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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١۶ مارچ ٢٩

 "قنبر پيشدست" رفيق ، زندگی کارگر مبارزۀدربار

  
انواده ای کارگری چشم به جھان در شھرستان بندرعباس و در خ ١٣٣٣  [جوزا]خرداد ٢٠  روزقنبر پيشدسترفيق 

پدرش کارگر زحمتکشی بود که با انجام کارھای گوناگون و فروش نيروی کارش امکان امرار معاش خانواده  . گشود

با توجه به مشکالت اقتصادی خانواده وی مجبور . ی رشد کرد کارگريۀرفيق قنبر در چنين خانواد . اش را مھيا می کرد

ارگری بپردازد تا ھم مخارج تحصيل خود را فراھم کند و ھم بتواند به خرج خانواده اش کمکی بود در حين تحصيل به ک

ًبعدا او در .  طبيعی بگيردۀرشت به اين ترتيب وی با تحمل ھر رنج و مشقتی بود موفق شد ديپلم خود را در. کرده باشد

ر کرد تا اين که در شرايط رشد کشتی سازی بندر عباس استخدام شد و در بخش حسابداری شرکت شروع به کا

 ، وی که در ميان کارگران کشتی سازی بندرعباس از محبوبيت ۵٧ و ۵۶ھای  مبارزات انقالبی در جامعه در سال

 . سنديکای اين کارگران برگزيده شدۀزيادی برخوردار بود به عنوان نمايند

 ه ایاز آن جا که وی از خانواد. حساس بودرفيق قنبر انسان آگاھی بود که نسبت به مسائل و مشکالت زحمتکشان 

کارگری برخاسته و فقر و مصائب ناشی از آن را با پوست و گوشت خود احساس می کرد ، کينه و خشم عميقی نسبت 

به ھمين دليل وی از ھمان آغاز شکل . به سرمايه داران و رژيم حامی شان در آن زمان ، يعنی رژيم سلطنت داشت

 ، به سيل انقالب پيوست و لحظه ای از تالش و فعاليت جھت آگاه کردن توده ھا و ۵٧ و ۵۶ی گيری انقالب سال ھا

سزائی در رابطه  جوانان آگاھی بود که نقش بۀدر آن شرايط انقالبی رفيق قنبر از جمل.  شاه باز نماندۀافشای رژيم وابست

  . نمودءبا سازماندھی مردم عليه حکومت پھلوی در شھر بندرعباس ايفا

با روی کار آمدن جمھوری اسالمی ، رفيق قنبر که می ديد رژيم جديد برای سرکوب انقالب بر سر کار آورده شده و از 

 عکس خود را برای سرکوب هھمان روز اول حاضر نيست به ھيچ يک ار خواست ھای انقالب پاسخ دھد و ب

او که ھمچون بسياری از کارگران و .  کردسيستماتيک آن مھيا می کند در مقابل اين رژيم موضع انقالبی اتخاذ
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زحمتکشان ايران عشق چريکھای فدائی خلق را در قلب خود داشت و به ھواداری از سازمانی برخاسته بود که چنين 

نامی را يدک می کشيد ، خيلی زود متوجه شد که سازمان مذکور دارای موضع سازشکارانه نسبت به رژيم جديد می 

ق قنبر که در تماس مستقيم با کارگران کشتی سازی بندرعباس قرار داشت بی اعتناء به تحليل ھای از اين رو رفي. باشد

، به ھمدلی با کارگران پرداخته و توانست آگاھی ]دلو[نادرست رھبری سازمان چريکھای فدائی خلق بعد از قيام بھمن

ل انسانی و مردمی اش تا آن جا احترام و ياو ھمچنين به دليل خصا. ھای مارکسيستی خود را به آن ھا منتقل نمايد

بندرعباس در جو انقالبی آن دوره  کشتی سازی دوستی کارگران را نسبت به خود جلب کرد که ھنگامی که کارگران

اما فعاليت ھای انقالبی  . خود انتخاب نمودندۀموفق به متشکل کردن خود در يک سنديکا شدند ، وی را به عنوان نمايند

رفيق قنبر در ميان کارگران که از ديد مزدوران رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی پنھان نبود ، منجر به دستگيری 

 . گرديد١٣۵٨او در سال 

ته به امپرياليسم يعنی ولی اين رژيم وابس. به واقع رفيق قنبر يکی از اولين زندانيان سياسی رژيم جانشين رژيم شاه بود

 خود را مدافع منافع کارگران و  دروغسعی می کرد ب" ينمستضعف"جمھوری اسالمی که ھنوز با ادعای طرفداری از 

زحمتکشان جا بزند با دستگيری رفيق قنبر و روانه کردن او به زندان ، دست خود را نه فقط برای کارگران بلکه برای 

رفيق قنبر در بيدادگاه جمھوری .  ر رو کرد و کارگر ستيزی خود را آشکار نمودديگر توده ھای تحت ستم آن ديا

اسالمی از آرمان ھا و منافع کارگران دفاع نمود و در شرايطی که رژيم ھنوز از سازماندھی الزم و قدرت کافی 

 . برخوردار نبود در آن بيداگاه به يک سال زندان محکوم شد

 وقتی که از زندان آزاد شد فعاليت ھايش را از سر گرفت و البته اين بار پر کينه تر ، ۵٩ رفيق قنبر پيشدست در سال 

در شرايطی که چريکھای فدائی خلق صف خود را .  کارگر و با پختگی و آگاھی ھر چه بيشتریۀنسبت به دشمنان طبق

جدا کرده و نشان داده بود که ) سازمان چريکھای فدائی خلق ايران(از آن سازمان سازشکار و مماشات طلب بعد از قيام 

 آن تأکيد کرده ۀجمھوری اسالمی نيز ھمچون رژيم شاه رژيمی وابسته به امپرياليسم می باشد و بر ماھيت سرکوبگران

 اقدامات اين  يکی از.  بود، رفقای انقالبی در بندرعباس در راستای اين خط بر وسعت فعاليت ھای خود می افزودند

ھوادار چريکھای فدائی خلق ايران در بندرعباس بود که رفيق   بھمن،١٩تشکيل جنبش دانش آموزی  در اين دوره ءرفقا

 .ولين و گردانندگان آن بودؤقنبر يکی از مس

ی در کوه ھای عباس امر تدارک کمپ آموزشيبندر نظامی ھوادار سازمان در -با تشديد فعاليت ھای ھسته ھای سياسی 

 وظيفه يافتند اسلحه و امکانات را از بندرعباس ءدر ھمين راستا برخی از رفقا.  ار گرفت قرءبلوچستان در مقابل رفقا

   رفيق قنبر يکی از.  و مھمات را در بلوچستان تدارک ببينندئی و داروئیبه بلوچستان برده و انبارک ھای مواد غذا

فقای ديگر عازم کوه بودند با عناصر مزدور اما يک بار ھنگامی که رفيق قنبر ھمراه با ر.  پيشبرندگان اين برنامه بود

.  منطقه مواجه شدند و بين آن ھا درگيری مسلحانه به وجود آمد که در جريان آن رفيق قنبر جان خود را از دست داد

 تالش ھای بی دريغش در مبارزه با رژيم ضدکارگری جمھوری اسالمی، تالش ھا ۀرفيق شھيد شد ولی ياد او و خاطر

که وی در جھت تداوم انقالب توده ھای تحت ستم ايران و در راه رھائی کارگران و زحمتکشان انجام داد ، و مبارزاتی 

تاريخ شھادت رفيق قنبر پيشدست، تاريخی که وی جاودانه  . ھمواره زنده بوده و روشنی بخش راه ظفرنمون آينده است

  . می باشد١٣۶٠ ]حوت[ اسفند۴شد 

 !اديادش گرامی و راھش پر رھرو ب

  خلق ايرانئی کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فداۀماھنام: به نقل از 

 ١٣٩۴ ]حوت[ ، اسفند ماه٢۶ ۀشمار


