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ها  روز دوشنبه بود که صدای شليک گلوله. گذرد  سال از آن روز شوم می۴٠ر با بار دیگر سوم خرداد شده و این

همگی ما، جوانان و نوجوانان و دیگر . تر بود صدا از هفت کوچه پائين.  را به لرزه درآورد، نيروی هوایی،محله ما

وجه شده بودیم که در آسمان متبا در نظر گرفتن تعداد ماشينهای پليس و چرخيدن هليکوپترها کنجکاوان محله، 

. بر محله حاکم گرديدسکوتی مرگبار با بستن آن کوچه از سوی پليس و سپس . درگيری شدیدی در جریان است

به چنگ پليس و ساواک " خرابکار"چند ": به جریان افتاد" های محل بچه" بين ای در طولی نکشيد که زمزمه

ليرغم خطری که عهستند که با دشواری تمام و " بکارانیخرا"آنها از جمله همان دانستيم که  نمی "!اند افتاده

ه خيال  تا بکشيدیم را به پایين میبود  به اینجا و آنجا زده شان را که سازمان امنيت شاهعکسهاین کار داشت يا

درک  ليرغم اينکه فعاليت آنها تازه شروع شده بود،ع .شان جلوگيری کرده باشيم خود از شناسائی و دستگيری

" خوبی"باید انسانهای نامد  می" خرابکاران"آن کسانی که ساواک آنها را ودیم که ه بکرد

فهميدیم که اميرپرویز پویان در زمره ها  با ديدن روزنامهآن روز گذشت و پس از آن ! ندباش

  .اند از پای درآمدهدر اين درگيری  است که یآنان

 

 

چریکهای فدایی   حماسه قهرمانانهاست؛ روزی که یادآورسوم خرداد امروز بار دیگر آری 

گترین پویندگان راه رآميز یکی از بزامان و افتخار نيروی هوائی و مبارزه بیمحله خلق ایران در 

اهللا پيرو  انقالب خلقهای تحت ستم ما، رفيق فدائی اميرپرویز پویان در کنار همرزم و همسنگرش رفيق رحمت

.باشد مینذیری 
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سرشت بدانم و امکان  نيک" خرابکار"و سال امکان آن را یافتم تا بيشتر در مورد آن پس از گذشت کمی بيش از د

دیگر مدتی شت ذگآنرا بيابم که نوشته او را در دست گرفته، خوانده و بيشتر با او و افکارش آشنا شوم و پس از 

ر و آرمانهائی که از همان زمان افکا. دانم  و کامال درست و قابل قبول میاندیشه و راه او را درک کردهم که فتدریا

  .گرديدم انرکت خود قرار داده و پوینده آنحسرلوحه در 

 

 

نظير در درک مسائل   کم خالقيتیبود کهرفيق پویان کمونيستی پرشور و برجسته دانستم که  آری دیگر می

 به محله ما  شاهیدانستم که حمله رنجرها می. و ارائه آنان با زبانی ساده و رسا داشتسياسی و اجتماعی 

و گشائی و پویایی جنبش کمونيستی ایران سهمی بزرگ و اساسی در راهنظراتش رفيقی را از ما گرفته بود که 

ضرورت "ُپرارزش خود،  در کتاب ی کهرفيق. داشتبست حاکم  چه بايد کرد و غلبه بر بنباز کردن گره کورشده 

ی دید و با استفاده از تجزیه و تحليل جامعه ما و حرکت از، با قاطعيت تمام "مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا

برای مبارزه مسلحانه یک ضرورت تاریخی  دیالکتيک نشان داده و اعالم کرده بود که علمی مبتنی بر ماترياليسم

ه، دآن قرار دا انها و پيشاهنگ پيشاروی تودهبا سبعيت تمام است که ديکتاتوری حاکم درهم شکستن سدی 

  به نام  نوشته رفيق همرزمش رفيق مسعود احمدزاده بعدا همآری پس از خواندن و درک این کتاب و .باشد می

آرایی   راهی که تاريخ و صف.ام ؛ بود که درک کردم راه خود را یافته"هم استراتژی، هم تاکتيکـ مبارزه مسلحانه "

  . ستمديده قرار داده بودطبقات در آن دوران در مقابل پيشاهنگان جامعه و کارگران و توده های

 

  

گلسرخی خسرو رفيق  .بسياری از نيروهای مترقی و انقالبی ما شدبخش  الهامرفيق پویان ها و مبارزات  انديشه

 اتبزرگترین منتقدان ادبی تاریخ ادبيیکی از عنوان ه سلطانپور او را بسعيد  و رفيق نوشتنام او را بر پرچم ایران 

  :دروخته و با یادش سایران شنا

  از مرگ نيرومندتر برخاستی"

  و با حنجره ی دوست داشتنی ات خواندی،

  آوازهای سرخ بلندت را،

  "روی فالت خفته در بند

 

  

 بر جای مانده چند نوشته دیگر نيز "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا" کتاب جزپویان اميرپرویز از رفيق 

که در . می باشد "خشمناک از امپریاليسم و ترسان از انقالب"رزش ها مقاله بسيار باا جمله این نوشتهاز  .است

مورد بررسی و نقد موشکافانه بورژوازی را  و یک بام و دو هوایی خرده ناپيگير نظرات پویان جایگاه و نقطهآن رفيق 

 همچون، ستعارنامهای مبا  دیگری نيز که  چندهای ها و ترجمه نوشتهاز رفيق اميرپرویز پویان . دهد خود قرار می

  .اند بودند به جای مانده در نشریات گوناگون به چاپ رسيده ،"همشهری"و " علی کبيری"

 

  

خستگی ناپذيری و مقاومت استوار وتا آموزش  رفيق اميرپرویز پویان هایميراثترین  ارزشيکی از با اما بدون شک 

اش برای   که با زندگی سراسر مقاومتبودداری جهانی و سگهای زنجيری آن  مبارزه با سرمایهآخرين لحظه در 

 زنگ سياهکل با رستاخيز را به پيمودن آن فرا می خواند آنکه راهی که همگان رفيق پس از . يارانش بازگذاشت

افکار عمومی را ی جنایتکار عمليات اعدام انقالبی فرسيوبزرک خون را در سراسر فالت به صدا در آورد و يارانش با 

در اين . پرداختامر سازماندهی رفقا  فدائی به هایکنار ديگر رهبران چريکفعاالنه در ، نمودندسوی خود جلب ه ب



مصادره جهت تامين نياز های مالی تشکيالت عمليالت  چهارچوب تيمهای جديدی شکل گرفت که تيم رفيق پويان

سوم دوشنبه روز ل پيش در  سا۴٠سرانجام رفيق پويان  .را سازمان داد که با موفقيت پيش رفتبانک آیزنهاور 

 با آخرین "زنده باد کمونيسم"با مزدوران رژیم با فریاد مبارزه  ساعتها پس از نابرابر ی در جنگ١٣۵٠خرداد سال 

. يادش گرامی و راهش پر رهرو باد.دادآميز خود خاتمه  خود به زندگی افتخارگلوله 
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