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  مناف فلکی فر: فرستنده

   ٢٠١٤ جون ٠٢
 

  !از کارگران چريک فدائی خلق بياموزيم

  

  رفيق موسی آباد

 مزدوران امپرياليسم ، قلب پر تپش رفيق ئیمريکاا ، شليک سالح ھای ۶١ سال ]جدی[ دی ماهۀھنگامی که در سيزد

ش  اھای تحت ستم و سازمان ما يکی ديگر از کارگران و ھمرزمان فداکار و انقالبی موسی آباد را از کار انداخت ، توده

  .ش در خطه جنوب از دست داد ارا در راه مبارزه عليه امپرياليسم و سگان زنجيری

، درد فقر و ستم   آن رفقائی بود که از ھمان ابتدای کودکیۀاو از زمر. ق بودرفيق موسی از تبار چريکھای فدائی خل

حاکم بر روابط جامعه را به عينه لمس کرده و با کينه و نفرتی عميق به حافظان اين نظم يعنی امپرياليسم و نوکرانش و 

دنيا آمد و در ه بع سيستان باز توا" سورگاوا" در روستای ١٣٣۵او در سال . تر به خلق خويش بزرگ شد عشقی عميق

وليت سنگين ؤبا مرگ پدر مس  . از دست داد،حالی که تنھا ھشت سال داشت پدرش را که مالی روستا و معلم مکتب بود

 خانواده به گردن مادرش افتاد و خانواده برای تأمين مخارج زندگی مجبور شد زادگاه خود را رھا کرده و در شھر ۀادار

مين خانواده به دوش رفيق موسی افتاد تا با کار در سنين أوليت تؤل کوچ به شھر کم کم بخشی از مسبابه دن. اقامت کند

در اين ھنگام او که تا کالس دوم ابتدائی درس خوانده بود به ھر قيمتی بود تحصيالتش را . کودکی به مادرش کمک کند

کرد و در شرايطی که مخارج  يل را از او سلب می تحصۀاما شرايط فقر امکان ادام.  ادامه دادئیتا سال دوم راھنما

  . اين وضع برای موسی امکان پذير نبود و او به ناگزير مدرسه را ترک نمودۀخانواده به سختی تأمين می شد ديگر ادام

رفت و چند سال در آن جا به کارگری پرداخت و پس از مدتی با جمع " ظبی ابو" تالش برای تأمين معاش به ۀدر ادام

  . ری دسترنج سال ھا کار و زحمت خويش به ايران بازگشتآو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

رشد ھمين .  شاه، ايران را فرا گرفته بودۀھای تحت ستم عليه امپرياليسم و رژيم وابست در اين ھنگام آتش مبارزات توده

 مردم به جنبش انقالبی ۀمبارزات و فضای پر تالطم قيام، موسی را نيز به مانند ميليون ھا تن ديگر از زحمتکشان و تود

کشانيد و خيلی زود با شناخت ماھيت رژيم جمھوری اسالمی، اين سگان زنجيری جديد امپرياليسم و با ايمان به درستی 

 در راستای تالش جھت تبليغ و نشر  .نظرات انقالبی چريکھای فدائی خلق به ھواداری از آنان و راه سرخ شان پرداخت

  .با تشکل ھواداران سازمان در منطقه در ارتباط قرار گرفتنظرات چريکھای فدائی خلق 

اش را در جھت پيشبرد کار مبارزاتی و  ی تمام امکانات زندگیئ از اين پس رفيق موسی به عنوان يک انقالبی حرفه

 میی که به وی محول می شد را با شوری خستگی ناپذير به پيش کرده و بسياری از وظايف انقالبيسازمانی کاناليزه 

در اين مقطع او با خريدن يک تاکسی و کار با آن از يک طرف زندگی خانواده اش را اداره می کرد و از طرف . راند

ھای فعاليت از جمله کارھای  او در اکثر حوزه. ديگر اين وسيله را در خدمت پيشبرد کارھای مبارزاتی قرار داده بود

جا کردن وسائل و امکانات تشکيالت، جاسازی کردن مھمات ه جابھای تشکيالتی،   خانهۀتدارکاتی، ارتباطات، تھي

 برای تيم ھای عملياتی ، فعاالنه حضور داشته و با پيگيری و تالش انقالبی ، اکثر مشکالت و موانع ئیاضافی و شناسا

  .ی ناپذير بود و کارگری آگاه و خستگ  يک رفيق فعال و کوشاۀبراستی که او نمون. داشت را از پيش پای رفقايش بر می

 جنوب ۀ، رابط بين بخش کردستان تشکيالت چريکھای فدائی خلق با رفقای ھوادار در منطق۶١رفيق موسی در سال 

ش آغاز کرده  اای را به خلق و سازمان ھای انقالبی سرانجام دشمن ضدخلقی که يورش ھمه جانبه و سازمان يافته. شد

رفيق .  انقالبی را نيز دستگير کرده و يکسره به زير شکنجه و تازيانه برد جناياتش ، اين کارگر آگاه وۀبود، در ادام

.  توسط دژخيمان رژيم جمھوری اسالمی اعدام شد۶١موسی آباد به عنوان يک چريک فدائی خلق در سيزده ديماه سال 

الھام بخش کارگران  رفيق موسی ۀمزدوران جمھوری اسالمی خون او را بر زمين ريختند ، غافل از اين که ياد و خاطر

  .ن جوان قرار گرفته و راھش تا رسيدن به آزادی و سوسياليسِم ادامه خواھد يافتاو مبارز

   

  

  خلق ايرانئی ، ارگان کارگری چريکھای فدا کارگریۀماھنام: به نقل از 

  ١٣٩٣ ]ثور[ ماهارديبھشت ، ۴ ۀشمار

 


