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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٨ مارچ ١٢
 

  ! بياموزيم از کارگران چريک فدائی خلق

  منیؤم حبيبرفيق 
  

 منیؤم هللا حبيب خلق فدائی چريک کارگر، رفيق ١٣۵۴ سال ]ثور[ارديبھشت در

 ١٧ در تھران کبير امير خيابان در بازداشتش از روزی چند ھنوز که حالی در

 در گذشت، نمی شاه امپرياليسم به وابسته ِرژيم امنيتی ھای نيرو وسيله به ارديبھشت

 پيروزی به مؤمن و متعھد رفيق اين دستگيری با  .رسيد شھادت به شکنجه زير

 چرا شد دستگير رفيقی نه و رفت لو قراری نه خود، کمونيستی و کارگری آرمانھای

 دشمن نفع به ای کلمه و خريد جان به را شاه رژيم ۀوحشيان ھای شکنجه ۀھم یو که

 در را مؤمنی حبيب رفيق  که حالی در شاه سلطنت رسوای ساواک.   نراند زبان بر

 درگيری يک در حبيب رفيق که کرد اعالم  ھايش نامه روزی در بيشرمانه اما بود رسانده شھادت به شکنجه زير

  .کند الپوشانی ھميشه ھمانند را خود جنايت ترتيب اين به تا ! است شده کشته خيابانی

 به ۵٢ سال اوائل و ۵١ سال اواخر در که بود گروھی اعضای از مؤمنی حميد گرانقدر رفيق برادر حبيب، رفيق

 توجه با ق،خل فدائی چريکھای موجوديت المعا و سياھکل رستاخيز دنبال به سالھا آن در. پيوستند خلق فدائی چريکھای

 نوين راه به گرايش و شد دگرگون ًکامال جامعه جو،  بودند کرده شروع چريکھا که راھی شکنانۀ بست بن نقش به

 رژيم که شرايطی و زندگی خود که خلق فدائی چريکھای راه درستی . شد مطرح جامعه سطح در ًشديدا مبارزه

 ضمن بسياری مارکسيستی محافل و افراد  که شد باعث زد می فرياد را آن بود، نموده تحميل جامعه بر شاه ديکتاتوری

 با گيری ارتباط صدد در و پيوسته جنبش اين به ،پيشرو ھای نيرو مھم و فوری ۀوظيف ۀمثاب به مسلحانه ۀمبارز پذيرش

 با گروه ينا  .بود ھا گروه ھمين ۀجمل از کرد می فعاليت آن در حبيب رفيق که گروھی  .آيند بر خلق فدائی چريکھای

 شده تشکيل آھنگرانی روحی بھمن و آھنگرانی روحی نزھت ،)حبيب رفيق بزرگ برادر( منیؤم حميد ءرفقا وليتؤمس

 ارتباط اين و آمدند بر فدائی چريکھای با گرفتن ارتباط صدد در، مسلحانه ۀمبارز ضرورت پذيرش از پس که بود

 در احمدزاده رفيق که ھمانگونه مسلحانه، ۀمبارز آغاز از قبل . شد قرار بر جعفری اکبر علی رفيق طريق از سرانجام

 جنبش اصلی خصوصيات ھا توده از بودن جدا و خودی خودبه رشد نيروھا، ۀساد تجمع، است نموده تشريح خود کتاب
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 و داشته قرار چھارچوب ھمين در مارکسيستی ھای گروه اکثر ھم دليل ھمين به . داد می تشکيل را ما کمونيستی نوين

 درک و واقعيت شناخت جھت جامعه بررسی به خود آگاھی باالبردن منظور به لنينيسم - مارکسيسم ۀمطالع ضمن

 ھا توده با دارد امکان که جائی تا کردند می تالش و نموده مبادرت کارگران منافع جھت در واقعيت اين تغيير چگونگی

 و آھنگرانی روحی بھمن نزھت، ءرفقا گروه . بشناسند را شرايط اين و بوده تماس در آنھا ۀمبارز و زندگی شرايط و

 فدائی چريکھای با تماس به موفق و رسيد مسلحانه مشی خط درستی به سرانجام تالشی چنين بستر در نيز مؤمنی حميد

  .گرديد خلق

 و پرداخت کار به هکارخان يک در مدتی،  گرفت قرار خلق فدائی چريکھای با ارتباط در که اين از پس حبيب رفيق

 کشتار در یو نقش دليل به را چيت جھان ۀکارخان صاحب دار سرمايه يزدی فاتح گرفتند تصميم ءرفقا که زمانی سپس

 شناسائی جمله از و حرکت اين ھای شناسائی در که بود رفقائی از کنند، مجازات ١٣۵٠ سال در کارخانه اين کارگران

 کارگر چند مرگ باعث چيت جھان کارخانه کارگران به حمله با  سال آن در که کاروانسراسنگی ژاندارمری پاسگاه

 اين ، کارخانه سرکوبگر و دار سرمايه صاحب انقالبی اعدام ضمن که بود اين بر قرار . داشت شرکت بود، شده مبارز

  .شود منفجر نيز پاسگاه

 می تھران شھر شناسائی به افرکشیمس ضمن وانت يک خريد با خود موقعيت توجيه جھت نيز مدتی حبيب رفيق

 امنيتی ھای نيرو که یليسيوپ شرايط در بيشتری تحرک امکان و شده آگاه شھر وضع بر بھتر و بيشتر چه ھر تا پرداخت

 به حبيب رفيق از دھه، آن در سازمان شھدای از مانده جا به ھای زندگينامه در. نمايد پيدا بودند، کرده حاکم شھر در

 شرايط در که بود دريافته تجربه به که بود آگاھی کمونيست واقع به او. است شده برده نام آگاه رگرکا يک عنوان

 بستر در تنھا  و نيست ھا توده ۀمبارز راھگشای، مسلحانه ۀمبارز جز راھی ھيچ شاه رژيم ۀگسيخت عنان ديکتاتوری

 آنھا توجه کارگر ۀطبق بر گذاری ثيرأت با يابند می امکان مارکسيستی سازمانھای و انقالبی روشنفکران ای مبارزه چنين

  .نمايند کسب کارگران با را تر وسيع چه ھر ارتباط ھای زمينه و کرده جلب خود به را

 خود فعاليتھای و مبارزات نتايج تا نماند زنده وی و رساند شھادت به شکنجه زير در را حبيب رفيق شاه ساواک چه گر

 راھی بودند گرفته پيش در خلق فدائی چريکھای که راھی که داد نشان تجربه اما ببيند؛ تربيش چه ھر را سازمانش و

 معنوی حمايت جلب با و کرده جلب خود به را کارگران توجه و دگرگون را جامعه سياسی فضای که بود درست

 در کارگران،  ١٣۵٧-۵۶ البانق شرايط در که نبود دليل بی. نمايد جلب نيز را آنھا مادی حمايت که رفت می کارگران

  :زدند می فرياد مردم بقيه با ھمصدا و آورده روی چريکھا سویه ب چشمگيری و زياد بسيار تعداد

  .فدائی خسر ره رھائی ره تنھا

  !گرامی و راھش پر رھرو باد منیؤم هللا حبيبرفيق ياد 

  

  کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدائی خلق ايرانۀماھنام: به نقل از 

 ١٣٩۶ ]دلو[ ماهبھمن ، پانزدھم ۴٩ ۀشمار

  


