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 ی سامانیدون محمدید فريق شهي رفیدر باره زندگ
 

 
  
  
ر و زحمتکش يک خانواده فقی در ١٣۴١در سال ) کاک فرهاد (ی سامانیدون محمدیق فري خلق رفیک فدائیچر

 پر از فقر و ی زندگیاز همان دوران کودک. ا آمدي بدنیاريدر استان چهار محال و بخت در شهر سامان یروستائ

ط ی از شرایا جلوه. ستی زید و با آن می دی بود که او میزي روزانه تنها چیمحنت به همراه کار طاقت فرسا

 آن وسائل امرار ک طرفی که در ید؛ خانه محقریها د  توان در قامت خانه محقر آنی خانواده را میسخت زندگ

جا به سر  شب و روز را در آن، ست خانواده چند نفره او ی بایگر می دیمعاش خانواده جا داده شده بود و در سو

  .  انسانیه بود تا محل زندگيک مخروبه شبیشتر به ي که به قول دوستانش بیاورند، خانه ايب

  

 هم ی هنگامی بپردازد و حتی کشاورزیت فرساست به همراه پدرش به کار طاقی بای میدون از همان کودکیفر

ط طاقت یشرا. دی پدرش نمای از وقت خود را صرف کمک به کارهایرفت مجبور بود که بخش یکه به مدرسه م

،  جهينت ش را از دست داد و دری خویک پای،  دونیق فريان آن پدر رفی بود که در  جریها به گونه ا  کار آنیفرسا

اغلب اوقات اتفاق . ن تر گشتي گذراند در امرار معاش خانواده سنگی را میران کودکدون که دویت فريمسئول

که کتاب و دفترش را به خانه ببرد از همان مدرسه رهسپار  نی مدرسه بدون ایلي افتاد که او هنگام تعطیم

 یها در شرکتدون به شهر اصفهان رفت و با برادرش ی، فر ی پس از اتمام دوره راهنمائ. شدیمحل کار خود م

  . مشغول کار شدیساختمان

  

ها کارگر و  ونيليبار م  فالکتیت زندگيدون تجسم وضعیق فري خانواده رفیست که وضع زندگي نیشک

ها و  ستيالی وابسته به امپریر سلطه جابرانه بورژوازیکه ز) و هست(مان بود  هني در میگریزحمتکش محروم د

زه و گلوله پاسخ داده يبا سر ن، شان  ن مقاومت و اعتراضی و کوچکتر گذرانندی مزدورشان روزگار میها میرژ

عمدتا با حضور ( در شکل مسلحانه یک جنبش انقالبی که یطی و در شرایتين وضعيدر مواجهه با چن. شود یم

دون یق فريان داشت در دل رفیدر جامعه جر) رانین خلق ایران و مجاهدی خلق ای فدائیکهایدو سازمان چر

با گسترش مبارزه در .  شدیگرانه پرورانده م ن نظم غارتیان و حافظان ايق و مقدس نسبت به باني عمیا نهيک



 که یده فرا گرفت و هنگامين نظام پوسیه ايان عليج تمام وجود او را تعارض و عصیجامعه در دهه پنجاه به تدر

ران را فرا گرفت او با یسم شاه سراسر ايالیم وابسته به امپریه رژي بپا خاسته علیامواج توفنده مبارزات توده ها

 ی توده ها در سال های، در مبارزات انقالب  موجود داشتی هایعدالت یگرانه و ب  که به نظم غارتیا نهيتمام ک

 از آن یران آشنا شد و به هواداری خلق ای فدائیکهاین مبارزات با سازمان چریان ای  شرکت کرد و در جر۵٧ و ۵۶

 .برخاست

  

 کار ی روین روزهايم از همان نخستین رژی که ایاتی و جنای اسالمیام بهمن و استقرار جمهوريط بعد از قیشرا

 یکهای سازمان چریت فرصت طلبانه رهبري زود ماهیلي، امکان داد تا خ  شدیه مردم مرتکب ميآمدنش عل

 یران که مبشر مواضع انقالبیلق ا خی فدائیکهایت چری، با  اعالم موجود ن اوضاعیدر ا.  خلق آشکار شودیفدائ

ن سازمان ی از ایکاران جدا کرده و به هوادار دون صف خود را از سازشیق فري، رف ق موجود در جامعه بودیو  حقا

ق يرف. سم گام نهاديالي و سوسیدن به آزادي رسی مبارزه براین و انقالبين گونه در راه راستیبرخاست و به ا

سم و يالی امپری سرنگونیده بود که راه انقالبيجه رسين نتی به ایات انقالبي تجربیندب دون با مطالعه و جمعیفر

ها در جامعه ما تنها مبارزه مسلحانه است و  یگر ن مظالم و غارتين چنيببش و مسیري زنجیها سگ

ه مسلحانه ج و متشکل کرده و مبارزي، توده ها را بس ن شکل از مبارزهید با توسل به ای بایروشنفکران انقالب

 پس از ی خلق بود که وی فدائیکهای چریک و استراتِژيبا اعتقاد به تاکت. ان اندازندی را در جامعه به جریتوده ا

  .  خلق پرداختی فدائیکهایت صفوف چری خود به تقوین سازمان با تمام توان و شور مبارزاتیوستن به صفوف ايپ

  

سازمان "ران نه فقط در محاصره ی خلق ای فدائیکهایزد که چر دست ی این اقدام انقالبي به چنیطیاو در شرا

ست ي اپورتونیها ها در رأس آن بودند قرار داشتند، بلکه سازمان ستيکه اپورتون" رانی خلق ای فدائیکهایچر

ده انگاشتن و یاست ناديران بوده و سی خلق ایی فدایکهایه چريز هم نوا با باند فرخ نگهدار و شرکاء عليگر نید

  .   کردندی را دنبال میان انقالبین جریزوله کردن ایا

  

  خلقی فدائیکهای چریه هاي، جزوات و اعالم  و پخش فعاالنه خبرنامه مازندرانی مطالعاتیشرکت در هسته ها

. ها بود ن سالآق در ي رفی انقالبیها تي، از زمره فعال  توده ها در شهر سامانی، شرکت در مبارزات اعتراض

ه ي آمد تمام شهر مملو از اعالمیدون به شهر میبارز در شهر سامان شاهد بودند که هر بار که فر میروهاين

ن مقطع که به منظور آگرش در ی دیاز جمله اقدامات برجسته او و رفقا.  شدی خلق می فدائیکهای چریها

ن ين بود که در ع از عناصر دشمیکیکلت ي، مصادره موتور س  شان صورت گرفتی انقالبیها تيگسترش فعال

  .  همراهش داشتیدون و رفقایق فري رفیت از جسارت و شجاعت انقالبیحال حکا

  

جه قطع ي و مبارز و بالنتی انقالبیها ن دوره که باعث ضربه خوردن سازمانیط ترور و خفقان و سرکوب ایشرا

 از عناصر یاري که بسیطیدر شراز با سازمان قطع نمود و يدون را نیق فريروابط رف،  از آنان گشت یاريروابط بس

 دو چندان در جهت یاو با شجاعت و شور، کردند  ی را ترک می انقالبیها ، صفوف جنبش و سازمان متزلزل

 اش به عنوان یف سترگ انقالبی راسخ در جهت انجام تعهدات و وظایم با سازمان برآمد تا با عزميارتباط مستق

 از یاري که بسیها بود که با تالش فراوان و در حال ن کوششي همیستادر را.  خلق گام برداردیک فدائیک چری

  .رديردستان با سازمان ارتباط بگتوانست در ُک،  را از سر گذرانده بود خطرات

  

 یسر کی خلق در ی فدائیکهایشمرگان رزمنده و شجاع چريافت در صفوف پیدون امکان یق فريب رفين ترتیبه ا

ات ين عملي از اولیکی.  بخشدی خود را فزونیات نظاميتان شرکت کرده و تجربردسات قهرمانانه در ُکيعمل



 یشمرگه هايگر پیبه همراه د)  شدیردستان با نام کاک فرهاد شناخته مکه حال در ُک(دون یق فري که رفینظام

ت بود که م در منطقه سردشی دره مزدوران رژیگاه کانیر پاي خلق فعاالنه در آن شرکت کرد تسخی فدائیکهایچر

 انجام یبارها برا، ردستان بود دون در ُکیق فري که رفیدر دوران. ق شجاع را دو چندان نمودين رفیعزم و تجربه ا

ت ها به ین ماموریران اعزام شد و در ایگر ایردستان به مناطق دار خطرناک از ُکي بسی سازمانیت هایمامور

ک اقدام یبار در  کی او  .ش گذاردی از خود به نمایري کم نظید و شجاعت های مبادرت ورزی چندیها انقالب اقدام

را به مقر سازمان در  ز را مصادره نموده و آنیم در شهر تبری رژی از مزدوران ضد خلقیکی توانست وانت یانقالب

گر   سرکوبیها  از ارگانیکی بوس یني موفق به مصادره می حتی و .دیردستان منتقل نمامنطقه آزاد شده ُک

ردستان به علت کنترل دشمن مجبور به هر چند که در زمان انتقال آن به ُک،  در اصفهان شد ی اسالمیورجمه

 یروهاي فراوانش با نی کاک فرهاد و برخوردهای انقالبیها کوشش. دی بوس و ترک صحنه گردینيجا گذاشتن م

 ات بس گرانيستان نه تنها تجربرد مسلحانه مختلف در ُکیها اتي در عملیهمراه با شرکت و، م یگر رژ سرکوب

دون یق فريرف( کاک فرهاد ی باکیسته جسارت و ببلکه به طور برج،  سازمان و او به بار آورد ی برایبهائ

  .زد همه رفقا نمود را زبان) ی سامانیمحمد

  

ق  خلی فدائیکهای به چریم ضد خلقی رژی که از سوی با توجه به ضربات۶٠ن ي خونۀن دهي نخستیها در سال

ردستان به مناطق مختلف ن بود که با اعزام رفقا از ُکیاست سازمان ايس، ران وارد شده بود یگر مناطق ایدر د

 ین مناطق براید در ای جدی نظام- یاسي سیقرار هسته هات روابط ضربه خورده و اسیکشور جهت باز ساز

 دوباره یضرورت بازساز. دیدام نما خلق اقی فدائیکهای چری انقالبیها تيشتر دامنه فعاليگسترش هر چه ب

،  یات ارزنده مبارزاتي از تجربیدون ضمن برخورداریق فرين امر که رفیران و ای مختلف ایالت در شهرهايتشک

 به منطقه یت انقالبي ادامه فعالیق براي رف١٣۶٢باعث شد که  در سال ، امکان استقرار در اصفهان را داشت 

 ی انقالبیبها  از تجارب گرانیبار  بود که کاک فرهاد با کولهیريت خطین ماموریا. رد اعزام شوداصفهان و شهرُک

با تمام وجود از آن ، ش کسب کرده بود ي انقالبیت هایگر ماموریرد و دکه از شرکت در جنبش مسلحانه خلق ُک

  .استقبال کرده و در جهت تحقق آن گام  برداشت

  

 که قبًال ی با رفقائیريه امکانات گوناگون و ارتباط گير ضمن تهیاپذ نیدون با کوشش خستگیق فرين دوره رفیدر ا

 یالت به تالش شبانه روزيشبرد اهداف تشکي در جهت پ۶٢ سرکوب و خفقان سال یبا او در تماس بودند در فضا

 از دونیق فري که رفیها بود که رفقا توانستند با استفاده از حداقل امکانات تين فعاليان همیدر جر. پرداخت

 در منطقه ی اسالمی قرض الحسنه جمهوریها  از صندوقیکیبه ، ردستان به اصفهان منتقل نموده بود ُک

  .ندی شان مصادره نمایف مبارزاتیشبرد وظاي پیرا به نفع خلق و برا   آنی موجودیرد حمله نموده و تمامشهرُک

  

 که ی اسالمیر جمهورمنفوم یگر رژ کوب سریها ارگان، رد ق در اصفهان و شهر ُکي رفیها تيبا گسترش فعال

ار حساس شده بودند از يران در منطقه بسی خلق ایی فدایکهای چری مبارزاتیت هايد فعالینسبت به تشد

 برده و سرانجام با استفاده از یدون دوباره سازمان داده بود پیق فري که رفی از عناصر خود به روابطیکیق یطر

گر تهور و ی بار دیورش ضد خلقین یان ایدر جر  .ورش بردندیرد ُکق در شهريت رفر مسلح به محل اقامها مزدو ده

 قهرمانانه و نابرابر موفق شد حلقه یريک رشته درگی یاو ط. دون خود را آشکار ساختی مانند فریجسارت ب

 خود ناکام یريشان و دستگ ید و ضد خلقيل به اهداف پليم را در هم شکسته و آنان را در نیمان رژيمحاصره دژخ

 شکست یجهت الپوشان، ک قهرمان را تجربه کرده بودند یک چریم که عجز خود در مقابله با یمزدوران رژ.  بگذارد

 یا تمامی شدند که گویش مضحک نماز جمعه از زبان امام جمعه مزدورشان مدعی در نمایريخود در آن درگ

  . خلق را در هم شکسته اندی فدائیکهایالت چريتشک



 

 

 ی انقالبیها تيدون و همرزمانش در ادامه فعالیق فري، رف ن دشمنيغات دروغين زمان و در پاسخ به تبليدر هم

ز مصادره يرا نن مزدور ین اي، ماش یج ضد خلقين بسي از مسئولیکیک طرح متهورانه با ترور یان یش در جریخو

 تجارب یگر جهت وصل تماس و انتقال جمعبندیدون بار دیق فريرف، ر يشمگ چیها تيفعالن یپس از ا. نمودند

رانه يرد و جنگ دل به جنبش خلق ُکی اسالمیع جمهوريورش وسین سفر با ی ا.ردستان آمدبدست آمده به ُک

رد به  فعال در جنبش خلق ُکیها  سازمانیرد در منطقه  آالن  که به دنبال آن مقر هاشمرگان خلق ُکيپ

ن منطقه نماند و به ی در ایادی، مدت ز ق پس از تماس مجدديرف. ، مواجه بود دیتان عراق منتقل گردردسُک

م ی مزدوران رژیت در اصفهان مورد شناسائي فعالی پس از مدتیدون محمدیق فريبار رف نیاما ا. گشتان بازاصفه

 ی پس از شکنجه های اسالمیرم ددمنش جمهویرژ. دیر گردي قرار گرفته و دستگی اسالمیکار جمهور تیجنا

   .ه منتقل نمودندي او را به زندان ارومی مدتیل پرونده اش براي تکمیبرا، ق در زندان اصفهان يانه رفيوحش

  

م و در ی رژیها چال اهيدون در سیق فريف کردند که چگونه رفیده اند تعریه ديق را در زندان ارومي که رفیکسان

 خلق آموخته بود با ی فدائیکهای که در مکتب انقالب و رزم چریهائ ا درس بی اسالمیمان جمهوريچنگال دژخ

 یر شکنجه های فراوان در زیاو با شور. ستادی ایمان مي خود در مقابل دژخی و شجاعت انقالبیه رزمندگيروح

فت ای ی کرد و هر زمان که فرصت می میدارش خودي اسرار سازمانیو از بازگوئم مقاومت نموده یانه رژيوحش

 ی مثال زدنیری ناپذی که با او هم بند بوده اند از شور و خستگیگرین دیمبارز.  خواندی سازمان را میسرودها

چال دشمن بود و  اهي از سیزی راه گریهمواره در پ،  مجروح و زخم خورده ی با تنین که حتیدون و ایق فريرف

 چشم بر او یا چ لحظهيم هیتکار رژیداران جنا باعث شده بود که پاسیانه ویجوه ه مبارزين که چگونه روحیا

  .  کنندی، نقل م ند نگذاریش نمیبندند و تنهان

  

 سرشار از عشق به کارگران ی با قلبی سامانیدون محمدیق فري خلق رفیک فدائی چر١٣۶۴سرانجام در سال 

  کارگران و خلقیروزي به پمانی و ای که آکنده از شور زندگیفته ايمان و با جان شينه به دژخيدگان و کیو ستمد

اد و ی. ش سپرده شد ایستيالی و اربابان امپری اسالمیم مزدور جمهوری اعدام رژ تحت ستم بود به جوخهیها

، تجسم   و ارزنده اشی خصائل انقالبیم خاطره او را که با تمامی آوریاد ميم و بیدار ی میخاطره او را گرام

 یدار و خستگیاو که پا. ن طبقه بودی رهروان ایعنی،   خلقی فدائیکهای و شجاعت طبقه کارگر و چریرزمندگ

ها را  تین ماموری دشوارتر،داد و با چهره بشاش و مهربانش  یه ميش روحین لحظات به رفقایر در سخت تریناپذ



 در م او را که به همان درجه که در مقابل کارگران و رنجبرانی آوریاد ميب.  گرفتیبا جسارت تمام بر عهده م

 نمود و همواره در صف ی گذشت عمل میها قاطع و ب در مقابل دشمنان آن، گذشت بود  ر منعطف و بايزنج

ات و خصال ي از خصوصیها فقط برخ نیا.  گرفتیشمرگان سازمان قرار مي پی و نبردهایات نظاميمقدم عمل

رانه يش دل ایري سگان زنجسم ويالی خلق در مقابل امپری فدائیکهای است که در صفوف چریقي رفیانقالب

  . سم نمودياليدن به سوسي کارگران و رسیغ نثار راه رهائیدر ید و خون خود را بيجنگ

  

، ران یر اي در زنجیها  و مسلحانه کارگران و خلقی که با گسترش مبارزات انقالبیست روزير نیبدون شک د

سم که ياليدن به سوسيده شود و راه رسيشان برچ سم و اربابانيالی امپریري سگان زنجیده تماميبساط پوس

 خلق جان خود را نثار آن نمود در ی فدائیکهای در راه آن سالح برداشت و در صفوف چریدون محمدیق فريرف

  .مان هموار گردد هنيم

  

  ! و راهش پر رهرو بادیگرام یسامان یدون محمدیق فريرف ادی

 


