
 فدايي خلق احمد زيبرم
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 در يک خانواده ماهيگير فقير در بندر انزلی در           ۱۳۲۳احمد در سال    
احمد از همان سنين    . دامان فقر و زحمت و تالش مداوم ، به دنيا آمد          

کوچکی هم پای پدر برای تامين معاش خانواده مشغول به کار شد و             
با قدغن اعالم شدن . اختبرای ادامه تحصيلش به باربری در بندر پرد    

صيد ماهی از سوی شيالت برای ماهيگيران آزاد ، تنگ دستی                   
به ناگزير به استخدام       . بيشتری بر خانواده احمد تحميل گرديد          

کار او در شيالت صيد ماهی با تورهای بزرگ بود و           . شيالت درآمد 
بعد از اتمام سربازی به       . سختی کار از وی انسانی مقاوم ساخت          

با . تابدار در کتابخانه شهرداری به کار مشغول گرديد              عنوان ک  
کارگران و توده های فقير شهری درآميخت و از زندگی شان                   
آموخت و تا آن جا که در امکانش بود در روشنگری ميان آنان                   

در همين دوره از زندگی اش بود که در کار گروهی شرکت .کوشيد
ر رفقايش ادامه   نمود و مطالعات مارکسيستی خود را در کنار ديگ            

با پذيرش مشی مسلحانه توسط گروه ، احمد به عنوان يک                 . داد
در آبان ماه   . انقالبی حرفه ای تمام زندگی اش را برای مبارزه نهاد            

 به دنبال عمليات موفق آميز       ۱۳۵۰در فروردين   .  همراه چند رفيق ديگر با موفقيت بانک ونک را مصادره می کند              ۱۳۴۹
 نفر از رفقايي را که شناخته شده        ۹ک و اعدام فرسيوی خائن توسط رزمندگان فدايي ، رژيم عکس            حمله به کالنتری قله   

در .  نفره بود  ۹احمد يکی از آن رفقای        .  هزار تومانی برای سر آن ها ، منتشر می کند              ۹۰۰بودند با قراردادن جايزه      
 عمليات مصادره موجودی بانک آيزنهاور را  در يک تيم چريکی به فرماندهی رفيق اسکندر صادقی نژاد          ۱۳۵۰ارديبهشت  

 رفيق ديگر در خانه     ۳ رفيق احمد ، همراه با رفيق عباس جمشيدی رودباری و              ۱۳۵۰در خرداد   . با موفقيت پيش می برد    
آن ها موفق می گردند که حلقه محاصره را شکسته و           . تيمی شان در خيابان طاووسی ، در محاصره دشمن قرار می گيرند           

 رفيق با هدف عمليات ضربتی از پايگاه خود خارج می گردد اما کمی               ۱۳۵۱ مرداد   ۲۸در سحرگاه   . دور گردند از منطقه   
حماسه صميميت و   . در جنگ و گريزی که آغاز می شود زخمی می گردد             . دورتر با مامورين مسلح روبرو می گردد       

. ارزه روزهای دشواری را از سرگذرانده بودند      مقاومت احمد در آن روز تا به امروز ورد زبان همه کسانی است که در مب                
رفيق احمد بعد از ورود به منزلی در منطقه به خاطر زخمی شدنش از زن صاحبخانه چادری درخواست می کند که زخم                       
هايش را با آن ببندد و زمانی که می خواهد پول چادر را به زن بپردازد زن از احساس مسئوالنه ای که احمد در آن                                  

احمد بعد از اطمينان از امن      . د مرگ و زندگی داشته شگفت زده می شود و حاضر نمی شود که پول را بپذيرد                لحظات نبر 
. بودن جای ساکنين خانه ، نبرد آخرين خود را آغاز می کند و تا آخرين گلوله به رزم سرافرازانه اش ادامه می دهد                              
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