
های فدایی خلق و  گیری چریک شبب  "  چاپ کتاب  مناسبب  به  

 "نقد تاریخ جعلی

 !، مبارز سرسخت، رفیق اشرف دهقانیفدایی واقعی

،  بادم  در درو  یهک مفلهک کهار ر   به  نواا  یهک کهار رمن    ی که در دوران

در خاماشهههی   باد. توها حرف باد، مطالع  داسههههانها و کهابها   ارکی

 .  وجاد داشتکک جوبش دەها مفلک ایوجار     بردیم. درمیبسر  

سهایاا  شهام، سهایا  جار و سههم، سهایا  اسهه بار و بی حقاقی 

شها  را در  رسهو ی از  هایی ک  بچامادرانبر سهر   باد  سهایاا تادەها،  

کردند  برسهر ددرانی ک  از خجالت خاد را  م و  ار می  .دادندمی  دسهت

در  را  ک  سکاتباد    سایا   شههود.ر نبیو هر ز ب  میا  نزیزانشها  ب

دهقا   هزارا    و  رسههو  و بیکار،  کار ر بدو  مسههکنصههدها هزار   لا  

اش  و سیسهموجاد شاه    درک   ا، خل  کردە باد. سایاا   آوارە  شهره

در    خالصهه  شههده باد. خلقا  و سههکات، بی نبلی، زندا  و شههکوج 

حها این سهایا سهکات و بی نبلی را   .شهدسهایا  این سهایا انجام می

 .  ب  وجاد آورده بادها  ک  اشاره کردم، مفلک در

صهههانقاا ، درسهههت از وسهههه این سهههای    ٤٩بهبن   ١٩اما نا ها  در 

روزنا  امید  شههد. آ   و آ  آذرخش     ذشههت. آ  سههایا ترد برداشههت

صهههارت جانار  نفی  و افهادنی  ب   اش    زور و قلدر ، خدای انیهیاال

در آمد. در میا  مفافلی ک  اسم بردم، امیدها جاان  زد،  امها بلودتر و  

جایشهها  را دادند ب  نهرسههی و    ها،چا کوم  آ  اضههطراو وتودتر شههدند،  

دیشهوهاد نبک. شهکسهه  شهد  سهکات و هجام جاانا  در تتاهراتها   

  هبا    فاکهارش، قچریکها  فدائی خل  خیابانی و دیاسهههن ب  سههازما 

آذرخش سههیاهکک ن    ها  فدایی خلق میباشههد.تاریخ سههازما  چریک

روزنا کبهرین  کهه   دیرا   برا   بلکهه   جاانهها   برا   امیههد توههها  در      



از طرف    و امید ب  هبراه داشههت.زند یشهها  نباد، شهه لهی و شههاد   

دشههبن کار را  و زحبهکشهها  ب  هرات افهاد، توش لرزید، دخیک  دی ر  

آمریکائی  ، و دواه برد ب  اربابا   دروغ، تهبت، شهکوج  و اندامبسهت ب  

 اش.و یارا  اسرائیلی

دشهههبن    سهههرکاب ر  نیز آمدند،  شهههام دی ر   ها سههها اداین،  وجبا 

از ناع  فضها  شهکوج  و اندام و خلقا کار را  و زحبهکشها ، با ایجاد  

ا،  قهرمهانهان فهدا شههههد  فهدائیهانی که   و از طرف دی ر  ،  از یهک طرف  دی ر 

  ، یا با  لال  دشهبن و یا با سهیانار صهداقت و ایبا  ب  دیروز   را  جانشها 

 وضعیت، سسهی و نا امید  دی ر  ب  وجاد آورد. دادند،می  از دست

خبر دی ر ، خوده بر لب جاانا  باز شهد  با  اما طالی نکشهید ک  نا ها ،  

فضهها فضهها  باورها ب   .  شههتو شهه لهی دی ر  بر چهرە تادەها هاهر  

  فرار اشهرف دهقانی، از حاهار ریر قابک نلاذ دشهبن این خبر  آیوده شهد. 

فرار با   ن یچ اخاد داشههت.    دنبا  . این فرار نیز هزارا  داسههها  ب باد

  هبین خاد بس باد که  و  ت داشهههههت  امها فرار واقعیه  ،روبرو باد  نهابهاور 

کهار را  و    دیاار و حاههههار دشههههبن از طرف قهرمهانها   تادەهها بهاور کووهد

 یخت.خااهد رفرو قابک نلاذ است و    زحبهکشا 

د ب  حسههاو مبال(    ناین را ب ذاردی را   )حها ا ر  فرار اشههرف دهقانی  

داد.  ب  اندازه آذرخش سههههیاهکک صههههدا  باد ک   تاپ دی ر   ب  باور من، 

فرخ ن هدارها، سهههازش    ادارتانیسهههت،  میدانم دشهههبوا  خاد فروخها 

کارا  چود خطی این را ب  حسهاو  زافا ایی من خااهود  ذاشهت. اما  

  فرار نا چودا  با فاصهل  دور،   دنبا   ب  این یک واقعیت تاریخی اسهت ک 

  دارم و یقین  بهاور    چهاپ حبهاسهههه  مقهاومهت آذرخش دوم را به  وجاد آورد.

مبهارزیوی که  حهها اللبها  مبهارزە را هواز بلهد نبادنهد، حهاضههههر بادنهد، تفهت  

چ ان ی فرار و ندم  هر شهرایطی این کهاو را دیدا کردە و مطالع  کوود.



تاانایی دشههههبن در دسههههه یر  اشههههرف دهقانی و اقدام ب  ناشهههههن  

حباسه  مقاومت، سهطا اسههقامت، شهجانت و ایبا  ب  مبارزه را باال  

 برد.

و تئار  نباد، این کههاو رهوباد نباد، این کههاو دردە از اسههههرار  این کهها

سههیسهههبی برداشههت ک  شههاەاش هر روز در    دنائت دسهههی، ذاللت و

ورد. در  آدر میهالبللی ادا  اصههههالب طلبی و دمکرات باد  را  مفهافهک بین

در اخبار  را روسههههائی  اجیر شهههده    دسهههت کدخدا  هم داخک کشهههار

ش در  ک  ناهه  کار ران  میزد  ئیخاناهافشههرد. سههر ب  کارتلایزیا  می

و زندە  داشههیدهارتشههیا  و داسههبانا   و لبات کار آنها را   بادند مرخاههی

چهره دلید   حباسههه  مقاومت  .ندمیزد  و ک     لهودباد شهههاهوشهههاه می

شههاە و سههیسهههبش را ب  تادەها معرفی کرد و شههواسههاند. حباسهه   

شههلیک    کار را  و زحبهکشهها   تیر  باد ک  رودررو ب  دشههبن  مقاومت

 شده باد.  

کردم، ک  در  شههبا کهابها  زیاد  ناشهههااید، هبیشهه  فکر می !قرفی

سهر  شهباهت ب  حباسه  مقاومت دارد.    اشنقش  "جدا  با خاماشهی"

باد ک     ئیهاها و  له اکر فروش کهاو در کهاو فروشههیچشههب  این ف

 شویده بادم. راجع ب  این کهاو  

ها    یر  چریکاما اکوا  باید انهراف کرد ک  کهاو جدید شههبا "شههکک

فهدایی خلق و نقهد تهاریخ جعلی" آذرخش دی ر  خااههد باد که  در میها   

  جوبش واقعی کار را  و زحبهکشههها  هبا  نقش حباسههه  مقاومت را 

این کهاو نیز مانود حباسه  مقاومت، دردە از اسهرار  بر  خااهد داشهت.  

مبهارزه  دارد، که  سهههههالیها  زیهاد  در درو  جوبش کبانیسهههههی و  می

در   وب  دسهت  رفه  را  چریکها  فدائی خلق درچم در شهکاه  مسهلفان 

نیروها و انرژیها  رها شهده را مهسسهلان    ٥٧در سها    زیر آ  و با نام آ ،



کههاو    کشههههانهد.  حزو تادهسههههیالو ادارتانیسههههم راسههههت طرفهدار  به   

" نیز تیر  اسهت  ها  فدایی خلق و نقد تاریخ جعلی یر  چریکشهکک"

ب  چهره دلید ادارتانیسهها  تادەا  و طرفدار خبیوی شلیک  روک  رودر

باید شههبا را صههبیبان  تقدیر کرد.  برا  ناشهههن این کهاو   شههده اسههت.

 .دیروز باشید

 ١٤٠٠دوجم مرداد   –متلر    

 


