
 

پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران: به نقل از 
 ١٣٨٧ ماه آبان ، ١١٣ شماره
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 فدائی خلق یکی از نامه های دست ساز ساواک بر عليه چریکهایمتنی که در زیر مالحظه ميکنيد 
يکی از نهاد از طرف  "١٣۵٧چريکهای فدائی خلق از نخستين کنش ها تا بهمن " که در کتاب ميباشد

از آنجا که منطقا هر نامه ای   .منتشر شده استهای وابسته به وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
ادعا نموده بود که  ی دست ساز خودبايد فرستنده و گيرنده ای داشته باشد ، ساواک در جعل نامه ها

نوشته شده و در درگيری " نگار"کسی به نام برای " اکبر"شخصی به نام  ها از طرف نامه يکی از آن
 وزارت الدر ارتباط با همين نامه هاست که حا  . ارديبهشت به دست ساواک افتاده است٢٨ و ٢٦های 

نيز اشرف ) نگار(حميد اشرف و همان ) اکبر(کشف کرده که معلوم از قرار  جمهوری اسالمی اطالعات
  !دهقانی بوده است

  
رفيق فریبرز سنجری در اتاق که توسط متن سخنرانی ای به ،   جعلی اين نامه نکاتآشنائی بارای ب

 . ، مراجعه کنيد ارائه شد٢٠٠٨ نوامبر ١۵چريکهای فدائی خلق در پلتاک که در تاریخ 
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  ٢٧/٨/۵۴درود های صميمانه ما را بپذيريد                                       

  

البته کماکان بدون آنکه شرايط نا مساعد ما را مورد نظر قرار داده باشيد .  نامه شما را دريافت داشتيم

پاسخ به انتقادات و ايرادات شما در مورد اعالميه ها و .  ما انتقاد کرده بوديداز بعضی از اقدامات اخير

چنين شرايط زندگی آنها را مفصال در نامه بعدی خواهيم داد، ولی  کيفيت فعاليت دو عضو جديد و هم

ور الزم دانستيم پاسخ شديد ترين انتقاد شما را در مورد محاکمه و اعدام سه نفر که وضعيت آنها در حض

عالوه .   بررسی و منجر به صدور حکم اعدام آنها شد زودتر و در همين نامه بدهيم٣رفقای تيم شماره 

 از خارجبر اين ثابت کنيم که تصميم به تصفيه تيم از عناصر نا صالح لزومی به مشورت با ساير دوستان 

ئل را بيشتر از جنبه تئوری آن تيم و بخصوص آنها که عمال از فعاليتهای عملی ما دور بوده و نتيجتا مسا

مورد توجه قرار ميدهند ندارد و سعی کنيم که دقيق تر در جريان ماجرا قرار بگيرند و واقعيت های عينی، 

  .شما را از بی اعتمادی نسبت بما خارج کند



 

در مورد تعيين حکم و مجازات اعدام اين افراد بايد بگوئيم که هر کس که در وجودش ضعف و فتور و 

بخواهد کناره گيری و از دستورات مسئول خود سرپيچی کند محکوم به مايل به تسليم ظاهر شود و ت

توانست کار دراز مدت را بورژوا و فردگرا بود نمي اسد که يکی از چنين افراد و يک خورده. اعدام است

 در نامه ای که به اسد.  شد اصالح او بی نتيجه ماندلسات انتقادی که در تيم برگزار مي در ج.تحمل کند

ما نوشته بود بر روی مواضع خود پافشاری ميکرد و قبال هم تهديد به کناره گيری کرده بود و رفقا با توجه 

اسد هرگز به درستی تن به کار نداد و . اطالعاتی که داشت اين امر را خطرناک تشخيص دادنده ب

کمری خود را زير خاک او حتی سالح . بيشتر بفکر اثبات غلط بودن افکار و ايدئولوژی بنيادی تيم بود

گر .  رار گيردپنهان کرده و نارنجک خود را در چاهی انداخته بود تا مبادا زندگی کثيفش در معرض خطر ق

عدام محکوم شده بود، معهذا بالفاصله پس از اينکه او را پيدا کرديم طبق چه او قبل از يافته شدن هم با

مبنای اين تصميم گزارش هائی بود که از طرف مسئول او تسليم شده و .  موازين سازمان اعدام کرديم

  .مورد تائيد ما هم بود

 

 معتقد هستند که اتخاذ تصميم در مورد اسد بايد با کسب از کسانی که به اعدام اسد معترضند و

تکليف از آنها صورت ميگرفت سئوال ميکنيم آيا اساسا مجازات مجرمی که بوضوح فعاليت را رها ميکند 

  بايد به رفراندم گذارده شود؟ و آيا شما مسئوليت عواقب آنرا بگردن ميگرفتيد؟

ما با دسته گل از ترسو ها و آنهائيکه ميخواهند .  فتار شده استديگر، با آنها با قاطعيت ر در مورد دو نفر

اين دو نفر با يک تصور .  ما را تنها بگذارند استقبال نخواهيم کردائيشان بنا بر خصلت های خورده بورژو

 ما يکی را در اختيار رفيق نوروزی و .ذهنی از مبارزه ما را متهم به بی برنامگی و بی هدفی نمودند

پناهگاه و آن يکی که در اختيار رفيق نوروزی بود پس از آنکه .  رو گذارديمسا در اختيار رفيق خديگری ر

در آنموقع بود که رفقای تيم تصميم گرفتند قبل از آنکه دست به .  رفقای ما را شناخت اعالم ضعف نمود



 

ا اتفاق زرکار و بهمين لحاظ دوست شهيد نوروزی ب. کاری بزند امکان لطمه زدن را از او سلب کنند

نيدکه مبارزه هرگز با فرمولهای  بيیم و او را اعدام کردند،خشايار پس از يک جلسه بررسی وضعيت

آن ديگری هم وضعی مشابه داشت و برای آنکه فعاليت را رها کند . ليبرالی و دمکراتيک سازگاری ندارد

البته تمام اين اعمال .  عدام شدمشغول طرح يک برنامه بود و بهمين لحاظ از جانب خسرو محکوم به ا

  .مورد تائيد ما بوده است

بهرحال اين اقدام ما در جهت مستحکم کردن هر چه بيشتر بنياد اعتقادات سازمان است و اين خشونت 

ما ميترسيديم که اين سه نفر با . و سرسختی و قاطعيت را در هر مورد که الزم شود اعمال خواهيم کرد

ود سايرين را هم مايوس کنند و اينجا بود که وظيفه انقالبی ما حکم ميکرد که حرفهای مايوس کننده خ

  .جو ها،افسرده ها،نا اميد های رميده از انقالب نشويماتسليم تمايالت جا زده ها،ترسوها،ماجر

ن باميد آنکه از اختالفها بکاهيم و بر اتحادما. در همين هفته نيز پاسخ ساير انتقادات شما را خواهيم داد

  .بيفزائيم

  

                             با درود های آتشين      اکبر
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