
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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Martyrs جانبازان

  
 مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١۵ جوالی ٢٧
  !از کارگران چريک فدائی خلق بياموزيم 

  رفيق منوچھر بھائی پور

  

ُدر نھم مھر  خود در ۀ مسلحانۀئی خلق به تازگی به تحقق تئوری مبارز، در شرايطی که چريکھای فدا۵٠ سال ]ميزان[ُ

 چريکھای فدائی خلق با نيروھای مسلح رژيم ۀجامعه دست زده بودند، در شرايطی که عمليات و حتی درگيری مسلحان

رزه شاه ، کارگران و ديگر توده ھای تحت ستم ايران را از وجود پيشاھنگی انقالبی در جامعه آگاه و آن ھا را به مبا

، ھر بھائی پور با رزم دالورانه اشجھت رسيدن به خواست ھای طبقاتی خويش اميدوار می ساخت، رفيق کارگر، منوچ

  .دين خود را به طبقه کارگر ايران ادا نمود

اين رفيق کارگر ھمراه با زن دالور فدائی مھرنوش ابراھيمی ، ھنگامی که نيروھای سرکوبگر شاه برای دستگيری آن 

کی از پايگاه ھای چريکھای فدائی خلق در خيابان ابطحی تھران حمله نمود به جای تسليم به درگيری مسلحانه با ھا به ي

در اين درگيری نابرابر ، رفيق منوچھر در کنار رفيق مھرنوش .  جاودانه آفريدندۀنيروھای مسلح رژيم پرداخته و حماس

دو چريک فدائی .  تحقق آرمان ھای کمونيستی اش قرار دادابراھيمی قھرمانانه جنگيد و جانش را وثيقه ای برای

قھرمان، اين فرزندان پاک کارگران و زحمتکشان ايران در طی درگيری مسلحانه و نابرابر خود سرانجام با خون شان 

 .پرچم انقالب ستم کشان عليه ستمگران را سرخ تر نمودند

 از سوی ۴٩، در ھمان سال  ليل ارتباط با رزمندگان سياھکلن الھيجان بود که به دولفيرفيق منوچھر کارگر شرکت ت

  .ساواک شناسائی شد و به ھمين خاطر او به اجبار متواری گشته و زندگی مخفی در پيش گرفت
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 شرايط اسفناک کار و زندگی رنجبران و حمايت ۀرفيق منوچھر در جريان زندگی مملو از رنج و کار خود شاھد زند

 حاکمه با اعمال ديکتاتوری از اتحاد و تشکل کارگران ۀديده بود که طبق يان بود و به عينهعلنی دولت از کارفرما

 حاکم ۀاو با درک درست خود از شرايط ظالمان. جلوگيری کرده و ھيچ صدائی جز صدای حاميان خود را بر نمی تابد

 جنگل، ۀپس از سازماندھی دست. ن مبارزه پيوست مسلحانه تأکيد کرده و به ايۀبر جامعه، با آگاھی بر درستی راه مبارز

 جنگل با شھر تدارکات مورد نياز ۀرفيق منوچھر از جمله رفقائی بود که بی باکانه در نقش يکی از رابطين رفقای دست

  .آن ھا را به دستشان می رساند

شاه عکس ُنه رفيق را در  چريکھای فدائی خلق به کالنتری قلھک، ساواک ۀ سال پنجاه پس از حمل]حمل[فروردين در

يکی از اين . ن کردييرسانه ھای عمومی منتشر نمود و برای دستگيری ھر يک از آنھا صدھزار تومان جايزه تع

ی بود که با فرماندھی رفيق کارگر، رفيق بھائی پور عضو تيم چريکي. انقالبيون کارگر مبارز منوچھر بھائی پور بود

يات کالنتری قلھک، دادستان دادگاه ھای نظامی شاه، تيمسار فرسيو جنايتکار را به اسکندر صادقی نژاد ھمزمان با عمل

 .سزای اعمالش رساندند

 تحت پيگرد قرار داشت اما لحظه ای از تالش برای انجام ًکه اين کارگر مبارز شديدا  با اين۵٠از آن زمان تا مھر سال 

رفيق منوچھر .  باز نماند،ر وی تنھا راه رسيدن به آزادی بود مسلحانه که به باوۀوظايف انقالبی خود و گسترش مبارز

 زير تھاجم دشمن قرار داشتند و چه به دليل بی تجربگی الزامی آغاز راه ًدر شرايطی که چريکھای فدائی خلق شديدا

طرف  جديدی از ۀ نظامی ھر روز ضرب–جديد و چه به دليل گذار از موقعيت يک گروه سياسی به يک سازمان سياسی 

 کارگر بود دفاع نموده ۀدشمن بر آن ھا وارد می آمد با چنگ و دندان از تشکل چريکھای فدائی خلق که مظھر آگاه طبق

 .و راه پر فراز و نشيب اين تشکيالت تا پيوند يافتنش با کارگران و پيروزی قطعی را ھموار می نمود

مگين چريکھای فدائی خلق با دشمن، ياران بسياری به خون اين واقعيتی انکار ناپذير است که گر چه در جريان نبرد سھ

يدند اما اين خون ھا راه انقالب را با سرخی الزامی اش در مقابل کارگران و ستمديدگان گشودند؛ و به ھمين دليل تدر غل

ين کارگران رفيق منوچھر مظھر يکی از آگاه ترين و فداکارتر.  اين پيشروان ھرگز فراموش نخواھد شدۀھم ياد و خاطر

  .  طبقه اش نھادئیمبارزی بود که فدائی وار جان خود را در راه رھا

  .يادش گرامی و راھش پر رھرو باد

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

 ١٣٩۴ ]جوزا[ ، خرداد ماه١٧ ۀشمار

  

   

 

 


