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در شهر بندرعباس متولد گشت.  1339در سوم دی ماه سال ن رکنی ید حسیق شهیک فدائی خلق، رفیچر

که دکه ای در بازار بندر عباس داشت و در آن کفش و دمپائی  پدرش یکی از زحمتکشان سخت کوشی بود

ران را جنبشهای توده ای سالهای یکرد که ا رستان را طی مییپالستیکی می فروخت. رفیق حسین دوران دب

ده شود و به یاست کشیران به سیاری از جوانان ایفرا گرفت. امری که باعث شد وی همچون بس 5۶ - 57

ام، رفیق حسین، سیاست های یط پس از قیکهای فدائی خلق بپردازد. در شرایچرهواداری از سازمان 

سازشکارانه اپورتونیستهای رخنه کرده در سازمان را منطبق با تحلیل ها و پراتیک قبلی سازمان ندانسته و به 

 مخالفت با آنها برخاست.

 

جاد کرد و به هواداری از یا، گروهی اهمراه با تعدادی از رفق ،رانیکهای فدائی خلق ایری مجدد چریبا شکل گ

ت پرداخت. یستهای رخنه کرده در سازمان به فعالیاستهای سازشکارانه اپورتونیه سیکهای فدائی خلق و علیچر

کهای فدائی یت چریش دمی از تالش جهت گسترش فعالیات مبارزاتی خوین رکنی در تمام طول حیق حسیرف

 .ستادیستها بازنایخلق و افشای اپورتون

 

عی به هواداری از سازمان برخاسته بودند و با یف وسیران، طیگر شهرهای ایهمچون د ام در بندرعباسیپس از ق

کهای فدائی خلق، گروهها و محافل متعددی در بندر به وجود آمدند که به هواداری از یت دوباره چریاعالم موجود

گذشته سازمان  تئوری و ،را مدافع سنتها، ارزشها ام نمودند. چرا که این سازمان همچنان خودداین تشکیالت اق

التی شاهرخ( خود از تشکیل دهندگان یکی از همین گروهها بود و ین رکنی )با نام تشکیق حسیمی دانست. رف

لـی زود برای ارتباط با چریکهای فدایی خلق ایران دست به اقدام زد و به کردستان یاز جمله رفقائی بود که خ

 عباس برد. و به بندر هه کردیباطاتی با سازمان برقرار کرد و امکاناتی از کردستان تهسفر نمود و ارت



اقدام  59ن ماه سال یفرورد ٢٠خ ین برهه یعنی به تاریکرد، در ا ت مییق رکنی در آن فعالیگروه هواداری که رف

ی آن را به نفع خلق ن حامل پول بانک صادرات بندرعباس نمود و هشتصد هزار تومان موجودیبه مصادره ماش

ن حامل پول بانک یموجودی ماش 59ر ماه سال یخ اول تیگر در تارین فعالیتها بار دیمصادره نمود. در ادامه هم

ن یتومان موجودی آن را ضبط کردند. در ا 1٢٠٠٠٠٠ن گروه مصادره شد و رفقا مبلغ یصادرات بندرعباس توسط ا

  خلع سالح شدند. ،ل پولن حامیه افراد محافظ ماشیات همچنین کلیعمل

 

ق ین زمان کوششهائی برای متحد کردن همه گروهها و محافل هوادار در بندرعباس آغاز گشته بود و رفیدر ا

 19ن گروهها و محافل در جنبش دانش آموزی یان به عهده داشت. سرانجام همه این میرکنی نقش فعالـی در ا

نظامی سازمان داده شد.  -اسی یبهمن، هسته های س 19بهمن متحد گشته و در کنار جنبش دانش آموزی 

ق رکنی در آن شرکت و نقش فعال یات گروه هواداری که قبالً رفیتهای گروهها و محافل هواداران و عملیفعال

ن گروهها و از یزه نمود و با متشکل شدن ایکهای فدائی خلق کانالیاسی بندرعباس را به نفع چریداشت، جو س

ش از گذشته یغی و رزمی هواداران سازمان در بندرعباس به مراتب بیی موجود، قدرت تبلن رفتن پراکندگیب

 گشت. 

 

 1خ یائی بندرعباس در تاریروی درین حامل پول نیکپارچه گروههای هوادار، مصادره ماشین تشکل یجه این نتیاول

ن حامل پول یفراد محافظ ماشات این عملیتومان بود. در ا و ضبط کامل موجودی آن به مبلغ هشت میلیون 59دی 

وزی و دو قبضه کلت یدند و سه قبضه ین پول به هالکت رسیخلع سالح شدند. دو تن از تکاوران محافظ ماش

ق رکنی مورد اصابت گلوله ای قرار گرفت که به یات رفین عملیان ایمت گرفته شد. متاسفانه در جریکمری به غن

ه به سرعت به یق رکنی را پس از مداوای اولیت مجروح نمود. رفش را به شدینه اش اصابت نمود و ُشش هایس

ار یرغم جراحت بسیق علیتهران منتقل نمودند. در طول سفر، از فرودگاه بندرعباس تا فرودگاه مهرآباد تهران، رف

اد، که موجب جلب توجه یزی زین نشانه ای از درد و ضعفهای ناشی از خونریسختی که برداشته بود، کوچکتر

ر نظر بخش پزشکی سازمان در تهران مداوا یق رکنی زیم شود، از خود نشان نداد. خوشبختانه رفیوران رژمزد

 گشت. 

 

کی از فرماندهان هسته یلـی زود نقش برجسته خود را به عنوان یق رکنی خیرف س،بعد از بازگشت به بندر عبا

ر ضرب گرفته یالت بندر را زیم مزدور تشکیکه رژ 13۶٠خرداد سال  3٠نظامی نشان داد و پس از  -اسی یهای س

 نظامی اقدام نمود. - اسییبود، فعاالنه در جهت سازماندهی مجدد هسته های س

 

 3٠ن پس از یراصولـی ای که منشعبیک فدائی خلق در مقابل انشعاب غیک چریک انقالبی حرفه ای، یاو بعنوان 

کهای فدائی خلق برخاست و با همه یدفاع از مواضع چر ستاد و قاطعانه بهیا ،ل کردندیبه سازمان تحم ۶٠خرداد 

س قطع شده یطی که انشعاب به وجود آورده بود، ارتباطاتی را که در اثر ضربات پلیرغم شراید تا علیوجود کوش

نظامی را مجدداً  - اسییمجدداً برقرار سازد، امکانات پراکنده را جمع آوری کند و قدرت آتش هسته های س ،بود

 دهد.ش یافزا



مبارزه "مان راسخ به تئوری انقالبی یدر این مقطع بحرانی و حساس نشان داد که با ا ،ب رفیق حسینین ترتیبد

قادر است که در  ،" رانیکهای فدائی خلق ایک" و سازمان انقالبی آن "چریهم استراتژی، هم تاکت -مسلحانه 

ق یرف د.شتر مبارزه مسلحانه گام برداریبط دشواری، با غلبه بر مشکالت، در جهت گسترش هر چه یهر شرا

ر نام برد: مصادره یز های اتین آنها میتوان از عملیادی شرکت داشت که از برجسته تریات زیرکنی در عمل

ات پاسدار منفوری به ین عملیکه در ا ، ۶٠خرداد  1٠خ ین حامل سالحهای سپاه پاسداران بندرعباس در تاریماش

 های  اعدام انقالبی دو پاسدار منفور به نام د.ین حامل سالح بود، به هالکت رسینام "ذاکری" که محافظ ماش

در مقابل ساختمان اصلـی سپاه پاسداران  ۶٠بهشت یارد ٢٠خ یی" در تاریری" و "محمد ثقای"عبدالصمد شمش

اس و به اه در بندرعبیل سازماندهی باندهای سیری پاسدار منفوری بود که به دلیبندرعباس. عبدالصمد شمش

ران بود، به بدنامی ُشهره بود. ین خلق ایکی از هواداران سازمان مجاهدیکه "شییشهادت رساندن "صنم قر

ن اعدام انقالبی را عملـی یه ای این خلق طی اعالمیجالب توجه است که در آن زمان سازمان مجاهد

اه پاسداران و عضو شورای وسف دقت"، عضو شورای فرماندهی سپیاعدام انقالبی " ستی" خواند.ی"آنارش

 . ۶٠مرداد  ٢٢خ یس روابط عمومی سپاه پاسداران بندرعباس در تاریمرکزی حزب جمهوری اسالمی و رئ

 

ابانی با پاسداران یری نابرابر خیک درگیدر ، ۶٠آبان  ٢٨خ ین رکنی )شاهرخ( در تاریق حسیسرانجام رف

نش یگر عزم استوار و اراده آهنیری بار دین درگیر طی اق رکنی دید. رفیسم در بندرعباس به شهادت رسیالیامپر

 ش گذاشت. یران به نمایا و خلقهای سراسر ایی پرولتاریرا در راه رها

 

 

ک سلول ی ۶٠آبان  ٢7خ یق است. در تاریای جسارت و شهامت رفیق رکنی خود گویابانی رفیری خیان درگیجر

خانه مزبور را مورد حمله قرار  ،قرار گرفت و پاسداران میی مزدوران رژیانتشاراتی در بندرعباس مورد شناسا

د "احمد یق شهیق رکنی که در همان منطقه با رفیزه شد. صبح روز بعد رفیتاریلیجه منطقه کامالً میدادند. در نت

ق یگر از رفقا قرار داشت، به سر قرار میرود. رفقا چندان از هم فاصله نگرفته بودند که رفیکی دیل افکن" و یپ

ک پاسدار به یجه آن یکند که در نت راندازی مییرد و شروع به تیگ رکنی در حلقه محاصره پاسداران قرار می

رد یگ ق رکنی مورد اصابت گلوله قرار مییولـی متاسفانه رف ،شوند گر زخمی مییرسد و دو مزدور د هالکت می

رکنی از حلقه محاصره خود را به منطقه  قیدن رفیگر برای رهانیق دین زمان دو رفیرسد. در هم و به شهادت می

ل افکن مورد اصابت گلوله پاسداران قرار یق احمد پیشوند که رف ر مییرسانند و با پاسداران درگ ری مییدرگ

دن به آزادی یداده "زنده باد خلق "، "زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رس که شعار می یگرفته و در حال

ت یری با مزدوران و با حمایق سوم پس از درگیرسد. رف به شهادت می ،اشرف دهقانی" قیدرود بر رف"، " است

 ری دور می شود.یمردم به سالمت از منطقه درگ

 

 

ن لحظه وفادار ماند و با یش بسته بود، تا آخریمانی که با خلق خویق رکنی )شاهرخ( به پین گونه بود که رفیبه ا

 ران گام برداشت.یستی خلقهای ایالیخت تناور انقالب ضد امپرش در جهت بارور کردن درینثار خون خو

 

 جاودان و راهش پر رهرو باد! رفیق حسین رکنی ادی


