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  مناف ملکی فر: فرستنده

 ٢٠١۴ جون ٢٩
  

  !از کارگران چريک فدائی خلق بياموزيم
  رفيق مھناز نجاری

  
 در طالقان در خانواده ای ١٣٣٨د که در سال  يکی از کارگران پستانک سازی زيبا در تھران بومھناز نجاریرفيق 

ثير جنبش مسلحانه، در أ در سن ھيجده سالگی تحت ت۵٧-۵۶ در سال ھای انقالبی مھنازرفيق . متوسط متولد شده بود

چھارچوب آرمان ھای سازمان چريکھای فدائی خلق ايران به جريان اين انقالب پيوست و ھم چون ديگر ھواداران 

 کمونيسم و شناساندن ھر چه بيشتر عنصر فدائی ۀ با ايده ھا و برخوردھای انقالبی اش در جھت اشاعصادق اين سازمان

 به دنبال اعالم موجوديت چريکھای فدائی خلق ايران به دليل ١٣۵٨ او در سال. به کارگران و زحمتکشان تالش نمود

حانه و پای بندی اش به آن ، به اين تشکيالت  مسلۀشناخت و آگاھی اش از تئوری انقالبی کارگران يعنی تئوری مبارز

   .پيوست و در بخش کارگری چريکھای فدائی خلق به فعاليت پرداخت

 پستانک سازی زيبا در چھارچوب خط انقالبی ۀ در کارخانمھنازدر شرايط حاکميت رژيم جمھوری اسالمی، رفيق 

 آگاھی آن ی ھر چه مستقيم تر با کارگران به ارتقاۀطتشکل چريکھای فدائی خلق با تمام وجود کوشيد تا ضمن ايجاد راب

در آن زمان با توجه به تبليغات زھرآگينی که چه از طرف دشمنان مردم و متأسفانه چه از طرف دوستان . ھا کمک نمايد

نادان خلق در رابطه با اين رژيم می شد يکی از مھمترين مسائل و پرسش ھای کارگران درک ماھيت طبقاتی رژيم 

 تحليل ھای انحرافی و ۀسفانه سازمان ھای سياسی گوناگون و از جمله مدعيان دفاع از کارگران با اشاعأمت. يد بودجد

به اين رژيم وابسته به امپرياليسم خاک به چشم کارگران می پاشيدند و از " ملی"و " خرده بورژوازی"قائل شدن ماھيت 

در چنين . از مطالبات خود چشم بپوشند" جنگ ميھنی" بعد ھا و" دولت ملی"آن ھا می خواستند تا برای دفاع از 

 با شور و شوق تمام ماھيت ضد کارگری جمھوری اسالمی را با بھره گيری از واقعيت ھائی که  مھنازشرايطی رفيق

  حق شان سازمان میهبرای کارگران عيان بود، افشاء و مبارزات کارگران کارخانه  را جھت دستيابی به مطالبات ب

در جريان تالش ھای اين رفيق رزمنده بود که کارگران کارخانه برای رسيدن به مطالبات شان دست به اعتصاب . داد

 خمينی ددمنش مبنی بر اين که ھر کارگری دست به ۀاين اعتصاب ھم زمان شد با اعالمي. زدند و توليد را خواباندند

 ضد کارگری خمينی که آشکارا در حمايت از سرمايه داران صادر شده ۀاين اعالمي.  ضد انقالبی است،اعتصاب بزند

 در راه مھناز پستانک سازی نيز به کارفرما امکان داد تا اعتصاب کارگران اين کارخانه را که رفيق ۀبود، در کارخان

   . در ھم بشکند،اندازی آن نقش فعالی داشت

شات مستند از وضع کارخانه و روحيه و مسائل کارگران و قرار  تھيه گزارمھنازيکی ديگر از کار ھای با ارزش رفيق 

 مورد بحث و بررسی قرار می اين گزارشات در بخش کارگری سازمان دقيقاً . دادن آن در اختيار رفقای سازمان بود
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 ۀدر ضميم"  پستانک سازی زيباۀگزارشی از کارخان: "ت عنوانحز گزارشات اين رفيق در جزوه ای تبرخی ا. گرفت

  . منتشر شد۶٠ سال ]سرطان[ مازندران در تاريخ اول تير ماه– چريکھای فدائی خلق ايران ۶٢ ۀ شمارۀخبرنام

، رفيق ۶٠به دنبال يورش سيستماتيک رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی به مبارزات مردم در خرداد سال 

 که لو رفته بود ، دستگير و به زير شکنجه ھای ء رفقاۀ در حين مراجعه به يکی از خانه ھای مورد استفادمھناز

يکی از دالئل اين که اين رفيق کارگر انقالبی شديداً مورد شکنجه قرار گرفت اين بود که .  دژخيمان رژيم رفتۀوحشيان

 شوليتؤمی گويد که ھر چه در خانه ھست مسوی در زمان دستگيری با فداکاری و جسارت کامل به ھمسر صاحبخانه 

وی در تمام مدت شکنجه روی تعھد خود ايستاد و در زير شکنجه ھم . قبول می کنم و تو اظھار بی اطالعی کنرا من 

 سال ]ميزان[ مھر ماه١٩سرانجام شب پرستان جمھوری اسالمی در . پايداری و شرف کارگری اش را به اثبات رساند

 بخش کارگری چريکھای فدائی خلق را با شليک نفعاال، اين زن کارگر انقالبی و يکی از مھناز، قلب سرخ رفيق ۶٠

او در زمان . گلوله از طپش باز داشتند تا شرايط را برای استثمار و چپاول کارگران ايران ھر چه بيشتر مھيا سازند

  .  بھار را به چشم ديده بود٢٢شھادتش تنھا 

 با اعتقادی خلل ناپذير به حقانيت آرمان ، يادآور نسل انقالبی جوانانی ست کهمھناز نجاری عزيز رفيق کارگر، ۀخاطر

 تاريخ ساز، آگاھانه برگزيده بودند ۀ اين طبقئی کارگر و با ايمانی خلل ناپذير به پيروزی راھی که برای رھاۀھای طبق

در لحظات سرنوشت ساز به جای کرنش به دشمن و حفظ جان، به پيشواز مرگ سرخ رفتند و ھر يک گوھری 

  .  انی سترگ مبارزات خلق ھای تحت ستم مادرخشنده شدند بر پيش

 
  خلق ايرانئی کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فداۀماھنام: به نقل از 

 ١٣٩٣ ]جوزا[ ، خرداد ماهۀشماره 

 
   

 
  


