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ک تن مــــباديبر زنده  ن بوم ويچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد  
ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيبه کشتن دھھمه سر به سر تن   
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 Martyrs جانبازان

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٩ نومبر ١٨
 

 ک نژادي ن هللا حجتديق شھي رفی زندگۀباردر

 

 در شھرستان نور در ١٣٢۵ سال ]سرطان[ر ماهيدر ت)مانيکاک سل( ک نژادي ن هللاحجتق ي خلق رفیئک فدايچر

 تا ۴۵ یھا  سالۀت که درفاصلين واقعي و ای، با توجه به عالقه اش به ورزش کشتی و.ا آمدياستان مازندران به دن

غش يدر ی بیش و کمک ھا ایات مردمين روحي شد و ھمچنی مازندران شناخته می سرشناس کشتی از چھره ھا۵٠

رستان با توجه يالت دبيپس از اتمام تحص.  در شھر نور برخوردار بودیئ باالیت مردميدستان شھر ازمحبوبيبه تھ

.  شھر نور انتخاب شدیت بدنيس تربيان رئ به عنو۵١ در سال ، که در ورزش شھرشان کسب نموده بودیتيبه موقع

 یکار و حتي از کار ب۵۴ل ھم در سال ين دلي نداشت به ھمی اش انطباقیات مردمي فاسد حاکم با روحیاما بورکراس

 یگر از جلوه ھاي دیکي. ش نمودند ایريدا کرده بود، مبادرت به دستگي پی که با مقامات دولتیئ ھایريل درگيبه دل

 کمک به محتاجان و یه برايري خۀسسؤک ميجاد يش جھت اھا تالش ق حجت در آن سالي رفیات مردميروح

 از ی تعدادیاريق حجت و ي شد، به کمک رفیشناخته م" ديجاو"ه که تحت نام يري خسسۀؤمن يا. دستان شھر بوديتھ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ید و احترام مردم از اعتمای در شھر نور پا گرفت که خود انعکاسیصورت رسمه انش البته نه بيستان و آشنادو

  .  بودینسبت به و

ر کرده بود يي جامعه شروع به تغیاسي سی خلق فضایئ فدایکھاي مسلحانه توسط چرۀھا با شروع مبارز ن ساليدر ا

 ی نشان می که در درون خانواده ھا شروع شده بود و نظرات ارائه شده، بروشنیئھا ن واقعت خود را در بحثيو ا

 ۀي، روحی مبارزات مردمیپ در ی پیھا  شاه و شکستۀختي لجام گسیکتاتوري دۀانيال وحشروز اعمياگر تا د. داد

ن يده دامن زده بود که با اين ايرا در سطح جامعه سبب شده بود و ترس و وحشت از ساواک شاه به ا یديس و ناامأي

 یاسي سباحثۀماز بحث و ز يلق کردن قدرت سرکوب دشمن و جھت گرطر ميثأ توان کرد و تحت تی نمیقدرت کار

، اما حال شاھد "وار موش دارد و موش گوش دارديد" دادند کهی گفتند و اندرز میدر خانواده ھا، بزرگان خانواده م

ک ي پر اوالد نۀ که در خانوادیامر .ميان خانواده ھا بودي در می مردمیھا شه ھا و آرماني اندۀروز افزون اشاع

  .اد دیز خود را نشان مينژاد ھا ن

 ی ھایت از جانفشاني آشکار اعوان و انصارش و حمای ھا و فسادھای دزدی شاه و افشایکتاتوريم ديمخالفت با رژ

ن ي بودن قدرت ای مزدور شاه برخاسته و جان بر کف، پوشالۀانور در دھان به جنگ دار و دستين مسلح که سامبارز

 از یکيافته و به يش اشاعه يشتر از پي ھر روز ب، گذاشتندیش ميابان به نمايرا ھر روز در کوچه و خ" یببر کاغذ"

  . ج خانواده ھا بدل شده بودي رای ھاحثبموضوعات 

م ي رژۀان سلطي رفت تا بنی گرفت و میشکل م بود که در کل جامعه ی از تدارک طوفانیت در عمل بخشين واقعيا

ق ي رفۀرات آن در خانواده ھا و از جمله خانواديثأ تن طوفان،ي با شروع ا۵۶در سال . سلطنت را واژگون سازد

 از سازمان ی از برادرانش به ھواداریق حجت و تعدادي نشان داده شد ورفیشتريز با وضوح ھر چه بيحجت ن

  .وستندي حاکم پۀه وضع ظالمانيران به انقالب علي خلق ایئ فدایکھايچر

 ی ھم که در شھر داشتند در شھر نور به مرکزیتي به محبوب بزرگ با توجهۀن خانوادي ایب محل زندگين ترتيبه ا

بکارانه به ي که در آن زمان فریدادي، رویني خمۀ کار آمدن دار و دستیبا رو. جھت تجمع ھواداران سازمان بدل شد

ه  که مردم به آن دست زدی رفت که با توجه به انقالبی انتظار میعيطور طبه  ب، شدیغ مي انقالب تبلیروزيعنوان پ

ن ي داد که نه تنھا چنید در عمل نشان ميم جديد در جھت تحقق مطالبات مردم گام بردارد؛ اما رژيم جدي رژ،بودند

، دستاورد مبارزات مردم را ھم باز پس گرفته و اختناق یک ذّره آزادي ندارد بلکه در تالش است تا ھمان یقصد

 و از یاسي سیھا  در صفوف سازمانیعيطور طبه ت بين واقعي از ایرات ناشيثأت. ديل نمايگذشته را به توده ھا تحم

ل عدم ين سازمان به دليل ھم اين دليبه ھم. افتي ی خلق انعکاس میئ فدایکھاين آنھا سازمان چريجمله مھمتر

رو يزش ني دچار انشعاب و ری اسالمیاست مماشات با جمھوريش گرفتن سي و در پی بر مواضع انقالبیبنديپا

  . ديگرد

 یز با اعتقاد به ضرورت مبارزه جھت سرنگونيک نژادھا ني نۀران خانوادي خلق ایئ فدایکھاي چریريل گبا شک

 لسۀج که بر اساس مصوبات یزمان. وستندي به آن پ]دلو[ام بھمني قی و حفظ و گسترش دستاوردھای اسالمیجمھور

 در جنگل یزاني پارتیدسته ا ین شده بود که در جھت سازماندھي قرار بر ا۵٩ سازمان در سال یالتيع تشکيوس

 مازندران از یعشان در منطقه و شناختشان از جنگل ھايک نژادھا با توجه به امکانات وسي شمال اقدام شود، نیھا

  .وستندين برنامه پي بودند که با شور و شوق به ای محلیرو ھاي سازمان و نین رفقاياول

 تدارکات ۀ آن ھمی منجر شد که طیير اصولي به انشعاب غ۶٠ موجود در سازمان ما در سال ی ھایئسفانه نارساأمت

 و ی با توجه به سازماندھءب آن رفقاين ترتيبه ا. ار بخش منشعب قرار گرفتيو امکانات حرکت در جنگل در اخت
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.  مازندران شروع نمودندی را در جنگل ھای حرکت دسته ا۶٠ سال ]سنبلۀ[وري که شده بود در شھریزيتجھ

ت يبا توجه به محدود. ک نژاد بودنديمختار و فرج هللا ن  حجت هللا،ء آن رفقای اصلیھنماھا از رای که برخیحرکت

 جدا و دو باره به ءن رفقاي خانواده اش از ایگر اعضايق حجت و ديکسال رفين حرکت، پس از ي از اءد رفقاي دیھا

  . مبارزه به کردستان اعزام شدندۀوسته و جھت اداميران پي خلق ایئ فدایکھايچر

شمرگان ي که در صفوف پیدر فاصله ا.  زدندیصدا م" مانيکاک سل" را ی وءق حجت که در کردستان، رفقايرف

 از توان و استعداد یريد با بھره گي جنگی می اسالمیسم جمھورياليم وابسته به امپريه رژِ يسازمان کردستان عل

. شمرگان سازمان در کردستان بدل شدي پ از فرماندھانیکي شرکت کرده و به یات نظاميھا عمل  اش در دهینظام

 و از جمله در مقاومت مقابل ۶٢ خلق در بھار سال یئ فدایکھايشمرگان چريات پيک رشته عمليق حجت در يرف

" عامد"گاه ين حمله به پاي و ھمچن١٣۶٢ ]حمل[ني فرورد٢۵ مھاباد سردشت در ۀ در جادیتعرض ارتش ضد خلق

  .  کردءافي ای نقش برجسته ا١٣۶٢ ]حمل[ني فرورد٢۶در 

ز ن روابط، اي ای جھت بررس۶٣ در سال یمان در مازندران داشت، وي که کاک سلیبا توجه به روابط گسترده ا

ر و ي در کرج دستگ۶٧ از اقوامش در اواخر سال یکي ۀ بعد به گفتیسفانه چندأکردستان به مازندران رفت که مت

  . ربازان شدي تی اسالمیمان جمھوري به دست دژخنياھچال اوي در س٧۵ھا شکنجه و زندان در سال  پس از سال

ن و ي از خوشنام تریکياران خود و مردم نور ين ي تریيمي از صمیکيران ي خلق ایئ فدایکھايب چرين ترتيبه ا

  . شه از دست دادندي ھمی خود را برای ھاین ھمشھريمحبوب تر

  ! و راھش پر رھرو بادیک نژاد گراميق حجت هللا نياد رفي

 راني خلق ایئ فدایکھاي چری، ارگان کارگری کارگرۀماھنام: به نقل از

 ١٣٩٨ ]عقرب[ماه پانزدھُم آبان  ،٧٠ ۀشمار

 


