
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Martyrs  جانبازان

 
  باقر مرتضوی

 ٢٠١٧ اکتوبر ١٠
  نه می بخشيم و نه فراموش می کنيم

  ھوشنگ اميرپور
 در شھر مراغه به ١٣١٩] عقرب[ھوشنگ اميرپور درآبانماه

ن شھر و دبيرستان را در دبيرستان دبستان را در اي. دنياآمد

در اوايل دھۀ .منصور تبريز با رتبۀ شاگرد اول به پايان رساند

 ميالدی برای ادامۀ تحصيل با بورس دولتی به ايتاليا ١٩۶٠

رفت و در جريان جنبش دانشجوئی به کنفدراسيون جھانی 

در آغاز در شھر فلورانس اقامت داشت، با پشتکار و . پيوست

ديری . ، به سازماندھی دانشجويان ھمت گماشتدرايت خود

نپائيد که سازمان دانشجويان ايرانی آن شھر را به يکی از 

ھوشنگ پس از چندی به . واحدھای فعال کنفدراسيون تبديل کرد

ھای مارکسيستی روی آورد و در ادامۀ ھمين راه به انديشه

 سه ١٩٧٢ تا ۶٩ھای  در فاصلۀ سال. سازمان انقالبی پيوست

کنگرۀ . (بار به عضويت ھيأت دبيران کنفدراسيون انتخاب شد

 و ۴٩] حوت[ کنگرۀ دوازدھم، اسفند- ۴٧] جدی[ماهنھم، دی

کرد، رژيم  وقتی اميرپور در اين سالھا در رأس کنفدراسيون به عنوان دبير آن فعاليت می). ۵٠ماه کنگره سيزدھم، دی

دراسيون را اعالم کرد و برای دانشجويانی که عضو اين سازمان  پيشنھادغيرقانونی بودن کنف١٣۴٩شاه در ديماه 

جانبه و  واکنش کنفدراسيون و دبيران آن به اين تصميم، مبارزۀ ھمه. شدند، از سه تا دھسال زندان تعيين نمود می

ين قانون باالخره ا. فراگير با حکومت رژيم شاه بود که اين امر در راديکاليزه شدن کنفدراسيون نقشی اساسی داشت

-  به تصويب رسيد و اعضای کنفدراسيون بر طبق اين قانون به حداکثر تا ده سال زندان محکوم می١٣۴٩در جنوری 

  .شدند

عالوه بر آن اميرپور در رأس کميسيونی از اعضای کنفدراسيون، زمينۀ تدوين کتابی را در بارۀ ساواک فراھم آورد 

 آنجا برای نخستين بار از چھرۀ سازمان امنيت به عنوان يکی از .که از طرف کنفدراسيون جھانی انتشار يافت

] اسد[ مرداد٢٨ای از جنايات رژيم پس از کودتای  ابزارھای سرکوب و ارتجاع حاکم، پرده برداشته شد و سياھه
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کاری پوليس کشورھای خارجی با آن، در اختيار دستی و ھمھای ساواک در خارج از کشور و ھم ، فعاليت١٣٣٢

چنان به عنوان ھا ھمکوششی که او در تدوين اين کتاب به کار گرفته بود باعث شد که تا سال. انندگان قرار گرفتخو

ھای ساواک و چگونگی اقدامات آن، مورد مطالعه يک اثر مھم و قابل اعتماد، به مثابۀ يک سند گويا دربارۀ فعاليت

  .قالب بھمن در ايران نيز تجديد چاپ شداعتبار اين کتاب چنان بود که بعد از ان. قرار گيرد

ھای  يکی ديگر از اقداماتی که او در آن نقشی با اھميت ايفأ کرد، سازماندھی مبارزات کنفدراسيون در مقابله با جشن

 در شيراز برگزار شد، قرار بود ١٣۵٠ ساله که در پائيز سال ٢۵٠٠ھای جشن.  سالۀ شاھنشاھی در ايران بود٢۵٠٠

کنفدراسيون .  سالۀ شاھنشاھی را به نمايش بگذارد و برای رژيم شاه اعتبار جھانی کسب کند٢۵٠٠ت  شکوه و عظم

ھا رفت و کوشش کرد تا با نشان دادن فقر عمومی در ايران و جھانی با تمام نيروی خود به روياروئی با اين جشن

ھای کنفدراسيون، بسياری از در نتيجۀ اين تالش.  رژيم شاه برداردآشکار ساختن ديکتاتوری موجود، نقاب از چھرۀ

ھای بزرگ کنفدراسيون در اين اقدام يکی از پيروزی. ھا و رھبران کشورھای جھان به ايران سفر نکردندشخصيت

 بر شد و اميرپور به عنوان عضوی از ھيأت دبيران آن در تحقق اين ھدف نقشی فعال تاريخ آن سازمان محسوب می

  . عھده داشت

ای صبور و ھائی که کنفدراسيون دچار تفرقه و اختالفات درونی شديد شده بود، اميرپور ھمواره روحيهدر سال

کوشيد به جای تأکيد بر اصول مورد اختالف، مواردی را مالک کار قرار دھد که  طلب داشت و کماکان میوحدت

ھای سياسی او را به عنوان ميانجی باعث شد که اغلب گروهھمين روحيه . پيرامونشان وحدت عمومی وجود داشت

-فروتنی و سادگی خاصی داشت که احترام ھمگان را برمی. گو و شوخ و شاد بودھوشنگ، انسانی بذله. پذيرفتندمی

ھوشنگ نه تنھا رھبر خوب جنبش دانشجوئی بود و در امر وحدت نيروھا نقش مؤثری داشت، بلکه . انگيخت

خورد و با کردار و وشا و صادق از اعضای سادۀ جنبش بود و با شور و شوق با افراد ساده جوش میخدمتگذاری ک

در جنبش . مانند بود اين ھنر و استعداد ھوشنگ بی. کردھا را به جنبش جلب می گفتار مناسب خود به سرعت آن

  .کردندقت با او افتخار میھائی که با ھوشنگ آشنا بودند، به دوستی و رفادانشجوئی يا حزبی، اکثر آن

 انجاميد، ھوشنگ ھمراه با يک خبرنگار ايتاليائی به ايران ١٣۵٧] دلو[با آغاز تحوالتی که سرانجام به انقالب بھمن

  .رفت

در .  در کنفرانس چھارم سازمان انقالبی در تھران به عضويت ھيأت اجرائيه اين سازمان درآمد١٣۵٨او در تابستان 

ماه در اولين کنگرۀ حزب رنجبران در دی. اوانی در ايجاد وحدت در جنبش چپ ايران داشتاين دوران سعی فر

  . نفره ھيأت دبيران دفتر سياسی انتخاب شد۵، به عنوان يکی از اعضای ١٣۵٨

، اميرپور نيز چون شماری ديگر از ١٣۵٩با حملۀ رژيم جمھوری اسالمی به حزب رنجبران، در تابستان و پائيز 

ھای ھنگام زندگی مخفی در تھران، عالوه بر مسؤوليت. ًاعضای حزب اجبارا به زندگی مخفی روی آوردکادرھا و 

، با شدت ١٣۶٢] جوزا[او سرانجام، درخرداد. رساند جاری حزب، به انتقال اعضای مخفی به مناطق امن کمک می

  .ندانی شدای ديگر دستگير و زگرفتن حمالت رژيم اسالمی عليه مبارزان، ھمراه با عده

گويند او را تا  کسانی که ھوشنگ را در زندان ديده بودند می. ھوشنگ با رازداری جان بسيای از رفقايش را نجات داد

اش بسيار کاسته شده  که از توان جسمی با اين. آن حد شکنجه کرده بودند که تمام دندانھايش زير شکنجه ريخته بودند

      .  اعدام کردند١٣۶٣اميرپور را سرانجام در اسفند ماه سال .  شاداب داشتبود، با سربلندی تمام، روئی خندان و

  . با اين اميد که يادش و نامش جاودان بر تاريخ بماند 

  


