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  !از کارگران چريک فدائی خلق بياموزيم 

   رفيق فتحعلی پناھيان 
 

در شھر  ١٣٢٩ سال ]ميزان[ مھر ماه٢٨چريک فدائی خلق رفيق فتحعلی پناھيان در 

 به دليل شرايط خانوادگی از. زحمتکش چشم به جھان گشود تبريز در خانواده ای 

محيط کار به او . ساختمانی مشغول به کار شد ھمان اوايل جوانی به عنوان کارگر 

ستمديدگان و شکاف عظيم  داد تا ھر چه عينی تر درد و رنج محرومان و  امکان

آگاھی ھايش از   و سرمايه داران را بشناسد و کار آنھا با متمولين شرايط زندگی و

کارگران که قبال در مورد آنھا مطالعه کرده بود را ھر چه عينی  شرايط زندگی و کار

دکتر غالمحسين  که در تبريز در ھمسايگی رفيق فتحعلی به دليل اين  .نمايد تر 

دکی مورد توجه وی قرار داشت از دانش و کو  خالق زندگی می کرد و از ھمانۀمردمی و نويسند ساعدی ، اين پزشک 

وی در رابطه با  ھاروارد با   دانشگاهۀ در مصاحب١٩٨۴دکتر ساعدی در سال   .ثير گرفته و سود برده بودأآگاھی وی ت 

نرال ج ھمان ۀنام پناھيان؛ برادرزاد توانم حرف بزنم به  جوانی می ۀمن راجع به يک بچ ":رفيق پناھيان گفته است که

که با آن بازی  خريدم من جوجه يک روزه برايش می .  کوچولو بودۀاين ھمسايه ما بود، اين بچ. بود ھيان معروفپنا

او را . ش، من او را خيلی دوست داشتم انه سالگی ،ھشت سالگی ھمان سن و سال  ":و در ادامه می گويد. "بکند

بافت،  نشست و برای او قصه می ، بعد صمد شبھا میی سکو ما، روۀآيد خان می چون صمد گفتم،  آوردم و به صمد می می

  ". گفت می قصه 

 و غالمحسين   آموزگارانی چون صمد بھرنگی بنابراين دوران کودکی رفيق فتحعلی در شرايطی که از آموزش ھای

 ارگریًبعدا در جريان زندگی ک ھای آموزگاران بزرگ خود را   آموزش او صحت. ساعدی درس می گرفت، طی شد

   . خود لمس می کرد، به عينه تجربه نمود ستم موجود در جامعه را با پوست و گوشت  ش و در شرايطی که ظلم وا

بن . فرا گرفت خلق، فضای جديدی کل جامعه را   مسلحانه از سوی چريکھای فدائیۀ، با شروع مبارز١٣۴٩در سال 

موقعيت جديد را رفيق مرضيه  اين . البيون قرار گرفترھائی در مقابل انق بست مبارزاتی در ھم شکسته شد و راه

تا سحر به / خورشيد گسستند و بند از پای/ دريدند آنھا که شب را ...  ": خود چنين تشريح کردۀزبان شاعران اسکوئی به
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ه پيش پای را/ اينک/ راه را برما گشودند/ خواب خويش پراند کفتارھا را از / آنھا که شليک گلوله ھاشان/ آسمان دويد

 که چريکھای فدائی خلق با شليک گلوله ھايشان در سياھکل در سطح جامعه منعکس نموده بود  اين پيامی. "ماست

پناھيان نيز ھمچون ھم  رفيق . شد بودند؛ پيامی که از سوی نسلی از انقالبيون و کمونيستھای ايران شنيده و پذيرفته 

 امپرياليسم و سازمان ۀاز سلط خلقھای ايران  ھمه وجود به راه پرشکوه رھائی با  نسالن خود با ايمان به درستی اين راه

   .ھدايتگر آن پيوست

فدايی خلق و از خانه  پيوست به سازمان چريکھای  " او: رفيق پناھيان می گويدۀ در بارصاحبهمدکتر ساعدی در ھمان 

شد و يک آدمی بود که ھميشه کپسول  انی کشته ای سالگی توی مبارزات خياب ُخرده خالصه در بيست و. فراری شد

و يک مقدار از آن  آمد که من از زندان بيرون آمدم مدتھا می اين حتی بعد از . توی دھانش بود، خيلی روشن بود سيانور

ن، من توی مطب اکوتاه راجع به مبارز ھای شد يا بيوگرافی ی که بايد نوشته میئھا امبزواسيون ی که راجع به ئچيزھا

. دکتر ساعدی بود يکی از وظايف رفيق در زمان پيوستن به سازمان ارتباط با  به اين ترتيب. "دادم نوشتم و به او می می 

   . رساندلحاظ مالی کمک می مردمی و انسان شريف ھمچنين از طريق رفيق پناھيان به سازمان به  اين دکتر

پناھيان آمده است که او  کرده است ، در رابطه با رفيق  نتشردر مدارکی که جمھوری اسالمی به عنوان اسناد ساواک م

فيق را مورد يورش خود قرار طريق ھم دشمن ر ساواک ھمکاری می کرده است و از ھمين  با کسی ارتباط گرفته که با

اسائی مراقبت از وی به منظور شن فرد ورزيده ای است و تعقيب و مشاراليه  ":در اين گزارش آمده است که. دھد می

بر اين اساس . " مطلوب نرسدۀدارد به منبع ظنين و عمليات به نتيج نتيجه بوده و امکان ساير عناصر مرتبط با وی بدون 

جمعه  روز   صبح٨که وقتی رفيق پناھيان با فرد مورد نظر تماس می گيرد و قرار می شود که ساعت  شود معلوم می 

قرار کند، نامبرده محل    ژاله تھران با او مالقات عی خيابان فرح آباد ، در يکی از کوچه ھای فر۵۴ ]دلو[سوم بھمن ماه

دو اکيپ از " اسناد ساواک روايت در نتيجه مطابق مندرجات کتاب چپ در ايران به . را به ساواک اطالع می دھد

نده دستگير  تدارکات دشمن برای زۀرغم ھمه رفيق ب حال ھشياری  با اين. می شوند" مأموران ساواک به محل اعزام

موران ساواک مسلحانه حمله أاو به م. متوجه مشکوک بودن محل شود  ًرفيق پناھيان فورا کردن وی باعث می شود که

  .مور ديگری مجروح می شودأمور ساواک کشته و مأدرگيری يک م کند که در جريان اين  می

به خيل شھدای سازمانی  که طی آن خود نيزفدائی خلق، رفيق فتحعلی پناھيان بود  سفانه اين آخرين نبرد چريک أمت

سازمان  .  سرمايه داری شکل گرفته بودۀجابران برای رھائی کارگران و ستمديدگان از ظلم و ستم نظم پيوست که 

انقالبی است که امکان  آرمانھای کمونيستی اش تنھا از طريق اعمال قھر  چريکھای فدائی خلق بر اين باور بود که

ی طبقاتی شان را پيدا می کند؛ ئرھا آنھا به مبارزه برای   کارگران و جلب حمايت آنھا و کشاندندر ميان  گسترش

 ۀاعمال رھبری طبق می جنگيد تا شرايط" آزاد خواھيم کرد  امپرياليسم ۀميھنمان را از زير سلطما  "سازمانی که با شعار

   . و استثمار را فراھم سازدو ستمجامعه ای عاری از ظلم  کارگر در مبارزه برای رھائی و ساختن 

 ! راھش پر رھرو بادگرامی و رفيق فتحعلی پناھيان  ياد

 
 ن کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدائی خلق ايراۀماھنام: به نقل از 
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