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شماره ٣٠ ، تير ماه  ١٣٩۵

  
 

 یچراغ زاده یتق محمد قيرف یزندگ باره در

  
 

 جهان به چشم جانیآذربا در گوگان توابع از چراغ زجید یروستا در ١٣٢٨ سال در یچراغ زاده یتق محمد قيرف

 انیجر در که بود یدگانید رنج جمله از یدهقان بهروز قيرف شاگردان از یکی وانعن به زاده یتق قيرف. گشود

 پرورش یطيمح در او. بود کرده دايپ یطبقات یآگاه و شده آشنا سميمارکس با قيرف نیا گرانه آگاه یها تيفعال

 به ،یدهقان بهروز قيفر با ارتباط در و دهید نهيع به را یطبقات جامعه در یزندگ یها رنج و دردها که بود افتهی

 گرانید زحمت و کار قبل از که باشد یم انگل طبقات ای طبقه وجود همانا که (جامعه در موجود ستم و ظلم دالئل

 یم یخوب به او رو نیا از  .بود برده یپ) رنديگ یم قرار تیحما مورد گر سرکوب یدولت توسط و کنند یم ارتزاق

 و یدار هیسرما دهيپوس مناسبات ینابود موجود، یطبقات جامعه یاه نکبت از یرهائ راه تنها که دانست

 .باشد یم سِمياليسوس ساختمان

 

 اطراف یروستاها و آذرشهر در یدهقان بهروز و یسعادت کاظم ،یبهرنگ صمد قدر، گران یرفقا که چهل دهه در

 انیجر در. شدند یانقالب راه مودنيپ آماده چند یتن پرداختند، یم مبارز جوانان و نوجوانان یانقالب تيترب به آن

 یدهقان بهروز قيرف ،یبهرنگ صمد قيرف شهادت از پس و خلق یفدائ یکهایچر یها نطفه نياول یريگ شکل

 قیطر از که بود یونيانقالب جمله از محمد قيرف ريمس نیا در. گرفت عهده به را جوانان نیا یسازمانده کار

 با یهمکار در بعدها که یا یستيکمون گروه تیعضو به و شده تیهدا متشکل مبارزه به یدهقان بهروز قيرف

 پلمید اخذ از پس زاده یتق قيرف. آمد در) احمدزاده قيرف گروه (دادند شکل را خلق یفدائ یکهایچر جنگل، گروه

 اطراف یروستاها از" مهيه "یروستا در دانش یسپاه عنوان به و شد فراخوانده یاجبار فهيوظ نظام خدمت به

 گروه یرفقا که یدوران با بود شده همزمان قيرف یسرباز دوران. پرداخت روستا جوانان آموزش به،  اصفهان

 یم قرار که یا حوزه هر در داشت فهيوظ یقيرف هر و جسته سود جامعه شناخت جهت یامکان هر از احمدزاده

 در زاده یتق قيرف هم ليدل نيهم به. بگذارد انيم در رفقا هيبق با حوزه آن از را خود یها ليتحل و اطالعات،  رديگ

 نیا از یليتحل گزارش انيروستائ با شیها گفتگو و مشاهدات همه از" مهيه "یروستا در اش یسرباز دوران

 گزارش نیا که یقيرف هر. داد قرار گروه ارياخت در و هيته یارض مناسبات در شاه یارض اصالحات راتيتاث و روستا



 یروستا بر حاکم یطبقات مناسبات حيتوض در محمد قيرف یموشکاف و دقت و یگ جانبه همه از بود خوانده را

  .کرد یم نيتحس را سندهینو و شده زده شگفت مزبور

   

 یایزوا که داد امکان احمدزاده گروه یرفقا به دوران آن در بود کرده هيته زاده یتق قيرف که نوع آن از یگزارشات

 از ینيع تجارب بر یمتک و جانبه همه یليلتح ارائه با و شناخته ینيع بطور را خود زده خفقان جامعه مختلف

 نيچن وجود بدون مسلمًا. بردارند گام بود شده حاکم جنبش بر که یبست بن یگشائ راه جهت در رانیا جامعه

 شان مقابل در ینيع طیشرا که یهائ پرسش به که نبودند قادر احمدزاده گروه یها نيسیتئور یگزارشات

 مثابه به و کيتاکت هم و یاستراتژ هم عنوان به را مسلحانه مبارزه و داده یانقالب و درست یپاسخ بود گذاشته

  .دهند قرار یستيکمون جنبش مقابل در یروزيپ به دنيرس یبرا ممکن راه تنها

  

 زاده یتق قيرف که یا یستيکمون گروه مقابل در راستا نیا در حرکت تدارک یعيطب طوره ب،  راه شدن روشن با

 بود نوع نیا از مسلحانه حرکت نياول،  دشمن سرکوب مراکز از یکی به حمله. گرفت قرار بود آن یاعضا از یکی

 یبرا که بود یرفقائ نياول از آگاه، ستيکمون نیا زاده یتق قيرف. گرفت صورت زیتبر در احمدزاده گروه توسط که

 رفقا،  اتيعمل نیا در کننده شرکت یرفقا گرید ،یدهقان بهروز قيرف بر عالوه. شد انتخاب یانقالب اتيعمل نیا

 به جهت یفلک مناف قيرف یفرمانده به اتيعمل نیا. بودند یچ لياردب جعفر و یسیهر عرب اصغر ،یفلک مناف

 ۵ شماره یکالنتر مسلسل و شد انجام ١٣۴٩ ماه بهمن ١۴ در مسلحانه مبارزه گسترش و اسلحه آوردن دست

 بود نگرفته شکل اهکليس حماسه هنوز که داد رخ یطیشرا در مزبور اتيعمل. گشت مصادره رفقا یسو از زیتبر

 ینظام - یاسيس مبارزه راه در قدم داشت تازه گروه که یطیشرا در دشمن کردن گم در سر منظور به رفقا و

  .کرد احتراز عهجام به آن یرسم اعالم از داشتند، یعلن یزندگ هنوز رفقا از یليخ و گذاشت یم

  

 اميپ ها آن. داشت زیتبر خود در خصوصه ب،  مردم یداريب در یسزائ به ريتأث زیتبر پنج یکالنتر به حمله اتيعمل

 حال در ینینو حرکت شاه تيامن و ثبات رهیجز در که شدند متوجه و افتندیدر یخوب به را مسلحانه حمله نیا

 یوقت: بود نيچن آن مفهوم که کرد انيب شکل نیرساتر به یا ربهتج با رمرديپ را تيواقع نیا. است یريگ شکل

 نیا به. افتاد خواهد شاه دست از قلم که دهد یم نشان نیا فتديب اش دست از یکالنتر پاسبان مسلسل

 حاکمه طبقه با قاطع مبارزه راه آگاه ستيکمون کی مثابه به زاده یتق یمحمدعل قيرف خلق، یفدائ کیچر بيترت

  . خواند فرا راه نیا در برداشتن گام به را ها آن و داد نشان رانیا دهیستمد یها توده به را سرکوبش نيماش و

 انیجر در و شده مواجه یمردم عيوس تیحما با سرانجام اش یالزام یها بينش و فراز انیجر در که یا مبارزه

 یها زرادخانه خود، کیچر فرزندان از الهام با دهید رنج یها توده چگونه که میبود شاهد،  ۵٧ سال بهمن اميق

 خیتار دان زباله به را ختهيگس لجام یکتاتورید نیا و داده قرار خود حمالت آماج را شاه سميالیامپر به وابسته میرژ

  .انداختند

  

 بهروز قيرف یريدستگ به منجر و شد وارد ۵٠ سال در خلق یفدائ یکهایچر به که یضربات انیجر در متاسفانه

 یرفقا گرید با یو ارتباط د،یگرد زاده یتق محمد قيرف ميت هم یرفقا ،یسیهر عرب اصغر قيرف و یدهقان

 که یهنگام پروسه نیا در. شد خود یاختفا به مجبور یمدت قيرف نیا و شده گسسته خلق یفدائ یکهایچر

 قيرف. شدند او یريدستگ به موفق شاه میرژ مزدوران کرد مراجعه مادرش و پدر خانه به اجبار به زاده یتق قيرف

 یمبارزات یقو هيروح با رفقا گرید کنار در نیاو ۵ شماره اتاق در که بود یا شده شکنجه یرفقا جمله از زاده یتق

 ٢٢ در بودند شناخته خوب را قيرف نیا یانقالب تيشخص که شاه میرژ گران سرکوب. کرد یم برخورد حوادث با

 گرید همراه به زاده یتق قيرف. سپردند ربارانيت جوخه به گرید یفدائ قيرف دچن همراه به را او،   ۵٠ سال اسفند



 مختنق جامعه در رانیا ایست هيکمون که یا یانقالب مسلحانه مبارزه که بود باور نیا بر خلق یفدائ یکهایچر

 به تا نماند ندهز محمد قيرف . ستادیا نخواهد باز حرکت از آنان شهادت با اند کرده آغاز شاه ستم و جور پر و

. گذاشت شینما به همگان چشم مقابل در را یو ریناپذ دیترد باور نیا چگونه یزندگ خود که نديبب خود چشم

 چنان هم بود افتاده نيزم بر یو دست از که یسالح ندادند اجازه زاده، یتق محمد قيرف پا خاسته به ارانی! یآر

 به سرانجام،  بودند خاسته پاه ب سالح نیا برداشتن یبرا هک یدست هزاران که میدید. بماند یباق نيزم بر

 داد نشان خیتار بيترت نیا به. رساندند اتشیجنا یسزا به را گر سرکوب غدار دشمن یانقالب یها توده همراه

 ديسع قيرف انقالب، شاعر. شد ماندگار شد، ختهیر نيزم به ربارانيت و نبرد دانيم در که یفدائ یرفقا خون که

 یم فالت یرو برق، چون شکفد یم خاک قلب از ماند، ینم خاک به بذرها نیا: بود گفته درست پور انسلط

  !است ماندگار و است رعد،خون چون گذرد

  

  .ماند خواهد باقی کار و رنج های توده قلب در هميشه چراغی زاده تقی محمد رفيق یاد

! باد رو هر پر راهش

 


