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 Martyrs  جانبازان

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

   ٢٠١۶ اکتوبر ١۶
 

   زندگی رفيق اسدهللا بشردوستۀدر بار

 
 مسلحانه ۀھای آغاز مبارز  اولين ماهچريک فدائی خلق رفيق اسدهللا بشردوست ، يکی از فرزندان دلير گيالن بود که در

او اھل الھيجان بود و تا قبل از مخفی شدن، در . شرکت جستدر جھت پيشبرد اھداف آن به آن پيوست و فعاالنه 

ھائی که در الھيجان به دليل فعاليت ھای  به دنبال دستگيری ۵٠در سال . عالی به تحصيل اشتغال داشت دانشسرای

ً ان صورت گرفت، رفيق اسدهللا تحت پيگرد نيرو ھای امنيتی رژيم شاه قرار گرفت و اجباراچريکھای فدائی خلق اير

سازمان ًاجبارا به زندگی مخفی روی آورد که ارتباطش با رفيق اسدهللا در شرايطی . زندگی مخفی خود را شروع کرد

 خود دست و پا کرده و به عنوان در چنين شرايط دشوار، وی دور از چشم ساواک موفق شد کاری برای. قطع شده بود

 جريان مطالعات مارکسيستی اش دردھا و رنج ھای کارگران را شناخته او که در.  يک کارگر ساده مشغول به کار شود

و درک کرده بود، حال در ميان کارگران و در کنار آن ھا امکان می يافت تا اين دردھا را با گوشت و پوست خود نيز 

به واقع، اين دوره از  .با مسايل و مشکالت اجتماعی و سياسی کارگران از نزديک آشنا گرددحال لمس کرده و در عين 

 راه دشوارش به او درس ھای زيادی ۀزندگی رفيق اسدهللا، برای وی حکم آموزگار راستينی را داشت که برای ادام

  .آموخت

 حاکم بر کشور، به ۀتی نظام سرمايه داری وابست زندگی خود پی برده بود که ديکتاتوری ذاۀدر تجرب پيش از اين او 

 حق شان را فرياد زنند، حال او در جريان هکارگران اجازه نمی دھد که متشکل شده و با قدرت تشکل خود مطالبات ب

ھيوالی سھمگين سرنيزه چگونه چرا که می ديد که . خود اين واقعيت را به طور ملموس درک می کردزندگی کارگری 

 ۀاو که به خط مشی مبارز. ران را پراکنده ساخته و امکان سازمان يابی طبقاتی را به آن ھا نمی دھدصفوف کارگ
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 برای رھائی ھمين طبقه تدوين شده بود، حال در ميان ًمسلحانه ايمان داشت، در شرايطی که اين خط مشی اساسا

 آن ھا محک ۀ کار و مبارزۀا در جريان تجرب مسلحانه رۀاز تئوری مبارزخود  آموخته ھای کارگران امکان می يافت که

برقرار شد  بعد از اين که رفيق اسدهللا ارتباطش دوباره با سازمان  . زده و بيش از پيش بر درستی آن پای بفشارد

 که در ی که در پوشش زندگی کارگری پيدا کرده بود را به صورت تدوين شده در اختيار سازمان قرار دادتجارب غني

 تدوين شده توسط او نشر ۀمتأسفانه جزو . کمک کردءزون تر واقعيت ھای اجتماعی، ھر چه بيشتر به رفقا فئیشناسا

 .بيرونی نيافت و اکنون نسخه ای از آن در دسترس نيست

 موفق شد که با سازمان ۵١رفيق اسدهللا از زمانی که ارتباطش با سازمان قطع شد ، تا مقطعی که سرانجام در سال 

اما لحظه ای از تالش به کار کارگری مشغول بود  ارتباط برقرار نمايد ، در حالی که ًائی خلق ايران مجدداچريکھای فد

برای سازماندھی نيروھای کمونيست و مبارزی که می شناخت و کسانی که در جريان کار با آن ھا آشنا شده بود باز 

يک چريک در ن به تنھائی فعاليت می کرد به عنوان سال به علت قطع ارتباط از سازما او که بيش از يک. نمی ماند

و در اين مدت توانست يک واحد چريکی فعال به وجود  مبارزه را سازمان دھد ۀتالش بود تا روابط الزم برای ادام

ارتباط رفيق با سازمان دو باره برقرار شد موقعيت اين واحد ھنگامی که باالخره  با توجه به کوشش ھای رفيق ، .آورد

پس از برقراری  . رسيده بود که در صدد تدارک حمالتی به دشمن بودئیرغم امکانات محدودی که داشت به جا علی

ارتباط مجدد با سازمان رفيق به صورت يک عضو فعال در چھار چوب فعاليت ھای سازمانی مشغول کار شد و با 

  . فعاليتش در شھر اصفھان قرار گرفتۀبه امکاناتی که از قبل فراھم کرده بود ، حوزتوجه 

  
 يکی از آشنايانش برود، با نيروی سرکوب رژيم مواجه و ۀ رفيق اسدهللا ھنگامی که قصد داشت به خان۵١در آذر سال 

 در روزنامه ۵١سال ]قوس[ر  آذ٨رژيم ددمنش شاه در . درگير شد و طی يک برخورد شديد مجروح و دستگير گرديد

قصد دستگاه امنيتی شاه اين بود که ھم وی را عامل برخی فعاليت ھای .   از کشته شدن وی خبر دادبه دروغھايش 

چريکھای فدائی خلق ايران نشان داده و قدرت نمائی کند و ھم فرصت يابد با اعمال شکنجه ھای وحشيانه ، اطالعات 

رغم   رفيق يک قھرمان مقاومت بود و علی ولی.ی فدائی خلق ايران از وی کسب نمايدمفيدی به زيان سازمان چريکھا

 ساواک به ۀھای شديدی که بر او اعمال کردند، اسرار مردم را فاش نساخت و سرانجام زير شکنجه ھای وحشيان شکنجه

  .شھادت رسيد

شدگان نشان می دادند تا او از حد اطالعات در زمانی که رفيق در شکنجه گاه رژيم بود بارھا او را به ساير دستگير 

ش ھمواره از  تن شکنجه شده و مجروحولی او باساواک مطلع شده و اطالعات خود را در اختيار بازجويانش بگذارد، 

تالش رفيق .  اين فرصت ھا سود می جست تا با رفتارش سايرين را به مقاومت در برابر شکنجه گران دعوت کند

او با مقاومت .  زندانيان را تقويت کندۀين بود که از راه ھای گوناگون، حتی در زمان اسارت، روحياسدهللا بشردوست ا
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ھايش در مقابل دشمن به زندانيان ديگری که او را می شناختند ، روحيه می داد تا در زير شکنجه، رازھای انقالبی 

ان در مواجھه با نيروی دشمن در زندان قوی و خويش را پنھان نگھدارند و در عين حال بکوشند تا رفتار و اعمال ش

بدين ترتيب رفيق اسدهللا بشردوست در چنگال دژخيمان ساواک نيز سمبل ارزش ھای . مبتنی بر ايستادگی باشد

  . خلق ايران بودئیمبارزاتی و روحيه تسليم ناپذير چريکھای فدا

و بار ديگر  بازجوئی را با شکست مواجه ساخت رفيق اسداله يکی از مبارزينی بود که نيرنگ ھای دشمن در دوران

 مستمر ۀتوان با مقاومت و مبارز ن با ايمان ، تا چه حد عاجز است، و چگونه میاثابت کرد که دشمن در مقابل مبارز

 فداکاری ھای رفيق بشردوست اين يار صميمی کارگران، .ھای رنگارنگ سرکوب دشمن را از کار انداخت شيوه

آورند تا جای خالی او و ساير رزمندگان انقالب را در   برای جوانانی است که به مبارزه روی میای درخشان نمونه

که مردم رفيق اسدهللا بشردوست کمونيستی بود که قاطعانه به اين باور داشت . پيکار عليه دنيای ستم و استثمار پر نمايند

و برپائی سوسياليسم به رفاه و آزادی و زندگی سعادتمند   سرمايه داریۀبدون نابودی نظام استثمارگرانتحت ستم ايران 

ما بايد تمام امکانات و شايستگی ھای مان را در : " او کمونيستی بود که ھمواره به رفقايش می گفت.دست نخواھند يافت

 و از ھيچ، ھمه توانيم از اندک به انبوه برسيم تنھا به اين وسيله است که می. اختيار انقالب رھائی بخش خلق قرار دھيم

  ".چيز بسازيم

  !ياد رفيق اسدهللا بشردوست گرامی و راھش پر رھرو باد

  

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

 ١٣٩۵ ]سنبله[ ، شھريور ماه٣٢ ۀشمار
 

 
 


