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 Martyrs جانبازان

  
 اشرف دھقانی

 ٢٠١۵ اگست ٢۶
  

  بخش سوم

  !جعفری ياد باد ) علی اکبر(ياد رفيق کبير فريدون 
تا سال  ۴٩از اواخر سال ( کوتاھی در پرتو وجود يک تئوری انقالبی راھنمای چريک ھای فدائی خلق، در طی مدت

نه فقط انجام عمليات مسلحانه عليه رژيم و اربابان امپرياليستش ، بلکه تبليغ و ترويج نظرات سازمان که در شرايط ) ۵١

ديکتاتوری و اختناق موجود نوعی فعاليت انقالبی مسلحانه محسوب می شد و با اھميتی ھر چه بيشتر با توجه به تأثيرات 

ن مسلح دستگير شده در زندان ھا، فضای سياسی ا چريک ھای فدائی خلق و ديگر مبارزۀقاومت ھای قھرمانانوسيع م

. ًسکوت و رخوت پيشين در جامعه کامال دگرگون شده و جای آن را جوشش مبارزاتی و فضای سياسی شاد پر کرده بود

 ۵١وجود نيروھای جوان کمونيست که در سال گرايش شديد نيروھای مبارز و آزاديخواه جامعه به جنبش مسلحانه و 

در . خواھان پيوستن به چريک ھای فدائی خلق و گسترش صفوف اين سازمان بودند يک واقعيت انکار ناپذير می باشد

ی در سازمان فعاليت می کرد به راستی ئاين شرايط رفيق جعفری که در طول مدتی که به عنوان يک انقالبی حرفه 

 ارتباط ۀديده و حال کوله باری از تجربه ھای خونين را با خود داشت از جمله رفقائی بود که وظيفتعميد خون و آتش 

در اين جا به . گيری با نيروھای جديد، سازماندھی آن ھا و آشنا کردن شان با مسايل تشکيالتی و غيره را به عھده گرفت

ئی خلق با دشمنان کارگران و توده ھای تحت ستم ايران  خونين چريک ھای فداۀاين واقعيت ھم بايد اشاره کرد که مبارز

 ۵١ سال ]سرطان[از جمله درست در تير ماه. بدون دريافت ضربه از طرف ساواک و نيروھای مسلحش پيش نمی رفت

بود که رفيق عباس جمشيدی رودباری که رفيقی تئوريک و بسيار آگاه نسبت به مسايل سياسی و ھم چنين بسيار شجاع و 

آن شخص، مقام امنيتی شاه و از سرکردگان ( ساواک ۀک بود به ھنگام شناسائی يکی از مزدوران جنايت پيشبی با

 صفحه –در مورد اين موضوع نوشته است " در دامگه حادثه"معروف ساواک، پرويز ثابتی بود که خود در کتاب 

به گروه رفيق احمدزاده از نزديک در رفيق رودباری چريک فدائی خلقی بود که با تعلق داشتن . دستگير شد) ٢۴٧

جريان مباحث تئوريک اين گروه قرار داشت؛ و از اين رو يکی از دستاوردھای بسيار ارزشمند اين گروه يعنی تئوری 

ً مسلحانه را عميقا درک کرده و از اين قابليت برخوردار بود که در جھت حل مسايل تئوريک جنبش، رويدادھا و ۀمبارز

 ، او ۵٠به واقع پس از ضربه ھای سنگين سال . ارزه را به صورت تئوريک توضيح و تشريح نمايدمسايل جاری مب

 بزرگی به چريک ۀنقش برجسته ای در ھدايت مسايل نظری سازمان به عھده داشت و از اين رو دستگيری وی ضرب

ميد اشرف و فريدون جعفری در ، حسن نوروزی، حءپس از دستگيری اين رفيق ارزنده، نقش رفقا.  ھای فدائی خلق بود

در اين دوره سازمان با تالش ھای بی وقفه و  فداکاری ھای بی دريغ چريک ھای .  امور سازمان ھر چه بيشتر شدۀادار
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 خود ادامه داد و توانست با تأثيرگذاری ھای ارزشمند خود در جنبش انقالبی مردم ايران اين ۀفدائی خلق به حيات سرزند

 .  جلو سوق دھدجنبش را قدمی به

، رفيق جعفری را در ارتباط با تعدادی از مبارزان شھر بابل که با تالش ھای ١٣۵٢ و آغاز سال ١٣۵١ با پايان سال 

گوھای رفيق جعفری  و تماس و گفت.  می بينيم،رفيق فراموش نشدنی عباس کابلی به واقع گروھی را تشکيل می دادند

ی و مخفی روی ئ شد که آن ھا به طور دسته جمعی در يک شب به زندگی حرفه با اين رزمندگان جديد به آن جا منجر

 يک قدرت نمائی از طرف انقالبيون عليه رژيم شاه و ساواک منفورش ۀ که اين خود نشان-آورده و به سازمان پيوستند 

ن آن بودند که ديداری ھم  قبل از اقدام به مخفی شدن خواھاءبی مناسبت نيست اين موضوع ھم بيان شود که آن رفقا. بود

 رفيقی بود که رژيم شاه عکسشان را روی ديوارھا چسبانده و از مردم برای ٩که تنھا بازمانده از (با رفيق حميد اشرف 

داشته باشند که به خواست آن ھا ) دستگيری آن ھا استمداد طلبيده بود و از اين رو شخصيت و نامی آشنا محسوب می شد

  .ن انقالبی حضور يافتاو رفيق حميد اشرف در جمع آن مبارزپاسخ مثبت داده شد 

افزايش قدرت و امکانات سازمان، سال امکان سازی ھای  برای چريک ھای فدائی خلق سال کوشش در ١٣۵٢سال 

.  خود را آشکار ساخت۵٣ آن در سال ۀتکنيکی و تدارک برای برداشتن قدم ھای جديدی به پيش بود، امری که ثمر

ً مھم و کامال تأثير گذار، سال ۀ عملی با دشمن و انجام چندين عمليات مسلحانۀ مقابلۀ از جنب۵٣سال به واقع، 

 ۵٢که خود انعکاسی از فعاليت ھای سازمان در سراسر سال شکوفائی سازمان چريک ھای فدائی خلق می باشد 

بيشترين فعاليت  ۵٢در سال . ، فعاليت ھائی که رفيق جعفری نقش بسيار برجسته ای در آن ھا ايفاء کرده بودبود

در . رفيق جعفری، پايه گذاری يک سری امکانات تدارکاتی و کارھای تکنيکی برای تداوم و پيشبرد مبارزه بود

از جمله در . يد و سازماندھی آن ھا می پرداختچنان به ايجاد ارتباط با نيروھای جد عين حال وی در اين دوره ھم

 یھر دو( رفيق بھمن روحی آھنگرانی که رفيق جعفری را از دوران دانشجوئی اش می شناخت ١٣۵١اواخر سال 

 ءاز طريق او به سازمان وصل شد و ھمراه وی رفقا)  اقتصاد در دانشگاه تھران بودندۀآن ھا دانشجوی دانشکد

ب مؤمنی، زھرا آقا نبی قلھکی، شھاب رضوی و بعد چند مبارز يرانی، حميد مؤمنی، حبنزھت و اعظم روحی آھنگ

  .ی روی آوردندئ در ارتباط بودند به سازمان پيوسته و به زندگی مخفی و حرفه ءجوان ديگر که با آن رفقا

گسترش وليت رفيق جعفری ؤ مشھد نيز تحت مسۀن انقالبی، شاخادر شرايط گسترش صفوف سازمان از مبارز

 از جمله جالل فتاحی، ابراھيم پوررضای خليق، صبا بيژن زاده، حميد مؤمنی و مدتی رفيق ءيافت و تعدادی از رفقا

در اين شھر با سازماندھی رفيق جعفری کارھای گوناگونی توسط . مرضيه احمدی اسکوئی در مشھد ساکن شدند

مواد ( سيانور و اسيد پيکريک ۀيميائی، تھيکد  صورت می گرفت که به طور خالصه می توان کار با مواءرفقا

، ايجاد يک کارگاه تراشکاری و تحت اين پوشش ساختن پوسته ھای نارنجک، کارھای انتشاراتی و بعد )منفجره

 ۀکتاب حماس.  را نام برد" نبرد خلق"برای اولين بار انتشار نشريه ای به مثابه ارگان چريک ھای فدائی خلق به نام 

.  در اين دوره در مشھد نوشته شد و انتشار آن نيز به صورت يک کتاب در ھمين شھر به سرانجام رسيدمقاومت نيز

.  ی به چاپ برسانندئً تالش کردند که اين کتاب را به صورت تقريبا حرفه ء مقاومت رفقاۀدر رابطه با کتاب حماس

 که برای اولين بار در انتشار اين کتاب به رفيق جعفری يک دستگاه چاپ دستی و مرکب سياه و قرمز تھيه ديده بود

کار گرفته شد به گونه ای که به خصوص سرتيترھا که به رنگ سرخ چاپ شده بود نظر ھر بيننده ای را می 

انجام چنين کاری در آن زمان به معنی نشان دادن قدرت سازمان به دشمن و دلشاد کردن . توانست به خود جلب کند

  . ودنيروھای مبارز جامعه ب

از جمله . رفيق جعفری به واقع در بسياری از کارھای سازمان از کارھای ريز گرفته تا کارھای دشوار دخيل بود

 ۀری در آرم قبلی سازمان که در آن دست با مسلسل در درون نقشيياو بود که با کمک رفيق کيومرث سنجری تغ
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 خود توانستند ۀن کار نداشتند ولی با تالش پيگيراناين دو رفيق ھرچند مھارت خاصی در اي. ايران قرار داشت داد

 ۀآرمی که دستی با مسلسل از درون ايران بيرون آمده است را ترسيم کنند و  اين آرم جديد اولين بار کتاب حماس

ھم چنين بايد اضافه کرد که مواد ).  ِداس و چکش آرم فعلی بعدھا به آرم قبلی اضافه شدند(مقاومت را مزين ساخت 

فجره ھای تھيه شده و پوسته ھای نارنجک ساخته شده در مشھد و ھم چنين نشريات و غيره توسط رفيق جعفری من

در آن زمان سازمان ھنوز از چنان قدرتی برخوردار نبود که بتواند اتومبيل شخصی برای . به تھران منتقل می شدند

 ۀاين مواد و به خصوص بارھای سنگين پوست ۀرفقائی که مجبور به مسافرت بودند تھيه کند و رفيق جعفری ھم

برای صحبت ) شايگان(يک بار نيز که الزم بود رفيق مادر . نارنجک را از طريق اتوبوس با خود به تھران می برد

با رفيق مرضيه به تھران برود او نيز ھمراه رفيق جعفری به تھران رفته و اين رفيق را در انجام چنين سفری ياری 

  .داده بود

ره ج اين دوره ھنوز سالح کمری کافی در سازمان وجود نداشت ولی حاال ديگر سازمان از لحاظ داشتن مواد منف در

 مشھد ، حال ھر رفيقی می توانست يک ۀدر اثر کارھای تدارکاتی شاخ. کافی و نارنجک، خود کفا شده بود

به طور کلی ھمان . با دشمنان مردم بپردازدنارنجک با کارائی باال داشته و با آسودگی خاطر ھرچه بيشتری به نبرد 

 در نبردھای چريک ھای ۵٣ اين کارھای تدارکاتی با رھبری رفيق جعفری، در سال ۀ ھمۀطور که ذکر شد ثمر

  .فدائی خلق با رژيم شاه و دستگاه امنيتی و سرکوب آن به وضوح خود را آشکار ساخت

نی که داوطلب پيوستن به امله کماکان سعی می کرد مبارزاز ج. در تھران نيز رفيق جعفری ھم چنان فعال بود

 رفتن بر سر قراری بود متوجه می ۀدر يک مورد او که آماد. چريک ھای فدائی خلق بودند را به سازمان وصل کند

در آن زمان .  ھمان محلی ھستند که او می بايست سر قرار حاضر شودۀشود که مأموران ساواک مشغول محاصر

قدرت را يافته بود که می توانست از طريق راديوئی، امواج بی سيم ھای مأموران ساواک را دريافت سازمان اين 

کند و رفيق جعفری درست با شنيدن سخنان مزدوران ساواک متوجه خطر شده و از رفتن بر سر آن قرار لو رفته 

  .اجتناب می کند

 )ادامه دارد(

  

  خلق ايرانئیا ، ارگان چريکھای فدئیپيام فدا: به نقل از 
 ١٣٩۴ ]سرطان[ ، تير ماه١٩٣شماره 

 

 
 


