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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١۶ اکتوبر ٢٩

   زندگی رفيق افسرالسادات حسينیۀدر بار

 
.  بروجرد متولد شد۴د بخش  در شھرستان دورو١٣٢۴چريک فدائی خلق رفيق شھيد افسرالسادات حسينی در تيرماه 

.  اول متوسطه را در شھر دورود گذراندۀوی تحصيالت ابتدائی و دور. پدرش خواروبار فروش و مادرش آموزگار بود

 تحصيل در رشته بھياری و کار ۀبا بيماری پدر و نامساعد شدن اوضاع اقتصادی خانواده ، تصميم گرفت برای ادام

 چھل به تھران رفت و در ۀرفيق افسرالسادات در اواسط دھ.  خانواده به تھران برودمين زندگی خود و کمک بهأبرای ت

بيمارستان مادران و نوزادان به کار پرداخت ، امری که به وی امکان می داد ضمن تحصيل کار کرده و مخارج زندگی 

پس .  ه عنوان يک پرستار کار کرداو در اين دوران ھمچنين مدت ھا در بيمارستان پاسارگاد ب. مين نمايدأخود را نيز ت

اين شغل .  وارد کار بھياری گرديدً تحصيلی رسماۀ تحصيل و با توجه به الزامات تحصيلی و آموزشی آن دورۀاز خاتم

در . به رفيق افسرالسادات فرصتی برای تماس تنگاتنگ تر با مردم و به خصوص اقشار زحمتکش و نيازمند می داد

 پيوسته ، محل ھائی را برای ء ھائی که در جريان تحصيل و مطالعه کسب کرده بود از ابتدانتيجه با توجه به آگاھی

به ھمين دليل ھم مدت ھا در مرکز بھداشتی . خدمت خود انتخاب می کرد که مردمش احتياج بيشتری به کمک داشتند

زيادی داشت ، اما او اھميتی به  ۀبا اين که محل کار رفيق از محل زندگی اش فاصل.  غار تھران کار می کردۀدرواز

 غار بيشتر می تواند در خدمت ۀ نازی آباد و دروازۀاين امر نمی داد چون در جريان کار تشخيص داده بود که در محل

  .زحمتکشان و در تماس مستقيم با آن ھا باشد

ين محله ھا فقر و نداری  با توجه به ابعاد فقر و محروميت حاکم بر زندگی توده ھای زحمتکش، در آن سال ھا در ا

واقعيتی که رفيق افسر ھر روز در جريان کار با آن . زندگی را بر کارگران و زحمتکشان ھر چه بيشتر تنگ کرده بود
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او ھمواره با نزديکان و ياران خود از مردمی سخن می گفت که در محل کارش . مواجه شده و قلبش را به درد می آورد

 ھمين دردھا و رنج ھا و فقر و فالکتی که ۀمشاھد. و رنج و فالکت آن ھا را به عينه می ديدبا آن ھا مواجه شده و درد 

نظام حاکم بر ھيچ بودگان تحميل نموده بود ، به تدريج او را به سوی شناختن عامل اين ھمه ظلم و ستم سمت داد و در 

 جز نظام یو تفاوت طبقاتی را که ھيچ چيزھمين مسير بود که رفيق افسر به مارکسيسم رسيد و عامل استثمار و ظلم 

ی که رفيق افسر در کار و تحصيل از خود نشان می پيگيري. پا خاسته  شناخت و عليه آن ب، سرمايه داری نبودۀظالمان

 از ۶او در اين دوران ھر روز صبح ساعت .  جديت باور نکردنی اش در زندگی سياسی اش گشتۀداد بعدھا دست ماي

 بعد از ظھر بود به ۴ کار که ساعت ۀ سرکار خود باشد و پس از خاتم٨آمد تا ساعت  يرون میش ب امحل زندگی

گشت بدون اين که اجازه دھد خستگی اين ھمه تالش او را از  شب به خانه بر می٩دبيرستان شبانه می رفت و ساعت 

 در ١٣۵٣در بستر اين تالش ھا با گرفتن ديپلم بازرگانی در سال . بود باز داردگام برداشتن در راھی که انتخاب کرده 

 .   پرستاری انستيتو علوم بيمارستانی قبول شدۀکنکور دانشگاه در رشت

 مسلحانه از سوی چريکھای فدائی خلق فضای سياسی جامعه دچار ۀاما در آن سال ھا با رستاخيز سياھکل و آغاز مبارز

 حاکم ۀبه صدا در آمده و فرياد ضرورت مبارزه برای نابودی نظم جابران" زنگ بزرگ خون" بود و تحولی بزرگ شده

 کسانی که قلبشان با درد ھا و رنج ھای کارگران و ستمديدگان می تپيد ۀامری که ھم. سراسر کشور را در نورديده بود

 شخصيت سرکش و خصلت ھای انسانی رفيق افسر، اين پيام با توجه به. را به پيوستن به انقالبيون مسلح دعوت می کرد

 .او را به صفوف اين انقالبيون دالور و از خود گذشته جذب نمود

 کسب مدرک بلکه راه دستيابی به مشعلی بود که مسير آزادی را روشنی بخشد در ۀرفيقی که تحصيل برايش نه وسيل

در چنين بستری .  اجتماعی خود را ھر چه بيشتر رشد داد اين سال ھا ھيچ گاه از مطالعه باز نماند و آگاھی سياسیۀھم

ولين سازمان چريکھای فدائی ايران داشت ، در ؤی که با رفيق نسترن آل آقا از مس روابط خانوادگيبود که به دليل

 در ارتباط با سازمان چريکھای فدائی خلق قرار گرفت و يک سال بعد زندگی مخفی خود را شروع نمود و ۵٣تابستان 

 امپرياليسم و ديکتاتوری ذاتی آن سازمان ۀ مسلحانه ای که اين سازمان عليه سلطۀبا خواھر خود فاطمه حسينی به مبارز

در اين مبارزه عشق رفيق افسر به توده ھا برای وی دستمايه ای بود تا در حد توان خود جھان را به .  پيوست،داده بود

ات رفيق در کار و زندگی در ميان زحمتکشان ، پس از مدت ھا فعاليت در با توجه به تجربي. نفع ستمديدگان معنا دھد

 .  قرقره زيبا به کار پرداختۀحوزه ھای مختلف سازمان جھت شناخت بيشتر از محيط ھای کارگری مدتی در کارخان

ی دشمن قرار در زمان کار در ھمين کارخانه بود که تيمی که رفيق افسر يکی از اعضايش بود مورد شناسائی نيرو ھا

 سال ]سرطان[ تير ماه١٠گرفت و سرانجام رفيق افسر پس از چند بار گريز از دست نيروھای سرکوبگر شاه در 

 تھران در مواجھه با آن ھا به آخرين نبرد زندگی اش پرداخت و در اين درگيری نابرابر به ۀ در زير پل جوادي١٣۵۵

 بخشی که او برای پژواک آن و ئیا خود به چشم خويش ببيند که پيام رھاسفانه رفيق افسر زنده نماند تأمت.  شھادت رسيد

ی شدنش در جامعه می جنگيد ، چگونه پس از مدتی سراسر اين فالت خونين را در نورديد و دو سال بعد ئتوده 

نی که او ی مواجه شد که سابقه نداشت و کارگرائسازمانی که او در صفوفش مبارزه می نمود با چنان استقبال توده 

سوی اين سازمان روی ه  طبقاتی شان پيکار می کرد دسته دسته بۀبرای آگاھی و تشکل شان و سازماندھی مبارز

 . آوردند

 .ياد رفيق افسرالسادات حسينی گرامی و راھش پر رھرو باد

  خلق ايرانئیماھنامه کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدا: به نقل از 
 ١٣٩۵ ماه  ، پانزدھم مھر٣٣شماره 


