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 .با شكست مواجه شد رانیخلق ا یفدائ یكهایشده دشمن به سازمان چر یزیحمالت برنامه ر

 یدو قبضه مسلسل وسالح كمر. نفر از آنها مجروح شدند ۰۷۷از  شینفر از افراد دشمن كشته و ب ۰۷

 .افتاد كهایبدست چر یتدافع ینبرد ها انیدر جر لیو اسرائ كایخت امرسا

و  هیرو یب كیبر اثرشل یاز مردم عاد یو عده ا دندیبه شهادت رس رانیخلق ا یفدائ یكهایتن از چر ۰۱

 یبا رسوائ تیكارشناسان سازمان امن قیجعل اسناد و قلب حقا. شدند دیشه سیپرتاب نارنجك ماموران پل

 .روبرو شد

 هیشده خود را عل یزیدشمن حمالت برنامه ر یماه سال جار بهشتیارد ۶۲ یال ۶۲ یفاصله روزها در

از سازمان ما  یقسمت یحمالت بدنبال كنترل شبكه تلفن نیا. آغاز كرد رانیخلق ا یفدائ یكهایسازمان چر

 .دیآغاز گرد یكیو پشت جبهه چر یاصل گاهیو كشف محل چند پا

 كنیما بدست آورد، ول یها گاهیاز پا یشتریخود ادامه دهد و اطالعات ب یها یریدگقصد داشت به ر دشمن

 گاهیكه پا یرفقائ یو رزمندگ تیقاطع گریرفقا دشمن را وادار به حمله زودرس كرد و از طرف د یاریهوش

با خود  نیو سنگ عیبرنامه وس یمورد محاصره و حمله دشمن قرار گرفته بود، دشمن را در اجرا شانیها

با اسناد سوخته  كنیول ابد،یدشمن قصد داشت به انبارها و اسناد ما دست . شكست كامل مواجه ساخت

دست به جعل اسناد زد و عكس چند سالح  زیلحاظ ن نیبه هم. دیاز دور خارج شده مواجه گرد یو سالح ها

حمالت . دیها به چاپ رسان تازه در روزنامه لیگوناگون به عنوان وسا یایمختلف از زوا یرا در روزنامه ها

پشت  یها گاهیاز پا یكیتهران نو كه  گاهیدر پا. تهران نو آغاز شد گاهیپا دیشد اریدشمن بدنبال محاصره بس

 ۰۰ یشام اسب گانیخردسال ناصر شا قیچند از رفقا از جمله دو رف یرفت تن یجبهه سازمان به شمار م

 "پیروز باد جنبش ظفر نمون مسلحانه ایران"
 

 ن اعالمیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایرامتن )

 بدنبال حمالت  5511تاریخ دوم خرداد  منتشره در

 برنامه ریزی شده و سراسری ساواک به 
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در . اشتغال داشتند یدیتول یكردند و به كارها یم یساله زندگ ۰۱ یاسبشام  گانیساله و ارژنگ شا

 ادیبا دشمن ز یامكان برخورد نظام زیلحاظ ن نیبه هم. از رفقا مسلح بودند یمیهنگام حمله دشمن فقط ن

موجود از دو جناح حمالت  یو با سالح ها دندیرا به آتش كش گاهیهمه رفقا اسناد موجود در پا نیبا ا. نبود

مسلح  ژهیمامور و ۰۷۷ بیدشمن كه با قر. خطوط فشرده محاصره دشمن آغاز كردند شكستن یخود را برا

 ریز دایرا شد گاهیرا محاصره كرده بود، پا گاهیپا یكائیآمر یو نارنجك ها یلیاسرائ یوزی یبه مسلسل ها

رج شده خا گاهیاز رفقا از پا یتعداد یطیشرا نیدر چن. كرد یحمالت خود را قطع نم یآتش گرفته و لحظه ا

مامور  ۶۷از  شینبرد خانه به خانه و كوچه به كوچه راه خود را پاك كرده و پس از كشتن ب كی انیو در جر

نارمك  یمتریس ابانیخ یشرق لیمس یكیاز آنان حلقه محاصره را در نزد یدشمن و مجروح ساختن تعداد

خود نداده و رفقا با امانت  به گردیجرات پ دشمناز آن پس ماموران . شكسته و از محاصره خارج شدند

 یها یكیساعت در نزد میرفقا پس از ن. مدرسه از منطقه خارج شدند ریمد كیاز كانیپ لیاتومب كیگرفتن 

شوند و  یفرداد مواجه م ،یسرهنگ شهربان یبه فرمانده سیپل یگشت لیاتومب ستیبا ا یمحسن دانیم

آنها را  یمسلسل تمام كیبه خود بدهند، با شل ینبتوانند تكا یگشت حبالفاصله قبل از آن كه افراد مسل

 .رسانند یم گرید گاهیپا كیدهند و خود را به  یكشند و به راه خود ادامه م یم

كن كه در ارتباط  یواقع در كو یگریپشت جبهه د گاهیتهران نو، پا گاهیمقارن محاصره پا كشنبهیروز  صبح

شده و  دیاكثر رفقا شه یجنگ لیه و به علت كمبود وساتهران نو بوده است محاصره شد گاهیبا پا یتلفن

 یخلق عزت غرو یفدائ كید چریشه قیبا رف گاهیپا نیا تیمسئول. كنند ینم دایامكان خروج از محاصره را پ

 كیشهرت داشت، فقط مسلح به " مادر قیرف"ساله بود و در سازمان ما به  ۰۰ یكه زن یغرو قیرف. بود

 یكند و پس از از پا یم مواجه شدن با دشمن با نارنجك به سمت آنها حمله ماو در هنگا. نارنجك بود

 زیرفقا ن ریسا. رسد یدشمن به شهادت م افراد یمسلسل ها كیچند از افراد دشمن، با شل یانداختن تن

دست ساز و دو قبضه سالح به دشمن حمله كرده و پس از  ینداشته اند با نارنجك ها یا لهیكه اكثرا وس

 .كنند یانقالب خلق فدا م شگاهیاز ماموران در صحنه نبرد جان خود را در پ یدر آوردن عده ا یااز پ

 ینفر م ۰۷۷ كینفرات تازه نفس دشمن كه نزد بهشتیارد ۶۲ كشنبهیها بعد از ظهر روز  یریدرگ نیا بدنبال

 یتحت محاصره قرار مشارق و قاسم آباد  یها ابانیحدفاصل خ یازیرا در كوچه ن یگرید گاهیشده اند پا

 یرفقا. دهند یحمله قرار م دمسلسل مور كیرا با پرتاب نارنجك و شل گاهیپا یاخطار قبل چیدهند و بدون ه

را اجرا كرده و  گاهیپا یبوده اند بالفاصله طرح دفاع( دو دختر و دو پسر) قیكه چهار رف گاهیپا نیموجود در ا

 ریاز رفقا غ یكی) یسالح كمر كیبا دو قبضه مسلسل و  هگایاسناد موجود در پا دنیپس از به آتش كش

به دشمن حمله كرده و پس از عقب زدن ماموران دشمن، خط اول محاصره را شكسته و ( مسلح بوده است

 نیرفقا در ا. شوند یاز ماموران مواجه م یگریبا خطوط د یكنند ول یم یشرویپ یبه سمت شمال شرق

آنها خانه به خانه و كوچه به كوچه خطوط محاصره  یزحمتكش و راهنمائمردم  مانهیصم یبا همكار طیشرا

شوند كه آنها را عقب رانده و راه خود را  یم ریبا ماموران درگ زینقطه ن چندگذارند و در  یرا پشت سر م

گارد  ژهیاز ماموران و یكیبا " ینیحس ریكوچه ام" گاهیپا یشمال یكوچه ها نیاز آخر یكیدر . ندیگشا یم

 ژهیو مورما نیا یكائیدرآورده و پس از تصاحب سالح امر یشوند كه او را از پا یمواجه م كیاز نزد یهربانش

خط  نیتقاطع با حمله ماموران در آخر نیدر ا. كنند یم یشرویبا شارق پ ینیحس ریبه سمت تقاطع ام

. ندیگشا یراه خود را م كنند و یشارق م یغرب یدر جهت كوچه ها ینیمحاصره، آنها را وادار به عقب نش



شوند كه قدرت مقابله را از دست  یما مواجه م یبا رفقا یگارد شهربان ژهیحال سه تن از افراد و نیدر هم

نداشته  یرفقا كه با ماموران جزء دشمن خصومت خاص. خواهند كه آنها را نكشند یداده و با تضرع از رفقا م

 یپنهان م دیشارق از د یغرب یكوچه ها چیان دوان خود را در پسه تن دو نیدهند و ا یاند، به آنها امان م

شوند كه در خارج از خط محاصره شاهد نبرد رزمندگان خود بوده  یم ردماز آن پس رفقا وارد صفوف م. كنند

مرگ بر دشمنان "، "!مرگ بر شاه" ادیرا بر سر دست گرفتند و با فر شانیحال رفقا سالح ها نیدر ا. اند

 یو حق طلب یرزمندگ ادیكنند و فر یصابر و از آنجا به سمت نظام آباد حركت م دانیسمت مبه "! مردم

مملو از ماموران  كانیپ لیاتومب كیصابر با  دانیم یشمال یمتر ۱۷رفقا در . رسانند یگوش مردم م بهخود را 

مسلسل  كیو با شلبرده  ورشیبه آنها  نندیب یشوند و چون آنها را آماده مقابله م یمواجه م یشهربان

 یشرویبه پ لیاسرائساخت  یوزیقبضه مسلسل  كیآورند و پس از مصادره  یدر م یآنها را از پا یتمام

 سیپل ۰ ینیبه سرنش یگرید یدر تقاطع شارق نظام آباد گشت. دهند یخود به سمت نظام آباد ادامه م

 كی كیدهند و تنها با شل یود ادامه مخ یشرویبه پ ینیرفقا بدون عقب نش. بندند یمسلح راه را بر رفقا م

رفقا  لیرا بطور آماده و روشن تحو سیپل لیماموران اتومب كهیبطور. دهند یم یرگبار كوتاه ماموران را فرار

بر بدنه آن منقوش بوده است در  یرا كه آرم شهربان سینمره سبز پل لیپس از آن رفقا اتومب. دهند یم

به سالمت از  یكنند و همگ یآنها تصاحب م یشاد انیصدها نفر از مردم زحمتكش و در م دگانیمقابل د

 .رسانند یم گرید یها گاهیامنطقه خارج شده و خود را به پ

با  یكه در ارتباط تلفن یشهرستان گاهیماه چند پا بهشتیارد ۶۲حوادث در بامداد سه شنبه  نیا بدنبال

 یبرده بود، مورد محاصره قرار م یدشمن به محل آنها پ قیطر نید و از امكشوفه تهران بوده ان یها گاهیپا

دست ساز مجهز  یاندك و نارنجك ها یبوده اند، به وسائل نظام ینفوذ گاهیها كه عمدتا پا گاهیپا نیا. رندیگ

 یارهااخط رغمیكنند و عل یبا دشمن مبارزه م یمانند یب یما با دالور یفدائ یهمه رفقا نیبا ا. بوده اند

نبرد شهرستان  یكه از صحنه ها یریتصاو. دهند یكنند، همچنان به نبرد ادامه م میدشمن كه خود را تسل

 نیدر ا. ماست یجان رفقا یامان و تا پا یمبارزه ب یایگو یده همگیبه چاپ رس میرژ دیها در صفحات جرا

فشنگ به  نیكشند و پس از آن تا آخر یها تمام اسناد و مدارك را به آتش م گاهیدرون پا یها رفقا یریدرگ

از رفقا به سالمت خود را از خطوط محاصره دشمن خارج  یها عده ا یریدرگ نیدر ا. دهند ینبرد ادامه م

 نیدر ا تیو سازمان امن یدستگاه شهربان یطبق گزارشات داخل. روند یها م گاهیپا ریكرده و به سا

و  هیرو یب یها یراندازیضمنا بر اثر ت. د شده استبه ماموران دشمن وار یدیها تلفات شد یریدرگ

 یم شهادتمورد اصابت گلوله قرار گرفته و به  فیاز مردم شر یماموران خود باخته دشمن، تعداد انهیوحش

با گلوله  شانیها نهیس زیچرا كه آنها ن میآور یخلق به حساب م یافراد را جزء شهدا نیا یما تمام. رسند

 .دولت شاه هستند اتیجنا انیشكافته شده است و قربان یكائیامر یجك هاو نارن یلیاسرائ یها

 :كه به دست ما افتاده است تلفات دشمن عبارت بوده از سیدستگاه پل یطبق گزارشات درون بر

 نفر ۰۷ تیگارد و سازمان امن س،یافسران پل -۰

 نفر ۱۷ یو گارد شهربان سیدرجه داران پل -۶

 نفر ۱۷ یبانگارد شهر ژهیسربازان و -۱



رود  یبا توجه به تعداد كشته شدگان تصور م یدشمن ذكر نشده است ول نیگزارش تعداد مجروح نیا در

آورده است و به  نیافراد دشمن را به شدت پائ هیروح دیتلفات شد نیا. بوده اند شتریبه مراتب ب نیمجروح

كشته شدگان  یابه خانواده هبعنوان پول خون  یمنظور شخص شاه مجبور شده است مبلغ گزاف نیهم

اعاده  یخراب ماموران تا حد هیقرار دهد تا بلكه روح یآنها را مورد استمالت و دلجوئ نیمزدور بدهد و همچن

و  ضیسرپوش گذاشتن بر شكست برنامه عر یبرا تیكارشناسان سازمان امن انات،یجر نیبه دنبال ا. شود

عصر تهران به نام اسناد سازمان  دیرا در جرا یچند نامه جعل ق،یحقا فیبه منظور تحر نیو همچن میرژ لیطو

كه تا پارسال ما را به عراق وابسته  نهایا. ما به چاپ رسانده اند و به اصطالح پرده از اسرار ما برداشته اند

 یكنند و م یم یمعرف گرید یكردند امسال كه روابطشان با عراق خوب شده ما را وابسته به جا یم

 .دهند بیرا فر یافكار عموم یباف غعل سند و دروكوشند با ج

نامه ها را در نگاه  نیبودن ا یآگاهند، جعل یالتیو رموز روابط تشك یاسیبه كار س یكه تا حد یآنهائ البته

كارشناسان ! كوچك یخطا كیموضوع ما فقط به  شتریروشن تر شدن ب یبرا یول. شوند یاول متوجه م

و  یتیكارشناسان امن. میكن یساخته است، اشاره م شانیا باز كرده و رسواكه مشت آنها ر تیسازمان امن

تالش خود را به كار برده اند تا آنها را هر چه  نیشترینامه ها ب نیدولت فاسد شاه، در جعل ا یغاتیتبل

 گانهیبها  ستیو فرهنگ ما كمون اتیآنها كه با ادب یول. كنند تا مورد قبول مردم واقع شود میتنظ! تر یواقع

را به كار برده " ینوروز دیدوست شه"نامه عبارت  یجا كیكه در  اچر. كار خود موفق نبوده اند نیاند، در ا

 شهیخود را هم ارانیدانند كه ما  یم یدارند بخوب یآشنا ئ رانیا یستهایكه با فرهنگ ما كمون یكسان. اند

 یمورد خطاب قرار نم" دوست"را با واژه  نمایو هرگز رفقا میكن یخطاب م" قیرف"و بطور مطلق با واژه 

 یدانند دچار اشتباه یدو را نم نیا انیكه فرق م یكنندگان نامه جعل میو تنظ یغاتیماموران تبل یول. میده

درشت در روزنامه ها از  تریخودباختگان مزدور با ت نیا گریاز طرف د. شده و خود را رسوا ساخته اند! كوچك

كه  یمحتو یب اتیبه جعل ركهنگام ارائه سند و مد یول ندیگو یسخن م كهایچر ؟!اعترافات تكان دهنده

نه  قیطر نیآنها به ا. كنندیخود را رسوا م شیاز پ شیآورند و ب یم یدروغ بودنشان بر همگان واضع است رو

 یثابت م رانیاز مردم ا یشتریراه ما را به عده ب تیما را و حقان تیرسانند بلكه حقان ینم یانیتنها به ما ز

 .كنند

مسلم است و سازمان ما  یقتیكه حق میبگوئ دیبا زیسراسر جهان ن ونیمورد ارتباط سازمان ما با انقالب در

در منطقه  بخشیآزاد یجنبش ها دیمورد احترام و تائ رانیخلق ا نیجنبش نو شیشاپیهم اكنون در پ

بخش منطقه  یآزاد یسازمان ها تیتهن یها مایپ زینمونه كوچك آن ن. و سراسر جهان قرار دارد انهیخاورم

خلق  نیآغاز جنبش نو اهكل،نقطهیس زیبهمن سالگرد رستاخ ۰۱است كه هر سال به مناسبت  انهیخاورم

منطقه  یانقالب یروهایما با ن یاساسا ارتباط و همبستگ. شودیبه دفتر سازمان ما ارسال م ران،یا

 هیبه سازمان ما همه ساله در نشر نطقهم یانقالب یزمان هاسا یها امیپنهان نبوده و پ یامر انهیخاورم

 .ابدی یسازمان ما انتشار م یاسیارگان س" نبرد خلق"

در سراسر جهان و به خصوص در منطقه  یواقعا مبارز و انقالب یروهایكه با همه ن میكن یاعالم م حایصر ما

و  میستیگردان ن یرو روهاین نیبه ا ینوع كمك چیو از ه میكن یم یو همبستگ یكیاحساس نزد انهیخاورم



شهادت رزمندگان . میهست انهیجهان و خاورم یانقالب یروهایاز طرف ن یهر نوع كمك رشیآماده پذ نیهمچن

 .است مانهیو صم كینزد اریبس یهمبستگ نیا یایو ظفار گو نیسازمان ما در جبهه نبرد فلسط

تحت  یخلق ها هیبر عل كپارچهیبطور فشرده و  یانو ارتجاع جه سمیالیكه امپر یطیشرا م،دریمعتقد ما

دارند كه صفوف خود را متقابال فشرده سازند  فهیهمه كشورها وظ یانقالب یروهایكنند، ن یستم توطئه م

 .بكشانند یرا به ورطه هالكت و نابود یو ارتجاع جهان زمیالیغول امپر گریكدی یاریو به 

و بر اساس  ران،یحد كردن و سازمان دادن كارگران و زحمتكشان اكه مت رانیخلق ا یفدائ یكهایسازمان چر

 سمینیلن - سمیجهانشمول ماركس یبر تئور هیبا تك نیو همچن" رانیمبارزه مسلحانه ا"ظفرنمون  یتئور

جهان  یانقالب یروهاین تمامبا  یو با همبستگ رانیخلق ا یانقالب شرویپ یروهاین یاریكند، به  یمبارزه م

 .ادامه خواهد داد ینهائ یروزیامان خود تا پ یمبارزه بهمچنان به 

" 

 " رانیخلق ا یباد خاطره شهدا دانیجاو

 "رانیبرقرار باد اتحاد كارگران و زحمتكشان ا"

 "رانیباد اهداف جنبش مسلحانه خلق ا روزیپ"

 "انهیخاورم یانقالب یروهایبر قرار باد اتحاد ن"

 "هستند رانیارگران و زحمتكشان امرگ بر شاه و دولت مزدورش كه دشمن ك"

 "رانیكردن جنبش مسلحانه ا یتوده ا یبه سو شیپ"

 "راهمان یروزیبه پ مانیبا ا"

 

 رانیخلق ا یفدائ یكهایچر سازمان

 یدیخورش ۰۱۰۰خرداد  دوم

 


