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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١٧ اگست ١٧
 

  "فرج هللا نيک نژاد" زندگی رفيق شھيد ۀدر بار
 

  
 

دنيا ه  مازندران در خانواده ای زحمتکش ب در شھر نور١٣۴١ خلق رفيق شھيد فرج هللا نيک نژاد در سال ئیچريک فدا

 چريکھای ۀ مسلحانۀثير جو سياسی خانواده و فضای شور و اميدی که آغاز مبارزأدر ھمان سنين نوجوانی تحت ت. آمد

 –جوانی پانزده .  فدائی خلق در سطح جامعه ايجاد کرده بود به مطالعه و دنبال کردن مسائل سياسی گرايش پيدا نمود

ی به او که از قبل گرايش قوي. ا گرفتی و انقالب فرئاله بود که جامعه را موج ھای عظيم مبارزات توده شانزده س

م وابسته به امپرياليسم شاه با چنگ و ي موجود و بی دادگری ھای مالکان و استثمارگرانی که رژۀمبارزه با نظم ظالمان

رفيق فرج هللا ضمن شرکت در . ود به امواج انقالب پيوستدندان از آن ھا دفاع می نمود ، پيدا کرده بود با ھمه وج

او و يارانش در شھر نور .  خلق ايران پرداختئی به ھواداری از سازمان چريکھای فدا۵٧ و ۵۶مبارزات سال ھای 

مازندران ضمن پخش اعالميه ھا و نشريات سازمان چريکھای فدائی خلق از ھيچ فرصت و امکانی برای مبارزه با 

 آن پايانی بر سرنوشت ۀ که نقط]دلو[به دنبال فرار شاه از ايران و سپس قيام بھمن. وری حاکم دريغ نمی ورزيدندديکتات

 مستحکم سازد، ً خود را کامالۀِرژيم وابسته و ددمنش گذارد ، با توجه به اين که رژيم جديد ھنوز نتوانسته بود سلط

به ھمين دليل ھم  . اليت علنی را به نيرو ھای سياسی می دادشرايط ھرج و مرجی در جامعه شکل گرفت که امکان فع
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رفيق فرج هللا ھمراه با ديگر برادران و اقوام نزديک خود ، به طور علنی به دفاع از سازمان چريکھای فدائی خلق در 

فداری از ن محل که حال در پوشش طرااما اين امر نمی توانست با عکس العمل خشونت آميز مرتجع. شھرشان پرداختند

 . سر می دادند مواجه نشود" حزب فقط حزب هللا"خمينی فرياد 

شده " مال خور" راه ۀ قدرت ھای امپرياليستی در نيمۀواقعيت آن بود که انقالب مردم ما در اثر نفوذ برنامه ريزی شد

ه سازمان ھای ديگر از بود و سازمانی که به اسم سازمان انقالبی چريکھای فدائی خلق پيشين فعاليت می کرد به ھمرا

 کارگر گرفته و غيره ، نه تنھا حتی فکر مقابله با اين ۀسازمان مجاھدين خلق گرفته تا سازمان پيکار در راه آزادی طبق

 خود به تحکيم موقعيت اين رژيم ۀرژيم به منظور سرنگونی آن را به خود نمی دادند ، بلکه با سياست ھای مماشات گران

در .  که از طرف امپرياليست ھا مأموريت سرکوب انقالب را به عھده گرفته بود ، می پرداختندتازه به قدرت رسيده

 قھرمانی ھائی که در جريان انقالب انجام داده بودند ھنوز به خواست ھای ۀچنين شرايطی که مردم علی رغم ھم

.  ه تر با ارتجاع را فرياد می زد حق خود نرسيده بودند، زندگی ، خود ضرورت مقابله  ھر چه قاطعانهعادالنه و ب

ريکھای فدائی خلق فعاليت می چرفيق فرج هللا و يارانش خيلی زود متوجه شدند که سازمانی که تحت عنوان سازمان 

 ايدئولوژيک -م جديد را در پيش گرفته و در عمل به ھيچ کدام از سنن انقالبی و خط سياسی يِکند ، راه مماشات با رژ

در ھمين دوران بود که با اعالم موجوديت چريکھای فدائی خلق ايران که ھمچنان بر .  مان پايبند نيستبنيانگذاران ساز

شاه بودند، يک آن سنن پای می فشردند و بر ھمين اساس ھم خواھان مبارزه ای جدی و انقالبی با رژيم جانشين رژيم 

 برخورد و راه ۀ ماھيت طبقاتی قدرت دولتی و شيوتعيين در صفوف ھواداران سازمان فدائی بر سر مبارزه ايدئولوژيک

  . مبارزه با آن به وجود آمد

 به صفوف ۵٨در بستر اين مبارزه بود که رفيق فرج هللا ھمراه با تعدادی از اقوام مبارز و يارانش در بھمن سال 

واقعيات اقتصادی و سياسی و  خلق ايران در ھمان زمان با تکيه بر ئیچريکھای فدا.  خلق ايران پيوستندئیچريکھای فدا

می وابسته يم شاه، رژيمواضع و سياست ھای عملی حاکمان جديد اعالم کرده بودند که جمھوری اسالمی ھم ھمچون رژ

بر اساس چنين تحليل انقالبی و شناخت درست از واقعيات بود . به امپريالسم و بالطبع سرکوب گر و ضد مردمی است

ی که ادعای گر سازمان ھای سياسي حاکم بر سازمان چريکھا و ديۀ عکس دار و دستهب خلق ايران ئیکه چريکھای فدا

 زۀم مشغول بودند، از ضرورت مباريطرفداری از توده ھا را می نمودند ولی در عمل به حمايت و پشتيبانی از اين رژ

رفيق . ب را مطرح می کردندانقالبی با حاکمان جديد سخن گفته و ضرورت سازماندھی مسلح توده ھا جھت تداوم انقال

ی بود که انرژی خود را در راه خدمت به خلق و مبارزات آن ھا عليه حاکمان اد به چنين تحليل انقالبيفرج هللا با اعتق

  .جديد به کار گرفت

 مدتی در ھمکاری با رفقای ۶٠ رفيق فرج هللا به ھمراه ياران ديگر که پس از انشعاب غير اصولی سال ۶١در سال 

 انقالبی خود به صفوف ۀ مبارزۀ برای ادامًعب در جنگل ھای مازندران جنگيده و تجربه کسب کرده بودند ، مجددامنش

 توانائی ھای خود را در ۀُاو و رفقای ھمراھش بالفاصله به کردستان اعزام شدند تا ھم. چريکھای فدائی خلق باز گشتند

  . ُصفوف چريکھای فدائی خلق ايران در خدمت رشد و اعتالی جنبش خلق کرد قرار دھند

 آن ھا عمليات ۀناميده می شد در عمليات ھای زيادی شرکت کرد که از جمل" کاک وريا"ُرفيق فرج هللا که در کردستان 

  :ھای زير را می توان نام برد

، مقابله با يورش رژيم به "عامد"، عمليات پايگاه " خوليسان–مام زينه "، عمليات پايگاه "کاله دره"عمليات پايگاه 

مک "، عمليات "حمران"، عمليات "زمزيران"در پايگاه " سوم خرداد"، عمليات "بناويله"، عمليات "خليفان"روستای 

فرج هللا به شھادت رسيد که اين واقعه  خلق رفيق مختار نيک نژاد پسر عموی رفيق ئیدر اين عمليات چريک فدا" (الوه
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ثير بسياری بر روی رفيق گذاشت و کينه اش را نسبت به دشمن عميق تر و عزمش را به نابودی دشمنان خلق راسخ أت

  .، شرکت داشت"جبرند"و چندين عمل مين گذاری و از جمله مين گذاری پايگاه " سندلو"، عمليات پايگاه )تر نمود

ُورانی که در صفوف پيشمرگان چريکھای فدائی خلق ايران در کردستان با دشمن می جنگيد آن چنان رفيق فرج هللا در د

 از خود نشان داد و آن چنان شجاعت و بی باکی در برخورد با دشمن ءفروتنی و صفا و صميميتی نسبت به مردم و رفقا

از محبوب ترين پيشمرگان سازمان ما بدل  نبرد مسلحانه  از خود به نمايش گذاشت که خيلی زود به يکی ۀو در صحن

 نظامی و عمليات - سياسی " جوله ھای" ھا، او در بسياری از ئیبه خاطر سرعت عمل و چابکی اش در راه پيما. شد

رفيق فرج هللا .  خلق را بر عھده داشتئی چريکھای فداۀو راه نمای دسته ھای پيشمرگ" پيش قراول"ھای سازمان نقش 

 با رفقايش برخورد می کرد و بار شرايط سخت را به خصوص ئیترين شرايط با شوخی و گشاده روھميشه و در سخت 

  . با خنده ھای دلنشين خود بر بقيه آسان تر می نمود

اما مرگ .  فرا رسيد۶٢ سال ]عقرب[ وداع اين رفيق شجاع و فروتن با رفقايش در سپيده دم اول آبان ماهۀسرانجام لحظ

در تاريخ فوق نيروھای ارتش ضد خلقی و سپاه پاسداران و بسيج مزدور يکی . افتخار آفرين بودش  اوی ھمچون زندگی

رژيم ضد خلقی جمھوری . سردشت سازمان داده بودند" آالن"از بزرگ ترين تعرضات خود را به مناطق آزاد شده در 

 کفن پوشانده بود و اعالم کرده بود اسالمی برای تحريک مزدوران بسيجی و پاسدار خويش بر تن تعداد زيادی از آنان

در حالی . که آنان برای جنگ با سربازان بعثی و بيرون راندن ارتش عراق از خاک ايران به اين منطقه اعزام شده اند

ُکه ارتش ضد خلقی در ھراس از نيروی پيشمرگان قھرمان که برای رھائی توده ھای تحت ستم کرد شجاعانه به نبرد با 

چنين بود که ارتش ضد خلقی شاھنشاھی، اسالمی شده در طول .  حاکم برخاسته بودند ، چنين کرده بودارتجاع مذھبی

چند روز جنگ خونين و سنگر به سنگر با پيشمرگان عالوه بر به کارگيری سالح ھای سنگين نظير کاتيوشا و توپ 

 در پيشاپيش نيروھای خويش به کار ھای دوربرد، امواج انسانی بزرگی از کفن پوشان را به عنوان گوشت دم توپ

ُ خلق نيز به ھمراه ساير پيشمرگان خلق کرد در شرايط ئیدر اين جنگ، واحدی از پيشمرگان چريکھای فدا. گرفته بود

دفاع کردند و حرکت ارتش ضد " بيتوش"بسيار دشوار ، تا چند روز از مواضع خود در ارتفاعات آالن و کوه ھای 

ِ بی امان با نيروھای سرکوب ۀ سرانجام به دنبال چند شبانه روز گلوله باران بی وقفه و مبارز.خلقی را متوقف ساختند
در . رغم به جا گذاردن تلفات سنگين موفق به پيشروی شده و پيشمرگان را محاصره کردند گر، نيروھای دشمن علی

ب بازگشت و اين در حالی بود که با جريان شکستن حلقه اين محاصره رفيق وريا برای باز گرداندن چند رفيق به عق

مزدوران را می دريد و راه را برای عقب نشينی رفقای محاصره شده ۀ قلبی آکنده از کينه با آتش مسلسل خود سين

اما در جريان اين عمل شجاعانه و سرشار از تعھد و وفاداری به آرمان ھای انقالبی ، خود مورد . ھموار می نمود

 . ش از حرکت باز ايستادژيم قرار گرفته و قلب گرم و سرخر مزدوران ۀاصابت گلول

 آالن سردشت که از نور مازندران، يعنی فرسنگ ھا دورتر از ۀ    شھادت رفيق فرج هللا، اين رفيق قھرمان در منطق

 ۀق رزمندُکردستان به آن جا آمده و در نبرد با دشمن مشترک خلق ھای ايران جان سپرد ، بار ديگر پيوند مبارزاتی خل

.  بخش خلق ھای ايران را رنگين تر نمودئيُکرد با ديگر خلق ھای ايران را به نمايش گذاشت و راه سرخ انقالب رھا

واقعيت اين است که رھائی خلق ھای تحت ستم ايران جز در پيوند مبارزاتی با يکديگر عليه دشمن مشترک که ھمانا 

کارگر ايران برای رسيدن به آزادی و رھائی از ظلم و ستم سرمايه داران  ۀامپرياليست ھا می باشند  ميسر نيست و طبق

در اين مبارزه ، دادن قربانی ھائی چنين فراموش نشدنی ناگزير .  بايد به مبارزه ای سخت و طوالنی برخيزدًضرورتا

 وار خون ئیدنی و فدارفيق فرج هللا نيک نژاد، رفيقی از تبار زحمتکشان آگاه بود که با فداکاری ھای مثال ز. است

  .    کارگر نثار کردۀخويش را بی ھيچ دريغی در راه رھائی طبق
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  !يادش گرامی و راھش پر رھرو باد

 ماھنامه کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدائی خلق ايران: به نقل از 
 ١٣٩۶ ]اسد[ ، پانزدھم مرداد ماه۴٣شماره 

 


