رفيق فرج ﷲ ) بيوک ( سعيدی

پس از دوسال و نيم اسارت و تحمل شدﯾدترﯾن شکنجه ھای
رژﯾم آدم کُش والﯾت فقيه ،رفيق فرج ﷲ سعيدی ) حميد(
پھلوانانه به شھادت رسيد.
رفيق فرج ﷲ که در سازمان ما او را با نام ھای حميد درودی
و بيوک می شناختيم ،در سال  ،1331در خانواده ای متوسط در تبرﯾز متولد گردﯾد،
دورۀ متوسطه را در تبرﯾز به پاﯾان رسانيد و سپس وارد دانشگاه علم و صنعت گردﯾد.
فعاليت سياسی خود را با محافل مارکسيستی که آن زمان در پوشش گروه ھای کوه
نوردی و به ھواداری از سازمان فدائی شکل می گرفت شروع نمود و در ھمين رابطه
نيز در سال  54دستگير گردﯾد و در دورۀ جنبش انقالبی توده ھا در سال  57آزاد گردﯾد
و فعاالنه در قيام شرکت نمود .او سپس مجدداً وارد دانشگاه شد و در آنجا برای مدت
کوتاھی در رابطه با سازمان " پيکار" ﯾکی از مسئولين " دانشجوﯾان مبارز" بود و در
ھمين دوره با مواضع " راه کارگر" آشنا شد .فرج ﷲ رفيقی بود که عالوه بر استواری
بر اعتقاداتش ،آن گاه که به اشتباه بودن نظری می رسيد ،خيلی زود می توانست
درست را از نادرست تشخيص دھد و اﯾن مسئله چه در دورۀ زندان که به رد مشی
چرﯾکی و ضرورت سازمان دھی طبقﮥ کارگر و توده ھا واﯾن اصل که " انقالب کار توده
ھاست" اعتقاد پيدا کرد و چه پس از آن که در عرض مدت ﯾک ماه مطالعه و بررسی
نظرات " راه کارگر" ،با مواضع خط  3مرزبندی قاطع نمود ،خود را نشان داد .او رفيقی
بود صميمی ،با عاطفه و ھميشه شاداب و سرشار از عشق به زندگی و مردم ،به
راحتی با اطرافيان خود جوش می خورد و با آنھا خودمانی می شد .به ھمين دليل
تعداد زﯾادی از "دانشجوﯾان مبارز" و ساﯾر نيروھا تحت تأثير شخصيتش ،به ھمراه او
به " راه کارگر" پيوستند .فرج ﷲ )بيوک ( تا زمان دستگيری مسئوليت ھای مختلفی
از جمله مسئوليت خراسان ،سازمان دھی و راه اندازی تدارکات مرکزی شھرستان ھا
و مسئوليت اراک را در سازمان به عھده داشت .او رفيقی بود خستگی ناپذﯾر و پر
انرژی ،به راحتی با روابط جوش می خورد ،سادگی در برخورد از وﯾژگی ھای او بود،

ھيچ گاه با کلمات قلمبه ،سلمبه با دﯾگران برخورد نمی کرد .مشتاقانه و صبورانه به
حرف ھای دﯾگران گوش می داد ،از آنھا ﯾاد می گرفت و به آنھا ﯾاد می داد ،به طوری
که رفقاﯾش او را به عنوان ﯾک معلم و ﯾک رفيق و ھم رزمی قابل اتکاء می نگرﯾستند.
پاکی و صداقت او ھمراه با فداکاری ھاﯾش در انجام وظاﯾف انقالبی و در مواجھه با
مشکالت ،خيلی زود بر رفقاﯾش تأثير می گذاشت و ھمچنين دانش و آگاھی انقالبی و
آشنائی وی به تئوری ھای مارکسيستی نيز بستری بود که روابطش را وا می داشت
که به راحتی با اﯾن رفيق آرام و دوست داشتنی ،مسائلشان را حل کنند و به ھمين
علت احساس احترام نسبت به او ھر روز بيشتر و بيشتر می گردﯾد .بيوک در برخورد
به مسائل و گره ھای تئورﯾک جنبش نيز فعاالنه برخورد می کرد .فردی صاحب نظر و
آگاه بود و در مبارزۀ سازمان با اپورتونيست ھای راست و شبه توده ای ھا نقش
فعالی داشت و ھرگز ذره ای تردﯾد در پاالﯾش صفوف سازمان از اﯾن سازش کاران به
خود راه نداد .سرانجام در  19بھمن  ،60در نتيجل لو رفتن وی ،مزدوران والﯾت فقيه به
خانﮥ وی رﯾخته و او را به اسارت بردند .رفيق فرج ﷲ چه در دورۀ زندان ستم شاھی
و چه جانشينان آدم کُش آن ،زﯾر وحشيانه ترﯾن شکنجه ھا مقاومت در خور تحسينی
از خود نشان داد .در زندان ،عالرغم موضع قاطع و روشن خود عليه انحرافات ،با اغلب
زندانيان ،روابط صميمانه و محبت آميزی برقرار می کرد و روحيﮥ عالی و شجاعتش،
زبانزد ھم زنجيرانش بود .بيوک که در زندان با ھُ شياری و مقاومت توانسته بود به
مدت  9ماه دشمن را از دست ﯾابی به ھوﯾت واقعی ناکام بگذارد ،سرانجام توسط
ناصر ﯾاراحمدی ،مزدوری خود فروخته و مردم فروش ،لو رفت و بارھا و بارھا شکنجه
شد .ﯾکی از زندانيان آزاد شده در مورد وی می گوﯾد» :او را دﯾدم که وارونه از سقف
آوﯾزان کرده بودند ،وقتی به او نزدﯾک شدم ،با لبخند با من روبرو گردﯾد«.
رفيق فرج ﷲ ،انسان پرشور و کمونيست فداکار ،در راه آرمان ھای طبقﮥ کارگر،
از نثار جان خود نيز باک نداشت ،دو سال و نيم در اسارت بودن ،مبارزه کردن و شکنجه
ھای فقيھانه را تحمل کردن و خم به ابرو نياوردن ،کار بس مشکل و طاقت فرسائی
است ،کاری که فقط از عھدۀ کسانی بر می آﯾد که وجودشان مملو از عشق به توده
ھاست و او نيز مانند تمامی رھروان اﯾن عشق ،استوار در برابر جوخه ھای مرگ قرار
گرفت و جان باخت.
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شمارۀ

متولد1331 :

پدر و مادر گرامی ام ،خواھر و برادر عزﯾزم ،در اﯾن لحظات پاﯾانی زندگی از زحمات
بی اندازۀ شما در تمامی طول عمرم ،بی اندازه تشکر می کنم .من برای شما و
خواھر و برادرم و تمامی دوستان و آشناﯾان زندگی خوش و خرمی آرزومندم و
خواھش من از شما اﯾن است که برای من ناراحت نباشيد .من می دانم که شما از
پسرم مواظبت تمام خواھيد کرد .بچه ام به اختيار ھمسرم پيش او باشد.
ھمسر دلبندم و پسر نازنينم :در اﯾن لحظات پاﯾان زندگی ام ،برای شما زندگی
خوش و خرمی آرزومندم .ھمسرم برای من ناراحت مباش ،حتماً سعی کن بعد از من
ازدواج بکنی ،من در زندگی مشترک کوتاھی که با ھم داشتيم ،بسيار سعی کردم
براﯾت ھمسری خوب باشم ،ولی اﯾن اواخر بدانجا رسيده ام که رابطﮥ ما از طرف من
اشکاالتی داشته است .فرصت نشد اﯾن مسائل را با تو در ميان بگذارم .پسرم را به تو
و پدر و مادرم و  ...می سپارم .پسرم سعی کن در زندگی انسانی شرﯾف و با
شخصيت باشی .در خاتمه به تمامی دوستان و آشناﯾان به خصوص به والدﯾن گراميت
سالم دارم.

قربان ھمگی شما
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