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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١۴ اپريل ٢٨
  

  !از کارگران چريک فدائی خلق بياموزيم

 رفيق قربانعلی زرکاری

 

در وی . به دنيا آمد فرح آباد تھران ۀدر محله خزانتکش  کارگر و زحمۀدر يک خانواد ١٣٣٣در سال  زرکاری قربانعلی

وی مدت ھا در . ھمان محله به مدرسه رفت و خيلی زود به دليل شرايط اقتصادی خانواده به کارگری پرداخت

مين زندگی خود و أکار در کارخانه ھای بزرگ در حالی که به او در ت. کار کرد ھای کفش وين و کفش ملی  کارخانه

 کارگران ۀ اش کمک می کرد در ھمان حال مکتبی بود برای شناخت و درس آموزی از شرايط کار و مبارزخانواده

 جانشان روزانه کشيده می شد و ۀ نظام سرمايه داری وابسته و رژيم ديکتاتوری حامی آن شيرۀايران که در زير سلط

ثيرات برادر بزرگترش، أ دليل حضور و تبا توجه به جو سياسی خانواده به خصوص به. وحشيانه استثمار می شدند

چريک فدائی خلق رفيق کارگر يوسف زرکاری که پس از تحمل يک سال شکنجه و زندان با فريب ساواکی ھا ، از 

 در جريان يک درگيری با نيرو ھای سرکوبگر شاه در ١٣۵٢او در بھمن (زندان آزاد و دوباره به سازمان پيوسته بود 

از ھر فرصتی برای باال بردن آگاھی خود سود می جست و به ھمين دليل ھم در حين کار به ) اصفھان به شھادت رسيد

  .تحصيالتش ادامه داد و توانست ديپلم بگيرد

 ۀھمان محل  اما او کارگری نبود که نسبت به ھم طبقه ای ھای خود بی تفاوت باشد به ھمين دليل ھم در حين تحصيل در

اين کالس ھا فرصتی . کرد برگزار می که قادر به تحصيل نبودند کالس ھای درس  یئھا جنوب شھر عصرھا برای بچه

داد تا عالوه بر ياد دادن خواندن و نوشتن به آن کودکان ، در مورد فجايع نظام حاکم سرمايه داری نيز برای آن  به او می
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آگاھی اش خودش نيز ھر چه دانش و ھمان طور که . ھا صحبت کرده و آن ھا را به مبارزه عليه اين فجايع دعوت کند

 حق ه اعتراضات و مبارزات بۀش از محيط کار و ظلم و جور سرمايه دار و سرکوب بی وقفباالتر می رفت و شناخت

به دليل قربانعلی کارگری بود که . کارگران بيشتر می شد عزمش به مبارزه برای نابودی اين نظام دو چندان می گشت

کار در کارخانه ھای بزرگی چون کفش ملی و کفش وين مظالم سرمايه داری را با گوشت و پوست خود لمس کرده و به 

نظامی که به عينه می ديد با . ضرورت مبارزه برای نابودی قطعی اين نظام استثمارگرانه باوری عميق پيدا کرده بود

 به کارگران اجازه نمی دھد که حتی از نظر تالش برای رسيدن به  قھر آميزتوسل به اعمال يک ديکتاتوری شديداً 

  . مطالبات اقتصادی خود ھم متشکل شوند

رفيق قربانعلی در جريان مطالعات خود و تجربيات زندگی کارگری اش به اين نتيجه رسيده بود که  رھائی کارگران 

ی به جای کارگران آن ھا را از مظالم سرمايه تنھا به دست خودشان امکان پذير می باشد و قرار نيست کسان ديگر

در ھمين .  انقالبی برای نابودی نظام حاکم پيوستۀبه ھمين دليل آستين ھا را باال زده و به مبارز. داری رھا سازند

 از طريق برادر انقالبی اش رفيق يوسف زرکاری به سازمان چريکھای فدائی خلق که برای رھائی ۵٢راستا در سال 

 خويش ۀ پيوست تا با ھمه وجود در راه رھائی طبق، مسلحانه را آغاز کرده بودۀ از ھرگونه جور و ستم مبارزکارگران

  .گام بردارد

 به مدت سه سال در شرايطی که دستگاه سرکوب شاه به ھر ترفندی متوسل می شد تا ۵٢رفيق قربانعلی از سال 

 حاکم جنگيد و راه رسيدن به آزادی و ۀمان  با نظم ظالمانن مسلح را پيدا کرده و نابود سازد در صفوف سازامبارز

منظم و دقيق بود از يارانش بسيار   از آن جا که کارگری ،در جريان اين مبارزه تا پای جان. سوسياليسم را ھموار نمود

 ]ثور[ھشت ارديب٢۶رفيق قربانعلی زرکاری در سرانجام .  به آن ھا آموزش دادآموخت و دانسته ھای خود را وسيعاً 

طی يک درگيری نابرابر اما  ،»کوی کن«ش در حاکم به پايگاھ در جريان يورش مزدوران ديکتاتوری ۵۵سال 

اين رفيق کارگر در صفوف . قھرمانانه به ھمراه بقيه رفقای اين پايگاه تا آخرين گلوله جنگيد و به شھادت رسيد

 خود جھت مبارزه تا رھائی بسته بود تا پای جان ۀبا طبقچريکھای فدائی خلق با شھادتش نشان داد که به تعھدی که 

  .وفادار مانده است

   

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

 ١٣٩٣ ]حنل[ ،فروردين ماه٣شماره 

  

 

 


