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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠٢١ جنوری ٢٠
 

 ی زندگی رفيق شھيد منوچھر اويسۀدر بار
زندانيان سياسی   اولين دستهءاويسی جز  خلق رفيق منوچھرئیچريک فدا

 خرداد ٣٠بعد از  اسالمی جمھوری وابسته به امپرياليسم بود که توسط رژيم

راديو و  ۶٠ سال ]سرطان[در اول تير.  تيرباران شدند۶٠ل سا] جوزا[

 :خبر اين بود. تلويزيون رژيم در طول روز خبری را بارھا تکرار کرد

 ۀاين عده بر اساس اطالعي. شدند" اعدام انقالبی"، " مھاجم مسلح٢٣"

 تيربارن شده بودند و ]جوزا[ خرداد٣١انقالب اسالمی روز  دادستانی کل

، بھنوش آذريان جعفر قنبر نژاد فاضل، محسن سعيد سلطانپور، ءشامل رفقا

 ٣٠سرکوب خونين تظاھرات  به واقع با. می شدند... و منوچھر اويسی و 

جمھوری   خرداد پيام سردمداران جنايتکار٣١خرداد، تيرباران ھای 

ی بود که تعرض بزرگی برای سرکوب سيستماتيک و سراسر ن سياسی فعاالۀاسالمی به مردم مبارز ايران و ھم

 . شده است شروع]دلو[دستاوردھای قيام بھمن

 ٢۵چريکھای فدائی خلق ايران در   منوچھر اويسی و بھنوش آذريان در ارتباط باءدر ميان اين تيرباران شدگان رفقا

 ۀتوطئ "وقتی که دادستانی در اطالعيه اش اعدام آنھا را به بنابراين.  ھمان سال دستگير شده بودند]ثور[ارديبھشت ماه

اعدام شدگان  چون تعداد زيادی از.  خرداد نسبت می داد بی شرمانه دروغ می گفت٣٠يعنی تظاھرات " ااخير گروه ھ

تظاھرات دستگير شده بودند و در نتيجه نمی   خرداد نداشتند، آنھا قبل از اين٣٠ ربطی به تظاھرات ًآن روز اساسا

واقعيت اين بود که سردمداران جمھوری . اده بودبعد از دستگيری آنھا رخ د توانستند نقشی در حرکتی داشته باشند که

کردند که اربابانشان آنھا  گردانندگان رژيم، با اين اعدام ھا سياستی را علنی می. ھمچون ھميشه دروغ می گفتند اسالمی

 سال، به ھمين دليل ھم بود که در طول چند.  انقالبۀجانب يعنی سرکوب ھمه. ه بودندرا برای پيشبرد آن به قدرت رساند

  که مرگ در ھر گوشه ای در کمين۶٠آن روزھا و در سال خونين . وحشيانه اعدام شدند ھزاران کمونيست و آزاديخواه

 از عزيزان مردم و کمونيست ھا و آزاديخواھان بود، روزی نبود که روزنامه ھای جمھوری اسالمی نام تعدادی

  که تيرباران شده اند، اعالمئیھا" مفسد فی االرض"و " مرتد"و " منافق"و " محارب"طرفداران کارگران را به عنوان 

  . نکنند
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 در يک ١٣٣۶سال   تيرباران شد، در۶٠ خرداد سال ٣١منوچھر اويسی که ھمراه با ھمسرش بھنوش آذريان در رفيق 

 آتش انقالب، ايران  به پايان رسانده و ديپلم گرفت،زمانی که دوران دبيرستان را. ُخانوادۀ کرد چشم به جھان گشوده بود

 به ۵٧ و ۵۶سقز کردستان بزرگ شده بود در جريان شرکت در انقالب سال ھای او که در شھر . را فرا گرفته بود

فدائی خلق ايران  آبديده بدل شد و ھمچون خيلی از ھم نسالن خويش به خيل پشتيبانان سازمان چريکھای مبارزی

ايران را سراسر "و يا "فدائی فدائی تو افتخار مائی "ب فرياد می زدندکه در جريان انقال یھائ ھمان توده .پيوست

پاسخ به خواست ھا و  با چنين پيش زمينه ھائی وقتی که جمھوری اسالمی به قدرت رسيد و به جای. " کنيمسياھکل می

د؛ و با وحشيگری آنھا را در سراسر کشور پھن نمو مطالبات توده ھای به پا خاسته، بساط سرکوب مطالبات و مبارزات

پاسداران خود نمود؛ رفيق منوچھر انتظار داشت که سازمانی که از آن پشتيبانی  ُتمام خلق کرد را آماج حمالت ارتش و

بر خيزد اما خيلی زود  در دفاع از کارگران و ستمديدگان به مقابله با اين رژيم و سياست ھای سرکوبگرانه اش می کرد

. سازشکاری با رژيم ددمنش جديد را در پيش گرفته است عکس انتظار او راه مماشات و همتوجه شد که اين سازمان ب

سازمان را افشاء نموده و راه انقالب و  حاکم بر ۀو دست چريکھای فدائی خلق ماھيت دار به ھمين دليل ھم وقتی که

کيد نمودند با شور و شوق به أتو بر ضرورت سازماندھی مسلح توده ھا  رھائی کارگران و ستمديدگان را تشريح نمودند

ماشينی که  موريت تشکيالتیأسفانه در جريان يک مأمت. ان تشکيالت به فعاليت پرداخت کردستۀشاخ آنھا پيوست و در

 ھمين دليل ھم منوچھر جھت معالجه به به. رفيق منوچھر در آن قرار داشت دچار تصادف شد و پای رفيق آسيب ديد

رفيق بھنوش خود متولد آبادان و به . رسيدگی وی را عھده دارشدوليت مداوا و ؤنوش مستھران منتقل شد و رفيق بھ

آشنائی به  اين. مريکا را رھا کرده و برای شرکت فعال در انقالب به ايران بازگشته بودادر  تازگی تحصيل دانشگاھی

 جمھوری اسالمی او را به دنيا ۀجشکن ازدواج اين دو رفيق منجر شد و حاصل اين ازدواج فرزندی بود که رژيم دارو

بھنوش يکی از اولين نمونه ھای اعدام زنان باردار بود که بعدھا و در  تيرباران. نيامده در شکم مادرش تيرباران نمود

 حاکم  بار ھا به دست دژخيمان جمھوری اسالمی تکرار شد و داغ ننگی بر پيشانی جنايتکاران۶٧  تا۶٠طول سال 

  .نشاند

 اين طبقه از ئیرھا  کارگر و تالش خستگی ناپذيرش جھت آزادی وۀھربه دليل ايمانش به آرمان ھای طبقمنوچ رفيق

رفيقی مقاوم و پيگير بود به ھمين دليل ھم در زمان  زير يوغ استثمار سرمايه داران زالوصفت در زندگی مبارزاتی اش

 اذيت و آزارھای آنھا از مقاومت ۀرغم ھمه ، بدژخيمان جمھوری اسالمی اسير بود دستگيری و زمانی گه در چنگال

 فرستاده بود در باره اش نوشته  که از زندان اوين به بيرونئینکشيد تا آن جا که يکی از ھم بندانش در نامه ھا دست

پايش را از دست داده که دو سه شب از درد می ناليد به او قرص  از گروه اشرف دھقانی است در تصادف يک ":است

. را ازبين ببرد "می گفت پايش چرک کرده ، نه قطع می کنند و نه قرص می دھند که چرک ھا تيک نمی دادند،آنتی بيو

ُآھنگ ھای کردی می خواند و ھمچنان به دنبال راه ھای مقاومت و مبارزه   او روحيه بسيار مقاومی و مبارزی داشت"

  ".  زندان بودداخل

تھاجم به دستآوردھای اين قيام   ضد مردمی جمھوری اسالمی از ھمان فردای شکست قيام بھمن لحظه ای ازۀدارو دست

 اين جنايات باز ھم نتوانسته بودند آن ۀرغم ھم نايستاده بودند اما علي و شکنجه و آزار و کشتار توده ھا و مبارزين باز

منوچھر يکی از   خرداد که رفيق٣١آنھا با اعدام ھای . حاکم سازنددلخواه خود را بر سراسر ايران  سکوت قبرستانی

  . به نقطه اوج خود رسيد۶٧سياسی در سال  قربانيانش بود، فصل نوينی در جنايت آفريدند که با قتل عام زندانيان
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رغم  که عليو می دانستند بودند " مرگ خود آگاھان "دست دادن ھر رفيقی درد آوراست؛ اما ياران ما بهبي شک از 

 آبياری و خنجر انتقام زمين نمی ماند و بذر ھای آگاھی را ھر فراز و نشيبی که امر انقالب دچار شود اما اين خون ھا به

  . کارگران را ھموار خواھند نمودئیخواھند داد و راه رھارا صيقل 

  !گرامی و راھش پر رھرو باد ياد رفيق منوچھر اويسی،

 ن خلق ايرائیچريکھای فدا ، ارگان کارگری کارگریۀماھنام: به نقل از

 ١٣٩٩ ]جدی[ماه ُپانزدھم دی  ،٨۴ ۀشمار
 


