ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  :ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ  ،ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺷﻤﺎرﻩ  ، ١۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ١٣٩۴

از ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺎﻣﻮزﯾﻢ !
رﻓﻴﻖ ﺟﻌﻔﺮ اردﺑﻴﻞ ﭼﯽ

در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎ در رزم دﻻوراﻧﻪ اش ﺟﻬﺖ ﻧﺎﺑﻮدﯼ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ رزﻣﻨﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎرﯼ را از دﺳﺖ دادﻩ اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﮔﺎهﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑﺎ
هﻤﻪ وﺟﻮد در راﻩ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان و اﯾﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ هﺎﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺮاﯼ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮد
ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ  ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ "ﭼﺎرﻩ رﻧﺠﺒﺮان وﺣﺪت و ﺗﺸﮑﻴﻼت اﺳﺖ" .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﮔﺎﻩ
رﻓﻴﻖ ﺟﻌﻔﺮ اردﺑﻴﻞ ﭼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در  ٢٢اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ، ۵٠دژﺧﻴﻤﺎن رژﯾﻢ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮﯼ در
ﻣﻴﺪان ﭼﻴﺘﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻠﻴﮏ ﺳﻼح هﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﻗﻠﺐ ﭘﺮ ﺗﭙﺶ اش را ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ از ﺗﭙﻴﺪن ﺑﺎز
داﺷﺘﻨﺪ.
رﻓﻴﻖ ﺟﻌﻔﺮ اردﺑﻴﻞ ﭼﯽ در ﺳﺎل  ١٣٢٢در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ زﺣﻤﺘﮑﺶ و رﻧﺠﺒﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﮔﺸﻮد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش از هﻤﺎن ﺳﻨﻴﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎش ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮐﺮدن ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﮐﺎرهﺎﯼ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺁهﻨﮕﺮﯼ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ.
او در ﮐﺎر و ﻣﺒﺎرزﻩ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ هﺮ روز ﺳﺘﻤﮕﺮﯼ هﺎﯼ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎهﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ ﻟﻤﺲ
ﻣﯽ ﮐﺮد  ،ﺷﺎهﺪ رﻧﺞ و درد هﻢ ﻃﺒﻘﻪ اﯼ هﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺻﺪا ﻧﺪارد و
رﻧﺠﺒﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻴﻨﯽ در ﺑﺴﺘﺮ
ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ رﻓﻘﺎﯼ ﺁﮔﺎهﯽ ﭼﻮن ﺑﻬﺮوز دهﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺎﺑﺪل ،ﮐﺎﻇﻢ ﺳﻌﺎدﺗﯽ و ﻣﻨﺎف ﻓﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﺁﮔﺎهﯽ
ژرف ﺗﺮﯼ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻩ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﻘﺎﯼ ﻣﺰﺑﻮر درﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﮔﺮوهﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم رﻓﻴﻖ اﺣﻤﺪ زادﻩ
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ رﻓﻴﻖ ﺟﻌﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺎدﯼ اﯾﻦ راﻩ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .او وﺟﻮد ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ اﯼ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل رﻓﻴﻖ ﭘﻮﯾﺎن ،

ﺗﻮدﻩ هﺎ ﺑﺎ روﯼ ﺁوردن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد ﺁن را )اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺒﺎرزﻩ اﻧﻘﻼﺑﯽ را(
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ رﻓﻴﻖ ﭘﻮﯾﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ "ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﯼ ﻣﻴﺰان ارادﻩ هﺮ ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ
اﺳﺖ" .ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ از ﻃﺮف رﻓﻴﻖ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻌﻔﺮ اردﺑﻴﻞ ﭼﯽ ﺑﯽ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد .او ﮐﻮدﮎ رﻧﺞ ﮐﺎر
ﭼﺸﻴﺪﻩ اﯼ از اﻋﻤﺎق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد و در "داﻧﺸﮑﺪﻩ هﺎﯼ زﻧﺪﮔﯽ" ﺁﻣﻮزش هﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ دﯾﺪﻩ و ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران زاﻟﻮ ﺻﻔﺖ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺸﻴﺪن از هﻤﻪ ﻧﻌﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺖ رﻧﺞ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺁﮔﺎﻩ در ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ
ﺑﺎ ﻧﺎم ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﮔﺮوﻩ رﻓﻴﻖ اﺣﻤﺪزادﻩ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ" :وﻇﻴﻔﻪ هﺮ ﮔﺮوﻩ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺁﻏﺎز ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭼﻪ در ﺷﻬﺮ و ﭼﻪ در روﺳﺘﺎﺳﺖ" ،رﻓﻘﺎﯼ اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﮐﻪ رﻓﻴﻖ ﺟﻌﻔﺮ ﯾﮑﯽ از
ﺁن هﺎ ﺑﻮد  ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در هﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ رﻓﻴﻖ ﺟﻌﻔﺮ در ﺗﻴﻤﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﺗﺒﺮﯾﺰ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﮐﻪ در  ۵ﺑﻬﻤﻦ
 ١٣۴٩ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺼﺎدرﻩ ﺷﺪ.
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﺗﺒﺮﯾﺰ در زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ هﻨﻮز رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺳﻴﺎهﮑﻞ و اﻋﻼم
رﺳﻤﯽ ﺁﻏﺎز ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۵٠و در ﺟﺮﯾﺎن ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ وارد ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻣﺒﺎرز ﻧﻴﺰ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﭘﺲ از ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎر در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ۵٠ﺗﻴﺮﺑﺎران ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از هﻢ رزﻣﺎن ﺧﻮد و ﭘﻴﺸﺮوان ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺎن را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .اﻣﺎ راهﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن
ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و رﻓﻘﺎﺋﯽ ﺁﺑﻴﺎرﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺧﻴﻠﯽ زود در دل ﺗﻮدﻩ هﺎ ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺁن هﺎ را ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁزادﯼ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻧﺒﺮد ﮐﺸﺎﻧﺪ .اﻣﺮوز رﻓﻴﻖ ﺟﻌﻔﺮ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ
اﻣﺎ هﻨﻮز اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد وﯼ را ﮐﻪ "ﺗﻨﻬﺎ راﻩ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁزادﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ" ،ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ
زﻧﺪ.

