
 پيام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران: به نقل از 
 ١٣٩۶ ، خرداد ماه ٢١۶شماره 

  
 

 در باره زندگی چریک فدائی خلق رفيق جهانگير باقری پور
  

  
خانواده ای کارگری در   در ١٣١٧در سی ام دی ماه سال ،  پور ی جهانگير باقرچریک فدائی خلق رفيق 

دکتر  که ٣٢ تا ٢٩های  در سال. به دنيا آمد نفتی خوزستان های مسجد سليمان از شهرشهرستان

مصدق با شعار ملی کردن صنعت نفت بر سر کار آمده و جو جامعه شدیدا ملتهب و سياسی  محمد

در سراسر ، شان جبهه ملی و حزب توده بودند  ها حزب و گروه سياسی که مهمترین ده، شده بود

یا سياست وارد زندگی مردم شده و خانواده ها به طرفداری و  ورهدر این د . ایران فعاليت می کردند

خانواده رفيق جهانگير این امر در . تقسيم شده بودند سياسی در جامعه گرایش  این یا آنمخالفت با

بستگانی بودند که از حزب ، گرایشات مصدقی داشت ، که پدر  در این خانواده در حالی. هم صادق بود

 ١۵-١۴در دوران نوجوانی و در سنين که رفيق جهانگير این وضع باعث شد که . ردندتوده طرفداری می ک

  .با گرایشات چپ و مارکسيستی آشنا شودبا گرایشات سياسی و از جمله  خود سالگی

  

 مرداد و ٢٨)  انگليسی-آمریکائی( با کودتای امپریاليستی پرشور مبارزات مردم ایرانهای  این سال

ها و طبقات ت  امپریاليسخس پا مرداد٢٨کودتای . ات مردم کامال دگرگون شدرزسرکوب ددمنشانه مبا

خواسته هائی بود که مردم ایران از توده های تحت ستم شهری گرفته تا دهقانان در حاکمه در ایران به 

های سياسی جهت رهبری  عدم آمادگی و عدم صالحيت سازماناین کودتا . ها بودند صدد تحقق آن

 مقابل دربا وضوحی هر چه تمامتر شان بودند را  های ماده مبارزه برای رسيدن به خواستمردمی که آ

   .ها را آشکار نمود های آن و ضعف ها و خيانت چشم همگان به نمایش گذاشته

  

های سياسی به دليل ندانم کاری ها و ماهيت  در شرایطی که احزاب و سازمانجهانگير رفيق 

همچون بسياری از جوانان مبارز دیگر در شرایط ، م بی اعتبار شده بودند سازشکارانه خود در نزد مرد

 پس از گرفتن دیپلم و معاف شدن از  وی .سلطه اختناق شدید بعد از کودتا ار فعاليت سياسی باز ماند

  



زمون آدر  به توصيه پدر  را کنار گذاشت وآن مدتی  بعد از اماپيشه کردموزگاری آتدا ابخدمت سربازی 

دو سالگی به موزشی در سن بيست و آپس از گذراندن دوره  و هشرکت کردنفت شرکت دامی استخ

  . صدور نفت در شهرستان ماهشهر مشغول به کار شدعنوان کارمند در بخش

  

 پيرامون شنایانآدوستان و به های گوناگون کمک  هرگر از ضمن مطالعه پيگير ها  در این سالجهانگير 

 در بستر همين روابط بود که. روابط گسترده ای دور خود ایجاد نماید وانسته بوددریغ نمی ورزید و ت خود

از رادیو های  سياسی و تئوریک با ضبط گفتارهای  داد وسازمانمطالعاتی  -یک محفل سياسی وی 

ها  و مطالعه آن ایران  اجتماعی–در مورد مسائل سياسی سياسی  هایه به تهيه جزو ،خارجی 

تشکيل اش  از دوستان و نزدیکانجمعی از  اش که  محفل شکل گرفته، ها ین فعاليت پی ادر .پرداخت

 اتهام به ١٣۴٧در خرداد رفيق جهانگير به این ترتيب . قرار گرفت  ساواک مورد شناساییبودشده 

مونيست انقالب چين معتقد بوده و ، رهبر ک اندیشه مائوتسه دون که بهفعاليت در یک گروه کمونيستی 

 دو سال زندان  به و در مسجد سليمان دستگير،  را مناسب شرایط ایران می دانستچين نقالب اراه 

فعاالن چپ شاعران و نویسندگان و   ازبرخیبا  جهانگيردوستی و رفاقت  ، در زندان . محکوم شد

ی را م دو ساله خودیک یا  اهواز محکوميت در زندان ادبیکه به علت فعاليت های سياسی و خوزستان 

    .تأثير مبارزاتی خوبی روی او گذاشت،  گذراندند

  

از زادی آپس از ولی   .گردیدآزاد از زندان  ١٣۴٩پس از تحمل دو سال زندان در خرداد  جهانگيررفيق 

 .هرگز از مطالعه و آموزش باز نماند و ادامه دادسابق خود  همبندان دوستی و رفاقت خود با  بهنيززندان 

 با برخی از همبندان و استخدام در تهرانبانک ایران و خاورميانه در  ، او  از زندانمدتی بعد از آزادی

 چریکهای فدائی خلق ر با شروع مبارزه مسلحانه از سوی در این زمان دیگ.خانه شدسابق خود هم

فضای جامعه تغيير کرده و جنب و جوش مبارزاتی فضای رکود و سکون و یأس و نا اميدی را فرا می 

بن بست حاکم بر مبارزات توده ها را در ،  مبارزات و جانفشانی های رزمندگان جنبش مسلحانه  .گرفت

هم شکسته و شرایط نوینی را شکل داده بود که نوید گسترش مبارزات مردمی جهت رهائی از سلطه 

ی در این شرایط به خصوص گرایش روشنفکران انقالبی به راه تازه ای که چریکها. دشمن را می داد

 رفيق جهانگير در . با استقبال هر چه وسيع تری مواجه می شد،فدائی در مقابل جنبش گذاشته بودند 

هم می و دفاع از جنبش مسلحانه  اجتماعی -این سال ها ضمن زندگی و کار به فعاليت سياسی 

  .پرداخت

  

از نيان آزاد شده خانه موقت زندابه ، خانه رفيق جهانگير و دوستانش  ۵۴-۵٠سال هایدر فاصله بين 

به  دالیلی که به ه بودتبدیل شد و محافل سياسی و نویسندگان و هنرمندانی و دانشجویانزندان 

 با یکی از اعضای رفيق جهانگيردر این روند بود که . و کمک مالی نياز داشتندمحلی جهت سکونت 

ر به در ارتباط قرار گرفتن او چریکهای فدائی خلق ، رفيق بهزاد اميری دوان آشنا شد و این آشنائی منج

 نقش پوششی و او در حالی که علنی زندگی می کرد.  با سازمان چریکهای فدائی خلق گردید

  .را به عهده داشتسازمان های مخفی  تدارکاتی برای تيم

  

با رفيق جهانگير به دنبال لو رفتن گروهی سياسی در مسجد سليمان که  ، ۵۴در هفتم مهر ماه سال 

، مأموران  ولی او توانست با جسارت. در صدد دستگيری رفيق جهانگير بر آمدساواک ، ط بودند درارتبا

ای سه طبقه دچار  به علت پریدن از خانهاو به هنگام فرار  . ساواک را فریب داده و از دست آنان بگریزد

  



ی در با اسم جعلی برای مدتتوانست ،  رفقایشبا کمک ولی . شکستگی از ناحيه قوزک پا شد

 ۵٣ بيست و هفتم دی ماه سال جهانگير دررفيق   . بهبود یابده وبيمارستانی تحت درمان قرار گرفت

 فرار و مخفی شدن  که سه ماه پس ازست" ندا" دختری به نام ،ثمره این ازدواج  . ه بودازدواج کرد

   .ولد شدمت ۵۴  سالذر ماهآجهانگير در 

  

توجه به  باو کرده بود از خانواده و  همسرش که ساواک یی هابا توجه به بازجویی جهانگير رفيق 

 عمر .وردآروی مخفی به زندگی  توصيه سازمان  مراقبت های ساواک در آن زمان بهگستردگی تعقيب و

 بهدر جریان یورش بزرگ و گسترده ساواک وی  چون .این دوره از مبارزه  او کوتاه و حدود شش ماه بود

در درگيری با نيروهای سرکوبگر ساواک به شهادت ،  ١٣۵۵در سال لق  چریکهای فدائی خسازمان

 جهانگير   از زمان و مکان شهادت رفيققدر وسيع بود که  آن۵۵ متاسفانه ابعاد ضربات سال  .رسيد

در باره چریکهای   که وزارت اطالعات جمهوری اسالمی اما در کتابی.در دست نيست اطالع دقيقی

 در جریان  منتشر نمود در باره این چریک فدائی خلق نوشته شده که١٣٧٨ سالبهار در فدائی خلق 

دو فرد " به یکی از پایگاه های سازمان چریکهای فدائی خلق در کوی کن ۵۵در سال ساواک مله ح

 می دانيم که .ها بوده است جهانگير باقری پور یکی از آن که احتماال" ناشناس دیگر کشته می شوند

رفيق ( عزت غروی رفقا،  مورد یورش ساواک قرار گرفت ۵۵اردیبهشت سال  ٢۶که در ن کدر پایگاه کوی 

که از هویت دو رفيق دیگر  در حالی،  به شهادت رسيدند ، محمد رضا قنبرپور  ، قربانعلی زرکاری)مادر

  .اطالعی در دست نبود، که در این پایگاه به شهادت رسيدند 

  

 در پایگاه کوی کن به شهادت ١٣٥٥ اردیبهشت سال ٢٦ی پور در در هر صورت اگر رفيق جهانگير باقر

در سن سی و هشت سالگی برای  یار و همراه کارگران و ستمدیدگان در واقع این ،رسيده باشد 

  .هميشه یارانش را ترک نموده است

  

 !یاد رفيق شهيد جهانگير باقری پور گرامی و راهش پر رهرو باد

  

  


