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  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١١ جون ٢٩

 

  ] سرطان[ ري ت٨

  ی دھقانزي ، روح انگیسالگرد شھادت مادر انقالب
  

   خلقئی فداچريک

   شھيد روح انگيز دھقانیرفيق

  

 ئی فدایکھاي از خون پاک چری بخش خلق ؛ ثمره اني آگاه ترۀ از زمری زنی دھقانزي روح انگدي شھیقالب انمادر 

  .شاھنگي توده با پوندي است از پی ، و سمبلھنماني فرزندان مني تری انقالبنيخلق ؛ ا

 ود خۀ جاودانی کتابھا کتاب ازني کتاب الدوز و کالغھا ؛ اولی صمد بھرنگقي رفی معلم انقالبکه ی قبل ھنگامسالھا

در آن زمان با توجه به سطح .  نمودمي تقدی و ھمسر مبارزش کاظم سعادتزي آنرا به روح انگ،را منتشر ساخت

 حرکت اني در جرستي بای بود و مختهي در آمجودش که با وی و صداقت انقالبتيميمبارزه در جامعه ھنوز آن صم

 ري ھمچون آتش ززشي طوفان برانگی نشده بود و ھنوز آن شور مبارزاتاني بگذارد عیجاه  خود را بري تاثیمبارزات

 از بخش آگاه خلق چنان صداقت و یعنوان زنه  بزي صمد در وجود روح انگیول. خاکستر در درونش نھان بود

ر آنزمان  اگر دیول.  او منتشر سازدادي کتاب خود را با دي تر دستهي که شادي دی می انقالبھامت با شختهي را آمیپختگ

 کند تي تربی فرزندان مبارز،زي روح انگی مادر انقالب، کردی صمد آرزو مقي جامعه رفی مبارزاتطيبا توجه به شرا

 مسلحانه ۀ که مبارزیمي عظري تاثو خلق در جامعه بر پا کرد ئی فدایکھاي چرني که مبارزات خونی با طوفان-

 و فرزندانش را وستي خود به طوفان انقالب پزي روح انگ-اشت جا گذه  شدن مبارزه در جامعه بیئ در توده کھايچر

 نمود تا از شھادت راني ای بخش خلقھائی خود را نثار انقالب رھازي ھمه چغيدرياو ب.  طوفان سپردني به ازين

و  ابندي ی مبارزاتتي تربیشماري کند فرزندان بی ممي تقدراني نھال انقالب ای باروری که برایپرافتخارش و خون

  . متحقق شودیعتري در بعد ھر چه وسی صمد بھرنگقي رفیآرزو
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 اوج راني مردم ام،ي رژی از رسانه ھای مادر انقالبني با انتشار خبر شھادت ا٦٠ ]سرطان[ ماهري ت٨ خي تاردر

جوش ه  بشان ی در دلھایري سگان زنجني بزرگ از ای و نفرت و خشمدندي را دی اسالممي رژیرذالت و ددمنش

 داً ي و شھامت او بودند، شدتي درا، نه فقط دوستان او را که ھمواره متأثر از وقارزي روح انگیھادت انقالبش. آمد

  . قرار گرفتراني مردم ای تمامیاسي سی از آن در خدمت رشد آگاھعتريمتأثر ساخت، بلکه وس

 کاظم دي شھقيھمسر مبارز رف و ی اشرف دھقانقي و رفی بھروز دھقانقي خواھر رفی دھقانزي روح انگی انقالبمادر

 در درون ی مبارزاتیھاي با روشنگرختهي آمی فقر زندگطي بود که شراافتهي پرورش یاو در خانوادھا . استیسعادت

 و از داد ی می را به دست وی آشنا ساخته و مشعل آگاھی طبقاتۀ تلخ جامعاتي او را با واقعسو کيخانواده، از 

پس از اتمام  . با رنج کار آشنا شدءاو از ھمان ابتدا .ساخت ی در دل او بارور م رای مقدس طبقاتۀني کگري دیسو

 انجام قي از طرلي تحصني کند و سپس در حلي ترک تحصسال کي مجبورش کرد ی خانوادگطي دبستان شراۀدور

کرده بود که با  را تمام نرستاني دبۀھنوز دور .دي گردمي خرج خانواده سھني در تأمیسندگي رلي از قبی دستیکارھا

 زي روح انگۀ خانوادی البته برانيو ا.  مواجه شدجاني بر استخدام معلم و اعزام به دھات آذربای مبنی دولتی ھایآگھ

 کهي در حالرستاني دبۀ قبل از اتمام دورنيرابناب.  آورده بودی که به آنھا رودي گردی تلقی مشابه اقبالیو خانواده ھا

 نيا.دي ارسباران گردۀ در منطقجاني آذربای روستاھاني از دورافتاده تریکي یراھ نداشت شتري سال ب١٧ھنوز 

 ی فراھم می وی برایاري مشکالت بسیستي و چه از لحاظ زی دورافتاده بودنش چه از راه ارتباطليدله روستا ب

 ني از ای اجتماع در کوران مشکالتزي ده کسب نمود و بعدھا نني را در ھمی اجتماعیدگ تجارب زننياو اول .کرد

 یاري مواجھه با بسی الزم بود تا خود را برای سخت زندگۀ دورني گذران چنئیگو .دي گرددهي پخته و آبدی زن،ليقب

  .دي اش گسترده شده آماده نمای زندگري که در مسیيل حادمسا

 صمد ،یھروز دھقان چون بئی که با وجود رفقای انقالبطي در محی دھقانزي روح انگی مادر انقالبني بر اعالوه

 ی آشنا میاسي سلي با مسائی رفقاني چنني در بافت،يی  متي نابدل فراھم بود، تربرضاي و علی کاظم سعادت،یبھرنگ

  .نمود ی با تمام وجود خود درک میتماع را با توجه به شناخت ملموسش از مظالم اجلي مساني و عمق اشد

 دوره که جنبش نيدر ا.  فرزند پسر بود٢ ازدواج نيرد و حاصل ا ازدواج کی کاظم سعادتقي او با رف١٣٤٦ سال در

 با ٤٧در سال .ديرس ی فرا مزي او نی تالطم زندگشد، ی مکي نزدی رشد خود به دوران طوفانريخلق کم کم در س

 صمد با ۀنيري دی کرد و با توجه به دوستربه نوع را تجني از ای مبارزاتۀ واقعني اولی صمد بھرنگقيشھادت رف

 از ی صمد داشت، شھادت او آتشقي رفی انقالباتي از خصوصی که وی و شناختزي مادر مبارز روح انگۀخانواد

  .خشم و نفرت نسبت به دشمن را در دل او بر افروخت

 از فرزندان خلق قرار گرفت در ارتقاء سطح ی نسلیاسي سیمانگونه که در خدمت رشد آگاھ ھ صمد بهقي رفشھادت

 ام دهي ھرگز از مرگ نھراسکرد،ي شعر را ھمواره تکرار مني زمان او انيدر ا.  مؤثر افتادزي او نیاسي سیآگاھ

 فرا ٤٩ و  سال  افزونتر باشدی آدمیآزاد است که مزد گورکن از یني از مردن در سرزمیھراس من بار...... 

 نھاده شد و از اني خلق بنقيان صد فرزندني و فداکارترني تری توسط انقالبراني مسلحانه در اۀ که مبارزی سالد،يرس

 قي و رفراني خلق ائی فدایکھاي سازمان چرانگزاراني از بنیکيعنوان ه  بی بھروز دھقانقيآنجا که برادر او رف

 ی آشکار روی تحوالتزي روح انگی زود در زندگیلي مبارزه بودند خني اشگاماني مبارز او از پمسر ھیکاظم سعادت

  داد

و ) یمحمد دھقان( از برادران او گري دیکي و ی بھروز دھقانقي اشرف، رفقي رف٥٠ال  س]ثور[بھشتي ارددر

 کاظم قي روزھا رفنيدر ھم.  شدندري دستگی شاھنشاھمي توسط مزدوران رژی ھمسر مبارزش کاظم سعادتنيھمچن
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 ی خود به سر مۀن موقتا در خای دشمن شناخته نشده بود و تحت کنترل دشمن چند روزی اش برای مبارزاتتيکه فعال

 غوطه ور گشته بود، با دست شي در خون خوکهي دستانش در حالی رگھادني و برانوري شبانه با خوردن قرص سبرد

  .دي گرددي داد و شھاني اش پای مبارزاتیخود به زندگ

روز  خونبار و از دست رفتن ھمسر مبارزش بود که چند ۀ واقعني شاھد ایطي در شرازي روح انگی انقالبمادر 

 بھروز شي روزھا بود که از خبر شھادت برادر انقالبني و درست در ھمگذشت،ي فرزند او نمني از تولد دومشتريب

 که ئی ھانهي را در دل او بارور ساخت، کیسترگ نهي کعي وقانيا. دي شاه مطلع گردمي رژی شکنجه ھاري در زیدھقان

 خلق دشمن ئی فدایکھاي چری خط انقالبی را به دنبال آورد و در راستای مناسب آتش خشمیطي در شراستيبا یم

 با متانت کهي او قرار گرفت و او در حالۀعھده  برشي دو فرزند و مادر پتيولؤ زمان مسنيدر ا .را در خود بسوزاند

  دينما بزرگتر آماده ی انقالبفي انجام وظای خود را براکردي می سعداديت را انجام مي مسئولنيتمام ا

 سلول ۀ کرده و روانري شاه او را ھمراه مادرش دستگمي از زندان رژی اشرف دھقانزي آمتي با فرار موفق٥٢ سال در

 را از او جدا ساخته و رخوارشي فرزند شکهيسر بردند در حاله او و مادر مبارزش سه ماه در زندان ب. ساختند

 خانواده از طرق مختلف چه ۀ ادارني از زندان او در عیز آزادپس ا .دادند ی نمیمالقات با بستگانش را به وۀ اجاز

 درست تي چه با کوشش در تربگرفت، ی که ھر دم وسعت میاني دوستان، آشناني خود در بۀگرانءبا کار افشا

 ی می آنان سعی مبارزاتی و شرکت در برنامه ھایاسي ساني زندانۀ ارتباط با خانوادقي و چه از طرشيشاگردان خو

 خلق در یستيالي رشد و گسترش جنبش ضد امپرانيدر جر . کندأفي جنبش خلق نقش اشبرديبه سھم خود در پ کرد

 و با خشم نمود ی فعاالنه شرکت مشد ی بر پا مزي که در تبری تظاھراتهي در کلزي روح انگقياواخر دوران شاه، رف

خوردار بود، چنان پر شور و قاطع با مزدوران  از آن براري که بسی به دشمن و با شھامت انقالباني پای بیو نفرت

 را ی حزب الھی بار مزدورکي. گرفتند ی قرار مري تحت تاثداّ ي شداني که اطرافکرد ی برخورد مسميالي امپرفيکث

 شده و چماق او زي مزدور گالونياو با ا.  دادی سختی گوشمالنمود ی اغتشاش مجاديکه در صف تظاھر کنندگان ا

 از به اصطالح ندستهي ادي پلتي ماھیاز دستش خارج ساخت و با نشان دادن آن به مردم به افشارا ) ري زنجکي(

 ۀ مبارزه در صحن خانوادی و مبارزش شعله ھاري و مادر پزي روح انگقيبا وجود رف.  پرداختی آن روزنيمبارز

 ند،ي را آشکار نماشي خوی قلب مکتوماتتوانستند ی که مردم میطي رو در شرانياز ا.  ھمچنان فروزان بودیدھقان

 و زي روح انگقي آوردند و از رفی می آنھا رو ۀ خانواده به خانني ای و به پاس خون شھدای قدردانیفوج فوج برا

 ئی فدای و از خاطرات خود در مورد رفقای آنان از تجارب مبارزاتی برای در مجامع عمومخواستند یمادرش م

 ی جمھورسميالي وابسته به امپرميپس از استقرار رژ. دادند یمردم پاسخ مثبت م به خواست زيصحبت کنند و آنھا ن

 به ش ای انقالبتي با دراني برد و ھمچنی پمي رژني ای ضد خلقتي زود به ماھیلي خزي روح انگی مادر انقالبیاسالم

 که ی ھنگامنرويز اا. دي خلق گردئی فدایکھاي النه کرده در سازمان چریستھاي اپورتونی متوجه سازشکاریزود

 از آنان ی کردند، به ھوادارتي خلق صف خود را از آن سازشکاران جدا نموده و اعالم موجودئی فدایکھايچر

 کھاي چری را در جھت رشد سازمانشي امکانات خوهي خلق کلئی فدایکھاي به صحت نظرات چرمانيو با ا. پرداخت

 تيمي و او با صمبود پشت جبھه در آمده کيصورت ه ب کردستان ی رفقایخصوص براه  او بۀخان. قرار داد

کار ه  خودرا در جھت خدمت به جنبش بی تمام انرژکردي می با ھرآنچه در توانش بود، سعی مادر انقالبکي ستهيشا

  .رديگ

 به ھمراه ھزاران زي خود در مورد کارمندان ، او را نی ضد خلقیدنبال برنامه ھاه  بی اسالمی منفور جمھورميرژ

 پر هي دارند که با چه روحاديه  بدندي دکي اورا از نزدنزماني در اکهيکسان. آموزگار متعھد از شغل خود برکنار کرد
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 ی، منطق در کار نبود و او صرفا با تمسخرئی خرده بورژوای حسابگرگونه چيھ. له برخورد کردأ مسني به اینشاط

 اخراج از نظر ۀلأ اگر مسی ولداد یھمکارانش نشان مکار برده شده بود به ه  ب»ونياخراج«را که در احکام 

 ی مبي مناسبت ترتني که بدی اعتراضاتاني در جرنا دفاع از حقوق معلمی بود او براتي اھمی بی وی برایشخص

  .کرد ی مت فعاالنه شرکافتي

 شده بود و انير عشتري ھرچه بی اسالمی جمھورمي رژتکاري جناۀ در جامعه چھری طبقاتۀ مبارزیابي با شدت گريد

در .  سابقه آغاز کرد ی خود را به خلق در وسعت بورشي سميالي امپریري سگان زنجۀستي شائی با درنده خوميرژ

ه  بی براسميالي امپرفي بعد مزدوران کثی و چندمد به اسارت دشمن در آی دھقانزي روح انگی مادر انقالبورشي نيا

 و پاک ی مادر انقالبني ترور و اختناق حاکم ایھر چه بشتر به فضااصطالح زھر چشم گرفتن از خلق و دامن زدن 

  . اعدام سپردی خلق پرورده شده بود ، به جوخه ھائی فدایکھاي چرني که در درون مبارزات خونیباخته را ، زن

 ، با  بخش خلقئی او را با آنھمه عشق به انقالب رھاني ، قلب آتشمي خوار رژرهي مزدوران جئیکاي آمری ھاگلوله

  .ختندي رني به دشمن انباشته بود، نشانه رفتند و خون پاکش را بر زمنهي که از کی قلب،یآنھمه شور انقالب

 را مي مزدوران رژی باکی بود، او با بی مبارزاتی صحنه ھاني از پرشورتریکي ی مادر انقالبني اعدام اۀصحن

 شما ستيالي نه شما و نه اربابان امپرزدير ی مني بر زمھودهي که خون من بديخطاب قرار داده و گفته بود، گمان نبر

از . ديکش یدر تمام مدت او از شعار دادن دست نم. د بویھرگز از انتقام خلق و از چنگال عدالت او مصون نخواھ

ر  شوني اعدام شدند بر ای که با وئی فراگرفته بود و رفقای اعدام را شور انقالبۀ قاطع او با دشمن صحنیبرخوردھا

  . افزودندیم

 او فقط به نوشتن چند خط بسنده کرد و آن سدي بنوی اتنامهي خواستند وصزي روح انگقي از رفی وقتمي رژمزدوران

 مي اش رژیري و سگ زنجسميالي امپری تا در جھت نابوددي مرا به خواھرم اشرف بدھی تمام امکنات مالنکهيا

  .رديکار گه  بی اسالمیجمھور

 به فکر دو جگر گوشه اش ی حتنکهي قبل از ازي خود نی لحظات زندگني شجاع که در آخری انقالب مادرني بر اافتخار

  ديشي اندی انقالب میروزي دشمن و پیباشد به نابود

آنجا .  بود ھنماني میبا توده ھا)  خلقئی فدایکھايچر (راني ای روشنفکران انقالبوندي از پی سمبلزي روح انگیآر

 ھا زي ، روح انگختي را بر انگی توده اتي از حمای خلق به ثمره نشست و موجئی فدایکھاي چرنيکه مبارزات خون

 ئی فدایکھايسازمان چر. دندي به آن بخشیدي جدتيفي ، به رشد و گسترش مبارزه دامن زدند و کافتندي ینيتولد نو

 و شھادت پر ی با زندگیان دھقزي روح انگی پرشکوه مادر انقالبوندي پنيخلق با توده ھا گره خورد و سمبل ا

 که ئی ، خونھاختي در ھم آمئی فداشگاماني با خون پزي روح انگیخون مادر انقالب. افتخارش بر شکوه آن افزود 

 و دشمن را با تمام کثافات دي آدي پدئیاي تا درزندير ی مني که بر زمئیخونھا. سازد ی خلق را بارور منقالبدرخت ا

  رند در خود فرو بی طبقاتۀجامع

 و حماسه یعنوان مادر انقالبه  آن است که بۀستي خلق فراموش نخواھد شد و به حق شاۀ ھرگز از خاطرزيروح انگ

   خلق زنده بماندادي ھمواره در نيآفر


