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 Martyrs  جانبازان

 
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٨ فبروری ١٢
  

 ياد رفيق، پيکارگر شھيد حس منصوریبه 
  اروميهولين سازمان پيکار در ؤاز مس  کمونيست جانباخته حسن منصوریۀزندگينام

  

انقالبی  ٢٠ ، زندان تبريز شاھد تير باران بيش از١٣۶٠ ]اسد[ مرداد١٨سحرگاه 

 حسن منصوری، يکی از ستاره ھای سرخ جنبش کمونيستی نيز. و کمونيست بود

  .قرار گرفت و خاموش شد اعدام ۀبه ھمراه ديگر دوستان و رفقايش در مقابل جوخ

پدرش ابراھيم . در شھر اروميه متولد شد ١٣۴٠ حسن منصوری در بھار سال

در ميان مردم سرشناس و قابل احترام  آنھا. منصوری و مادرش ليلی وکيلی بودند

ای شلوغ و پر جمعيت و با  حسن دوران کودکی را در خانواده و محله. بودند

شاداب و پر انرژی  انسانی سر زنده و. نمودروابطی صميمانه و عاطفی سپری 

  .ی را در ھمان محله گذراندئتحصيالت ابتدا. بود

نوجوانی بود بسيار مھربان، دلسوز و با اطرافيان خود روابط صميمانه و محبت 

 او فوتباليست. بود  نوجوانی عالوه بر تحصيل در زمينه ھای ورزشی و ھنری نيز فعالۀحسن از دور. داشت آميزی

  .و در مسابقات محالت اروميه شرکت می کرد خوبی بود و با جوانان و نوجوانان ھم محله تيم فوتبال درست کرده

تئاتر آشنا و سپس در اين زمينه  در آنجا با.  فرھنگی آن دوران رفت و آمد می کردۀسسؤساله بود که به رفاه، م١۴ - ١٣

شايد اولين جرقه ای باشد که احساس آزادی و " توکانی در قفس "ئاترخواندن نمايشنامه ھا و ايفای نقش در ت. فعال شد

برتولت برشت،  پذيرش نقش و بازی در چندين نمايش تئاتر از نمايشنامه ھای. وجود او بيدار کرد آزادگی را در

ھی و فعاليتھای فرھنگی و ھنری محرک رشد آگا .شخصيت و خصوصيات فردی او را ميان اطرافيان برجسته کرده بود

  . شده بودند رزمندگی و آزادگی در اوۀپيدايش روحي

علی شريعتی عالقه نشان می   آثارۀدر اوايل نوجوانی برای مدتی کوتاه به مطالع.  کتاب داشتۀعالقه زيادی به مطالع

 ۀمعو رمان ھای رومن روالن که تصويری از اوضاع جا  کتاب مادر و ديگر کتاب ھای ماکسيم گورگیۀبا مطالع. داد

آموزان که فقط دانش " دبيرستان جامع" در ١٣۵۴ سال.  او بکلی متحول شدندۀانديش آن دوران بودند، جھان بينی و

  . از ھمين مدرسه فارغ التحصيل شد١٣۵٨ ممتاز اروميه در آن تحصيل می کردند، به تحصيل پرداخت و سال
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او در . فعاالنه شرکت می کرد به قيام پيوست و در بيشتر اجتماعات اعتراضی ١٣۵٧ یئدر برآمد و اعتراضات توده 

 آثار مارکس ۀشدن ھر چه بيشتر فضای سياسی جامعه، با مطالع با باز. گرما گرم مبارزات انقالبی با کمونيسم آشنا شد

با   شد و بيشتر وقت خود راراحتی با عنوان کتاب ھای جلد سفيد منتشر می شدند کمونيستب و کتاب ھای کمونيستی که

  . آثار سوسياليستی، شرکت در جلسات سياسی و تجمعات اعتراضی می گذراندۀمطالع

در جمع ھای خانوادگی و  او در تالطم ھای سياسی و فضای پرتب و تاب سياسی آن برھه که ھمه درگير سياست بودند،

حسن منصوری اگر چه بسيار جوان . ليستی سوق دھدسوسيا ھای سياسی را به چشم اندازحث بدوستان تالش می کرد 

فعال سياسی، برای زوال و نابودی نظام بورژوازی، برای برچيدن نظام سياسی آن و  بود، اما به زودی به عنوان يک

قد ايستاد و  اسالمی، برای بنيان نھادن جامعه ای فارغ از ظلم و نابرابری، جھل و عقب ماندگی تمام رژيم جمھوری

  .به کار و مبارزه پرداخت"  کارگرۀسازمان پيکار در راه آزادی طبق " باھمراه

وليت سازماندھی تشکيالت دانش ؤ مس١٣۵٨ ن کمونيست تشکيالت پيکار در اروميه بود و در سالحسن يکی از فعاال

ه بود ولی در ارومي ول تشکيالت دانش آموزیؤھر چند که او مس. سازمان پيکار در اروميه را به عھده گرفت آموزی

اندکی بعد از انقالب، رژيم برای . داشت  و کارگری نيز نقش چشمگيریئی، روستائیعرصه ھای فعاليت دانشجو

انقالب فرھنگی زد و دانشگاه ھا را بست و حسن نتوانست در  سرکوب و حذف نيروھای چپ و سوسياليست دست به

  . دھددانشگاه به تحصيل ادامه

تمام معنا خستگی ناپذير و حرفه   انسان از او يک فعال بهئیعشق او به رھا. ژی و پرکار بودحسن جوانی بسيار پر انر

در فعاليت سياسی اش انسانی . فداکار، متين، خوشرو و شاداب بود در روابطش صميمی، دقيق، صادق،. ی ساخته بودئ

و جمع ھای  اليستی با جديت در محافلبرای رشد و گسترش تفکر سوسي.  بودئیسازمانده و مبلغ توانا باسواد، فعال،

پيکارگران کمونيست را در ھسته ھا  در دبيرستان ھای اروميه،.  و کارگری حاضر می شدئیدانش آموزی، دانشجو

ھواداران متشکل در ھسته ھا در . آنھا نقش بزرگی داشت ل فعاليت ھایوسازماندھی می کرد و در ھدايت و کنتر

 سياليستی، پخش نشريات و اعالميه ھای تشکيالت در مدارس و در سطح شھر اروميه وسو آگاھگری و تبليغ ايده ھای

  .روستاھای اطراف تالش شبانه روزی داشتند

مطالعاتی آثار   جمع ھایء آگاھی، دانش سياسی و اجتماعی اعضایحسن برای پرورش کادرھای کمونيست، ارتقا

داير کردن کتابخانه در مدارس اروميه پيشقدم   که برای ايجاد ويکی از اولين کسانی بود. سوسياليستی تشکيل داده بود

  مستقل داير کند و برای آنھا صدھا جلد ۀتوانست در چندين دبيرستان کتابخان او از طريق ھسته ھای دانش آموزی. شد

رد که تا آن تھيه ک سياسی، اقتصادی، فلسفی، علمی، ادبيات انقالبی و کارگری، آثار کالسيک سوسياليستی کتاب ھایاز 

  .زمان در کتابخانه ھای رسمی مدارس ممنوع بود

به طور مداوم مشغول  يکی از اقدامات حسن منصوری در آن دوره ايجاد يک چاپخانه مخفی در شھر اروميه بود که

 تورکی آذربايجانی ضرورتی ۀانتشار خبرنام در اروميه. چاپ و بازتکثير اعالميه ھا و تراکت ھای تشکيالت بود

آن که به مسائل و اخبار اروميه می پرداخت تالش زيادی کرد و ھر ھفته  حسن در انتشار و پخش. جتناب ناپذير بودا

  .به طور مجانی در اختيار مردم قرار می گرفت صدھا خبرنامه

 کار جمعی، ۀروحي ھدف او از کوھنوردی ايجاد. يت و نقش فعالی داشتمسؤولدر سازماندھی گروه کوھنوردی 

ن  سياسی در کوه بود که فعاالۀجلس  دوستی، ايجاد اعتماد در بين ھمرزمان، ورزش گروھی وۀراری رابطبرق

ی، ئدر سازماندھی مبارزات توده . حوالی اروميه می شدند کمونيست ھر جمعه برای فتح قله ای روانه کوه ھای

ی و ھدايت اعتراضات اجتماعی، ھمراھی او  او در سازماندھئیتوانا. فردی توانا بود کارگری و دانش آموزی نيز حسن
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 محبوب، سرشناس و قابل ۀساير رھبران اعتراضات و نيز قرار گرفتن او در صف مقدم مبارزات، از او يک چھر با

  . ساخته بودءاتکا

حسن منصوری در . دادند انجام اين وظايف سنگين و فعاليت ھای مختلف بيشترين حجم کار و زندگی او را تشکيل می

به چند نمونه از فعاليت ھای او در زير اشاره می . داشت يشبرد خيلی از مبارزات ديگر اجتماعی نقش پيشرو و فعالیپ

  .شود

زمين  ، در اعتراض عليه اربابان که''سومای برادوست'' دھقانان و رعيت ھای مناطق ١٣۵٨  سال]حمل[در فروردين

. شھرداری اروميه تحصن کردند يرون کرده بودند، در سالنھای دھقانان را غصب کرده و آنھا را از روستاھايشان ب

  .مردم از دھقانان تا آخرين روز تحصن کوشيد مين نيازھای تحصن کنندگان و جلب حمايتأحسن در جھت ت

 . نمودء، در رھبری تحصن ھا و تظاھرات ھای دبيرستان ھای اروميه نقش بزرگی ايفا١٣۵٩- ١٣۵٨در سال 

و ايجاد دفتر برای  ه يکسره شدن مدارس، تشکيل شورای دانش آموزی، تشکيل کتابخانهاعتراضات دانش آموزی ک

  . آموزان بودندفعاليت ھای سياسی که چندين ماه ادامه داشت جزء خواسته ھای دانش

 داشت که کارگران و نيروھای ١٣۵٨  سال]ثور[ارديبھشت ١١ حضور فعال در جشن روز اتحاد جھانی کارگران در

ھمچنين نقش فعال او . با تظاھرات چندين ھزار نفری جشن گرفتند سياليست برای اولين بار در اروميهدمکراتيک و سو

، که با شکوھتر از ١٣۵٩  اول ماه مه سالئیسازمان پيکار در برگزاری مراسم و راھپيما در سازماندھی ھواداران

  .سال پيش گرامی داشته شد

را به نمايش گذاشتند که  تظاھرات ھای بزرگیبيکار در اروميه چندين بار کارگران بيکار و ديپلمه ھای  ١٣۵٩در سال 

دستگير شدند ولی اعتراض و حمايت '' کامران دانشخواه رفيق شھيد''تعدادی از رھبران و ھمرزمان حسن از جمله 

  .کارگران به آزادی آنھا منجر شد

جشن به خاطر سرکوب، اختناق و ممنوعيت برگزاری  ١٣۶٠در سال 

ران به خصوص ا ھوادۀھماروميه،  روز ھمبستگی جھانی کارگران در

پيکار برای  دانش آموزان، دانشجويان و کارگران ھوادار سازمان

شرکت در جشن اول ماه مه به تبريز رفتند و در مراسم و تظاھرات 

 ھواداران پيکار در ۀھم. ماه مه در تبريز شرکت کردند بزرگ اول

فعال او در اتخاذ چنين تصميمی و اجرای  طر نقشاروميه حسن را به خا

   .موفق آن می ستودند

از ديگر فعاليت ھای حسن منصوری حضور در ميان کارگران روز  

و درگير شدن با مسائل و مشکالت شان  مزد و فصلی در ميادين کار

است، امری که در   کارگرۀايمان داشت که سوسياليسم امر طبق. بود

  کسب خود آگاھی و سازماندھی انقالب طبقاتی خود مبارزاتی وۀپروس

لذا در ھر فرصتی به . کارگران دير يا زود به سرانحام خواھند رساند

برای ارتباط با کارگران در ميادين کار حضور به  خصوص صبح زود

  .ھم می رساند

او نه تنھا برای تحقق  .رد جنبش ھای دمکراتيک پيکار می کۀحسن به عنوان يک سوسياليست برای رشد و پيروزی ھم

 ۀمطالبات دمکراتيک مردم از قبيل برابری کامل و ھمه جانب طبقاتی کارگران مبارزه می کرد بلکه به مطالبات و حقوق
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کودکان، سکوالريسم، حقوق اقليت ھای مذھبی، آزادی ھای بيان، مطبوعات و آزادی  حقوق زنان و مردان، حقوق

  .تم در ايران ارزش و اھميت ويژه ای قائل بودبرابری حقوق ملل تحت س تشکل و

 مردم کردستان ۀمبارز  سرنوشت خويش اعتقاد داشت و به ھمين علت ازتعيين حق ملل در ۀحسن منصوری به مطالب

 جمھوری اسالمی که برای ۀھجوم ھای وحشيان برای کسب حقوق دمکراتيک و از مقاومت مردم کردستان در برابر

او به طور خستگی . نمی کرد، حمايت و کمک ھمه جانبه ای می کرد چ گونه جنايتی فروگذاریگسترش ارتجاع از ھي

 کمک ھای جنسی، مالی، دارو، لوازم پزشکی و پوشاک برای کردستان تالش می کرد و ناپذيری برای جمع آوری

ن سياسی کرد ان و مبارزفعاال تعداد زيادی از. ھواداران و اطرافيان را به اين منظور تشويق و سازمان داده بود

او در نشر و پخش اعالميه ھا و تراکت ھای . قرار داشتند  او شده بودند و تحت حمايت و حفاظت اوۀعضوی از خانواد

 بخش و دمکراتيک ئیجھت جلب پشتيبانی مردم آذربايجان از جنبش رھا. کوشا بود مربوط به اخبار مبارزاتی کردستان

کمونيست کردستان  تعداد زيادی از ھمرزمان او به صف پيشمرگان. سالمی فعال بودکردستان عليه جمھوری ا مردم

 حسن بود و به ۀخسرو جھانديده پسر خال. جانباختند پيوستند و تعدادی از آنھا از جمله خسرو جھانديده و عتيق شيری

 خسرو با نام. ستان جنگيداو سال ھا در مناطق مختلف کرد. ھمسنگر و ھمکار بودند مدت سه سال در سازمان پيکار

ترين پيشمرگان کومه له در  مستعار مصطفی عجم به بسياری از مردم کردستان شناخته شده بود و به يکی از محبوب

 کومه له و حزب کمونيست ٢٢  سياسی گردانمسؤولو  او موقع جانباختن کادر. ميان مردم کردستان تبديل شده بود

   . الھام بخش بودثيرگذار وأشخصيتی انقالبی، رزمنده و الگوی بسيار تحسن ھميشه برای خسرو . ايران بود

حسن با . کرده بود رژيم اسالمی ھمه نيرو و توان خود را برای سرکوب و نابودی آزادی ھا متمرکز ١٣۶٠در سال 

مع آوری جنبش کارگری و سوسياليستی به ج ھمکاری تعداد ديگری از رفقايش برای جلوگيری از نابودی کتاب ھای

 مخفی بزرگی ايجاد ۀسوسياليستی اقدام نمودند و در خانه ای کتابخان صدھا کتاب و منابع مختلف علمی، سياسی و

، حسن به ھمراه يکی از رفقايش کامران دانشخواه، در ھمان خانه با صدھا ١٣۶٠ در اواخر خرداد سال سرانجام. کردند

آوری شده به کردستان  ی کمک ھای جنسی، دارو و لوازم پزشکی جمعکتاب، اموال تشکيالت پيکار و مقدار زياد جلد

در دوران زندان از روحيه . زندان تبريز منتقل شد دستگير شد که بعد از چندی از شکنجه گاه ھای اطالعات اروميه به

  . ديگری از مبارزه خود می دانستۀبرخوردار بود و زندان را عرص مقاومت و رزمندگی بی سابقه ای

اعدام فرا می خوانند، اما آنھا با   نقل از دوستان ھم بندش، دو بار حسن و رفيق پيکارگرش کامران دانشخواه را بهبه

ديگر راھی اعدام می شدند، اما ھر بار با اعدام   يکۀدست در شان روحيه ای که گويا مرگ را به سخره گرفته باشند،

حسن منصوری به  ١٣۶٠ ]اسد[ مرداد١٨ که در سحرگاه  تا اين.به بند باز گردانده می شدند نمايشی مواجه شده و

 اعدام قرار گرفت و اعدام ۀکمونيست و انقالبی ديگر در تبريز، در برابر جوخ ٢٠ ھمراه کامران دانشخواه و بيش از

  .شد

ونيست مراسم و حق دفن يک کم  حسن ھشدار دادند که آنھا حق برگزاریۀن اطالعات و سپاه پاسداران به خانوادامورأم

پيکر حسن با حضور صدھا نفر از مردم اروميه و  رغم تھديدات رژيم، علی. در قبرستان شھر اروميه را ندارند

  . اروميه منتقل شد و در آنجا به خاک سپرده شدۀدر نزديکی درياچ) مياوق( روستاھا به قبرستان روستای مياوا

 بی امان عليه ۀکمونيست را به مبارز  نظير مردم و انقالبيونحسن قبل از اعدام در واپسين نامه و پيامش با جسارتی بی

  . سوسياليستی فرا خواندۀکاپيتاليستی و ايجاد جامع ۀھر نوع ظلم و تبعيضی، عليه نظام استثمارگران

  :متن کامل واپسين نامه و پيام او در زير می آيد
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  ھوشی مين."  پر خواھد شدما کمونيست ھا عميقی وجود دارد که با خاکستر ۀبين سرمايه داری و کمونيسم در"

  !کارگران و زحمتکشان

انقالبيون و توده ھای زحمتکش  ھم اکنون شاھديم که رژيم جمھوری اسالمی با درندگی ھر چه تمام تر به اعدام

 نينقھرمانی ھای شما می باشد، رژيمی که بعد از قيام خو رژيمی که در واقع، ميوه چين جانبازی ھا و. مشغول است

دستتان گرفت و راه  ، سالحی را که شما به دست داشتيد و به طرف سرمايه داری نشانه می رفتيد از]دلو [بھمن ٢٢

از آن به شيوه ھای مختلف از جمله نيرنگ  رژيمی که برای حفظ سرمايه داری و پاسداری. سازش را در پيش گرفت

  . ھستاما تا ظلم ھست مبارزه ھم. آشکار کوشيد

مبارزه ای که سرانجام . يافت  توده ھا ھم ادامهۀونين، ريشه ھای مادی اين ظلم از بين نرفت و مبارزبعد از قيام خ

 سعادتمند خود، سوسياليسم و کمونيسم را خواھند ۀجامع  کارگر و زحمتکشان به پيروزی دست خواھند يافت وۀطبق

 به ھمين... ود و انقالبيون اعدام می گردند، برای تحقق اين امر خون ھا جاری می ش .اما اين کار آسان نيست. ساخت

استقبال چنين مرگ سرخی می  خاطر اعدام ما به دست رژيم جمھوری اسالمی امری طبيعی است و ما با افتخار به

  . که افتخار استً کارگر واقعاۀکشته شدن در راه طبق. رويم

 آنھا می ۀھايم سالم دارم و از ھم چکم و ھمه فاميلمن به خانواده ام، به مادر، به پدر، به خواھرانم و به برادر کو

  .انقالبيون ناراحت نباشند و سرافراز و سربلند باشند خواھم نه تنھا از مرگ من بلکه ھيچ کدام از

ھند و البته ايمان دارم که  ادامه د کارگر را با سر سختی ھر چه تمامترۀمن به تمامی رفقايم توصيه می کنم که راه طبق

  .يز چنين خواھند کردآنھا ن

  رقرار باد جمھوری دموکراتيک خلقب

  زنده باد سوسياليسم

  زنده باد کمونيسم

  حسن منصوری

١٣۶٠ /۵ /١٨  

حقوق دمکراتيک مردم  حسن منصوری اگر چه کوتاه زيست اما تمامی لحظات زندگی اش را وقف مبارزه برای تحقق

سوسياليسم نمود و جانش را در راه آرمان ھای  اری و برقراری انسان ھا از ظلم و استثمار نظام سرمايه دئیو رھا

 تالش ھا، فداکاری ھا، مبارزات و شخصيت واالی حسن منصوری کار ۀھم پرداختن به. واالی کمونيستی فدا کرد

ه بمبارزات او   ازئی حسن، به زندگی کوتاه و به گوشه ھاۀداشت ياد و خاطراينجا به مناسبت گرامي در. آسانی نيست

دوستان، پيکارگران آزادی، برابری و   حسن منصوری در دل خانواده،ۀياد و خاطر. طور مختصر اشاره شده است

  .سوسياليسم ھميشه زنده است

   راز طرف تعدادی از ھمرزمان و رفقای سابق حسن منصوری در خارج کشو
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