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 Martyrs  جانبازان

 
  اشرف دھقانی

  ٢٠١۵ اکتوبر ١٩
  

  بخش پنجم و پايانی

 !جعفری ياد باد ) علی اکبر(ياد رفيق کبير فريدون 
 

  ...!آفريد" درخت اقاقيا"ُد،  جنگلی پر از گوزن ھای به خاطرۀ گوزنی که زادۀ جنگل حماسه بود و با خون زالل خو

  )به مناسبت چھلمين سالگرد جان باختن رفيق کبير، فريدون جعفری(

 

اجازه دھيد در آخر اين نوشته باز ھم از خصوصيات انقالبی رفيق جعفری سخن بگوئيم که البته به قول معروف قلم ، 

 مورد اشاره قرار ۶ ۀ او مندرج در نبرد خلق شمارۀ در زندگی نامبرخی از اين خصوصيات. قاصر از بيان آن ھاست

رفيق جعفری عشقی عميق نسبت به توده ھای تحت ستم ميھن مان : "ًمثال در آن جا نوشته شده است که. گرفته است

 و نفرت  به ياد دارند که ھنگامی که دردھا و رنج ھای بيکران توده ھا را می ديد چگونه منقبض می شدءرفقا. داشت

مسلم است که منبع ". را فرا می گرفت وجودش  آن سراپایۀعميقی از ريشه ھای اين نابسامانی ھا و عوامل ايجاد کنند

انرژی بيکران نھفته در رفيق جعفری برای انجام کارھای انقالبی عشق عميق وی به کارگران و زحمتکشان بود و او 

خشم و کينه نسبت به دشمنان خلق با پاکباختگی تمام با اين دشمنان می درست به خاطر سعادت آن ھا با قلبی مملو از 

وجود رفيق : "خود رفيق جعفری در زندگی نامه ای که برای رفيق پوران يدالھی نوشته مطرح کرده است. جنگيد

ع خلق برای او ايمانش به مبارزه چون کوه پا برجا بود و مناف. پوران، آميخته ای از عشق به خلق و نفرت به دشمن بود

به راستی که اين ) ١."(او رفيقی به تمام معنی پاکباخته و متعھد و وفادار بود. بيش از ھر چيز ديگری اھميت داشت

ش را با شور و شوق  اوليت پذير بود و وظايف انقالبیؤسخنان در مورد خود رفيق جعفری ھم که يک انقالبی مس

 متن زير می توان جوھر انديشه ای که رفيق جعفری را از عشقی بزرگ در. ًفراوان انجام می داد کامال صادق بود

اين ھيچ مھم نيست که ما خود از دست آوردھای : " سراغ گرفت،ش برخوردار کرده بود انسبت به وظايف انقالبی

جان  ماست ھمين است که ۀآن چه شايست.  ما نيستۀانقالب برخوردار نمی شويم، اين تنگ نظری و خودخواھی شايست

شادی ما در اين است . بر کف و پاکباخته، در راه تحقق آرمان خويش تا آن جا که توان داريم تالش کنيم و از پای ننشينيم

 رزمندگان شھيد سازمان ۀيادنام "ۀبرگرفته از مقدم(که می انديشيم نسل ھای آينده از اين دست آوردھا بھره خواھند برد 

  .")١٣۵١چريکھای فدائی خلق در سال 
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وجود . صميميت و تواضع در وجود رفيق جعفری در ھمان آشنائی ھای اول توجه ھر رفيقی را به خود جلب می کرد

 او نمايان می ساخت که اطمينان خاطری را نسبت به وی ۀاين خصلت ھای درونی حتی حجب خاصی را ھم در چھر

ن ھا شادی غير قابل وصفی وجودش را فرا می ًرفيق جعفری حقيقتا رفقايش را دوست داشت و با ديدن آ. سبب می شد

گرفت، شايد به اين خاطر بود که او قادر بود در محيط، فضای بسيار شاد، پر از شور و شوق و جنب و جوش به وجود 

 با حضور او انرژی باز ھم بيشتری يافته و ءانگار رفقا.  بودءورود او به ھر پايگاھی موجب وجد و شادی رفقا. آورد

به واقع، رفيق جعفری که خود منبعی از شور انقالبی بود می . ود را با شور و عشقی دو چندان انجام می دادندوظايف خ

 رفيق حميد اشرف اين ۀاين واقعيت در نوشت. توانست در رفقايش نيز شور رزمندگی ھر چه بيشتری به وجود آورد

اطر می آورند که حتی يک برخورد عادی با او چه انرژی به خ اند تمام رفقائی که با او کار کرده: "طور بيان شده است

از انرژی و خالقيت انقالبی بود بلکه قادر بود اين امتيازات خود را  بيکرانی او نه تنھا منبع. به آن ھا می داد نيروئی و

ھمان ".  مون شود را به فعاليت ھا و تالش ھای پيگير رھنءبه رفقای ديگر نيز انتقال دھد و شور و شوق بی پايان رفقا

طور که رفيق جعفری رفقايش را بسيار دوست می داشت تمام رفقائی ھم که با وی کار کرده بودند نسبت به وی عشق و 

اين را من خود از نزديک شاھد بودم، از رفيق شيرين معاضد گرفته تا رفيق مرضيه . عالقه و احترام شديدی داشتند

تا رفيق ) محمد علی خسروی اردبيلی(ق ابراھيم پور رضا خليق تا رفيق داداشی احمدی اسکوئی، تا رفيق مؤمنی تا رفي

او را به خاطر ده ھا خصال کمونيستی اش بسيار دوست ... و ) فاطمه سعيدی شايگان(صبا بيژن زاده و رفيق مادر 

ال در ارزيابی بی شک، عالوه بر خصلت ھائی چون صميمی و بی تکلف بودن، دقت، حواس جمعی، قدرت با.  داشتند

درست مسايل عملی جنبش، اجرای دقيق قرارھا، شجاعت و بی باکی و خصلت ھای مثبت و انقالبی ديگر از اين نوع 

او رفيق پر کاری بود که در کنار .  جلب احترام عميق از طرف رفقای مختلف نسبت به رفيق جعفری بودۀنيز زمين

ًمثال گاه قرار می . ترين آن ھا گرفته تا کارھای ديگر شرکت می کردوليت خود در ھمه کارھا از ساده ؤرفقای تحت مس

شد انجام کاری در شب صورت گيرد در اين حالت وی نيز حتی اگر شب قبلش نيز خواب کافی نکرده بود، آن شب نمی 

  .خوابيد و تا صبح در انجام کار مربوطه به رفقای ديگر کمک می کرد

 توده ۀسازمان که آن را وسيله ای گوھرين در خدمت کارگران و زحمتکشان و ھمعشق رفيق جعفری به رشد و اعتالی 

 ايران می ديد از يک سو و خصلت از خود گذشتگی عجين شده با وجود فدائی او باعث می شد که وی با ۀھای رنجديد

 سالمتی خود مايه از) و به نادرست(وسعت گيری وظايفش با شدت ھرچه بيشتری کار کند، در حالی که او بيش از حد 

 بود و من در پايگاھی که ۵٣تابستان سال . نقل خاطره ای اين موضوع را می تواند بيشتر ملموس سازد. می گذاشت

رفيق ديگری و ھم چنين .  حميد اشرف و نسترن آل آقا ھم بودند ، حضور داشتم که رفيق جعفری ھم به آن جا آمدءرفقا

 ھم در آن پايگاه بودند که به اصطالح آن سال ھا ما به ھمديگر چشم بسته ارژنگ و ناصر، دو کودک مادر شايگان

موقع تقسيم نگھبانی رفيق جعفری را که می دانستيم بسيار خسته است نگھبان . بوديم يعنی قرار نبود ھمديگر را ببينيم

بانی را که کمی طوالنی می شد اما وقتی خواستيم بقيه ساعات نگھ. اول گذاشتيم که بقيه ساعات شب را به راحتی بخوابد

بين خود تقسيم کنيم او اصرار کرد که نگھبانی آخر را ھم او بگيرد تا مدت نگھبانی بيشتر نشده و به رفقای ديگر فشار 

  . اصرار او از مقاومت رفقای ديگر فراتر رفت و او آن شب دو بار نگھبانی داد. نيايد

قر وی ؤند و وارستگی اش و با صالبتی که در رفتار و کردارھای متين و ماندام ورزيده و موزون رفيق جعفری با قد بل

ش باعث آن بود که ھر رفيقی در ديدار اول، واقعيت تصويری که از رفيق حميد ان بود ھمراه با تواضع و صميميتنماي

عفری ببيند، اين اشرف در تخيل خود مجسم کرده و انتظاری که از او در ذھن خود پرورده بود را در شخصيت رفيق ج

  .واقعيتی است که من آن را تا کنون از زبان چند رفيق و از جمله رفيق مادر شايگان شنيده ام
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ش  ا او در دوران فعاليت انقالبیۀًمسلما زندگی کودکی و علنی رفيق جعفری زمينه ساز برخی از خصوصيات برجست

رفيق علی اکبر جعفری در سال " ذکر شده ۶ ۀ خلق شماربه گونه ای که در نبرد. به مثابه يک کمونيست فدائی بودند

کودک . ش در محالت قديمی جنوب تھران سپری شد ادوران کودکی.  متوسط به دنيا آمدۀ در خانواده ای از طبق١٣٢٧

آن طور که خود رفيق نقل ."  خانواده بر عھده او قرار گرفتۀوليت ادارؤُخردسالی بود که پدرش را از دست داد و مس

 که -  محل يک روز مغازه ھای خود را برای ادای احترام به پدر او بسته بودند ۀی کرد ھنگام مرگ پدرش، کسبم

علی اکبر با "پس از مرگ پدر، به گونه ای که در نبرد خلق ذکر شده . بيانگر محبوبيت پدرش در محل زندگی اش بود

 خانواده اش بر آيد، کاری که از فردی در سن ۀ ادار حل مسائل مربوط بهۀوالنه توانست از عھدؤبرخوردی جدی و مس

 شان از ۀ آن ھا امکانات مالی در اختيار نداشت و در خانۀخانواد: " مطلب آمده استۀدر ادام." و سال او بعيد می نمود

ون او خودش مجبور بود روزانه ده ھا بار برای آوردن آب از شيرھای عمومی از خانه بير. آب لوله کشی خبری نبود

  بيماریۀبه طوری که مدت ھا مجبور به معالج. تداوم اين کار در ھمان ايام نوجوانی او را به رماتيسم مبتال کرد. برود

رغم دشواری ھای زياد زندگی خصوصی،  پس از گرفتن ديپلم علی. در اين شرايط او درسش را ھم می خواند. ش شدا

ش خيلی زود عھده دار امور  ادانشگاه تھران به خاطر قابليت و کارآئیدر .  اقتصاد دانشگاه تھران پذيرفته شدۀدر رشت

به ھمين لحاظ به ھمراه رفقای .  سياسی کردۀولی پس از مدتی دريافت که بايد با رژيم مبارز. صنفی در دانشکده شد

رفيق جعفری ."  دانشجوئی ايجاد کرده و شروع به مطالعه در متون مارکسيستی کردندۀنزديک و ھم عقيده اش يک ھست

 دانشجوئی در حالی که کتاب ھا و مقاالت با ارزشی که در آن زمان منتشر می شدند را می خواند ۀدر ارتباط با اين ھست

 ۀسعی می کرد به ھر طريقی به کتاب ھای ممنوعه نيز دسترسی پيدا کند و در پی اين تالش ھا بود که امکان مطالع

  .متون مارکسيستی را يافت

نی که انقالبيون مسلح آينده را تشکيل دادند ا مسلحانه يکی از گرايشات رايج در ميان مبارزۀ قبل از آغاز مبارزۀ در دور

کوشش برای ايجاد ارتباط با توده ھای تحت ستم، مبارزه با اخالقيات خرده بورژوائی و پرورش خصلت ھای مردمی 

او مدتی تحت پوشش انجام کار تحقيقاتی و آمار گيری . راندرفيق جعفری نيز چنين پروسه ای را از سر گذ. در خود بود

در رابطه با دانشگاه امکان يافت به مناطقی در ايران سفر کرده با توده ھا ارتباط گرفته و ھر چه بيشتر از نزديک در 

ًا نيز در جريان  بسيار مثبتی بود که بعدۀانجام چنين کاری تجرب. جريان زندگی زحمتکشان و مردمان ستمديده قرار گيرد

 فقر و تنگدستی توده ھا و مشکالت اقتصادی و اجتماعی آن ھا ۀمشاھد. اش به کار وی آمدزندگی و فعاليت ھای انقالبی

 شعله ھای نفرت از رژيم وابسته به ،از يک طرف و آگاھی نسبت به داليل بنيادی و واقعی اين امر از طرف ديگر

از اين . ی را در وجود او سبب می شدند قويۀ مبارزه جويانۀوخته نگاه داشته و روحيامپرياليسم شاه را در دل او بر افر

رو بود که رفيق جعفری تا زمانی که در دانشگاه تحصيل می کرد شرکت در اعتراضات و اعتصابات دانشجوئی را 

در . ه شرکت می کرد اعتراضات و اعتصابات دانشجوئی فعاالنۀر وضع موجود تلقی کرده و در ھمييقدمی در جھت تغ

 که در تھران يک حرکت مبارزاتی پرشور در رابطه با گران شدن بليط اتوبوس ھا پا گرفت ١٣۴٨ سال ]حوت[اسفند

در اين مقطع برخی . رفيق جعفری نيز ھمراه با دوستان دانشجويش يکی از شرکت کنندگان فعال در اين مبارزات بود

 و چه در ارتباط با مسايل دانشجوئی بازداشت و يا زندانی شدند که اين خود از دوستان رفيق ، چه در طی اين مبارزات

شرايطی برای رفيق جعفری فراھم کرد که بتواند نه فقط در جريان مسايل زندان قرار گيرد بلکه با نظراتی ھم که در 

زديک خود به بحث و تبادل در جامعه مطرح بود بيشتر آشنا شده و در اين مورد با دوستان ن" چه بايد کرد"رابطه با 

جوگر وی تعمق ھر چه بيشتر رفيق را روی چه بايد کرد جامعه  و  جستۀاين آشنائی با توجه به روحي. نظر بپردازد

 به دفاع از اين ۴٩ی که به دست آورده بود با آغاز جنبش مسلحانه در سال به ھمين دليل او با آگاھي. رديدايران سبب گ
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 مسايل صنفی دست به اعتراض ۀقطع رفيق جعفری ھمراه با ديگر دانشجويان مبارز به بھاندر اين م. جنبش برخاست

. می زدند و در جريان چنين اعتراضاتی آشکارا به دفاع از جنبش مسلحانه بر خاسته و به نفع اين جنبش شعار می دادند

 می شدند و يا پس از بازداشت به در جريان اين مبارزات دانشجوئی بود که برخی از دانشجويان دستگير و محاکمه

ولين دانشگاه خارج ؤحتی برخی از دانشجويان فعال که توانسته بودند خود را از تيررس مس. سربازی فرستاده می شدند

 جزء ۴٩رفيق جعفری در سال . سازند ، باز مورد برخورد ساواک قرار گرفته و عقوبت ھائی بر آن ھا تحميل می شد

در سال . ن مبارز بود که به عنوان يک دانشجوی چپ مخالف رژيم برای ساواک شناخته شدآن دسته از دانشجويا

نی ھم ا ھنگامی که رفيق جعفری از طريق رفيق چنگيز قبادی به چريکھای فدائی خلق وصل شد ، يکی از مبارز١٣۵٠

فيق عبدالحسين براتی بود اين ر.  دانشجوئی مشترک شان قرار داشت ھمراه او به چريک ھا پيوستۀکه با وی در ھست

  .   به شھادت رسيد۵٠ی نمی گذشت که در ھمان سال ئکه ھنوز مدت کوتاھی از زندگی اش به عنوان يک انقالبی حرفه 

 به ١٣۵۴ سال ]ثور[ يک چريک فدائی خلق، يک کمونيست بزرگ و سازمانده، در دوم ارديبھشتۀرفيق جعفری به مثاب

اين در شرايطی بود که او با تالش ھای خستگی ناپذيرش، با درايت و . د رسيدپايان زندگی سراسر مبارزاتی خو

راستی يکارھای درخشانش با دشمن سھمی بکاردانی اش، در پرتو شجاعت و بی باکی ھايش و به طور کلی در جريان پ

شت، در رشد و بزرگ در حفظ تشکل چريکھای فدائی خلق و در تداوم عملکردھای انقالبی و فرھنگ کمونيستی آن دا

 يک سازمان متعلق به کارگران و زحمتکشان شناخته شده و اعتبار ۀاعتالی سازمانی که به ھنگام شھادت او به مثاب

شد که خون رگانش را در کالبد تشکلی او در شرايطی شھيد . گان ايران يافته بود وسيعی از ستمديدۀعظيمی در ميان تود

  .شناخته می شد، جاری ساخته بود" سازمان پر افتخار چريکھای فدائی خلق"که در نزد مردم با عنوان 

ديگر مھم ". تا خلق با دو چشم خويش ببينند که خورشيدشان کجاست"نثار کرد " خون رگان خود را قطره قطره"آری او 

 اپورتونيسم بر سازمان چريکھای فدائی خلق، ۀ مبارزه بودند به دليل سيطرۀا در صحننيست که در شرايطی که توده ھ

او . در حاشيه قرار گرفت و ناشناخته ماند) کارگران و زحمتکشان و ديگر توده ھا(نام او و خدماتش به مردم ايران 

 ۀزھای تاريخی بعد از قيام بھمن ترانآوازه خوانی بود که ترانه اش را در دل شبی تاريک و سياه سروده بود و در آن رو

آری، خلق مبارز و "!  ِفدائی، فدائی تو افتخار مائی: "او و يارانش بود که بر لب ھای بيشماران جاری و تکرار می شد

  . ش تجليل می کردند اقھرمان ايران اين گونه از عظمت او و رفقای فدائی

  آوازه خوان گذشت و ليکن ترانه اش

   کوھپايه ھاۀامنگل می کند به د

  خورشيدھای شب زده بيدار می شوند

  ) ٢. (يک روز از کمينگه تاريک سايه ھا

 مبارزات فداکارانه و تالش ھای بی دريغ رفيق جعفری بيداری خلقی بود که ساليان دراز چنان مرعوب قدرت ۀنتيج

 گرفته بود که مأيوس و سرخورده باور پوشالی رژيم شاه گشته و نا اميدی از مبارزه چنان تار و پود وجودشان را فرا

 ۀاما جانفشانی ھای او و جان ھای شيفت. کرده بودند که نمی شود مبارزه کرد و گويا جز تمکين و تحمل راھی نيست

 مسلحانه که بر اساس يک تئوری انقالبی صورت می گرفت، ھمين خلق ۀديگر چون او در آن سال ھای درخشان مبارز

 انقالبی در ميان آن ھا به وجود آورد و چنان تأثيرات انقالبی به جا گذاشت که ۀکشاند و چنان روحيرا به ميدان مبارزه 

يکی از مؤثرترين عواملی که . دشمنان ھنوز ھم برای از بين بردن آن تأثيرات به انواع حيله ھا و ترفند ھا دست می زنند

اھی ھای بعد از اين شکست، اين خلق را به آينده  ناکامی ھا و سيۀ و ھم١٣۵٧رغم شکست قيام بھمن  امروز علی

 ۀ پنجاه و خاطرۀ شکوھمند کمونيست ھای فدائی و ديگر انقالبيون مسلح انقالبی در دھۀاميدوار نگاه داشته خاطر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

بيھوده نيست که .   می باشد۵۶-۵٧فداکاری ھای خلق قھرمان ايران در جريان مبارزات انقالبی خود در طی سال ھای 

 باور به سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و  انتظار برای اين امر ۀ يأس و نا اميدی گذشته بلکه روحيۀنه روحيامروز 

  .  ماستۀگان جامع غالب در ميان  ستمديدۀو اميد به انقالبی ظفرنمون روحي

حادثه ای ناشی از : " او رفيق حميد اشرف نوشته استۀدر رابطه با چگونگی شھادت رفيق جعفری، در پايان زندگی نام

رفيق جعفری در حالی که برای انجام مأموريتی عازم مشھد بود . کار مداوم و پيگيرش شھادتش را به دنبال آورده است

بر اثر خستگی ناشی از کار مداومش لحظه ای در پشت فرمان اتومبيل به خواب رفت و ھمين باعث بروز تصادفی 

 به ۶ ۀ به ياد اين رفيق کبير عکسی ھم از وی در پشت جلد نبرد خلق شمار."شديد شد که به شھادت رفيق منجر گرديد

 بشاش و سرشار از زندگی و پر انرژی او را می شناختند ۀاين عکس شايد فقط برای رفقائی که چھر. چاپ رسيده است

يک فدائی خلق مصمم اما حتی در اين حالت نيز او با قامت ايستاده اش يک چر.  شدت خستگی اين رفيق باشدۀنشان دھند

ی که با قلبی فشرده از درد کارگران و زحمتکشان ھر جلوه گر می سازد، کمونيست فدائيو قاطع در مقابل دشمن را 

اين عکس، رفيق را با مسلسل و جلد آن که .  ن و استثمارگران آن ھاست رزم و پيکاری ظفرنمون با قاتالۀلحظه آماد

از آن جا که اين جلد مسلسل را من با خوش شانسی در دو نوبت برای او . دھد ن می نشا،بندھايش به گردن او بسته شده

 مرگ امکان نيافت که از ۀھر بار با ديدن اين عکس و جلد آن به خود گفته ام که رفيق جعفری در لحظ) ٣(دوخته بودم 

چه با اين مسلسل و چه با سالح  او ۀآن مسلسل به قلب دشمن شليک کند ولی چه باک که رزم ھای دالورانه و بی باکان

ھای ديگر عليه يکی از خونخوارترين رژيم ھای وابسته به امپرياليسم در ايران چنان نقشی گوھرين در جنبش انقالبی 

، ُحماسه بود در طول زندگی پر بارش جنگل ۀاو که خود زاد. خلق به جای گذاشته است که ھرگز از ياد ھا نخواھد رفت

. زی پروراند که نشان شان با نام پر افتخار چريک فدائی در اوراق زرين تاريخ محفوظ استگوزن ھای حماسه سا

جعفری در ميان ستمديدگان ھميشه زنده و جاويد خواھد ) فريدون(آری، نام اين کمونيست فدائی، رفيق کبير علی اکبر 

  . ماند

خالقيت، ابتکار و سرعت عمل رفيق جعفری ی از  شايسته تر می بينم که اين ياد نامه را با ذکر خاطره ای که نمودار

  .می باشد به پايان ببرم

ًرفيق جعفری معموال برای اين که بتواند رفقای تازه پيوسته به سازمان را تعليم .  مربوط است١٣۵٣اين خاطره به سال 

به کوره پزخانه ھای متروکی  را ءنظامی داده و چگونگی تيراندازی با اسلحه ھای مختلف را به آن ھا ياد دھد، آن رفقا

يک يا دو رفيق ديگر در اطراف کشيک می دادند تا اگر کسی به آن محل نزديک شود، زود . در کنار روستاھا می برد

 جعفری و  ابراھيم ء من خودم با رفقا١٣۵٢يک بار در سال ( از اقدام به تيراندازی خودداری کنند ءخبر دار شده و رفقا

 او  برای ۵٣در سال ). ی در خارج از شھر مشھد رفته و در آن جا به تمرين تيراندازی پرداختيمپور رضا خليق به محل

در آن جا . ن شده در کنار روستائی می روندييآموزش نظامی چند تن از اعضای جديد طبق معمول به محل متروک تع

ن ھا قصد عبور از کنار ده را داشتند ناگھان پس از اتمام کار ھنگامی که آ. رفقای جديد به تمرين تيراندازی می پردازند

 ء مشکوک شده بودند و ھر طور بود می خواستند رفقاءاين روستائيان به رفقا.  روستائيان قرار می گيرندۀمورد محاصر

نه می شد روی اين مردم اسلحه کشيد و با آن ھا درگير شد و .  بسيار حساسی به وجود آمده بودۀصحن. را دستگير نمايند

در اين زمان رفيق جعفری دست به ابتکاری زده و ناگھان تيری در .  اقدام خاصی را به آن ھا دادۀنه می بايست اجاز

آن . وجود می آورده ھوا شليک می کند و با فريادی پر ھيبت که روستائيان را سر جای خود ميخکوب می کند، سکوتی ب

ما چريک ھای فدائی خلق ھستيم که . ما خالف کار نيستيم: گويدگاه رفيق شروع به صحبت می کند و به روستائيان می 

رفيق . دست گرفته و مبارزه می کنيمه  مان اسلحه بۀعليه ظلم و ستم شاه و برای رفاه و آزادی زحمتکشان و خلق ستمديد
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يح می دھد؛ در آن لحظات حساس با زبانی ساده و قابل فھم برای روستائيان اھداف انقالبی چريکھای فدائی را توض

 کوچکی را که آرم سرخ سازمان روی آن قرار داشت از کيف کمری خود در می آورد و متن آن را که ۀسپس اعالمي

با شنيدن سخنان رفيق ) ۴.( اھداف چريک ھای فدائی خلق از مبارزه را بيان می کرد برای روستائيان می خواندًعمدتا

 اعتماد می کنند و يکباره آن جو مشکوک و خشن به ءروستائيان به رفقا. ..جعفری، ديدن اعالميه با آرم سرخ سازمان و 

روستائيان حاال ديگر رفيق جعفری و رفقای ھمراھش را به عنوان پيشاھنگان . جوی صميمی و ھيجانی تبديل می شود

ال می کنند و ھر  استقبءدر نتيجه موضع سابق خود را رھا کرده و با صميميت و با شعف خاصی از رفقا. خود می ديدند

اما رفيق جعفری که يکی از .  آن ھا بروندۀ می خواھند که برای صرف غذا به خانءيک از آنان به اصرار از رفقا

 با گرمی از ءرفقا. اصول چريکی يعنی تحرک مطلق را ھمواره در ذھن خود داشت، اين دعوت را قبول نمی کند

  . بر می گردندروستائيان خداحافظی کرده و به پايگاه ھای خود

 در جنگل ھای سياھکل به وجود آمد مقايسه کنيم می بينيم که اگر در آن جا ۴٩اگر اين واقعه را با آن چه در بھمن سال 

مأموران رژيم روستائيان را فريب داده و انقالبيون جنگل را برای آن ھا اشرار مسلح جا زده بودند و آن گاه در حالی که 

 جنگل شدند، حال می شد ديد که ۀشتند با کمک آن ھا موفق به دستگيری برخی از رفقای دستخود لباس شخصی به تن دا

 بی امان نيروھای انقالبی با رژيم شاه، شرايط نوينی در جامعه به وجود آمده ۀ مسلحانۀپس از گذشت چند سال از مبارز

رفيق جعفری در رشد آگاھی در ميان توده ن مسلح و تک تک چريکھای فدائی و از جمله اثير فعاليت ھای مبارزأت. است

  .  ھا را در اين جا ھم به عنوان يکی از دست آوردھای مھم جنبش مسلحانه می شد ديد

  پايان

  

  :پاورقی ھا

از طرف چريکھای "  رزمندگان شھيد سازمان چريکھای فدائی خلقۀيادنام" جزوه ای تحت عنوان ١٣۵١ در سال -١

 در مورد ءدر اين جزوه ھر يک از رفقا.  بود١٣۵١ ده رفيق شھيد سال ۀزندگی نامفدائی خلق منتشر شد که حاوی 

رفيق پوران يدالھی و .  نوشته بودند،رفقای شھيدی که خود آن ھا را از نزديک می شناختند و يا با آن ھا کار کرده بودند

ربوط به اين دو رفيق را در آن وليت رفيق جعفری در مشھد فعاليت می کردند و مطالب مؤرفيق بھروز عبدی تحت مس

  .جزوه رفيق جعفری نوشته است

می باشد که رفيق جعفری ) ١٣۴۵ ]ميزان[مھر ماه( سياوش کسرائی ۀسرود" ويتنامی ديگر" اين قطعه ای از شعر -٢

اين جا داشت ياد او در  متن کامل اين شعر را برای گرامي.آن را از حفظ بود و در موقعيت ھای مختلف آن را می خواند

  :می آورم

  با آن ھمه سالح

  با آن ھمه ستوه

  با آن ھمه گلوله که بر پيکر تو ريخت

  !ارنستو

  !اين بار ھم دروغ در آمد ھالک تو

   

  آنان که تند تند ترا خاک می کنند

  آنان که زھرخند به لب ، دست خويش را
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  با گوشه ھای پرچم تو پاک می کنند

  ديگر تمام شد،: که 

  ،دنيا به کام شد

  تاريک طالعان تبه کار بی دلند

  .خامان غافلند

   

  تو زنده ای ھنوز که بيداد زنده است

  تو زنده ای ھنوز که باروت زنده است

  تو در درون ھلھله ھای دالوران

   دختران کوهۀتو در ميان زمزم

  !در شعر در شراب و شبيخون تو زنده ای

   

  آوازه خوان گذشت و ليکن ترانه اش

   کوھپايه ھاۀامنگل می کند به د

  خورشيدھای شب زده بيدار می شوند

  .يک روز از کمينگه تاريک سايه ھا

   

  مردی و يک تفنگ

  مردی و کوله باری از نان و از غرور

  آزاده ای گشاده جبين، قامت استوار

  يک روز بر وزارت کوبا نشسته تند

  روز دگر به خون

  .در سنگر بوليوی، دور از ديار و يار

   

  ! قله، آه ای عقاب اوجآه ای پلنگ

   تو بودۀگر آفرين خلقی شايست

  . تو بودۀمرگی بدين بلندی بايست

   

  !آه ای بزرگ اميد

  اينک که مرگ می بردت بر سمند خويش

  اين گونه کامياب

  اين گونه پر شتاب

   

  گر آرزوی دير رست را سراغ نيست
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  در قلب ما بجوی

  آتش

  آھن

  ويرانگی و خشم

  .نام ديگری استدر قلب ما ببين که ويت

 در پايگاھی در تھران با ديدن جلد مسلسل رفيق جعفری که چندان محکم به نظر نمی رسيد اقدام ١٣۵٣ در بھار سال -٣

اين واقعه به  (]ثور[ ارديبھشت۶ تراژيک ۀاما اين کار را تمام نکرده بودم که حادث. به دوختن جلد جديدی برای او نمودم

پس از وصل مجدد .  من با سازمان قطع شدۀپيش آمد و رابط) توضيح داده شده" ماندگاربذرھای "طور مفصل در کتاب 

اين امر به من امکان داد که دوباره . ارتباطم ، متوجه شدم که جلد نيمه تمام ، ھمراه با برخی وسايل ديگر حفظ شده است

اين ھمان جلد . ی شدجلد مسلسل نوصاحب با شوقی بيشتر از قبل شروع به دوختن آن کنم و به اين ترتيب رفيق جعفری 

  . ديده می شود، چاپ شده۶ ۀ نبرد خلق شمارۀمسلسلی است که در عکسی که در پشت جلد نشري

 در کيفی در کنار اسلحه و ديگر تجھيزات نظامی خود ھميشه به ھمراه داشتند ء رفقاۀتعدادی از اين اعالميه ھا را ھم -۴

اآگاھی توده ھا برای دستگيری چريک ھا سوءاستفاده می کند، مورد استفاده قرار تا در شرايط خاصی که رژيم از ن

 جنگ و ۀًدر ھمين جا بايد متذکر شوم که اتفاقا دليل نوشته شدن چنين اعالميه ھائی و حمل آن ھا با خود به تجرب. دھند

ر می گردد که يکی از آن ھا رفيق ًگريز نسبتا طوالنی دو رفيق با نيروھای مسلح رژيم شاه در خيابان ھای تھران ب

در جريان اين جنگ و گريز متھورانه، دشمن برای فريب مردم و کمک گرفتن از آن ھا برای دستگيری . جعفری بود

و مردم بی خبر نيز با اين فکر که آن ! بگيريدشون ،!دزد! رفيق جعفری و رفيق ھمراھش خطاب به مردم می گفتند دزد

دخالت مردم در جريان جنگ و گريز .  ھمراھی می کردندپوليس را دنبال کرده و نا آگاھانه با ءقاًھا واقعا دزد ھستند رف

 پر ماجرا و گريز موفقيت ۀيدگی اوضاع افزوده بود بعد از اتمام اين واقعچً با نيروھای مسلح رژيم که مسلما بر پيءرفقا

با اين . قابله با چنين وقايعی دست به ابتکاری زد از دست دشمن اين ضرورت را مطرح کرد که بايد در مءآميز رفقا

 الزم تشخيص دادند تا در ،که توضيح گر اھداف چريکھای فدائی خلق گرددرا  ی نوشتن اعالميه ای کوتاھءتجربه رفقا

شرايط مقتضی برای خنثی کردن حيله ھای دشمن در ميان مردم پخش شده و آن ھا را نسبت به واقعيت امور مطلع 

  رفيق جعفری از جريان جنگ و گريز مورد بحث به عنوان تجربه ای خونين که دشمن تحميل کرد ، ياد می .گرداند

زد و خورد "تحت عنوان " پاره ای از تجربيات جنگ چريکی شھری در ايران"اين واقعه به طور مفصل در کتاب . کرد

  .  تشريح شده است"  مزدور دشمن در محل تقاطع خيابان ھای اميری و بابائيانپوليسبا 

  
  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۴ ]سنبله[ ، شھريور ماه١٩۵شماره 

  

  

  

 

 

 


