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 ٢٠١۵ اگست ٢١
 

  !از کارگران چريک فدائی خلق بياموزيم 
  رفيق بھنام اميری دوان

  

ه مدت ھا در کارگاه ھا و  کارخانه ھای مختلف کار چريک فدائی خلق، رفيق بھنام اميری دوان کارگر آگاھی بود ک

 در خانواده ای ١٣٢٩رفيق بھنام در سال . کرده و رنج کار و ستم بر کارگر را با پوست و گوشت خود لمس کرده بود

به چه به دليل محيط خانواده و چه . دوران تحصيل ابتدائی و متوسطه را در آبادان گذراند. کارگری در آبادان متولد شد

 کارگر آشنا ۀ جھان بينی طبقۀدليل آشنائی با دوستانی که گرايشات مارکسيستی داشتند خيلی زود با مارکسيسم به مثاب

با چنين آگاھی و گرايشات سياسی اش بود که وی پس از پايان دوران سربازی اجباری به کار در کارخانه ھا . شد

  .رار نمايدپرداخت و توانست از نزديک با کارگران ارتباط برق

کارگری بزرگ شده بود و نسبت به مبارزات و مطالبات کارگران حساس بود ، در اين دوره ای  او که خود در خانواده 

 کارگران را تجربه کرده و ۀمی کوشيد با کار در کارخانجات و زندگی با کارگران، خود به عينه شرايط کار و مبارز

 کفش وين و کارتن سازی کار کرده و روش ھای ۀت ھا در کارخاندر جريان ھمين زندگی کارگری مد. بشناسد

  .کارفرمايان جھت جلوگيری از تشکل کارگران را تجربه کرد

 ۀر داده بود ، در کارخانيي که جنبش مسلحانه فضای سياسی را به نفع گسترش مبارزات کارگران تغ١٣۵٣ در سال 

در جريان اين اعتصاب .  سازماندھی آن نقش فعالی ايفاء کردکارتن سازی ، اعتصابی صورت گرفت که رفيق بھنام در

 کارگران وحدت و تشکيالت است ديکتاتوری حاکم ۀاو بيش از پيش اين حقيقت را لمس نمود که در شرايطی که چار

  .چگونه راه اتحاد و تشکل کارگران را سد کرده است
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در سطح جامعه اعالم موجوديت کرده و کارگران و سال ھای کارگری رفيق بھنام سال ھائی بود که جنبش مسلحانه 

در ھمين رابطه . روشنفکران انقالبی را به اجرای وظايفی که شرايط عينی در مقابل آن ھا قرار داده بود فرا می خواند

 به سازمان چريک ھای فدائی خلق ايران پيوست تا ١٣۵٣ دوم سال ۀرفيق بھنام از طريق برادرش رفيق بھزاد در نيم

  . خود يعنی کارگران تحت ستم نمايدۀ انرژی انقالبی خود را صرف رھائی طبقۀھم

 به سازمان چريک ھای فدائی خلق و در شرايطی که ۵۵رفيق بھنام از جمله رفقائی بود که بعد از ضربات تابستان سال 

ان در مقابل شان قرار  دشوار بازسازی سازمۀھر روز رفيقی در درگيری با نيرو ھای ساواک شاه جان می باخت وظيف

او به ھمراه رفقائی که رفيق صبا بيژن زاده در رأس آن ھا قرار داشت از ھيچ تالشی برای ترميم ضربه ھا و . گرفت

 ١٣۵۵ اسفند ٩تداوم کار سازمان دريغ نمی ورزيد و در ھمين راستا بود که رفيق بھنام در کنار رفيق صبا در تاريخ 

  .دوران شاه به شھادت رسيددر يک درگيری نابرابر با مز

می دانيم که ديری نگذشت که تالش ھای مبارزاتی رفقای کارگری چون بھنام اميری دوان در کنار رفقای فدائی خود و 

ھمراه با رزم ديگر رزمندگان جنبش مسلحانه نقش بزرگ خود را در رشد شرايط ذھنی انقالب بر ھمگان آشکار 

 ، مبارزه و اوج گيری جنبش انقالبی در ايران شعار درود بر فدائیۀده ھا به صحندر چنين شرايطی با ورود تو. ساخت

 جامعه طنين انداز شد و اين ۀ رفيق کارگر بھنام اميری دوان يکی از آن ھا بود در فضای گسترد که چريک فدائی خلق

کارگران باشد در شرايط تجربه به جا گذاشته شد که پيشاھنگ انقالبی و پيشاھنگی که قادر به رھبری مبارزات 

 مسلحانه به وجود آمده و امکان ارتباط با ۀبلکه تنھا در جريان مبارز" کار آرام سياسی" ايران نه با ۀ جامعۀديکتاتور زد

  .کارگران و ديگر توده ھای ستمديده را به دست می آورد

  

  !ياد رفيق کارگر، بھنام اميری دوان گرامی و راھش پر رھرو باد

   

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

 ١٣٩۴ ]سرطان[ ، تير ماه١٨ ۀشمار

  

 

 


