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 Martyrs  انبازانج

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠٢٠ جنوری ١٩

  
 یمحمد کاسه چ  زندگی رفيق شھيدۀدر بار

 جھان به چشم قزوين در ١٣٢٩ سال در چی کاسه محمد رفيق خلق ئیفدا چريک

 و شد دانشگاه وارد تھران در ديپلم گرفتن و دبيرستانی تحصيالت طی از پس .گشود

 از که بود انقالبيونی ۀجمل از محمد رفيق .داد تحصيل ۀادام مديريت، علوم ۀرشت در

 ومھربانی روراستی و صداقت نمونه برای .برخوردارند ئیباال اخالقی خصوصيات

 به وی با باشد، ديده را او که نبود کسی دليل ھمين به .بود اطرافيانش زبانزد اش

 نگرفته قرار او صداقت و مھربانی او، شخصيت ثيرأت تحت و باشد پرداخته صحبت

 .باشد

 ولتد با شاه امپرياليسم به وابسته رژيم گستردۀ روابط به توجه با ھا سال آن در

 به مبادرت قزوين در که بود داده امکان ھا اسرائيلی به شاه رژيم اسرائيل، سرکوبگر

 به توجه با که شرايطی در ھم آن .نمايند بزرگ صنعت و کشت پروژۀ يک ايجاد

 .دبو شده مردم مخالفت باعث امر اين ستمديده، خلق اين با ما مردم ھمبستگی و فلسطين خلق عليه اسرائيل دولت جنايات

 چريکھای سازمان صفوف در ھا بعد که( پشامی اصغر نام به رفقايش از يکی با ھمراه محمد، رفيق شرايطی چنين در

 .دھد سازمان قزوين در ھا اسرائيلی حضور عليه را وسيعی تبليغاتی ھای فعاليت توانست )رسيد شھادت به خلق ئیفدا

 سياسی ًکامال ھا دانشگاه سياسی فضای سياھکل رستاخيز نبالد به که کرد می تحصيل دانشگاه در ای دوره در رفيق

 تيمسار انقالبی اعدام دنبال به مبارز، دانشجويان که ای گونه به بود، شده حاکم آن بر مبارزاتی و راديکال جو و گشته

 مرگت وفرسي" زدند می فرياد خود تجمعات در خلق، ئیفدا چريکھای توسط شاه، ارتش دادرسی ۀادار رئيس فرسيو،

 ايران خلق ئیفدا چريکھای از ھواداری به زود خيلی او رفيق، سياسی آگاھی به توجه با ئیفضا چنين در ".!مبارک

 اعضای عنوان به ًبعدا که بود انقالبيونی از تن دو با اش سمپاتی و دوستی نمود ياری را او امر اين در آنچه .برخاست

 فضيلت مھدی رفيق با سمپاتی و دوستی ارتباط در آغاز، در چی، کاسه قرفي .آمدند در خلق فدائی چريکھای ۀبرجست

 مسلحانه درگيری يک در خلق ئیفدا چريکھای با ارتباط در ماناست، يادش که انقالبی رفيق اين اما داشت، قرار کالم

  .شد قطع نسازما با نيز چی کاسه رفيق ھواداری ارتباط لذا و رسيد شھادت به تھران در ۵١ سال ]اسد[مرداد ٩ در
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 قرار تماس در بود خلق فدائی چريکھای از يکی که شاھی خسرو برادران حبيب رفيق با چی، کاسه رفيق بعد، مدتی

 .شد دستگير ساواک توسط خلق، فدائی چريکھای با ارتباط در شاھی، خسرو برادران حبيب رفيق مدتی از پس .گرفت

 بود، کرده ازدواج شاھی خسرو برادران حبيب رفيق عموی خترد با تازگیب که چی کاسه رفيق شرايطی، چنين در

 در .داد ادامه را خود انقالبی فعاليت خلق فدائی چريکھای سازمان ھای پايگاه در و آورد روی مخفی زندگی به ًاجبارا

 رفيق يعنی تاکتيک، ھم ژیيسترات ھم مسلحانه ۀمبارز راه به مؤمن و شجاع رفيق که شد مطلع سازمان ،حين ھمين

 فريب به دست که حالی در و زد فدائی عمل يک به دست شاه رژيم دژخيمان چنگال در خسروشاھی، برادران حبيب

 زير به تھران در پلی از خود انداختن با بود، آمده خيابان به قراری اجرای برای ًظاھرا آنان ھمراه و زده ساواک

  .گرامی شياد ).۵٣ سال خرداد ١١( زد خودکشی به دست کاميونی،

 به ءرفقا فرستادن به سازمان که بود شرايطی در خلق فدائی چريکھای سازمان درون در چی کاسه رفيق فعاليت

 .شد کار مشغول مکانيک کارگر عنوان به و پرداخت کارگری کار به نيز رفيق اين رو اين از .پرداخت می ھا کارخانه

 شھيد گرانقدری رفقای و شد وارد سازمان به ساواک طرف از سنگينی ضربات ،١٣۵۵ سال در دانيم می که ھمانطور

 ھمچنين و چی کاسه محمد رفيق شھادت دقيق زمان و شھادت ۀشيو از ما متأسفانه .شد گسسته زيادی ارتباطات و شدند

 يقرف اين که ارتباطاتی که است مشخص امر اين اما .نداريم دست در دقيقی اطالع پشامی اصغر رفيق اش ھميشگی يار

 سال را رفيق اين شھادت سال رو اين از .شد قطع ًکامال ۵۵ سال از -اند زنده ھم ھنوز که-  داشت آشنايانش از برخی با

  .کنيم می قيد ١٣۵۵

 چريکھای اين شھادت که که کرد تأکيد بايد اما .يدندتغل خون به آن در ئیفدا چريک ھا ده که بود خونينی سال ،۵۵ سال

 اين شد باعث که بود شاه رژيم مسلح نيروھای با مسلحانه قھرمانانۀ ھای درگيری جريان در دهعم طور به خلق فدائی

 سزائیب انقالبی تأثيرات خويش یئ افسانه ھای مرگ و کوتاه زندگی با ستم، تحت یھا توده و کارگران راستين فرزندان

 بعد سال دو درست اما .است شده پيروز ھا چريک با نبرد در کرد می فکر جنايتکار شاه .بگذارند برجای جامعه در

 مردم انقالب صدای شنيدن از البه و عجز با و شده ظاھر مردم، مقابل در خود لوکنتر تحت تلويزيون در شد مجبور

 انکاری قابل غير تأثير خلق فدائی چريکھای ۀمسلحان ۀمبارز که ھا توده انقالبی جنبش پيشروی سرانجام، .بگويد سخن

 مرده موش" چون را شاه ھويزر، که کرد مطرح شفافيت با ھايش تيمسار از يکی که رساند جائی به را کار داشت آن در

 ھزاران آنھا علنی ميتينگ اولين در و ماندند باقی خلق ئیفدا چريکھای که حالی در نمود، پرتاب بيرون به ايران از "ای

 زمين بر ديگر چريک ھا ده و ھا چی کاسه رفيق خون ادد می نشان که فريادی دادند، سر ئیفدا بر درود فرياد نفر

  .است شده ماندگار بذر ھمچون و نمانده

  !دبا رھرو پر راھش و گرامی چی کاسه محمد رفيق ياد

  

 ن خلق ايرائیارگان کارگری چريکھای فدا،  کارگریۀماھنام: به نقل از

 ١٣٩٨ ]جدی[ماه ُپانزدھم دی  ،٧٢ ۀشمار

 

 
 

 


