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  ! زندگی رفيق شھيد زھرا آقا نبی قلھکیۀدر بار

  
 کارگر و کمونيستی پيگير بود که با ۀق يک زن انقالبی پيشرو ، يکی از رھروان صديق طبۀ ، سمبل برجستزھرارفيق 

او در طی چند سالی که در صفوف . ھمه وجود برای رھائی کارگران و ستمديدگان از زندگی خود مايه می گذاشت

ّسازمان چريکھای فدائی خلق ايران با رژيم وابسته به امپرياليسم شاه اين دشمن غدار کارگران و ستمديدگان جنگيده 

  .ده ای بدل شده بود که قابليت ھايش از چشم ھيچ رفيقی پوشيده نمی ماندبود، به کادر ورزي

 کارگران ، تا عمليات اعدام انقالبی ۀ کفش بال برای شناخت ھر چه عينی تر شرايط کار و مبارزۀاز کارگری در کارخان

ايگاه ھای سازمان وليت يکی از پؤ ، از داشتن مس١٣۵٣ ]حوت[ اسفند١۴ ساواک در ۀعباس شھرياری مرد ھزار چھر

 و در ۵٣ سال ]دلو[ بھمن١٩ تھران در ۀدر شھر گرگان ، تا عمليات انقالبی بمب گذاری در پاسگاه ژاندارمری سليماني

 خالصه کمتر حوزه ای از فعاليت ھای مبارزاتی -  سر آغاز جنبش مسلحانه در ايران -سالگرد رستاخيز سياھکل 

 مسلحانه ۀبا آغاز مبارز.  در آن فعاالنه شرکت نکرده باشد زھرائی خلق رفيقسازمان در آن سال ھا بود که چريک فدا

اعالن جنگ خود "در ايران و اعالم جنگ چريکھای فدائی خلق به رژيم شاه با توجه اين واقعيت که در شرايط ايران 

خيلی زود پيام در جريان اين جنگ، .  درگير جنگی خونين و نابرابر شدندً، چريکھای فدائی عمال" جنگ است

به واقع خود دشمن وحشت زده ، بيش از ھمه اين پيام را در در . رزمندگان چريک ، سراسر فالت خونين را در نورديد

  .وسعتی غير قابل تصور در سراسر جامعه پخش نمود
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 که می تواند  ھر محفل و گروه انقالبی است که با ھر امکانی که دارد و به ھر شکلیۀوظيف: "پيام چريک ھا روشن بود

با انعکاس ھمين پيام بود که محافل و گروه ھای ".  مسلحانه را آغاز کند و ضربات خود را بر دشمن فرود آوردۀمبارز

 بھمن روحی ء اين محافل ، گروھی بود که رفقاۀاز جمل. سوی چريکھای فدائی خلق روی آوردنده مبارز مختلفی ب

 از اعضای آن زھرااين گروه که رفيق .   شکل داده بودندروحی آھنگرانینزھت السادات  و منیؤحميد م ، آھنگرانی

) رفقا پويان ، احمدزاده( مسلحانه که از سوی دو تن از رفقای بنيانگذار چريکھای فدائی ۀبود ، با پذيرش تئوری مبارز

  . به چريکھای فدائی خلق پيوستند۵٢ و اوائل سال ۵١تدوين شده بود ، در اواخر سال 

 رفقائی ۀ با ھم ازدواج کرده بودند ، از جمل۵٢ که در سال عليرضا شھاب رضوی به اتفاق ھمسرش رفيق زھرارفيق 

 ۵٢بودند که در ھمين چھارچوب به سازمان پيوستند و با توجه به پيگرد ھای نيروی سرکوب دشمن ، در اواخر سال 

  خرداد٢۶ دستگير  و چند روز بعد يعنی در ١٨/٣/١٣۵٣ در عليرضاسفانه رفيق أمت. زندگی مخفی در پيش گرفتند

   . ھمان سال در زير شکنجه به شھادت رسيد]جوزا[

در شرايطی که رفيق و ھمسر مبارزش را از دست داده بود ، با قلبی پر از عشق به آرمان ھای رھائی زھرا رفيق 

به .  سرمايه داران ادامه دادۀ قيد سلط خود برای بر قراری سوسياليسم و رھائی کارگران ازۀ کارگر به مبارزۀبخش طبق

اين منظور وی به يکی از پايگاه ھای سازمان در اھواز منتقل شد و پس از مدتی فعاليت در اين پايگاه ، در اواخر 

 به ساری رفت تا به کمک رفقای ارزنده ای فرھاد صديقی پاشاکی و بھمن روحی آھنگرانی ء ھمراه با رفقا۵۴تابستان 

در بستر ھمين تالش ھا .  مازندران سازمان را شکل دھندۀ ، شاخعليرضا رحيمی علی آبادی و سن پورمصطفی حچون 

سفانه أمت. به وجود آمدند... بود که پايگاه ھای سازمان در شھر ھای مختلف مازندران يعنی در ساری ، بابل ، گرگان و

  دی ماه١٨ در زھراان وارد گشت ، رفيق  به اين قسمت از سازم۵۴سال ]جدی[در بستر ضرباتی که در دی ماه 

 توسط رژيم ددمنش شاه ١٣۵۴ ]قوس[ آذر ماه٢٩ دستگير و بعد از بيش از يازده ماه شکنجه و بازجوئی ، در ]جدی[

 در ده اوين ١٣٣٢که در سال را  خود ۀ کارگر ما يکی از پيشروان آگاه و زنان رزمندۀبه اين ترتيب طبق. تيرباران شد

   . سال سن داشت، از دست داد٢٢ در حالی که تنھا ،متولد شده 

  !ياد رفيق شھيد زھرا آقا نبی قلھکی گرامی و راھش پر رھرو باد 

  

 ی خلق ايرانئ کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فداۀماھنام: به نقل از  

 ١٣٩۵ ]حوت[ ، پانزدھم اسفند ماه٣٨شماره 

  

 

 


