
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جانبازان

  
  کتی اويسی

  ٢٠١۶ فبروری ١٠
  

  ! ياد باد"بھنوش آذريان" و "منوچھر اويسی" ءياد رفقا
  

ر طول روز خبری را بار ھا  جمھوری اسالمی دۀو شکنج  راديو و تلويزيون رژيم دار۶٠سال ]سرطان[اول تير 

جمھوری اسالمی که خود را برخاسته از انقالب . شدند" اعدام انقالبی"،  "  مھاجم مسلح٢٣: "خبر اين بود. تکرار کرد

می داد و به ھمين خاطر برای خون ريزی ھای " انقالبی" مردم جا می زد در آن دوره به اعمال ارتجاعی خود نام 

 دادستانی کل انقالب ۀ اساس اطالعيه تنی که ب٢٣اما اين . را به کار می برد" اعدام انقالبی" خود عبارت ۀجنايتکاران

راستی انقالبيون صديق توده ھای مردم ايران بودند که شامل ب تيرباران شده بودند ]جوزا[ خرداد٣١اسالمی در روز 

تکرار خبر . می شدند...   و "وچھر اويسیسعيد سلطانپور، محسن فاضل، جعفر قنبر نژاد، بھنوش آذريان و من" ءرفقا

 قرار داشت تنھا به خاطر "سعيد سلطانپور"اعدام اين انقالبيون، به خصوص که در ميان آن ھا شاعر نامدار انقالب، 

.  انقالبی بودندۀ ھنوز دارای روحي١٣۵٧ايجاد رعب و وحشت در ميان مردمی بود که با توجه به قيام شکوھمند بھمن 

 که در ارتباط با چريکھای فدائی خلق ايران در اواخر "بھنوش آذريان" و "منوچھر اويسی" ء حضور رفقادرعين حال

 و در شب ۶٠ سال ]حمل[ فروردين٢٧ که در "سعيد سلطانپور" دستگير شده بودند و يا رفيق ]ثور[ارديبھشت ماه

 دادستانی بود که در اطالعيه ۀدروغ بيشرمانگر ءافشا"  انقالبی"عروسی اش دستگير شده بود در ميان آن اعدامی ھای 

که منظورش تظاھرات سازمان مجاھدين در "  اخير گروه ھاۀتوطئ"، " ارتباط با"اش اعالم کرده بود که گويا آن ھا در 

ًواقعيت اين بود که تعداد زيادی از اعدام شدگان آن روز ، قبال دستگير شده و ربطی به .  خرداد بود، اعدام شدند٣٠

  .  خرداد نداشتند و نمی توانستند نقشی در تظاھراتی که بعد از دستگيری آن ھا رخ داده بود، داشته باشند٣٠اھرات تظ

 خرداد به بعد جمھوری اسالمی برای به عقب راندن توده ھای انقالبی ايران و به شکست ٣٠واقعيت آن بود که از 

 خود بر گرفته و واقعيت ضد خلقی و ارتجاعی خود را ۀ چھرقطعی رساندن انقالب آن ھا مجبور شد که نقاب فريب از

 خرداد از اولين پيام ھای آشکار سردمداران جمھوری اسالمی به ٣١به توده ھای مردم نشان دھد؛ و تيرباران ھای 

توده اين رژيم جانشين رژيم شاه که از طرف امپرياليست ھا برای سرکوب . ن سياسی بود فعاالۀمردم مبارز ايران و ھم

ُ با سرکوب خونين مردم مبارز کردستان و به خون نشاندن ءھای انقالبی بر سر کار آورده شده بود و از ھمان ابتدا

نوروز مردم سنندج حمله به توده ھای مبارز را آغاز و در اين يا آن گوشه از کشور دست به جنايات فجيعی زده بود ، 

بارز ايران را به صورت سراسری و سيتماتيک در آورد ، با تکرار حال که قرار بود حمالت خونين خود به مردم م

شدند، پيام می داد که سرکوب سيستماتيک و سراسری دستاوردھای قيام بھمن " اعدام انقالبی"، " مھاجم مسلح٢٣"خبر 
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خود را  ۀله اين بود که رژيم دار و شکنجه می خواست زھر چشم بگيرد و سياست سرکوب قاطعانأمس. شروع شده است

آن . سياستی که بر اساس آن در طول چند سال ھزاران کمونيست و آزاديخواه را وحشيانه اعدام نمود. به ھمه اعالم کند

 که مرگ در ھر گوشه ای در کمين کمونيست ھا و آزاديخواھان بود ، روزی نبود که ۶٠روزھا و در سال خونين 

نام تعدادی از عزيزان مردم را به عنوان محارب و منافق و ...) کيھان، اطالعات و (روزنامه ھای جمھوری اسالمی  

  .مرتد و مفسد فی االرض اعالم نکنند

 در ١٣٣۶ تيرباران شد در سال ۶٠ خرداد سال ٣١ در "بھنوش آذريان" که ھمراه با ھمسرش "منوچھر اويسی"رفيق 

زمانی . ُ را در کردستان در شھر سقز گذرانددوران کودکی و نوجوانی خود. ُيک خانواده کرد چشم به جھان گشوده بود

که دوران دبيرستان را به پايان رسانده و ديپلم گرفت آتش انقالب، ايران را فرا گرفته بود و او با ھمه وجود در اين 

 ھم نسل ھای انقالبی خود تصور می کرد که سازمان چريکھای فدائی خلق، ھمان ۀاو که مثل ھم. انقالب شرکت کرد

او .  ھاست بی ھيچ درنگی به خيل پشتيبانان اين سازمان پيوست"حميد اشرف" ھا و "پويان" ھا و "احمدزاده" سازمان

 آب ديده شده و با اعتقاد به اين که جز با زبان زور و با ۵۶ -  ۵٧از جمله رفقای ھوادار فدائی بود که در جريان انقالب 

: راستی ايران را از چنگال آنان آزاد کرد فرياد زده بود ايستاد و بوان در مقابل ارتجاع مسلحانه نمی تۀپيگيری مبارز

و با اعتقاد به خط انقالبی و صداقت بی نظير چريکھای فدائی خلق با افتخار فرياد " ايران را سراسر سياھکل می کنيم"

  ". فدائی فدائی تو افتخار مائی: "بر آورده بود که

وری اسالمی به قدرت رسيد و به جای پاسخ به خواست ھا و مطالبات توده ھای با چنين پيش زمينه ھائی ، وقتی که جمھ

 انتظار داشت که "منوچھر"به پا خاسته بساط سرکوب مطالبات و مبارزات آن ھا را در سراسر کشور پھن نمود، 

اما او جز توجيه . سازمانی که از آن پشتيبانی می کرد به مقابله با اين رژيم و سياست ھای سرکوب گرانه اش بر خيزد

 تحليل ھائی که در خدمت سر در گم کردن رفقای ھوادار قرار داشت از اين ۀسياست ھای ضد انقالبی اين رژيم و ارائ

 خيلی زود او را متوجه کرد که سازمان مذکور که نام چريکھای "منوچھر" رفيق ۀبرخورد ھشياران. سازمان نمی ديد

ف انتظار او راه مماشات و سازشکاری با رژيم ددمنش جديد را در پيش گرفته فدائی خلق را ھم يدک می کشيد ، خال

  . است

 حاکم بر آن سازمان را افشاء نمودند، ھنگامی که آن ۀبه ھمين دليل ھم وقتی که چريکھای فدائی خلق ماھيت دار و دست

 مسلحانه با ۀتوده ھا را جھت مقابلھا راه انقالب و رھائی کارگران و ستمديدگان را تشريح کرده و سازماندھی مسلح 

حمالت رژيم ددمنش جمھوری اسالمی ، ضرورت انقالبی آن روز اعالم کردند، وی با شور و شوق به تشکل 

  .چريکھای فدائی خلق پيوست

ُ در شاخه کردستان سازماندھی شده و به "منوچھر" در اين تشکيالت که متعلق به او و انقالبيونی نظير وی بود رفيق 

 در آن قرار داشت دچار "منوچھر"موريت تشکيالتی ماشينی که رفيق أسفانه در جريان يک مأمت. فعاليت پرداخت

در تھران رفيق .  جھت معالجه به تھران منتقل شد"منوچھر"به ھمين دليل ھم . تصادف شد و پای رفيق آسيب ديد

رفيق . وليت مداوا و رسيدگی وی را عھده دار گرديدؤ دستگير و اعدام شد مس"منوچھر"يق ً که بعدا با رف"بھنوش"

 را رھا کرده و برای شرکت فعال در انقالب به امريکا خود متولد آبادان و به تازگی تحصيل دانشگاھی در "بھنوش"

ازدواج فرزندی بود که رژيم دار و آشنائی اين دو رفيق به ازدواج آن ھا منجر شد و حاصل اين . ايران بازگشته بود

 يکی از اولين نمونه "بھنوش"تيرباران .  جمھوری اسالمی او را به دنيا نيامده در شکم مادرش تيرباران نمودۀشکنج

 بار ھا به دست دژخيمان جمھوری اسالمی تکرار ۶٧ تا ۶٠ھای اعدام زنان باردار بود که بعدھا و در طول سال ھای 

  . پيشانی جنايت کاران حاکم نشاندشد و داغ ننگی بر
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 در نامه ھائی که در ھمان زمان از زندان به بيرون فرستاده شده از مقاومت اين "منوچھر اويسی"در رابطه با رفيق 

 از اعضای "محسن فاضل" آن نامه ھا  رفيق ۀنويسند. رفيق در مقابل دژخيمان جمھوری اسالمی نوشته شده است

در نامه ھائی که از او منتشر شده نوشته .  در اوين به سر می برد"منوچھر" زمان با رفيق سازمان پيکار بود که ھم

در تصادف يک پايش را از دست داده که دو سه شب از درد می .  است"اشرف دھقانی"از گروه "است که منوچھر 

 و نه قرص می دھند که چرک می گفت پايش چرک کرده ، نه قطع می کنند.  ناليد به او قرص آنتی بيوتيک نمی دادند

 ۀاو روحي" در زندان نيز گفته می شود که "منوچھر"در ھمين نامه ھا در رابطه با برخورد ھای ." ھا را از بين ببرد

 داخل زندان ۀُبسيار مقاوم و مبارزی داشت  آھنگ ھای کردی می خواند و ھم چنان به دنبال راه ھای مقاومت و مبارز

  ".بود

 ٣١ را در بی دادگاه خود به اعدام محکوم کرده و در "بھنوش" و "منوچھر"ان جمھوری اسالمی سر انجام دژخيم

  .  تير سپردندۀ به جوخ۶٠خرداد سال 

رغم ھر فراز  بيشک از دست دادن ھر رفيقی درد آور است ، اما ياران ما به مرگ خود آگاه بودند و می دانستند که علی

، اما اين خون ھا به زمين نمی ماند و بذر ھای آگاھی و انتقام را آبياری و صيقل و نشيبی که امر انقالب دچار شود 

  .خواھد داد

 در اين جا به چاپ متن پر احساسی مبادرت می کنيم که چندی پيش خواھر "بھنوش" و "منوچھر" ءبه ياد گرامی رفقا

  . در فيس بوک منتشر نمود"منوچھر"رفيق 

  خرداد شد٣٠دوباره باز "

به خودم ميگم كتی دوباره چشمھاتو ببند ھر موقع كه دلت تنگ ... خرين باری كه يادمهآگردم به دوران بچگی به  بر می

چشمھامو ميبندم تو آن اتاقی ام كه يه تخت داره و چند تا پتو يه پروژكتور كوچيك ھمان .  شد زير پلكھات ميتونی ببينيش

ما , ـنوز صدات تو گوشمه از البالی حرفھا ميشنوم كه ميگی مامان ھ .پروژكتوری كه برام سيندرال گذاشتی ميبينمت

پيش خودم ميگم منوچھر باز ميخواد مسافرت بره كجا ميخواد بره . ساكھامونو بستيم و ھر لحظه اماده ايم) تو و بھنوش(

 . كه آخر قصه به آرزوھاش ميرسهئیدوباره خودمو گم ميكنم تو سيندرال

 پای نصفه ات به خودم ميگم كتی چرا مات و مبھوتی حتما ديگه درد نداره ببين زخماش بر ميگردم چشمم ميخوره به

آخه با پای نصفه چطور ميشه ... داره خوب ميشه يادت رفته چند وقت پيش شنيدی تو راه مھاباد منوچھر تير خورده بود 

ی ميری تو آشپزخانه از يخچال چند تا  ميكنم بھنوش برات دو تا عصاتو مياره بلند ميشهبه گوشه ديوار نگا.راه رفت 

 .پرتقال مياری يكی دو تاشو پرت ميكنی طرفم بيا پرتقال بازی كتی

حاال كه فكر ميكنم می فھمم آن اتاق كوچيك . آره منوچھر سيندرال تمام شد و ھنوز پرتقال ھا در ذھن من خشك مانده اند

دوباره به ذھنم فشار ...زرگتر از دنيای كوچيك ذھن من بودندو آن وسايل ساده ان ساك ھای بسته ای كه ميگفتی خيلی ب

 چند وقتی ھست كه مامان ازت بيخبره دلواپس تو و بھنوشه ھمش ١٣٦٠ سال گذشت بر ميگردم به خرداد ٣٤مياره آخه 

با جون و روله گيان قربون خودت و بچه به دنيا نيومدت ازم خواستی برات بزرگش كنم :ميگه چی شدن و بلند بلند ميگه 

 .دل روله

شب شده و تلويزيون رو روشن می كنيم دوباره داره ليست اسامی اعدامی ھا رو ميخونه سعيد سلطانپور،طلعت رھنما، 

 محسن فاضل، منوچھر اويسی و بھنوش آذريان

م چه مامان جيغ ميزنه و بيھوش ميشه صدای گريه و جيغ و فرياد خونه رو پر ميكنه كز می كنم ھنوز خوب نمی فھم

پس راستی . فردا و پس فرداش می فھمم كه منوچھر و بھنوش ھيچ وقت از مسافرت بر نميگردن. اتفاق بزرگی افتاده
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به خودم ميگم كتی چقدر خاموشی اشكی بريز دور و برت رو نگاه كن ھمه ... مامان خودشون بچشونو بزرگ ميكنن

 .سياه پوشن

گريه بعد از خواندن خاطرات محسن فاضل كه ازت . ين روزھايتزمان گذشت و من ھر روز گريه ميكنم برای آخر

گريه برای زخم پات كه چرك كرده و . تعريف ميكنه سه شبانه روز از صبح تا شب برای شكنجه و اعتراف ميبرنت

ا  اعدام راستی منوچھر عصیگريه می كنم برای وقتی كه رفتی برا...  نداری بجز آه و ناله دردھای شبانه اتئیمداوا

گريه ميكنم برای آخرين لحظه ... داشتی كه بتونی رو پاھات وايسی يا رو عصای استواری و شرافتت ايستادی با يه پا

نگران نباش ...ھايت تو ذھن ات چی گذشت نگران مامان و بچه ھا بودی نگران بھنوش و بچتون نگران خلق و توده ھا 

مقاومت و ايثارت فدای آن رفافتت رفيق تو غرق خون شدی ولی فدای آن ... منوچھر اويسی ئیداداش خوبم چريك فدا

وقتی زمين خوردی كاش زمينت بودم و بغلت ميكردم كاش ميتونستم بھت بگم ھمه چی درست ميشه يه . زانو نزدی

  ".روزی با كمك خلقت ما ھم مثل سيندرال آخر قصه به آرزوھامون ميرسيم

 

  خلق ايران ئی فدا ، ارگان چريکھایئیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۴ ]جدی[  ، دی ماه١٩٩شماره 

 
  :يادداشت

  .جھت حفظ اصالت، بخش زبان گفتاری نوشته ويراستاری نشده است
 AA-AAادارۀ پورتال


