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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs بازانجان

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١۴ جوالی ٣١
  

 ! بياموزيم خلق فدائی چريک کارگران از
  

  

  کاريزی زارع يدهللا رفيق
 

 ستم و ظلم ودخ گوشت و پوست با که کارگری .بود تھران در نپتونۀ کارخان کارگر کاريزی زارع يدهللا رفيق

 که بود کارگرانی آن از وی  .بود کرده درک را استثمار عملی معنای و کرده لمس کار جريان در را داران سرمايه

 شرايط در اما  .داد نمی دست از را خود ھای ای طبقه ھم اتحاد به کمک و بيشتر آگاھی کسب برای را فرصتی ھيچ

 متشکل برای تالشی ھر که ديد می عمل در او جامعه، در خلق فدائی چريکھای توسط مسلحانه ۀمبارز آغاز از قبل

 شاه امنيت سازمان نقش عينه به يدهللا رفيق  .شود می سرکوب شديداً  و شده مواجه ديکتاتوری سد با کارگران شدن

 آموزش هب کارگران رغبت عدم در امر اين ثيرأت و بود شاھد کارخانه دررا  آگاه کارگران ھای فعاليت سرکوب در

 کمونيستی و انقالبی قدرتمند جريان يک فقدان چگونه که ديد می خصوص به  .کرد می مالحظه را سياسی ھای

 جامعه سياسی فضای سياھکل رستاخيز با اما  .نمايند تمکين مسلط فرھنگ به حدی تا کارگران تا شده باعث

 کارگر رفيق مقطع اين در  .يافت سترشگ و رشد مبارزاتی جوش و جنب نيز کارگران بين در و گشت دگرگون

    .برخاست مسلحانه جنبش از حمايت در مبارزاتی کارھای انجام به جديت با و پيش از بيش زارع يدهللا
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 طاقت ھای شکنجه و ھا بازجوئی از پس و شد دستگير ١٣٥٢ سال در يدهللا رفيق که بود ھا تالش ھمين جريان در

 و ياقته بيشتری شدت آن از بعد ھای سال و ١٣٥٢ سال در خصوص به که شاه ورمزد رژيم ھای چال سياه در فرسا

 ھا محدوديت ھمه با زندان شرايط اما .گرديد محکوم زندان نيم و سال يک به بود، گشته تر رحمانه بی و تر وحشيانه

   .نکرد ايجاد یخلل، بود اش طبقه تاريخساز قدرت ۀاراد از انعکاسی که،  او آھنينۀ اراد در ھايش سختی و

 رفيق اين ايمان رو اين از  .دھد ارتقاء را خود مبارزاتی آگاھی کوشيد بود زندان در که مدتی تمام در يدهللا رفيق

 ٥٣ سال بھمن اول در که وقتی ھم دليل ھمين به  .شد چندان دو خلق فدائی چريکھای راه درستی به زندان در کارگر

 سازمان يعنی خود ۀطبق نظامی – سياسی سازمان به بايد دانست می و بود رفتهگ را خود تصميم شد آزاد زندان از

 خيلی بود، کرده کسب بود زندان در که ای دوره در او از که شناختی با نيز سازمان  .بپيوندد خلق فدائی چريکھای

 را رفيق اين .پيوست فدائی ھای چريکۀ رزمند صف به مشتاقانه زارع يدهللا رفيق و نمود، برقرار تماس وی با زود

 وجود در رزمنده کارگر آن ياد تا کردند می صدا "يوسف"زرکاری يوسف انقالبی کارگر ياد به سازمان صفوف در

 .باشد زرکاری يوسف رفيق آور ياد اش انقالبی ھای فعاليت با نيز او خود و گشته زنده ديگری کارگر رفيق

 نزھت و آھنگرانی روحی اعظم ، بلوريان عظيمی محمود قازاريان، مارتيک ءرفقا با ھمراه يدهللا رفيق سازمان، در

 ٥٤ سال ]سرطان[ماه تير ٧ در که پايگاھی  .شد داده سازمان کرج آباد دولت در واقع پايگاھی در آھنگرانی روحی

 مارتيک ،نزھت ءرفقا کنار در يدهللا رفيق داد رخ که نابرابری نبرد در و گرفت قرار ساواک مزدوران يورش مورد

 باء رفقا اين جان پای تا و قھرمانانه نبرد شاه، رژيم ھای روزنامه  .رسيد شھادت به و جنگيد قھرمانانه محمود و

ه ب ولی دھند جلوه خورده شکست را چريکھا خود خيال به تا نمودند منعکس وسيعاً  را شاه رژيم مسلح نيروھای

 می شاه رژيم با فداکاری و شجاعت چنان با که جوانانی وجود به تنياف آگاھی با ايران ۀستمديد ھای توده عکس

 درء رفقا اين خون که بود چنين .شدند می کشيده مبارزه ۀصحن به تدريج به و نموده قدرت احساس خود در جنگيدند،

 وسيع سیمقيا در کارگران بعد سال چند و نمود آبياری کشور سراسر در را آگاھی ھای بذر شان ياران ديگر کنار

 رژيم ايران،ۀ ستمديد ھای توده ديگر با ھمراه و برخاستند انقالب به وابسته داری سرمايه مدافع اين شاه رژيم عليه

 .انداختند تاريخ دان زباله به را شاه ۀوابست

 یتاريخ حکم اين درستی حاوی کاريزی زارع يدهللا رفيق چون ھم آگاھی کارگران ھای جانفشانی و مبارزات ۀتجرب

 گرو در وابسته داری سرمايه نظام ۀسلط زير در موجود ھای ستم و ظلم ۀھم قيد از رھائی و آزادی راه که است

 ھيچ کارگر ۀطبق رھبری بدون ديگر عبارتی به  .باشد گرفته قرار آن رأس در متشکل کارگر ۀطبق که است انقالبی

 .رسيد نخواھد پيروزی به ايران در انقالبی

 ايران خلق فدايی چريکھای کارگری ارگان ، کارگری ھنامهما : از نقل به

 ١٣٩٣ ]سرطان[ماه تير ، ۶ شماره

 


