رفيق ابراھيم نجاران

در شھرﯾور ماه سال  1367رفيق ابراھيم نجاران پس از سه سال و نيم اسارت در
جرﯾان توطئﮥ قتل عام زندانيان سياسی ،به وسيلﮥ جالدان رژﯾم اسالمی اعدام شد و
با شھادت او سازمان ما ﯾکی از رزمندگان وفادار و ثابت قدم خود را از دست داد.
رفيق ابراھيم که در سازمان ما او را با نام ھای مستعار محسن و منوچھر می
شناختند ،در سال  1336در روستای کولج طالقان در ﯾک خانوادۀ زحمتکش به دنيا آمد.
شراﯾط سخت زندگی خانوادگی و محروميت حاکم بر زندگی روستائيان ،از ھمان ابتدا
کينﮥ عميق او را نسبت به بی عدالتی و نظام تبعيض و استثمار برانگيخت .کينﮥ
مقدسی که آتش آن تا آخرﯾن لحظﮥ حياتش در سينه اش شعله می کشيد .دوران
تحصيل را ابتدا در طالقان و بعد در تھران گذراند و سپس در رشتﮥ جغرافيائی شبانه
دانشسرای عالی تھران )دانشگاه تربيت معلم( پذﯾرفته شد .در دانشگاه رفيق
ابراھيم با توجه به زمينﮥ کامال ً مساعدی که داشت جذب فعاليت ھای انقالبی شد و
در اﯾن زمان که مقارن با اواخر سلطنت ستم شاھی و اوج گيری مبارزات توده ای بود،
در فعاليت ھای صنفی و سياسی با تمام قوا شرکت جست و ھم زمان با پذﯾرش
مارکسيسم به عنوان تنھا راه رھائی کارگران و زحمتکشان ،اﯾدئولوژی طبقﮥ کارگر را
پرچم و راه نمای مبارزۀ انقالبی خود قرار داد .بعد از پيروزی قيام بھمن و مدت کوتاھی
پس از شروع فعاليت " راه کارگر" او به عنوان ﯾکی از فعالين پرشور آن با تمام توان
خود به سازمان ما پيوست.
با ارتباط با شوراھای دھقانی ،در سازمان دھی دھقانان زحمتکش منطقﮥ طالقان
تالش نمود .با ھمکاری تعدادی از فعالين منطقه ،موفق به سازمان دھی کتاب خانه
ھای سراسری و متعدد در سطح منطقﮥ طالقان شد که از آنھا استقبال وسيعی به
عمل آمد و در ادامﮥ ھمکاری اش با دﯾگر نيروھای انقالبی محلی ،ائتالفی تحت نام "
اتحاد زحمتکشان طالقان" اﯾجاد گردﯾد

که با فعاليت ھای مرتب تبليغاتی باعث

آشفتگی تمامی ارگان ھای سرکوبگر رژﯾم در سطح منطقه شده بود .در سال 59
رفيق بنا به ضرورت ھای تشکيالتی و نيز محدودﯾت ھای امنيتی که در منطقه داشت،
فعاليتش را در تشکيالت شھر کرج ِ سازمان آغاز نمود و با تالشی خستگی ناپذﯾر
وظاﯾف تشکيالتی انقالبی خود را ھمه جانبه ھم در شھر کرج و ھم در ارتباط با
سازمان دھی نيروھا در منطقﮥ طالقان پيش می برد.
پس از خرداد  60استعداد انقالبی رفيق بيش از پيش شکوفا شد و او نشان داد
که در شراﯾط سخت سرکوب نيز انقالبی ای تواناست .او در ھر فعاليت رﯾز و درشتی
که امکانش را می ﯾافت ،فعاالنه شرکت می جست .در سازمان دھی نيروھا ،وصل
مجدد رفقای قطع ارتباط شده ،شعار نوﯾسی ،پخش اوراق تبليغی ،ارسال اعالميه و
نشرﯾه به منطقه و ﯾا ھر فعاليت دﯾگر .و در کنار ھمﮥ اﯾنھا به عنوان کارگر کار می کرد.
شعارھائی که رفيق با خط زﯾباﯾش در محالت زحمتکش نشين کرج نوشته است،
سال ھا پس از آن ھم چنان بر روی دﯾوارھای اﯾن محالت به چشم می خورد .در اوائل
سال  61رفيق ابراھيم در ھمکاری با دﯾگر نيروھای انقالبی منطقه ،موفق به انتشار
خبرنامه ای تحت عنوان " خبرنامﮥ کرج -قزوﯾن -زنجان و طالقان" شد که از کارآئی
خوبی برخوردار بود .تمام اﯾنھا در شراﯾطی صورت می گرفت که به علت حساسيت
پليس او به صورت مخفی زندگی می کرد و محدودﯾت ھای زﯾادی برای پيش برد
فعاليتش داشت و به ھمين علت مجبور شد مدتی فعاليت خود را تغيير دھد .ھم زمان
با نقد پوپوليسم در سازمان و سمت گيری کارگری ،رفيق ابراھيم مجدداً در ﯾکی از
محالت کارگری کرج مستقر شد .در اﯾن دور او قادر شد به عنوان سازمانگری توانا و
موفق با توده ھای مردم درآميزد و مبارزاتشان را سازمان دھی نماﯾد .وی با شرکت
در تشکل ھای مختلف ،با ارتباط گيری وسيع و با تالش در جھت حل مسائل و
مشکالت و خواسته ھای مردم محل ،به زودی تبدﯾل به ﯾکی از چھره ھای محبوب و
مورد اعتماد آنان شد .با وجود آن که مدت کوتاھی از سکونتش در محل می گذشت،
به خاطر دل سوزی ،محبت و ھم ﯾاری ای که نسبت به مردم نشان می داد ،خانه اش
محل رفت و آمد و مراجعﮥ اھل محل برای حل مسائل و مشکالت شخصی و اجتماعی
شان شد .از کارگر ،راننده ،سرباز ،عضو شورای محل ،گردانندگان تعاونی و غيره برای
صحبت و ھم فکری به وی مراجعه می کردند .در اﯾن مدت او توانست حرکات مؤثری را
در راستای خواسته ھای مردم ،تشکل ﯾابی و مبارزه با ا ِعمال نفوذ جاسوسان رژﯾم در
محل سازمان دھی نماﯾد و ھمراه با اﯾن ،رفيق کمترﯾن امکان برای گسترش ارتباط با
کارخانجات منطقه را از دست نمی داد و به ھمين دليل ھميشه در جرﯾان اخبار و

مسائل تعداد قابل توجھی از کارخانجات منطقه بود و در جھت سازمان دھی مبارزات
کارگران اﯾن کارخانه ھا بيشترﯾن تالش را به عمل می آورد .رفيق ابراھيم در تابستان
سال  61ازدواج نمود .ھمﮥ کسانی که با رفيق ابراھيم فعاليت تشکيالتی داشته اند،
او را رفيق سرزنده ،با نشاط  ،منضبط و با پشت کار ﯾافته اند .ﯾکی از رفقای تحت
مسئوليتش می گفت ھر وقت او را می بينم ،روحيﮥ عالی و با نشاطش کلی در من
تأثير می گذارد و به من روحيه می دھد .او سازمان دھی توانا ،در تشکيالت شھر کرج ِ
سازمان بود .حساسيت و دقت رفيق در زمينﮥ مسائل امنيتی ﯾکی از خصوصيات بارز
او بود .او کمونيستی بردبار و محجوب بود و در عين حال در طرح ضعف ھا و انتقادات
رفقاﯾش از صراحت الزم برخوردار بود .در اواخر سال  63به علت تراکم مسائل امنيتی
و حساسيت زﯾادی که عوامل رژﯾم نسبت به وی پيدا کرده بودند ،رفيق به شھر ساری
منتقل شد .در جرﯾان اﯾن انتقال و به احتمال زﯾاد ،به علت خيانت ﯾک عنصر خود
فروخته ،رفيق ھمراه با ھمسرش در سال  1364دستگير شد و بالفاصله به اوﯾن
منتقل گردﯾد و تحت شکنجه ھای شدﯾد قرار گررفت .با وجود آن که به خاطر ھمکاری
فرد خائن ذکر شده با رژﯾم ،سازمان تا  6ماه از دستگيری رفيق غير مطلع مانده و
نتيجتاً از اطالعات او عقب نشينی نشده بود ،اما به خاطر اﯾستادگی و مقاومت رفيق
ابراھيم در مقابل تمامی شکنجه ھا ،رژﯾم در پيش برد مقاصدش برای وارد کردن ضربﮥ
بيشتر ناکام ماند .ماه ھا شکنجه وحشيانه نتوانست ذره ای از مقاومت و ارادۀ
آھنينش بکاھد و لب راز دارش را بگشاﯾد 11 .ماه پس از دستگيری در اولين مالقاتی
که با ﯾکی از افراد فاميلش داشت ،در مقابل اﯾن نصيحت که از موضعش کوتاه بياﯾد،
قاطعانه اﯾستاد و از حقانيت مبارزه اش دفاع کرد و انگشت روی ستم و تبعيض و بی
عدالتی حاکم بر جامعﮥ ما گذاشت .در مالقات دﯾگری گفته بود حتّا اگر سرم برود ،از
مواضعم دفاع می کنم .سال ھای اسارت رفيق در زندان ھای اوﯾن ،ساری ،قزل
حصار و گوھردشت ،ھمراه با روحيﮥ عالی و حماسی و به ھمين دليل عمدتاً در سلول
ھای انفرادی گذشت .رژﯾم بارھا از او درخواست مصاحبه و توبه می کند که ھميشه
با نه قاطع و محکم رفيق مواجه می شود.
پس از پاﯾان جنگ اﯾران و عراق و آغاز کشتار عام زندانيان سياسی ،جناﯾت کاران
رژﯾم اسالمی که کينﮥ عميقی نسبت به رفيق ابراھيم داشتند ،جزو اولين دسته از
زندانيان سياسی در شھرﯾور ) 67احتماال ً  7شھرﯾور( اﯾن کمونيست سرسخت و
مقاوم را به شھادت رساندند .نحوۀ شھادت رفيق بنا به قولی تيرباران و بنا به قول
دﯾگری خفگی توسط گازھای سمی بوده است .رفيقی در مورد شھادت رفيق ابراھيم

چنين نوشته :پيکر پر افتخارش را در حصار کرج )گورستان امامزاده محمد( دفن کرده
اند .بعد از شنيدن خبر ،موجی از غم و خشم سراپای مردم دردمند طالقان و تمام
دوستان و آشناﯾانش را فرا گرفت و اﯾن حاصل رفتار انقالبی و شاﯾسته رفيق بود که
از نفوذ توده ای بسيار زﯾادی برخوردار بود .مردم با اﯾن احساس که مبارزی صدﯾق را
از دست داده اند ،در فکر فردای گرفتن انتقامی سخت از جالدان تمامی رفقای
شھيدمان می باشند .اگرچه اکنون دﯾگر ابراھيم در ميان ما نيست و آدم کشان رژﯾم
فقھا او را از ما گرفتند ،ولی ﯾاد عزﯾز او در خاطرۀ زحمتکشان روستاھای طالقان ،در
قلب کارگران و زحمتکشان محالت فقير نشين کرج زنده است .او در آرزوھای کسانی
که دوستش داشتند و او دوستشان داشت ،جاوﯾدان است .مبارزات دليرانﮥ اﯾن
کمونيست رزمنده برای برقراری جامعه ای آزاد و فارغ از ستم و بھره کشی الھام
بخش تمامی ﯾارانش در تداوم راه اوست.

