رفيق فرامرز نبی اللھی
اﯾن جنگ افزارِ راز آلوده را،
دﯾگری بر خواھد گرفت.
وقتی باد سياه در کوچه ھا وزﯾدن می گيرد و حادثه اخطار می کند ،برگرفتن چنين
جنگ افزاری ،کار ھرکسی نيست .الزمﮥ بر دوش گرفتنش ،پی بردن به راز آن است.
رازی که طلسم گشودنش ،خمير ماﯾﮥ عشق بی کران به توده ھا و اﯾمانی استوار به
نوزائی پاﯾان ناپذﯾر انسان است .و رفيق فرامرز چنين بود.
فرامرز در التھاب سال ھای  1330در ﯾک خانوادۀ کارگری در مسجد سليمان به
دنيا آمد و در دوران سخت و فالکت بار پس از کودتای  32رشد ﯾافت .او در ميان مردم
مﺤله " چھار بيشه" که ھر سال برای داشتن آب ،بر سر لوله کشی ھای
"غيرقانونی" با عوامل شھرداری و نيروھای سرکوبگر می جنگيدند ،بزرگ شد .از اﯾن
رو برای او آزادی و برابری ،صرفاً کلماتی زﯾبا نبودند – او آزادی و برابری را برای نگاه
ھای غم بار مردمی می خواست که با حسرت به فوران آب لوله ھای شکسته شان
می نگرﯾستند.
رفيق فرامرز بر چنين زمينه ای به مبارزه روی آورد و در سال ھای طوفانی 57-56
با مارکسيسم -لنينيسم آشنا گردﯾد .در مبارزات توده ھا و بسيج و سازمان دھی
تظاھرات فعاالنه شرکت نمود .او ابتدا ھوادار " سازمان چرﯾک ھای فدائی خلق اﯾران"
بود ،ولی با اعالم موجودﯾت " راه کارگر" در سال  ،58به سازمان ما پيوست .با آغاز
دورۀ سرکوب و کشتار در سال  ،60رفيق فرامرز نبی اللھی جھش وار پيش آمد ،آن
جنگ افزار راز آلودۀ ﯾاران اسير و شھيد را برگرفت و استوار ،راھشان را ادامه داد .او
در سال  61به عضوﯾت سازمان درآمد .در اﯾن دوره ،تنھا در نتيجﮥ تالش ھای او ،بيش
از نيمی از امکانات کميتﮥ خوزستان که در نتيجﮥ دستگيری ھا و تعقيب و مراقبت ھای
دشمن از دست رفته بود ،بازسازی گردﯾد .او در اﯾن کار ،عالوه بر برخوردھای مردمی
اش در سازمان دھی امکانات ،بيش از  6ماه به کاری شبانه روزی و طاقت فرسا
پرداخت تا نيازھای مالی کميته را برآورده نماﯾد .او آن چنان عاشقانه و آگاھانه اﯾن
دوره را سپری کرد که ح ّتا گاھی به دليل وضعيت شغلی اش ،نمی توانست به نزد
خانواده اش برود ،به طوری که تا مدتی از تولد " مينا"  ،تنھا فرزندش اطالع نداشت.

رفيق فردوس ) نام سازمانی فرامرز چنين بود( ھم چنين سازمانگری توانا بود .او که
در سال  62وارد کارخانه ای در اھواز گردﯾده بود ،توانست در مدت کوتاھی در ميان
کارگران به آن چنان مﺤبوبيتی دست ﯾابد که اکثر کارگران او را نماﯾندۀ خود بدانند.
فرامرز عالوه براﯾن ،با کارگران چندﯾن کارخانﮥ دﯾگر رابطه داشت و به آنان ره نمود
ھای مبارزاتی را می رساند .او به مفھومی زالل به طبقﮥ کارگر ،توده ھای زحمت
کش ،خانواده و رفقاﯾش عشق می ورزﯾد .وقتی در تابستان  62خبر سرکوب
وحشيانﮥ کارگران تصفيﮥ شکر اھواز را شنيده بود ،ﯾک دم آرام و قرار نداشت و به ھر
ترتيب تالش می نمود که با آنان تماس بگيرد و قدمی در جھت پيش ُبرد مبارزاتشان
بردارد .رفيق فردوس ،به شعر و موسيقی ،به وﯾژه موسيقی اصيل اﯾرانی عالقﮥ
زﯾادی داشت .رفيق فرامرز نبی اللھی به عضوﯾت کميتﮥ خوزستان انتخاب گردﯾد و در
تابستان  ،63در نتيجﮥ پی گر ِد دشمن به ھمراه تعدادی از رفقای ھم رزمش به اسارت
گرفته شد .او که در راه رھاﯾی طبقﮥ کارگر و زحمت کشان ،سال ھا از جان ماﯾه
گذاشته بود ،در زﯾر شکنجه ھای جالدان رژﯾم اسالمی جان باخت و آرمان نباخت.

