رفيق فيروز فخر ﯾاسری

رفيق فيروز فخر ﯾاسری ،سال  1330در قرﯾه " دﯾارجان" از توابع سياھکل در ﯾک
خانواده نيمه مرفه به دنيا آمد .تحصيالت ابتدائی و متوسطه را در شھر لنگرود به
پاﯾان رسانيده ،در سال  1350وارد دانشکدۀ شيمی دانشگاه اصفھان گردﯾد .در ھمين
دوره از طرﯾق محافل چپ دانشجوئی با اندﯾشﮥ رھائی بخش مارکسيسم – لنينيسم
آشنا گشته و تولدی دوباره ﯾافت و زندگی نوﯾنی را آغاز کرد .در بھمن ماه  53به خاطر
فعاليت ھای ضد دولتی اش توسط ساواک دستگير شد و با سربلندی دوران شکنجه
و بازجوئی را پشت سر گذاشته به ﯾک سال حبس محکوم گردﯾد .پس از پاﯾان دورۀ
محکوميت به سربازی فرستاده شد و به عنوان عنصری خطرناک برای رژﯾم ،از گرفتن
اسلحه محروم شد .با اتمام دورۀ سربازی ،به ادامﮥ تحصيل پرداخته و در رشتﮥ
شيمی فارغ التحصيل شد .با شروع اولين برآمدھای توده ای در سال  57 -56بی
درنگ به سازمان دھی آنھا پرداخت و خود پيشاپيش آنان چنان که شاﯾستﮥ ﯾک
کمونيست است ،در مبارزات شرکت کرد .او که در زندان با مشی جدا از توده ھا
مرزبندی نموده بود ،و به قانون " انقالب امر توده ھاست" اعتقاد داشت ،اﯾنک ھمﮥ
شور انقالبی خود را با چھره ای آرام ولی مصمم در سازمان دھی آنان به کار گرفت.
در سال  57ھسته سه نفره ای از ﯾاران مبارز خوﯾش تشکيل داد و بعد از اعالم
موجودﯾت " سازمان کارگران انقالبی اﯾران" )راه کارگر( در سال  58به صفوف " راه
کارگر" پيوست .رفيق ﯾاسری که به عنوان کمونيست طعم شيرﯾن تحمل رنج عشق
به توده ھا را چشيده بود ،با قدرت به کار سازمانگری پرداخت و در سازمان دھی
فعاليت ھای دمکراتيک و تربيت نيروھای جوان نقش قابل توجھی را بر عھده گرفت.
تأثير شخصيت او در رفقای جوانی که در کنارش مبارزه می کردند ،رابطﮥ عاطفی بين
آنان و برخوردھای صحيح و پختﮥ او با مسائل و مشکالت رفقای جوان و نيز کسب

آموزش ھای سياسی – تشکيالتی از وی ،به زودی خود را در رشد تک تک آنان نشان
داد .ھمين امر باعث گردﯾد که به عنوان ﯾک انقالبی حرفه ای در ارتباط با مسئوليت
ھای سنگين تری قرار گيرد .در مھر ماه سال  60جزو رفقاﯾی بود که بدون نياز به دورۀ
آزماﯾشی ،بالفاصله به عضوﯾت سازمان پذﯾرفته شد و منشاء خدمات بسياری در
شراﯾط سخت مبارزۀ زﯾر زمينی شد .اما در  24آذر سال 60

)*(

از طرﯾق تعقيب طرف

مقابلش ،در ﯾک قرار خيابانی دستگير شد .او اطالعات گسترده ای از روابط خود و
ھمچنين از منازل رفقا داشت ،اما ھيچ گونه اطالعی در اختيار دشمن قرار نداد .او با
مقاومت قھرمانانه اش در سخت ترﯾن ميدان مبارزات انقالبی و به نام ﯾک کمونيست
راه کارگری در زندان اوﯾن به عنوان سمبل مقاومت شناخته شد و نامش سرتاسر
اوﯾن را فرا گرفت .ھم بندان او گزارش کرده اند که رفيق به شدﯾدترﯾن نحوی تحت
شکنجه قرار داشته و از جمله ،ﯾک بار در حالی که او را دست بند قپانی زده روی تخت
خوابانده و تکه ابر )اسفنج( بزرگی را در گلوی او فرو کرده و چھار شکنجه گر به طور
ھم زمان با کابل شالقش می زدند ،دﯾده شده است .او را دو بار به بی دادگاه بردند.
آخرﯾن بار در اسفند سال  60بود .محمدی گيالنی به عنوان حاکم شرع دادگاه ،ھرگونه
فشاری را برای کشاندن وی به مصاحبه و توبه بر او وارد کرد ،اما زبون تر و عاجز تر از
آن بود که بتواند اﯾن رادمرد
* ( – در گزارش قبلی که در نشرﯾﮥ " راه کارگر"  35منتشر گردﯾد ،تارﯾخ دستگيری رفيق فيروز ،مرداد ماه سال
 60گزارش شده بود.

کمونيست را به تسليم درآورد .رفيق فيروز در نوزدھم اسفند سال  60با سری
افراشته به ھمراه  200تن دﯾگر از زندانيان سياسی اوﯾن تيرباران شد .رژﯾم جناﯾت کار
جمھوری اسالمی از اعالم شھادت رفيق به دليل وحشتش از محبوبيت وی در ميان
مردم شمال خودداری کرد.
با شھادت رفيق فيروز فخر ﯾاسری ،جنبش کمونيستی و کارگری اﯾران ﯾکی از
ﯾاران وفادار خود و طبقﮥ کارگر اﯾران ﯾکی از مؤمن ترﯾن فرزندان خود را از دست داد.
او ھمانند ھزاران کمونيست گُم نام ،ھمﮥ توان خود را در سرتاسر زندگی پر بارش
برای ﯾاوری کارگران در راه رھائی خوﯾش به کار گرفت .متانت و استحکام او در انتقاد
از نارسائی ھا و اشکاالت و حوصله اش در گوش فرادادن به حرف ھای رفقا و پاسخ
ھای صحيح به سئواالت آنھا ،ھمراه با معرفی کتب و انتقال تجربياتش ،روشش در
رۀ زندگی و ضرورت مبارزه برای
تشرﯾح خط و مواضع سازمان با توضيح واقعيات روزم ّ

تحقق سوسياليسم ،از وﯾژگی ھای او بود .ھم کاری نزدﯾک با فيروز ،خود باعث ارتقاء
روحيﮥ انقالبی ھم سنگرانش می شد.
بعد از  30خرداد  ،60رفيق فيروز به ھم کاران نزدﯾکش گفته بود » :چقدر اﯾن
کمونيست ھاﯾی را که از مبارزه برای رھائی انسان ھا دست بر نمی دارند ،دوست
می دارم!«.
به راستی در ستاﯾش کمونيستی چون فيروز ،رفقای او چه می توانند بگوﯾند ،جز
اﯾن که اﯾن گفتﮥ او را در بارۀ خودش تکرار کنند؟

