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 "محمد تقی زاده چراغی" زندگی رفيق ۀدر بار

  
ن در آذربايجان چشم به جھان  در روستای ديزج چراغ از توابع گوگا١٣٢٨رفيق محمد تقی زاده چراغی در سال 

 رنج ديدگانی بود که در جريان فعاليت ۀرفيق تقی زاده به عنوان يکی از شاگردان رفيق بھروز دھقانی از جمل. گشود

او در محيطی پرورش يافته بود که .  اين رفيق با مارکسيسم آشنا شده و آگاھی طبقاتی پيدا کرده بودۀھای آگاه گران

 طبقاتی را به عينه ديده و در ارتباط با رفيق بھروز دھقانی، به دالئل ظلم و ستم ۀدگی در جامعدردھا و رنج ھای زن

بل کار و زحمت ديگران ارتزاق می کنند و ِکه ھمانا وجود طبقه يا طبقات انگل می باشد که از ق(موجود در جامعه 

ن رو او به خوبی می دانست که تنھا راه از اي.  پی برده بود) توسط دولتی سرکوبگر مورد حمايت قرار می گيرند

 .ِ سرمايه داری و ساختمان سوسياليسم می باشدۀ طبقاتی موجود، نابودی مناسبات پوسيدۀرھائی از نکبت ھای جامع

 چھل که رفقای گران قدر، صمد بھرنگی، کاظم سعادتی و بھروز دھقانی در آذرشھر و روستاھای اطراف آن به ۀدر دھ

در جريان شکل گيری .  پيمودن راه انقالبی شدندۀوجوانان و جوانان مبارز می پرداختند، تنی چند آمادتربيت انقالبی ن

اولين نطفه ھای چريکھای فدائی خلق و پس از شھادت رفيق صمد بھرنگی، رفيق بھروز دھقانی کار سازماندھی اين 

 ۀی بود که از طريق رفيق بھروز دھقانی به مبارز انقالبيونۀدر اين مسير رفيق محمد از جمل. جوانان را به عھده گرفت

متشکل ھدايت شده و به عضويت گروه کمونيستيی که بعدھا در ھمکاری با گروه جنگل، چريکھای فدائی خلق را شکل 
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 اجباری فراخوانده شد و به ۀرفيق تقی زاده پس از اخذ ديپلم به خدمت نظام وظيف. در آمد) گروه رفيق احمدزاده(دادند 

دوران . از روستاھای اطراف اصفھان ، به آموزش جوانان روستا پرداخت" ھيمه"وان سپاھی دانش در روستای عن

سربازی رفيق ھمزمان شده بود با دورانی که رفقای گروه احمدزاده از ھر امکانی جھت شناخت جامعه سود جسته و 

 ء رفقاۀ تحليل ھای خود را از آن حوزه با بقيھر رفيقی وظيفه داشت در ھر حوزه ای که قرار می گيرد ، اطالعات و

 مشاھدات و ۀاز ھم" ھيمه"به ھمين دليل ھم رفيق تقی زاده در دوران سربازی اش در روستای . در ميان بگذارد

ثيرات اصالحات ارضی شاه در مناسبات ارضی تھيه و أ ھايش با روستائيان گزارش تحليلی از اين روستا و تصحبت

گی و دقت و موشکافی رفيق محمد در جانبھر رفيقی که اين گزارش را خوانده بود از ھمه . قرار داددر اختيار گروه 

  .توضيح مناسبات طبقاتی حاکم بر روستای مزبور شگفت زده شده و نويسنده را تحسين می کرد

 امکان داد که زوايای گزارشاتی از آن نوع که رفيق تقی زاده تھيه کرده بود در آن دوران به رفقای گروه احمدزاده 

 ۀ تحليلی ھمه جانبه و متکی بر تجارب عينی از جامعۀطور عينی شناخته و با ارائه  خود را بۀ خفقان زدۀمختلف جامع

ًمسلما بدون وجود چنين گزارشاتی .  گام بردارند،ايران در جھت راه گشائی بن بستی که بر جنبش حاکم شده بود

در نبودند که به پرسش ھائی که شرايط عينی در مقابل شان گذاشته بود پاسخی درست تئوريسين ھای گروه احمدزاده قا

 تنھا راه ممکن برای رسيدن به ۀژی و ھم تاکتيک و به مثابي مسلحانه را به عنوان ھم ستراتۀو انقالبی داده و مبارز

  .پيروزی در مقابل جنبش کمونيستی قرار دھند

ارک حرکت در اين راستا در مقابل گروه کمونيستيی که رفيق تقی زاده يکی از با روشن شدن راه ، به طور طبيعی تد

حمله به يکی از مراکز سرکوب دشمن، اولين حرکت مسلحانه از اين نوع بود که توسط .  قرار گرفت،اعضای آن بود

که برای اين عمليات رفيق تقی زاده اين کمونيست آگاه، از اولين رفقائی بود . گروه احمدزاده در تبريز صورت گرفت

عالوه بر رفيق بھروز دھقانی، ديگر رفقای شرکت کننده در اين عمليات ، رفقا مناف فلکی، اصغر . انقالبی انتخاب شد

اين عمليات به فرماندھی رفيق مناف فلکی جھت به دست آوردن اسلحه و . عرب ھريسی و جعفر اردبيل چی بودند

 ء تبريز از سوی رفقا۵ ۀ انجام شد و مسلسل کالنتری شمار١٣۴٩ ]دلو[ بھمن ماه١۴ مسلحانه در ۀگسترش مبارز

 به منظور سر در ء سياھکل شکل نگرفته بود و رفقاۀعمليات مزبور در شرايطی رخ داد که ھنوز حماس. مصادره گشت

 ھنوز ءامی می گذاشت و خيلی از رفقا نظ-  سياسی ۀگم کردن دشمن در شرايطی که گروه تازه داشت قدم در راه مبارز

  .زندگی علنی داشتند، از اعالم رسمی آن به جامعه احتراز کرد

آن ھا پيام اين . سزائی در بيداری مردم ، به خصوص در خود تبريز داشتبعمليات حمله به کالنتری پنج تبريز تأثير 

ات و امنيت شاه حرکت نوينی در حال شکل گيری  ثبۀ مسلحانه را به خوبی دريافتند و متوجه شدند که در جزيرۀحمل

وقتی مسلسل پاسبان : اين واقعيت را پيرمرد با تجربه ای به رساترين شکل بيان کرد که مفھوم آن چنين بود. است

به اين ترتيب چريک فدائی خلق، رفيق . کالنتری از دست اش بيفتد اين نشان می دھد که قلم از دست شاه خواھد افتاد

 حاکمه و ماشين سرکوبش را به توده ھای ۀ قاطع با طبقۀ يک کمونيست آگاه راه مبارزۀ تقی زاده به مثابمحمدعلی

  .  ايران نشان داد و آن ھا را به گام برداشتن در اين راه فرا خواندۀستمديد

ر جريان قيام مبارزه ای که در جريان فراز و نشيب ھای الزامی اش سرانجام با حمايت وسيع مردمی مواجه شده و د

 ، شاھد بوديم که چگونه توده ھای رنج ديده با الھام از فرزندان چريک خود، زرادخانه ھای رژيم ۵٧ سال ]دلو[بھمن

  .وابسته به امپرياليسم شاه را آماج حمالت خود قرار داده و اين ديکتاتوری لجام گسيخته را به زباله دان تاريخ انداختند

 وارد شد و منجر به دستگيری رفيق بھروز دھقانی ۵٠که به چريکھای فدائی خلق در سال سفانه در جريان ضرباتی أمت

و رفيق اصغر عرب ھريسی، رفقای ھم تيم رفيق محمد تقی زاده گرديد، ارتباط وی با ديگر رفقای چريکھای فدائی خلق 
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 پدر ۀفيق تقی زاده به اجبار به خاندر اين پروسه ھنگامی که ر. گسسته شده و اين رفيق مدتی مجبور به اختفای خود شد

 رفقای شکنجه شده ای ۀرفيق تقی زاده از جمل. و مادرش مراجعه کرد مزدوران رژيم شاه موفق به دستگيری او شدند

گران سرکوب. ی با حوادث برخورد می کرد قوی مبارزاتۀ با روحيء اوين در کنار ديگر رفقا۵بود که در اتاق شماره 

  ، او را به ھمراه چند ۵٠ سال ]حوت[ اسفند٢٢ انقالبی اين رفيق را خوب شناخته بودند در رژيم شاه که شخصيت

رفيق تقی زاده به ھمراه ديگر چريکھای فدائی خلق بر اين باور بود که .  تيرباران سپردندۀرفيق فدائی ديگر به جوخ

ور و ستم شاه آغاز کرده اند با شھادت آنان از  مختنق و پر جۀی که کمونيست ھای ايران در جامع انقالبيۀ مسلحانۀمبارز

  .حرکت باز نخواھد ايستاد

رفيق محمد زنده نماند تا به چشم خود ببيند که خود زندگی چگونه اين باور ترديد ناپذير وی را در مقابل چشم ھمگان به 

از دست وی بر زمين افتاده بود  رفيق محمد تقی زاده، اجازه ندادند سالحی که ۀياران به پا خاست! آری. نمايش گذاشت

ديديم که ھزاران دستی که برای برداشتن اين سالح به پا خاسته بودند ، سرانجام به ھمراه . ھم چنان بر زمين باقی بماند

به اين ترتيب تاريخ نشان داد که خون رفقای . گر را به سزای جناياتش رساندندوده ھای انقالبی دشمن غدار سرکوبت

شاعر انقالب، رفيق سعيد سلطان پور درست گفته . ميدان نبرد و تيرباران به زمين ريخته شد، ماندگار شدفدائی که در 

  :بود

خون است و ماندگار   اين بذرھا به خاک نمی ماند، از قلب خاک می شکفد چون برق، روی فالت می گذرد چون رعد،

  !است

  

  . رنج و کار باقی خواھد ماندياد رفيق محمد تقی زاده چراغی ھميشه در قلب توده ھای

 !رو باد راھش پر رھ
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