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  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۴ اپريل ١۶
  

  انيبخشی از مبارزات و زندگی کوتاه و انقالبی ماھير چا

 

  

 ۀتحصيالت ابتدايی اش را در مدرس. متولد شدترکيه   در شھر سامسون کشور١٩٤٥ست اگ ١٤ماھير چايان در تاريخ 

تحصيالتش را در  وی. حقوق را پيش گرفتۀ  در دانشگاه استانبول تحصيل در رشت١٩٦٣سال  حيدرپاشا گذرانيد و در

حزب کارگر ترکيه و ھمچنين عضو فدراسيون  در ھمان سال عضو. علوم سياسی ادامه دادۀ  در رشت١٩٦٤سال 

   . علوم سياسی دبير فدراسيون کلوپ فکر شدۀدر دانشکد ١٩٦٥ ھير در سالما. کلوپھای فکر گرديد

احزاب چپ و سوسياليست به فرانسه  ی و ارتباط بائ جھت کسب اطالعات و تجربه، آشنا١٩٦٧ماھير چايان در سال 

 احزاب چپ سير کلی حرکت سوسياليستی فرانسه و ھمچنين بحث ھای بين در فرانسه اطالعاتی در رابطه با. سفر کرد

شھر ازمير شرکت نمود   در تظاھرات عليه حضور ناوگان ششم امريکا در١٩٦٨ماھير در سال . کسب نمود اطالعاتی

 .و بازداشت شد

 وضعيت سياسی ،ترکيه در آن زمان وی با انتقاد از تز انقالب ملی دمکراتيک از حزب جدا شد و با توجه به شرايط

 آزادی ۀسيس حزب جبھأپس از جدا شدن از حزب کارگر ترکيه به ت  ماھير چايان.ترکيه را اوليگارشی ارزيابی کرد

مبارزات مردم امريکای  وی با الھام از. بسياری نمود، به آن پيوست و آموزش چريک شھری را گذراند خلق کمک ھای

  .بسياری شرکت نمودۀ نمسلحانه ديد و در درگيری ھای مسلحاۀ  در مبارزجنوبی تنھا راه انقالب در ترکيه را مشخصاً 
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 ھنگام ١٩٧١ جوندر اول . کرد  به استانبول سفر١٩٧١ماھير چايان برای شرکت در يک عمليات مسلحانه در سال 

ليس درگير وليس شده و با پودر آن مخفی شده بودند متوجه حضور پ خروج از خانه ای که ھمراه با چند تن از رفقايش

 .ن جواھير جان باخته و ماھير نيز زخمی و دستگير می شوداين درگيری رفيقش حسي در. می شوند

 استانبول موفق به فرار می »تپه مال - کارتال«دست آوردن سالمتی اش ھمراه با رفقايش از زندان ه ماھير بعد از ب

گروه .  تقسيم می شدراه انقالب و انقالب چپبزرگ با نام ھای ۀ شاخ در آن زمان قدرت چپ در ترکيه به دو. شوند

 سال جنوریھمراه با رفقايش در  وی.  را رھبری می کردندانقالب چپ و گروه دنيز گزميش، راه انقالبچايان،  ماھير

ترکيه داشتند تصميم به عمليات آزادی رھبران انقالب چپ از زندان   طی جلسه ای که با حزب ارتش آزادی خلق١٩٧٢

 به  فاتسارادار شھرستان  را در ايستگاهل سه تکنسين انگليس ھمان ساچبرای رسيدن به اين مھم در مار. گرفتند

آزادی رھبران انقالب چپ يعنی دنيز گزميش، حسين اينان و   آزادی گروگان ھا را،گروگان می گيرند و در تنھا شرط

 .کنند يوسف اصالن بيان می

  که ظاھراً قيزيل درهدای روستای کدخۀ ماھير چايان و رفقايش برای مخفی شدن و رد و بدل کردن گروگان ھا به خان

 کدخدا مخفی میۀ  می روند و در نتيجه در خان،نيز در منزلش مخفی کرده بود را طرفدار آنھا بود و چند تن از رفقايشان

. ھمسرش از خانه خارج می شود طولی نمی کشد که کدخدا آنھا را به ژاندارمری گزارش کرده و مخفيانه با. شوند

 مطالبات شان را مبنی بر لغو ءدر ابتدا. نيروھای ژاندارمری می بينند ۀاگھان خود را در محاصرماھير و رفقايش ن

نيروھای .  بيان می کنندانگليس  و رفقايش در قبال آزادی گروگان ھایدنيز گزميشانقالبيون و ھمچنين آزادی  اعدام

ماھير و رفقايش نيز اعالم می کنند ھرگز تسلم .  تسليم شوند،می خواھد ژاندارمری شرط آنان را قبول نکرده و از آنھا

 ماھير چايان از ءکند، در ابتدا نيروھای ژاندارمری به آنھا حمله می. شد و آگاھانه مرگ را در آغوش می کشند نخواھيم

 .ديگر رفقايش نيز در اين درگيری خونين جان می بازند  سر مورد ھدف گلوله قرار گرفته و سپسۀناحي

 ٣٠ رخ داده و ھم اينک در ميان احزاب چپ و سوسياليست در ترکيه با عنوان قتل عام ١٩٧٢ چ مار٣٠ر اين واقعه د

 . از اين روز ياد می شودچمار

 


