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 زندگی نامه چریک فدائی خلق احمدرضا قنبرپور

هنوز چند روزی از آغاز سال . به دنيا آمدرشرکت نفت بود  پدر کارگای که خانواده آبادان و در در رضا رفيق احمد

دم . نواده برای شگون سال تصميم به بيرون ریختن نحسی سال به سبزه زار رفته بودند نگذشته بود که خا١٣٢٨

اولين سال . اسمش را احمدرضا گذاشتند.   صبح اولين فرزند خانواده بدنيا آمد۵ فروردین ساعت ١۴دمای روز 

 از اتمام دوره بعد.  سالگی در دبستان فروغی در محله ای به نام مکی آباد شروع کرد۶تحصيلی خود را در 

وارد و تا زمانيکه پدرش کارگر شرکت نفت آبادان بود و در منازل ) فروغی(ابتدایی به دبيرستانی به همين نام 

پدر را به خاطر هواداری . ادامه تحصيل داددر همين دبيرستان زندگی می کردند شرکتی نزدیک به همين مدارس 

در سال . کردندبازخریدکه پدرش را کالس دهم دبيرستان بود .بودنداز حزب توده مدتی به جزيره خارک تبعيد کرده 

او به ساز و . یکسال در منزل به مطالعه و کالس موسيقی گذراند. ی گرفتز دیپلم ریاضی را از دبيرستان را١٣۴۵

ر گل گندم ماهآهنگ  در نواختن وسنتور عالقمند بود و هر از گاهی برای دل خود و نزدیکان آهنگی مينواخت 

او ميگفت من . پدر عالقمند بود فرزندش را برای ادامه تحصيل به آمریکا بفرستد ولی او رضایت نداد. شده بود

با توجه به تمايالت . س بخوانمدرحاضر نيستم که پدرم در این مرز و بوم کارگری کند و من به آمریکا بروم و در آنجا 

بعدها . رفيق شدآشنا و   ومرتضی کریمی د و بهنام اميردوانبهزارفقا ی با زدر دبيرستان راو آگاهی سياسی اش 

 سالگی خدمت سربازی را در سپاه دانش ١٨ در .این رفاقت و صميميت به یک پيوند فکری ــ نظری منجر شد

 روستای بهو از آنجا به مدت سه ماه گذراند  )اسالم آباد کنونی( آباد غربهشروع کرد و دوره آموزشی را در شا

او آنچنان با اهالی .  خدمت کرددر آنجا به عنوان معلم وظيفه  ماه ١۴ اعزام شد که به مدت شهر بابلزرکنار 

احمدرضا برای با توجه به انديشه های مارکسيستی اش . روستا عجين شد که گویا عضوی از خانواده آنان بود

او برای آنان فقط یک معلم نبود بلکه کشاورز و دامدار و دکتر و سنگ صبور . اهالی روستا از جان و دل کار ميکرد

 داستان صمد بهرنگی و هایدر همان روستا بود که با هزینه خود کتاب. زرکنار هم شده بودروستای اهالی 

با الهام از صمد بهرنگی به شاگردان خود . چه ها آموزش ميدادکتابهای قصه کودکان را تهيه و در کالس درس به ب

 ماه خدمت اجباری با ١۴پس از . بپيوندد که ماهی سياه کوچولو هم ميتواند به اقيانوس آموزش می داد 

در ابتدا در روستای صبيحه از روستاهای توابع استان خوزستان جنب . عالقمندی شغل معلمی را انتخاب نمود



. نبرد اهواز به عنوان معلم مشغول بکار شد و چه خوب ميدانست که علم و کار با هم رفيق هستندلوله سازی 

روستایيان کشاورز و . بله در همان مدرسه بود که فقر اهالی و زحمت کارگران کارخانه را هر روز شاهد بود

 ميفرستادند و شاید احمدرضا کارگران زحمتکش فرزندان خود را برای فراگيری علم به مخروبه هایی بنام مدرسه

 عالقه اهالی باعث انتقال احمدرضا به احتماال. از نادر معلمانی بود که هيچگاه نپرسيد علم بهتر است یا ثروت

 به تدريس  دبستان زهير شهر دزفول که مدیری مطيع دولت داشت و معلمين را کنترل ميکردمدتی در.دزفول شد

در آن زمان . ا بهنام اميری دوان و مرتضی کریمی به جهرم سفر کردند همراه ب١٣۵۴در عيد سال . پرداخت

 و مرتضی کریمی در تهران انتنشارات اميرکبير کار ميکرد و بهزاد و بهنام اميردوان در تهران زندگی و مبارزه ميکردند

 در ۵۵فدائی در سال از جمله بلندقامتان جاودانه تاریخ بودند که در جريان ضربات رژيم شاه به سازمان چريکهای 

   . و جان عزیزشان را فدای آرمان های کمونيستی شان کردنددرگيری با نيرو های امنيتی شاه جان باختند

 امحمدرضبرادر کوچکش  خداحافظی کرد و با خانواده فروردین با ١٢ و روز آمد به آبادان ١٣۵۵در عيد احمد رضا 

  .قنبرپور عازم دزفول شد

 ٨ اردیبهشت به خانه تيمی در تهران نو ــ خيابان خيام پالک ٢۶ساواک در . بودخانواده وی با آن دیدار آخر 

. حميد اشرف شهيد شدندرفيق در این حمله نابرابر همه اعضاء خانه تيمی به جز . ناجوانمردانه حمله کرد

سازمان چريکهای شت  ارديبه٢۶در ميان شهدای قنبرپور  تلویزیون رژیم شاه اسامی را اعالم کرد نام احمدرضا

  .فدائی خلق قرار داشت

 


