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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١۴ سپتمبر ٠٣
  

  ! از کارگران چريک فدائی خلق بياموزيم
 رفيق ايرج سپھری

  
وی از سنين جوانی  . ر شھر بابل متولد شده بود د١٣٢٧رج سپھری کارگری آگاه و مبارز بود که در سال يرفيق ا

خالف تمايالت و معيارھای خانوادگی اش به کارگری پرداخت و به دور از محيط خانوادگی خود زندگی نمود و در 

.   آشنا شد،ر کنندي شان را سۀشرايط زندگی کارگری با درد و رنجی که کارگران می کشند تا شکم خود و خانواد

نه و نفرت او به يھا شکل داده اند ک ه داران برای آنيط دھشتناکی که سرمايشت کارگران و آن شرايعط کار و ميشرا

د ، برای يستی به آگاھی رسي آثار مارکسۀنه وقتی که بر اثر مطالعين کيه داری را سبب شد و اي سرماۀمناسبات ظالمان

ه داری به دست کارگران متشکل و آگاه يسرمار به ضرورت نابودی قطعی نظام يمانی تزلزل ناپذي ایوی به منشا

 دگرگون گشت و او به عنوان کارگر آگاھی که آزادی و رج کامالً يق اين زمان به بعد زندگی رفياز ا.  تبديل گشت

شت ھم طبقه ای ھای خود يط کار و معي شراۀش از روز قبل با مطالعيسعادت طبقه اش را طلب می کرد ھر روز ب

ران امکان يکتاتوری بورژوازی وابسته در ايد که ديجه می رسين نتيد در آن زندگی می کرد به اطی که خويعنی شراي

ن يا.  از کارگران سلب کرده است مبارزات کارگران کامالً ۀانيابی کارگران را با توسل به سرکوب وحشيسازمان 

روس و فرخ سپھری ي سءرادرانش رفقاران که بي مسلحانه در اۀاھکل و آغاز مبارزيز سيآگاھی ھم زمان شد با رستاخ

  .شگامان آن بودندياز پ

ر شد و زندان و شکنجه  را خود يرج به خاطر ارتباط با برادرانش از سوی ساواک دستگيق اي رف۵٠ز سال يدر پائ

زندان برای من آموزشگاه بزرگی بود، درست بعد از آزادی از زندان در ايمانم "خودش می گفت .  تجربه نمودشخصاً 

راسخ تر و محکم تر شده بودم، با خلق ستمکش خود پيمان بستم که تا آخرين قطرۀ خون خود را در ھر کجای دنيا که 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ۀاز جبھ"به نقل از " ( کارگر و ھمۀ طبقات رنجبر مبارزه کنمۀباشم عليه ظلم و ستم و عليه تمام دشمنان خونخوار طبق

روس در يق سيز زندان آزاد شد برادر وی چريک فدائی خلق، رفسفانه ھنگامی که رفيق ايرج اأمت"). نبرد فلسطين

روھای سرکوبگر ساواک به يری با نيک درگيق فرخ در يو رف) ١٣۵٠سال ( ساواک جان باخته بود ۀر شکنجيز

کھای فدائی تا ياين واقعيات باعث شد که ارتباط رفيق ايرج با سازمان چر). ۵١در تابستان سال (ده بود يشھادت رس

  .ھا قطع شودمدت 

ار از مرز گذشت و به ي به ھمين دليل رفيق ايرج پس از آزادی از زندان به تنھائی و با تقبل رنج ھا و خطر ھای بس

 بخشد و ھم با نبرد در کنار انقالبيون فلسطين در حد خود به ءن سفر نمود تا ھم توانائی ھای نظامی خود را ارتقايفلسط

به "  فرماندھی کل- خلق برای آزادی فلسطين ۀجبھ"ن به ياو در جنبش فلسط.  دي نماستی اش عمليوناليف انترناسيوظا

ان ھمکاری اش با اين نيروی فلسطينی ، آن چنان قاطعانه و با يرفيق ايرج در جر. رھبری احمد جبرئيل پيوست

او . ای جبھه گرديدشھامت عمل می کرد و به منافع امپرياليزم و صھيونيسم ضربه می زد که شجاعتش زبان زد رفق

بھترين روزھای زندگيم، آن روزھائی بودند که به عمليات می رفتم و به منافع اشغالگران اسرائيلی ضربه : "می گفت

او ھمواره از رفقای جبھه می خواست که به جای آن ھا در عمليات شرکت ). ھمان منبع" (ھای سختی وارد می کردم

رفيق ايرج در جنگ با اشغالگران اسرائيلی .  چرا که نھراسيدن از خطر بارزترين خصلت انقالبی او بود-کند 

ولی رفقای .  جوالن به عھده داشتۀدر منطق" محمد عبدالقادر"فرماندھی يک گروه تخريب را با نام مستعار سازمانی 

 سروانی ۀ نبرد به درجۀشجاعت ھای بی مانندش در جبھاو به سبب  .می ناميدند" ابو سعيد ايرانی"فلسطينی او را 

  .رسيد، افتخاری که برای يک غيرفلسطينی کم نظير بود

 نبرد ۀ رفيق در نبردھای جوالن، آن طور که در خاطرات روزانه اش نوشته شده، بيش از بيست اسرائيلی را از صحن

ابوسعيد "نبردھا و مبارزات . سر جبھه شھرت يافتخارج ساخت و به اين ترتيب به عنوان يک رزمندۀ نمونه، در سرا

 انترناسيوناليستی او بود ولی به امور داخلی ميھنش نيز مربوط ۀرج سپھری اگر چه مبتنی بر روحييق ايا رفي" ايرانی

ليسی و ارتش ايران عليه مردم ما نيز دخالت ومی شد چرا که دولت صھيونيستی اسرائيل در دستگاه ھای امنيتی و پ

کھای فدائی ي کافی به ايران بازگشت و توانست با سازمان چرۀسرانجام رفيق ايرج سپھری پس از کسب تجرب. شتدا

پس از مدتی سازمان صالح ديد که وی .  ، مبارزه عليه رژيم شاه را پيش ببردءارتباط بگيرد و در کنار ديگر رفقا

زين فلسطينی و جھت تأمين برخی از نيازھای تسليحاتی برای ايجاد ارتباطی مستقيم بين چريکھای فدائی خلق با مبار

 .سازمان مجدداً به فلسطين باز گردد

 ھنگامی که رفيق ايرج ھمراه با رفيقی ديگر از فلسطين عازم ايران بود، پس از ١٣۵٢در سپيده دم دوم شھريور ماه 

د، توان رفيق را تحليل برده بود و عبور از مرز وارد آبادان شد، بيماری چند روز قبل از حرکت و گرمازدگی شدي

ليس قرار گرفتند که منجر و نتوانند حرکات خود را تنظيم نمايند و در آبادان مورد سوءظن پءھمين موجب شد که رفقا

در اين .  گرديد،به درگيری مسلحانه بين آن ھا و مزدوران رژيم که شامل نيروھای ژاندارمری و شھربانی می شد

، شماری از نيروھای دشمن از پای در آمدند ولی سرانجام رفيق کارگر، ايرج ء رفقاۀجاعاندرگيری با برخورد ش

در .  مزدوران دشمن قرار گرفتۀ شجاعت و کاردانی اش به دليل بيماری، کامالً در محاصرۀرغم ھم سپھری ، علی

 او در ھوا طنين انداز بود، " رھائی بخش خلقۀزنده باد مبارز"و " مرگ بر شاه"اين ھنگام در حالی که فريادھای 

برای اين که زنده به دست دشمن نيفتد قھرمانانه ضامن نارنجک خود را کشيد و در مقابل چشمان ناباور دشمنان مردم 

  .به زندگی خود پايان داد

ن يق تريکی از صدي برادرانش در آميخت ، چريکھای فدائی خلق ۀ رفيق با حماسۀ به اين ترتيب در حالی که حماس

اما واقعيت آن بود که تأثيرات و . شروان خود را از دست دادندين  پير تريگيکی از پيارانشان و کارگران ايران ي
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رج با خون خود در جامعه به جا گذاشتند کارگران ايران را قادر ساخت يی که کارگرانی ھم چون اات مبارزاتييتجرب

سم شاه را به گورستان ياليم وابسته به امپريعنی رژيمنان خود کی از دشي ۵٧ان انقالب سال يکه چند سال بعد و در جر

نده تجربه و درس مبارزه يرفيق کارگری چون ايرج سپھری با خون خويش برای نبرد ھای بزرگ آ. خ اندازنديتار

 در ی ھای خودئا گذاشته و راه را برای ھم طبقه  حاکم را به جۀه داری وابستي سرماۀبرای نابودی کل نظام ظالمان

  . در امروز و فردا ھموار کرده است،ايران جھت مبارزه با اين سيستم که خون کارگران را به شيشه کرده است

 
 

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

 ١٣٩٣ ]اسد[ ، مرداد ما٧ ۀشمار

  


