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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١۴ اپريل ١٢
  

  ! از کارگران چريک فدائی خلق بياموزيم
 رفيق اصغر عرب ھريسی

  
  

ستی خود پای فشرد، رفيق مبارزی که با خشمی يری و کمونھای کارگ  زندگی بر آرمانۀن لحظيکارگر آگاھی که تا آخر

سوزان که جلوه ای از خشم طبقاتی او بود در مقابل دشمن ايستاد و با چنان قاطعيتی با دشمن جنگيد که حتی در زندان، 

  .  وی نبرده بودند، متحير و با احساس حقارت در خود باقی گذاشتۀدژخيمان را که طُرفی از شکنجه ھای وحشيان

از کودکی کار کرده بود چه زمانی که در روستا زندگی می کرد و با قالی بافی و چوپانی . اصغر فرزند رنج و کار بود

ز به کار ساختمانی و لبو فروشی روی ياری می رساند و چه زمانی که در تبرين زندگی خانواده يمأبرای ارباب ده به ت

ن زندگی خود از آن يمأز بساط کتاب فروشی راه انداخته بود تا ضمن تياو مدتی نيز در محله ھای کارگری تبر. آورد

اصغر، يکی از . ستی آشنا سازديه داری و کمونيشه ھا و آرمان ھای ضد سرمايش را با انديی ھائطريق بتواند ھم طبقه 

د آموخته و فرا يورزلذا از کودکی و در روستا از معلمی که به وی عشق می . شاگردان معلم انقالبی، صمد بھرنگی بود

او که بعد از سفر بی بازگشت صمد به قره داغ و مرگش . رديش را در زندگی اش به کار گيگرفته بود که بايد آموخته ھا

ياد  ارس، در مکتب آموزگاران انقالبی چون بھروز دھقانی، کاظم سعادتی و عليرضا نابدل درس مبارزه ۀدر رودخان

 ۀمی گرفت از اولين مبارزينی بود که از طريق رفيق بھروز دھقانی به عضويت يکی از گروه ھای تشکيل دھند

  . در آمد) گروه احمدزاده(چريکھای فدائی خلق 
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ش و در تماس نزديک با توده ھای مردم ھمراه با کسب  اده ای بود که در طی زندگی کارگریياصغر کارگر رنجد

ست بلکه مناسبات ظالمانه ای است که يه دار نيا آن سرماين يده بود که مشکل کارگران اين آگاھی رسي اآگاھی انقالبی به

د می کند تا خون کارگران را به يه دار را باز توليه داری نام دارد و تا اين مناسبات پا برجاست زالو ھای سرمايسرما

اه يد خطر کرد و ھمچون ماھی سيا بايدن به دريه برای رسن داشت کيقياو با آموزش از معلم انقالبی اش . شه کننديش

ران ي حاکم بر اۀه داری استثمارگرانيه نظام سرماي مسلحانه علۀ وی از آغازگران مبارز،از اين رو. دانا خنجر برگرفت

ترش  جھت به دست آوردن اسلحه و گس١٣۴٩ ]دلو[ بھمن ماه١۴می بود که در يکی از اعضای تين راستا يشد و در ھم

را مصادره نمودند تا به " نيتريمسلسل پشت و"ز را مورد حمله قرار داده و ي تبر۵ مسلحانه،  کالنتری شماره ۀمبارز

به اين ترتيب کارگر انقالبی، چريک فدائی خلق، رفيق اصغر عرب .  عمل بپوشانندۀرھنمود ھای معلم بزرگ خود جام

 ۀ ايران تا لحظۀی ھا و ديگر توده ھای ستمديدئ طبقاتی به ھم طبقه  قاطع با دشمنانۀھريسی با نشان دادن راه مبارز

 به دست جالدان رژيم شاه به تعھدش به آرمان ھای طبقه ای که به آن تعلق ۵٠ سال ]حوت[ اسفند٢٢اعدامش در 

  .داشت، استوار ماند

  
 

  خلق ايرانئیماھنامه کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدا: به نقل از 

 ١٣٩٢ ]حوت[، اسفند ماه ٢ ۀشمار

 


