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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١٧ دسمبر ٠٧
 

 )کاک رحمان( زندگی رفيق شھيد فريدون شافعی ۀدر بار

 
"  خوليسان-مام زينه  " فدائی خلق به پايگاه پيشمرگان چريکھای ۀ و در جريان حمل١٣۶١ سال ]قوس[ آذر ماه٢۶در 

 ۀبر اثر اصابت ترکش خمپار) کاک رحمان( قھرمان ، چريک فدائی خلق ، رفيق فريدون شافعی ۀُدر کردستان ، پيشمرگ

ُبا شھادت اين رفيق ، خلق کرد يکی از فرزندان دلير و . نيروھای سرکوبگر جمھوری اسالمی به او ، به شھادت رسيد

 قھرمان ، رفيق رحمان ، کمونيست ۀپيشمرگ. د و چريکھای فدائی خلق يکی از ياران صديقشان را از دست دادندآگاه خو

او بر . ُخستگی ناپذيری بود که برای تحقق آزادی و سوسياليسم و حق تعيين سرنوشت برای خلق کرد سالح برگرفته بود

 سرمايه داری ۀم جمھوری اسالمی و بدون نابودی نظام ظالماناين باور بود که بدون سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليس

ُوابسته به امپرياليسم که تا برقرار است برای حفاظت از خود رژيم ھای ديکتاتوری را باز توليد می کند، خلق کرد به 

ک شرايط ُ خلق کرد، يۀ آزاد توده ھای ستمديدۀچرا که وی می دانست که شرط بروز اراد. آزادی دست نخواھد يافت

 جمھوری اسالمی و نابودی نظام سرمايه داری حاکم ۀآزاد و دمکراتيک می باشد که با سرنگونی رژيم دار و شکنج

  .امکان ظھور می يابد

 در شھر سقز در خانواده ای فقير و زحمتکش ١٣٣٩در سال ) کاک رحمان (چريک فدائی خلق رفيق فريدون شافعی 

را با   جوانب دردناک آنۀانوادگی از ھمان اوان کودکی با فقر و مسکنت آشنا و ھممتولد شده بود و به دليل شرايط خ

 حاکم که رژيم ھای ۀدرست به ھمين دليل برای او نابودی شرايط استثمارگران. پوست و گوشت خود لمس کرده بود

   . خواستھا قرار داشتۀس ھمأديکتاتوری با سرنيزه به پاسداری از آن می پرداختند در ر
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 انقالبی کشيده شدند و با شور و ۀ به مبارز ۵٧ - ۵۶ جوانانی بود که در جريان انقالب سالھای ۀيق فريدون از جملرف

 سازمان چريکھای فدائی خلق ايران ۀبا توجه به مبارزات مسلحان. شوق عليه رژيم وابسته به امپرياليسم شاه جنگيدند

ُ نيرو ھای انقالبی در سراسر ايران و از جمله در کردستان، رفيق عليه رژيم شاه و نفوذ اين سازمان در بين مردم و

  .فريدون در شھر سقز به ھواداری از اين سازمان برخاست

 ھم نسالن خود به اين اميد که بعد از سقوط رژيم شاه شاھد برقراری آزادی و دمکراسی ۀرفيق فريدون ھمچون ھم

مھوری اسالمی خيلی زود معلوم شد که رژيم جانشين رژيم شاه ھمچون باشند به انقالب پيوسته بود؛ اما با استقرار ج

ديکتاتوری شاه رژيمی سرکوبگر و ضد مردمی است که ھمان حداقل آزادی ھای شرايط پس از قيام را ھم تحمل نمی 

ُرا با ھجوم به کردستان به خون کشيد؛ و بعد ھم ارتش شاھنشاھی نوروز مردم سنندج  رژيمی که ھنوز جا نيفتاده،. کند

ُرا با نام جديدش يعنی ارتش اسالمی به جان مردم کردستان انداخت و جنگی را بر اين خلق رزمنده تحميل نمود که در 

  .ُسراسر کردستان آتش آن شعله ور گشت

و به خصوص حمله به شھر سقز در دفاع از خلق ُرفيق فريدون در مقابل لشکر کشی جمھوری اسالمی به کردستان 

اما وقتی ديد که سازمانی که وی از آن طرفداری می کند به جای . ُکرد به مقابله با اين يورش ارتجاعی برخاست

در حال مماشات با سرکوبگران اين خلق  ُسازمان دادن مقاومت خلق کرد و جنگيدن با رژيم تازه به قدرت رسيده،

او به چريکھای فدائی خلق ايران پيوست که درست به ھمين دليل .  صفوف آنھا را ترک کردً، فورارزمنده می باشد

تشکيالتی که پرچم تداوم راه  بودند؛ ی شکل دادهگھدار را ترک و تشکيالت انقالبيسازمان زير رھبری امثال فرخ ن

  .دفاع می کرد، برافراشته بودی را که رفيق فريدون نيز از آن و آرمانھای انقالبيی خلق ئچريکھای فدا

ُبعد از تصرف شھرھای کردستان و از جمله شھر سقز توسط رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی ، رفيق فريدون به  

ھمراه تعدادی از ھواداران چريکھا ، تشکلی در شھر سقز شکل داده و مبادرت به چند عمليات کوچک و بزرگ نظامی 

 بانک سپه سابق شھر سقز، اعدام انقالبی رئيس آموزش و ۀمی توان از جمله به مصادر از اين رشته عمليات ھا  .نمودند

پرورش شھر سقز که از مزدوران طرفدار خمينی بود، پرتاب نارنجک به ماشينھای گشتی سپاه در شھر سقز را نام 

ری اسالمی در اوائل تشکل مخفی اين ھواداران چريکھای فدائی خلق در شھر سقز، در جريان پيگرد ھای جمھو. برد

به ھمين دليل او مجبور شد به .  لو رفت و رفيق رحمان مورد تعقيب پاسداران سياھی و سرکوب قرار گرفت۶٠سال 

  .ُ آزاد شده کردستان برود که در آنجا به صفوف پيشمرگان چريکھای فدائی خلق پيوستۀمنطق

.  ادامه داشت١٣۶١ سال ]قوس[شھادتش در آذر ماه ۀفعاليت ھای رفيق فريدون در صفوف پيشمرگان چريکھا تا لحظ

 نظامی شرکت می کرد و ھمواره می گفت -وی ھمواره با شوری فراوان در عمليات ھای نظامی و جوله ھای سياسی 

که بھترين لحظات زندگيش زمانی است که به دست خود، دشمنان مردم يعنی مزدوران امپرياليسم را به سزای اعمالشان 

که طی آن رفيق به شھادت رسيد، از ديگر عمليات ھائی که "  خوليسان- مام زينه  " جدا از عمليات پايگاه. می رساند

نام  "مام زينه"و عمليات حمله به پايگاه "  ربط- کاله دره "وی در آن شرکت داشت می توان از عمليات تسخير پايگاه 

  .برد

  !ياد رفيق فريدون شافعی گرامی و راھش پر رھرو باد

 

  کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدائی خلق ايرانۀماھنام: ه نقل از ب

 ١٣٩۶ ]عقرب[ ، پانزدھم آبان ماه۴۶ ۀشمار

  


