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 ! میاموزیخلق ب یفدائ کیاز کارگران چر

    انیپناه یفتحعل قیرف

 
 
 

زحمتکش   یدر خانواده ا زیدر شهر تبر 1983مهر ماه سال  82در  انیپناه یفتحعل قیخلق رف یفدائ کیچر

مشغول به کار  یساختمان به عنوان کارگر  یجوان لیاز همان اوا یخانوادگ طیشرا لیبه دل. چشم به جهان گشود

 طیشرا میو شکاف عظ دگانیستمد  وتر درد و رنج محرومان  ینیکار به او امکان داد تا هر چه ع طیمح. شد

کار کارگران که قبال  و یزندگ طیاز شرا شیها یآگاه و داران را بشناسد  هیو سرما نیو کار آنها با متمول یزندگ

دکتر  یگیدر همسا زیدر تبر نکهیا لیبه دل یفتحعل قیرف . دینما تر  ینیدر مورد آنها مطالعه کرده بود را هر چه ع

 یمورد توجه و یکرد و از همان کودک یم یخالق زندگ سندهیو نو یمردم پزشک  نیا ، یساعد نیغالمحس

در مصاحبه دانشگاه  1321در سال  یدکتر ساعد . گرفته و سود برده بود ریتاث یو یآگاه قرار داشت از دانش و 

نام  حرف بزنم به  توانم یم یجوان ی بچه کیمن راجع به " :گفته است که انیپناه قیدر رابطه با رف یو هاروارد با 

روزه  کیمن جوجه  . کوچولو بود ی بچه نیما بود، ا هیهمسا نیا. معروف بود انیبرادرزاده همان ژنرال پناه ان؛یپناه

 ش،ینه سالگ،  شیهشت سالگ همان سن و سال " :دیگو یو در ادامه م". بکند یکه با آن باز دمیخر یم شیبرا

بعد ، سکو  یخانه ما، رو دیآ یچون صمد م  گفتم، یآوردم و به صمد م یاو را م. دوست داشتم یلیمن او را خ

  ". گفت یم قصه  بافت، یاو قصه م یو برا نشست یصمد شبها م

 

و    یچون صمد بهرنگ یآموزگاران یکه از آموزش ها یطیدر شرا یفتحعل قیرف یدوران کودک نیبنابرا

 انیبعداً در جر آموزگاران بزرگ خود را  یاو صحت  آموزش ها. شد یگرفت، ط یدرس م یساعد نیغالمحس

کرد، به  یخود لمس م که ظلم و ستم موجود در جامعه را با پوست و گوشت  یطیو در شرا شیکارگر یزندگ

  . تجربه نمود نهیع

 

. فرا گرفت کل جامعه را  یدیجد یخلق، فضا یفدائ یکهایچر یبا شروع مبارزه مسلحانه از سو، 1913سال  در

 قیرا رف دیجد تیموقع  نیا. قرار گرفت ونینقالبدر مقابل ا یدر هم شکسته شد و راه رهائ یبن بست مبارزات

 دیخورش یو بند از پا/ دندیدر را  بآنها که ش... : "کرد حیتشر نیبه زبان شاعرانه خود چن یاسکوئ هیمرض



راه را برما / پراند شیکفتارها را از خواب خو / گلوله هاشان کیآنها که شل/ دیتا سحر به آسمان دو/ گسستند

در  شانیگلوله ها کیخلق با شل یفدائ یکهایکه چر بود  یامیپ نیا". ماست یپا شیراه پ/ نکیا/ گشودند

 رانیا یستهایو کمون ونیاز انقالب ینسل یکه از سو یامیبودند؛ پ  ودهدر سطح جامعه منعکس نم اهکلیس

راه  با همه وجود به راه  نیا یبه درست مانیهمچون هم نسالن خود با ا زین انیپناه  قیرف. شد رفتهیو پذ دهیشن

  .وستیآن پ تگریو سازمان هدا سمیالیاز سلطه امپر رانیا یخلقها  یپرشکوه رهائ

 

خلق و  ییفدا  یکهایبه سازمان چر وستیپ" :که او دیگو یم انیپناه قیدر همان گفتگو در باره رف یساعد دکتر

بود که  یآدم کیشد و  کشته  یابانیمبارزات خ یتو یسالگ یا ردهخ   و ستیخالصه در ب. شد یاز خانه فرار

آمدم مدتها  رونیمن از زندان ب نکهیا بعد از  یحت. روشن بود یلیدهانش بود، خ یتو انوریکپسول س شهیهم

کوتاه  یها یوگرافیب ای شد ینوشته م دیکه با ییها ونیامبزواس که راجع به  ییزهایمقدار از آن چ کیو  آمد یم

 وستنیدر زمان پ قیرف فیاز وظا یکی بیترت نیبه ا". دادم یو به او م نوشتم یم مطب  یمن تو ن،یراجع به مبارز

به  انیپناه قیرف قیاز طر نیهمچن فیو انسان شر یدکتر مردم نیا. بود یساعد دکتر به سازمان ارتباط با 

  .رساند یکمک م یلحاظ مال سازمان به 

 

آمده  انیپناه  قیدر رابطه با رف، به عنوان اسناد ساواک منتشر کرده است  یاسالم یکه جمهور یمدارک در

را  قیهم دشمن رف قیطر  نیکرده است و از هم یم یارتباط گرفته که با ساواک همکار یاست که او با کس

و مراقبت  بیاست و تعق یا دهیزفرد ور  هیمشارال" :گزارش آمده است که نیدر ا. دهد یخود قرار م ورشیمورد 

به  اتیو عمل نیبوده و امکان دارد به منبع ظن جهینت بدون  یعناصر مرتبط با و ریسا یبه منظور شناسائ یاز و

و  ردیگ یبا فرد مورد نظر تماس م انیپناه قیرف یشود که وقت  یاساس معلوم م نیبر ا". مطلوب نرسد جهینت

فرح آباد   ابانیخ یفرع یاز کوچه ها یکیدر  ، 51جمعه سوم بهمن ماه  صبح روز  2شود که ساعت  یقرار م

مطابق مندرجات کتاب چپ  جهیدر نت. دهد یکند، نامبرده محل قرار را به ساواک اطالع م تهران با او مالقات  ژاله

 یارین حال هشیبا ا. شوند یم" اعزاماز مأموران ساواک به محل  پیدو اک"اسناد ساواک  تیروا به  رانیدر ا

متوجه  فورا  انیپناه قیشود که رف یباعث م یکردن و ریزنده دستگ یبرغم همه تدارکات دشمن برا قیرف 

مامور  کی یریدرگ  نیا انیکند که در جر یاو به ماموران ساواک مسلحانه حمله م. مشکوک بودن محل شود

 یفتحعل قیخلق، رف یفدائ  کینبرد چر نیآخر نیمتاسفانه ا. شود یمجروح م یگریساواک کشته و مامور د

لم ظاز  دگانیکارگران و ستمد یرهائ یبرا که  وستیپ یسازمان یشهدا لیبه خ زیآن خود ن یبود که ط انیپناه

 یباور بود که آرمانها نیخلق بر ا یفدائ یکهایسازمان چر . شکل گرفته بود یدار هیو ستم نظم جابرانه سرما

آنها و  تیکارگران و جلب حما انیسترش  در ماست که امکان گ یانقالب ق اعمال قهر یاش تنها از طر یستیکمون

 ریرا از ز هنمانیما م"که با شعار  یکند؛ سازمان یم دایشان را پ یطبقات ییرها  یکشاندن آنها به مبارزه برا

و  یرهائ یطبقه کارگر در مبارزه برا یاعمال رهبر طیتا شرا دیجنگ یم" کرد میآزاد خواه  سمیالیسلطه امپر

  .از ظلم و ستم و استثمار را فراهم سازد یعار یجامعه ا ساختن 

 

 !گرامی و راهش پر رهرو باد  انیپناه یفتحعل رفیقیاد 


