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 ت زندگی رفيق شھيد فاطمه حسن پوراصيل شيرجوپشۀدر بار
 

 ۀمبارز و آزاده از سالل زنی چريک فدائی خلق رفيق فاطمه حسن پور ،

 در الھيجان چشم به جھان ١٣٣٠در سال  چريکھای فدائی خلق بود که

 و افکار و انديشه ھای  زود با مسائل سياسی رفيق فاطمه خيلی. گشود

دليل اين امر حضور برادر بزرگش رفيق غفور . مارکسيستی آشنا شد

اصلی گروه جنگل چريکھای فدائی خلق بود که  ، سازماندهحسن پور

 عملکردھای رفيقانه اش و ھمچون آموزگاری صبور و پر کار با بحث ھا

ثير قرار داده و آن را به سمت أ تحت تًکامال  جو سياسی خانواده را

 ۀداری و رژيم سلطنت به مثاب آرمانھای سوسياليستی و ضديت با سرمايه

  . بود سرمايه داری وابسته حاکم جھت دادهۀحافظ نظم ظالمان

تحصيل  در چنين اوضاع و احوالی بود که رفيق فاطمه رشد کرد و دوران

را ھم  فوق ديپلم ھنرستان آموزش و پرورش  تحصيل توانستۀدبيرستان خود را با موفقيت به پايان رساند و در ادام

ی رفقای گروه توجه به اين که پس از دستگير  رفيق فاطمه ، باۀدر رابطه با فعاليت ھای سياسی اين دور .کسب کند

رفيق حسن ضياء ظريفی در زندان رشت می رفت ، در اسناد ساواک   ، رفيق غفور به مالقات١٣۴۶جزنی در سال 

که اين  دنبال مالقات رفيق غفور با رفيق حسن ضياء ظريفی در زندان رشت قرار بر اين می شود چنين قيد شده که به

دوره رفيق فاطمه به عنوان يک  ن اساس می توان گفت که در يکبر اي. ارتباط از طريق رفيق فاطمه پيگيری شود

رفيق غفور و از آن طريق در اختيار رفقای ديگر قرار می داده  رابط ، اخبار زندان را در اختيار برادر انقالبی خود

   .است

 ساواک ۀددمنشانغفور دستگير و زير شکنجه ھای   به دنبال يورش ساواک به گروه جنگل ، رفيق۴٩در آذر ماه سال 

اما بعد ، با دستگيری . و اسرار گروه جنگل ھمچنان برای دشمن ناگشوده ماند شاه قرار گرفت اما او لب به سخن نگشود

و رفيق غفور  ديگر که از شکل گيری گروه جنگل اطالع داشتند ، دشمن به اطالعاتی در مورد گروه جنگل افرادی
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منجر به دستگيری ديگر برادران رفيق و   نسبت به اين رفيق بيشتر شد واز آن به بعد حساسيت ساواک. دست يافت

   .حساسيت بيشتر روی رفيق فاطمه گشت

 ، خشم و نفرتی بزرگ سرا پای ١٣۴٩اسفند سال  ٢۶به دنبال رستاخيز سياھکل و اعدام رفيق غفور حسن پور در 

تار آن بود که انرژی انقالبی اش را در راه رھائی و او بيش از پيش خواس رفيق فاطمه اين زن کمونيست را فرا گرفت

عدم ارتباط با چريکھای فدائی خلق ، او چاره ای نداشت جز اين که   اما با توجه به .دربند ايران صرف نمايد توده ھای

ن رفيق و به رغم سنگينی غم از دست داد  .امکانی ، انتظار بکشد و صيقل دھد سالح انتقام آبائی را تا پيدا کردن چنين

 و ءھای شھدا چون رفيق غفور بيشتر فعاليتھای اين مقطع از زندگی رفيق فاطمه در چھارچوب خانواده آموزگاری

شيرزن آگاه و شجاع و از ...) غفور ، فاطمه و مصطفی (ءخصوص که مادر اين رفقا  به .زندانيان فدائی دنبال می شد

مالقات پسرانش می  در سنجری ، ھنگامی که به جلوی زندان برای زنده ياد ماۀمادران مبارزی بود که به گفت اولين

اين مادر . که ھمگان را تحت تأثير قرار می داد  مبارزاتی با مأموران رژيم شاه برخورد می کردۀرفت با چنان روحي

، الگوئی اسیدشمن و پخش نظرات مبارزاتی خود در ميان خانواده ھای زندانيان سي شجاع با ايستادن در مقابل مأموران

را در دامن خود پرورش  در مورد اين مادر که فرزندان انقالبی چون فاطمه. ديگر مادران زندانيان سياسی گرديد برای

، رفيق حميد زندانيان سياسی به او درس رزمندگی می داد داده و ھمچنان در جلوی درب زندانھا و در ميان خانواده ھای

 :فرزندش را به او رساندند چنين گفت يد غفور حسن پور ھنگامی که خبر تيربارانمادر رفيق شھ ":اشرف نوشته است

پسر من و نظاير پسر   .ريشه ھای قطورش در دل خاک وطن جای دارد انقالب ايران ھمچون درخت تناوری است که"

شه ھمچنان پابرجاست ھستند و دشمن تنھا می تواند شاخه ھای اين درخت را بزند ولی ري من تنھا شاخه ھای اين درخت

اميد من به شاخه ھای جديد  پس من از مرگ فرزندم دلگير نيستم ،. با زدن ھر شاخه ، شاخه ھای بسيار خواھند روئيد و

  ""..است

 عبدهللا ءدر اين زمان او با رفقا. ارتباط بر قرار کند باالخره رفيق فاطمه امکان يافت با سازمان چريکھای فدائی خلق

انتظارش   اين سالھا درۀبه اين ترتيب آن چه که وی در ھم. فريدون جعفری در ارتباط بود سعيدی بيدخی و رفيق کبير

ا به بعد رفيق فاطمه در ارتباط ب از اين زمان. بود واقعيت يافت و دوران جديدی در زندگی رفيق فاطمه شروع شد

  .چريکھای فدائی خلق زندگی مخفی در پيش گرفت

رفيق فاطمه نيز از زندان مشھد آزاد و با توجه به  در ھمين دوران بود که رفيق مصطفی حسن پور يکی از برادران

در آن زمان سازمان چريکھای . در ارتباط با چريکھای فدائی خلق قرار گرفت روابط گسترده ای که داشت خيلی زود

، شھرھای آمل  آن درۀشاخه ای در مازندران داشت که توسط رفيق جعفری به وجود آمده بود و در نتيج قفدائی خل

رفيق بھمن روحی آھنگرانی قرار گرفت و  وليتؤاين شاخه تحت مس. تيم ھائی مستقر شده بودند... ساری ، گرگان و

  . ادند مبارزات خود ادامه درفيق فاطمه و رفيق مصطفی نيز در اين شاخه به

خلق ، رفيق فاطمه حسن پوراصيل  یئ ، سرانجام زندگی الھام برانگيز چريک فدا۵۴ سال ]جدی [در دی ماه

 ساواک ۀ مازندران زير پيگرد ھای ھمه جانبۀاين تاريخ شاخ سفانه ھنگامی که درأشيرجوپشت به پايان خود رسيد و مت

 ۀ، جانش را وثيق سرکوبگر رژيم سلطنت در شھر آمليک درگيری قھرمانانه با نيروھای قرار گرفت ، رفيق فاطمه در

  .تحقق آرمانھای کارگری خود نمود

  .گرامی و راھش پر رھرو باد  فاطمه حسن پور رفيق ياد

 ن کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدائی خلق ايراۀماھنام: به نقل از 
  ١٣٩۶ ]حوت[ ، پانزدھم اسفند ماه۵٠ ۀشمار


