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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جانبازان

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١٧ جنوری ١٨
 

  "قاسم سيادتی" رفيق شھيد ۀدر بار

  
 فقير ۀروجرد و در يک خانواد در شھر ب١٣٢۵ُ خلق لر در سال ۀرفيق شھيد قاسم سيادتی يکی از فرزندان آگاه و آزاد

رفيق قاسم دورۀ ابتدائی را در .  پنج نفری اين خانواده بودۀاو دارای يک پدر فلج و دومين فرزند از خانواد. متولد شد

بعد از سرنگونی رژيم شاه نام اين دبيرستان به دکتر (بروجرد گذراند و سپس در دبيرستان پھلوی " بھمن١۵"دبستان 

 رياضی دبيرستان ۀ اول متوسطه در اين دبيرستان در رشتۀبعد از گذراندن دور. ثبت نام نمود) در کرييشريعتی تغ

 ]دلو[در بھمن ماه.  رياضی ديپلم گرفتۀ در رشت١٣۴۵ سال ]جوزا[بروجرد ثبت نام نمود و در خرداد" بحرالعلوم"

در ھمان سال و در جريان . ادامه دھد مشاور راھنمائی دانشسرای عالی تھران به تحصيل ۀھمان سال توانست در رشت

اين .  رژيم منفور شاه به دانشجويان معترض شدۀ رنجرھا و عمال سرسپردۀ وحشيانۀاعتراضات دانشجويان ، شاھد حمل

در اين مقطع به رغم آن که رفيق .  مھمی بود که شناخت وی را از ماھيت نيروی سرکوب رژيم شاه افزايش دادۀواقع

رس می خواند، به دليل عالقه اش به مھندسی برق در کنکور ورودی دانشگاه تبريز شرکت کرد و قاسم در دانشسرا د

  . در رشتۀ مھندسی برق دانشکده فنی اين دانشگاه آغاز به تحصيل نمود١٣۴٧در مھر 

شگاه رفيق قاسم که با فقر بزرگ شده و طعم تلخ آن را با تمام وجود در طول زندگی اش احساس کرده بود، در دان 

 کارگر و انديشه ھای مارکسيستی آشنا شده و مسير فکری و جھت ۀامکان يافت که ھر چه بيشتر با آرمان ھای طبق

رفيق قاسم از سال .  طبقاتی موجود مشخص سازدۀدر جامع اش را برای زدودن فقر و محو ھر گونه بی عدالتی  گيری

 توانست امکان تدريس در شھرھای اسکو و ًبعدا. ه کار نمود تحصيل شروع بۀمين قسمتی از ھزينأدوم دانشگاه برای ت
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ای چندبار برای تدريس به اسکو  اجبار ھفتهبه مرند را به دست آورد و به ھمين دليل ضمن تحصيل در دانشگاه تبريز ، 

که ماھيانه مين می کرد بلأاش را خودش ت  ھزينه تحصيلیۀًاو تقريبا از اوائل سال سوم نه تنھا ھم.  و مرند می رفت

در دانشگاه تبريز بود که در شرايطی که کالنتری پنج تبريز توسط . مين معاش مادرش ھم می فرستادأمبلغی برای ت

چريکھای فدائی خلق مورد حمله قرار گرفت و رستاخيز سياھکل به عنوان سرآغاز جنبش مسلحانه در ايران اعالم 

در اين مقطع وی سه بار توسط عمال ساواک در تبريز . آشکار تر شدگرديد، فعاليت ھای سياسی وی نيز گسترده تر و  

اما چون مدرکی از فعاليت ھای مبارزاتی وی به دست نياورده بودند ، دستگيری . دستگير و تحت بازجوئی قرار گرفت

 اذيت و  روز تحت٢۶وقتی که ساواک برای بار سوم او را دستگير کرد، رفيق قاسم . ھای وی به محکوميت منجر نشد

با توجه به انعکاس اين خبر، دانشجويان دانشکدۀ فنی تبريز اعتصاب کرده و . ّآزار عمال مزدور ساواک قرار گرفت

 دردناک اذيت و آزار ۀرفيق قاسم تجرب. خواھان آزادی رفيق قاسم و چند نفری که با وی دستگير شده بودند، شدند

  .اجبار آن ھا را آزاد نمودبه  فشار دانشجويان، ساواک ساواک را با موفقيت گذراند، و باالخره بر اثر

می توان گفت که دوران فعاليت ھای دانشجوئی رفيق قاسم دوران خودسازی و آموزش برای فعاليت ھای ھر چه 

 با گرفتن فوق ليسانس برق، از دانشکدۀ فنی دانشگاه ۵٢ سال ]جوزا[او در خرداد. گسترده تر سياسی و تشکيالتی بود

با پايان دوران تحصيل به روال آن سال ھا به خدمت نظام  فراخوانده شد و اين دوران را در . ز فارغ التحصيل شدتبري

 يعنی در اواسط دوران خدمت نظام، رفيق قاسم با ۵٢ سال ]دلو[در بھمن ماه. شيراز و بعد در خرم آباد به انجام رسانيد

رفيق مينا در آن سال . مارکسيست و رھرو رھائی کارگران بود ازدواج کردرفيق مينا طالب زاده شوشتريان که او نيز 

  .دانشجوی سال سوم رشتۀ حسابداری مدرسۀ عالی بازرگانی بود

 خدمت نظام را به پايان رساند و در کارخانۀ کارتن البرز در شھر صنعتی قزوين ۵٣ سال ]عقرب[رفيق قاسم در آبان

کار و . ً کاشی پارس رفت و مجموعا ھفت ماه در اين دو کارخانه به کار پرداختمشغول به کار شد و سپس به کارخانۀ

فعاليت در محيط کارخانه آموزشگاھی بود که به وی کمک نمود تا شناخت خود را در رابطه با شرايط کار و زندگی 

  .رمان خود می دانستطبقه ای که او امر رھائيش از ظلم و ستم طبقاتی را آ.   کارگر ھر چه بيشتر غنا بخشدۀطبق

در اين سال ھا که چريکھای فدائی خلق ايران در پاسخ به ضرورت زمان، به طور مسلحانه عليه امپرياليسم و رژيم 

وابسته اش می جنگيدند، در شرايطی که اين مبارزه به دليل اين که از دل واقعيت ھای جامعه بيرون آمده بود، تا حد 

بارز را به سوی خود جلب نموده بود، روشنفکران کمونيست گروه گروه به سوی وسيعی نظر نيروھای انقالبی و م

رفيق قاسم نيز يکی از آن کمونيست ھا بود که در اواخر سال . سازمان چريکھای فدائی خلق ايران روی می آوردند

  . موفق شد ھمراه با رفيق مينا در ارتباط مستقيم با سازمان قرار گيرد١٣۵٣

 با توجه به روی آوری نيروئی وسيع به طرف سازمان، شرايط نوينی به وجود آمد و سازمان ١٣۵٣در اواخر سال 

به ھمين دليل ھم . تالش کرد تا نيرو ھايش در پوشش ھای طبيعی در جامعه فعاليت کرده و تا حد امکان مخفی نشوند

 ۵۴در اواخر فروردين . ای را اجاره کردندرفيق قاسم و رفيق مينا در ارتباط با سازمان در خيابان زيبا در تھران خانه 

 قاسم سيادتی و ھمسرش مينا طالب زاده بود توسط ساواک کشف و مورد ءاين خانه که پايگاه فعاليت ھای سياسی رفقا

در جريان يورش مسلحانه مزدوران ساواک به اين خانه رفيق مينا طالب زاده شوشتری به شھادت . ھجوم قرار گرفت

به دنبال اين حادثه و . ان دشمن از چنگال ساواک بگريزدمأمورق قاسم توانست با گرفتن مسلسل يکی از رسيد ، اما رفي

   .جان باختن ھمسر رفيق قاسم، زندگی مخفی وی آغاز شد
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 ، رفيق قاسم از جمله رفقائی بود که در جريان اين ۵۵ ساواک به سازمان در اوائل سال ۀبه دنبال ضربات گسترد

 بازسازی سازمان در آن دوران سخت را با صبوری و ۀاند و در نتيجه يکی از رفقائی بود که وظيفضربات سالم م

   .تحمل خطرات بسيار پيش برد

ای آھنين به پا  رفيق قاسم سيادتی فرزند رشيد خلق ھای ايران در سال ھای سياه سکوت و اختناق با عزمی راسخ و اراده

شيدن به آرمان ھای کارگران و دھقانان و محو کامل سلطۀ امپرياليسم دنبال خاست و مبارزات خويش را جھت تحقق بخ

رفيق قاسم سيادتی پس . کرد و تا آخرين لحظۀ حياتش در ارادۀ پوالدينش عليه دشمن کوچکترين تزلزلی به وجود نيامد

ھای ساواک و رژيم  يگاهًاز تقريبا چھار سال مبارزۀ مخفی و شرکت در چندين درگيری با نيروھای دشمن و نابودی پا

، برگ زرين ديگری را به تاريخ ]دلو[اش در جريان قيام بھمن خصوص در آخرين نبرد قھرمانانهه منفور شاه، ب

 وار پيشاپيش ئی ھنگامی که فدا١٣۵٧ بھمن ٢٢او در . مبارزات قھرمانانه مردم ما برای کسب آزادی و برابری افزود

  . نيروھای مزدور شاه به شھادت رسيدۀميد ، بر اثر اصابت گلولمردم برای تصرف راديو تھران می رز

  !ياد رفيق شھيد قاسم سيادتی گرامی و راھش پر رھرو باد 

 
  خلق ايرانئیماھنامه کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدا: به نقل از 

 ١٣٩۵ ، پانزدھم آذر ماه ٣۵شماره 
 


