشت جبهه سازمان بشمار مي . بسيار شديد پايگاه تهران نو آغاز شد

ساله و ارژنگ شايگان  11ناصر شايگان شام اسبي به نام هاي رفت تني چند از رفقا از جمله دو رفيق خردسال 
ل داشتند در هنگام حمله دشمن فقط نيمي از  ساله زندگي مي كردند و به كارهاي توليدي اشتغا13شام اسبي 

فقا اسناد موجود در با اين همه ر. بهمين لحاظ نيز امكان بر خورد نظامي با دشمن زياد نبود. رفقا مسلح بودند
 كشيدند و با سالحهاي موجود از دو جناح حمالت خود را براي شكستن خطوط فشرده پايگاه را به آتش

 مامور ويژه مسلح به مسلسلهاي يوزي اسرائيلي و 500شمن كه با قريب د. محاصره دشمن آغلز كردند
نارنجكهاي آمريكائي پايگاه را محاصره كرده بود پايگاه را شديدا زير آتش گرفته و لحظه اي حمالت خود را 

 در چنين شرايطي تعدادي از رفقا از پايگاه خارج شده و در جريان يك نبرد خانه به خانه و. قطع نمي كرد
 مامور دشمن و مجروح ساختن تعدادي از آنان 20كوچه به كوچه راه خود را پاك كرده و پس از كشتن بيش از 



 

از آن پس .  شرقي خيابان سيمتري نارمك شكسته، و از محاصره خارج شدندرحلقه محاصره را در نزديكي مسي
مبيل پيكان ازيك مدير مدرسه از ماموران دشمن جرات پيگرد به خود نداده و رفقا با امانت گرفتن يك اتو

رفقا پس از نيم ساعت در نزديكي هاي ميدان محسني با ايست اتومبيل گشتي پليس به . منطقه خارج شدند
فرماندهي سرهنگ شهرباني فرداد مواجه مي شوند و بالفاصله قبل از آنكه افراد مسلح گشتي بتوانند تكاني 

 مي كشند و براه خود ادامه مي دهند و خود را به يك پايگاه ديگر بخود بدهند با شليك مسلسل تمامي آنها را
  .مي رسانند

صبح روز يكشنبه مقارن محاصره پايگاه تهران نو پايگاه پشت جبهه ديگري واقع در كوي كن كه در ارتباط 
امكان تلفني با پايگاه تهران نو بوده است محاصره شده و بعلت كمبود وسايل جنگي اكثر رفقا شهيد شده و 

 .مسئوليت اين پايگاه با رفيق شهيد چريك فدائي خلق عزت غروي بود. خروج از محاصره را پيدا نمي كنند
فقط مسلح به يك نارنجك   شهرت داشت،"رفيق مادر" ساله بود و در سازمان ما به 55رفيق غروي كه زني 

ند و پس از از پاي انداختن تني چند بود اودر هنگام مواجه شدن با دشمن با نارنجك به سمت آنها حمله مي ك
ساير رفقا نيز كه اكثرا وسيله اي نداشته . از افراد دشمن با شليك مسلسلهاي افراد دشمن به شهادت مي رسد

 از پاي در آوردن عده اي از  از،ه سالح به دشمن حمله كرده و پساند با نارنجك هاي دست ساز و دو قبض
  .را در پيشگاه انقالب خلق فدا مي كنند جان خود ،ماموران در صحنه نبرد

 نفر  500  به ارديبهشت نفرات تازه نفس دشمن كه نزديك26بدنبال اين درگيري ها بعد از ظهر روز يكشنبه 
مي شده اند پايگاه ديگري را در كوچه نيازي حد فاصل خيابانهاي شارق و قاسم آباد تحت محاصره قرار مي 

رفقاي . ايگاه را با پرتاب نارنجك و شليك مسلسل مورد حمله قرار مي دهنددهند و بدون هيچ اخطار قبلي پ
بوده اند بالفاصله طرح دفاعي پايگاه را اجرا كرده و ) دو دختر و دو پسر(موجود در اين پايگاه كه چهار رفيق 

غير مسلح يكي از رفقا (پس از به آتش كشيدن اسناد موجود در پايگاه با دو قبضه مسلسل و يك سالح كمري 
به دشمن حمله كرده و پس از عقب زدن ماموران دشمن خط اول محاصره را شكسته و به سمت  )بوده است

رفقا در اين شرايط با . شمال شرقي پيشروي مي كنند ولي با خطوط ديگري از ماموران مواجه مي شوند
چه خطوط محاصره را پشت سر همكاري صميمانه مردم زحمتكش و راهنمائي آنها خانه به خانه و كوچه به كو

در . مي گذارند و در چند نقطه نيز با ماموران درگير مي شوند كه آنها را عقب رانده و راه خود را مي گشايند
 با يكي از ماموران ويژه گارد شهرباني از نزديك "كوچه امير حسيني"يكي از آخرين كوچه هاي شمالي پايگاه 

مريكائي اين مامور ويژه به سمت تقاطع امير آ آورده و پس از تصاحب سالح مواجه مي شوند كه او را از پاي در
در اين تقاطع با حمله ماموران در آخرين خط محاصره آنها را وادار به عقب . حسيني با شارق پيشروي مي كنند

اد ويژه  در همين حال سه تن از افر. دق مي كنند و راه خود را مي گشايننشيني در جهت كوچه هاي غربي شار
گارد شهرباني با رفقاي ما مواجه مي شوند كه قدرت مقابله را از دست داده و با تضرع از رفقا مي خواهند كه 

رفقا كه با ماموران جزء دشمن خصومت خاصي نداشته اند ،به آنها امان مي دهند و اين سه تن . آنها را نكشند
از آن پس رفقا وارد صفوف مردم مي .  پنهان مي كنند دوان دوان خود را در پيچ كوچه هاي غربي شارق از ديد

در اين حال رفقا سالحهايشان را بر سر . شوند كه در خارج از خط محاصره شاهد نبرد رزمندگان خود بوده اند
به سمت ميدان صابر و از آنجا به سمت ! "مرگ بر دشمنان مردم"،!"مرگ بر شاه"دست گرفتند و با فرياد 

 متري 40در . ي كنند و فرياد رزمندگي و حق طلبي خود را به گوش مردم مي رسانندنظام آباد حركت م



 

شمالي ميدان صابر رفقا با يك اتومبيل پيكان مملو از ماموران شهرباني مواجه مي شوند و چون آنها را آماده  
د و پس از مصادره يك را از پاي در مي آورن مقابله مي بينند به آنها يورش برده و با شليك مسلسل تمامي آنها

در تقاطع شارق نظام . قبضه مسلسل يوزي ساخت اسرائيل به پيشروي خود به سمت نظام آباد ادامه مي دهند
 رفقا بدون عقب نشيني به پيشروي . دليس مسلح راه را بر رفقا مي بندن پ5آباد گشتي ديگري به سرنشيني 

بطوريكه ماموران اتومبيل .  ماموران را فراري مي دهندخود ادامه مي دهند و تنها با شليك يك رگبار كوتاه
پس از آن رفقا اتومبيل نمره سبز پليس را كه آرم شهرباني . پليس را بطور آماده و روشن تحويل رفقا مي دهند

 است در مقابل ديدگان صد ها نفر از مردم زحمتكش و در ميان شادي آنها تصاحب مي بر بدنه آن منقوش بوده
  .كنند و همگي بسالمت از منطقه خارج شده و خود را به پايگاه هاي ديگر مي رسانند

  
 ارديبهشت ماه چند پايگاه شهرستاني كه در ارتباط تلفني با 28بدنبال اين حوادث در بامداد سه شنبه 

كشوفه تهران بوده اند و از اين طريق دشمن به محل آنها پي برده بود ،مورد محاصره قرار مي گيرند پايگاههاي م
با .  اندك و نارنجكهاي دست ساز مجهز بوده اند نظاميبا وسائل  اين پايگاه ها كه عمدتا پايگاه نفوذي بوده اند. 

 كنند و عليرغم اخطار هاي دشمن كه خود را ندي با دشمن مبارزه ميناين همه رفقاي فدائي ما با دالوري بيما
تصاويري كه از صحنه هاي نبرد شهرستانها در صفحات جرايد . تسليم كنند همچنان به نبرد ادامه مي دهند

 در اين درگيري ها رفقاي درون . رژيم به چاپ رسيده همگي گوياي مبارزه بي امان و تا پاي جان رفقاي ماست
در اين . رك را به آتش مي كشند و پس از آن تا آخرين فشنگ به نبرد ادامه مي دهندپايگاها تمام اسناد و مدا

. درگيريها عده اي از رفقا بسالمت خود را از خطوط محاصره دشمن خارج كرده و به ساير پايگاه ها مي روند
وران دشمن طبق گزارشات داخلي دستگاه شهرباني و سازمان امنيت در اين درگيري ها تلفات شديدي به مام

ضمنا بر اثر تيراندازيهاي بي رويه و وحشيانه ماموران خود باخته دشمن تعدادي از مردم شريف . وارد شده است
ما تمامي اين افراد را جزء شهداي خلق به حساب مي . مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شهادت مي رسند 
مريكائي شكافته شده است و قربانيان آائيلي و نارنجكهاي آوريم چرا كه آنها نيز سينه هايشان با گلوله هاي اسر

  .جنايات دولت شاه هستند
  :بر طبق گزارشات دروني دستگاه پليس كه بدست ما افتاده است تلفات دشمن عبارت بوده است از

   نفر10 افسران پليس، گارد و سازمان امنيت – 1
    نفر30 درجه داران پليس و گارد شهرباني – 2
   نفر 30ان ويژه گارد شهرباني  سرباز-3

در اين گزارشات تعداد مجروحين دشمن ذكر نشده است  ولي با توجه به تعداد كشته شدگان تصور مي رود 
اين تلفات شديد روحيه افراد دشمن را بشدت پائين آورده است و به همين . مجروحين بمراتب بيشتر بوده اند

 بعنوان پول خون به خانواده هاي كشته شدگان مزدور بدهد و منظور شخص شاه مجبور شده است مبلغ گزافي
                      .همچنين آنها را مورد استمالت و دلجوئي قرار دهد تا بلكه روحيه خراب ماموران تا حدي اعاده شود

  
 رژيم بدنبال اين جريانات ، كارشناسان سازمان امنيت براي سر پوش گذاشتن بر شكست برنامه عريض و طويل

و همچنين به منظور تحريف حقايق ،چند نامه جعلي را در جرايد عصر تهران به نام اسناد سازمان ما بچاپ 



 

اينها كه تا پارسال ما را به عراق وابسته مي كردند امسال . رسانده اند و به اصطالح پرده از اسرار ما برداشته اند
 ديگر معرفي مي كنند و مي كوشند با جعل سند و دروغ كه روابطشان با عراق خوب شده ما را وابسته به جاي

  .بافي افكار عمومي را فريب دهند
جعلي بودن اين نامه ها را در نگاه اول  البته آنهائي كه تا حدي به كار سياسي و رموز روابط تشكيالتي آگاهند،

كارشناسان سازمان ! ولي براي روشن تر شدن بيشتر موضوع ما فقط به يك خطاي كوچك . متوجه مي شوند
كارشناسان امنيتي و تبليغاتي دولت . امنيت كه مشت آنها را باز كرده و رسوايشان ساخته است ،اشاره مي كنيم

تنظيم كنند تا ! فاسد شاه ،در جعل اين نامه ها بيشترين تالش خود را بكار برده اند تا آنها را هر چه واقعي تر
ه با ادبيات و فرهنگ ما كمونيستها بيگانه اند ،در اين كار خود موفق ولي آنها ك. مورد قبول مردم واقع شود

كساني كه با فرهنگ ما .  را بكار برده اند"دوست شهيد نوروزي"چرا كه در يك جاي نامه عبارت . نبوده اند
 "فيقر"كمونيستها ي ايران آشنا ئي دارند بخوبي مي دانند كه ما ياران خود را هميشه و بطور مطلق با واژه 

ولي ماموران تبليغاتي و .  مورد خطاب قرار نمي دهيم"دوست"خطاب مي كنيم و هرگز رفقايمان را با واژه  
شده و خود را رسوا ! تنظيم كنندگان نامه جعلي كه فرق ميان اين دو را نمي دانند دچار اشتباهي كوچك

  .ساخته اند
؟ چريكها سخن مي  !اعترافات تكان دهنده اززنامه ها از طرف ديگر اين خودباختگان مزدور با تيتر درشت در رو

گويند ولي هنگام ارائه سند و مدرك به جعليات بي محتوي كه دروغ بودنشان بر همگان واضع است روي مي 
آورند و بيش از پيش خود را رسوا ميكنند آنها به اين طريق نه تنها به ما زياني نمي رسانند بلكه حقانيت ما را و 

  .اه ما را به عده بيشتري از مردم ايران ثابت مي كنندحقانيت ر
  

در مورد ارتباط سازمان ما با انقالبيون سراسر جهان نيز بايد بگوئيم كه حقيقتي مسلم است و سازمان ما هم 
اكنون در پيشاپيش جنبش نوين خلق ايران مورد احترام و تائيد جنبش هاي آزاديبخش در منطقه خاورميانه و 

نمونه كوچك آن نيز پيامهاي تهنيت سازمانهاي آزادي بخش منطقه خاورميانه است كه . ن قرار داردسراسر جها
به دفتر سازمان  نقطه آغاز جنبش نوين خلق ايران ،  بهمن سالگرد رستاخيز سياهكل ،19هر سال به مناسبت 

ميانه امري پنهان نبوده و اساسا ارتباط و همبستگي ما با نيروهاي انقالبي منطقه خاور. ما ارسال مي شود
 ارگان سياسي سازمان ما "نبرد خلق"پيامهاي سازمانهاي انقالبي منطقه به سازمان ما همه ساله در نشريه 

  .انتشار مي يابد
  

ما صريحا اعالم مي كنيم كه با همه نيروهاي واقعا مبارز و انقالبي در سراسر جهان و به خصوص در منطقه 
 و همبستگي مي كنيم و از هيچ نوع كمكي به اين نيروها روي گردان نيستيم و خاورميانه احساس نزديكي

شهادت رزمندگان . همچنين آماده پذيرش هر نوع كمكي از طرف نيروهاي انقالبي جهان و خاورميانه هستيم
  .سازمان ما در جبهه نبرد فلسطين و ظفار گوياي اين همبستگي بسيار نزديك و صميمانه است

در شرايطي كه امپرياليسم و ارتجاع جهاني بطور فشرده و يكپارچه بر عليه خلقهاي تحت ستم  ما معتقديم
توطئه مي كند نيروهاي انقالبي همه كشورها وظيفه دارند كه صفوف خود را متقابال فشرده سازند و بياري 

  .دنرا به ورطه هالكت و نابودي بكشانيكديگر غول امپرياليزم و ارتجاع جهاني 



 

 متحد كردن و سازمان دادن كارگران و زحمتكشان ايران ، و بر  براي  چريكهاي فدائي خلق ايران كهسازمان
 لنينيسم - و همچنين با تكيه بر تئوري جهانشمول ماركسيسم"مبارزه مسلحانه ايران"اساس تئوري ظفرنمون 

تمام نيروهاي انقالبي جهان و با همبستگي با  مبارزه مي كند، بياري نيروهاي پيشرو انقالبي خلق ايران ،
  . همچنان به مبارزه بي امان خود تا پيروزي نهائي ادامه خواهد داد

  
  "جاويدان باد خاطره شهداي خلق ايران"
  "برقرار باد اتحاد كارگران و زحمتكشان ايران"
  "پيروز باد اهداف جنبش مسلحانه خلق ايران"
  "بر قرار باد اتحاد نيروهاي انقالبي خاورميانه"
  "مرگ بر شاه و دولت مزدورش كه دشمن كارگران و زحمتكشان ايران هستند"
  "پيش بسوي توده اي كردن جنبش مسلحانه ايران"
  
  "با ايمان به پيروزي راهمان"
  

  سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران
   خورشيدي1355دوم خرداد 


