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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١۵ نومبر ٣٠
 

 !از کارگران چريک فدائی خلق بياموزيم 

 "بھروز کتابی"رفيق 

  

صبح تا ی ھايش مجبور بود ئه ھم طبقه  يک کارگر ساختمانی از شھر آمل بود که ھم چون بقيبھروز کتابیرفيق 

شب جان بکند و ذره ذره وجودش را در اختيار کارفرما قرار دھد تا با گذاشتن خشت روی خشت، لقمه نانی برای 

ثير گيری أ شرايط زندگی اش و با تۀمين زندگی خود و خانواده اش به دست آورد؛ کارگری رنج کشيده که بر زمينأت

 پنجاه که فضای سياسی جامعه را دگرگون نمودند به ۀر دھاز مبارزات چريکھای فدائی خلق و کل جنبش مسلحانه د

 اھريمنی رژيم شاه به ۀاين نتيجه رسيده بود که برای رسيدن به آزادی و رھائی از ظلم و ستم بايد بنای سيستم و سلط

عيض فراھم  حافظ نظام سرمايه داری حاکم را نابود کرد تا امکان بر پائی دنيائی نو و آزاد و رھا از ظلم و تبۀمثاب

  .شود

را شکل دادند؛ انقالبيونی  ۵٧و  ۵۶ کارگران آگاه و از نسل انقالبيونی بود که انقالب سال ھای ۀ از زمرکتابیرفيق 

که با فعاليت ھای انقالبی خود و با برپائی انقالب خودشان ھم در جريان روند انقالب و در پرتو يک پراتيک وسيع 

اين . در نتيجه آبديده گشته و آگاھی و شخصيت انقالبی شان قوام می يافتاجتماعی دچار انقالب می شدند و 

انقالبيون ھر کجا که می توانستند عليه رژيم وابسته به امپرياليسم شاه تظاھرات راه می انداختند و فرياد شعار ھای 

 سرکوب ۀرغم ھم علی.   را در می نورديد" فالت خونين" حاکم سراسر ۀ وضع ظالمانۀ نمايندۀشان عليه شاه به مثاب

 در کنار ديگر کارگران بھروز کتابیھای خونين نيروھای مسلح رژيم شاه، فعاليت ھای انقالبی از آن نوع که رفيق 

آگاه و مردم آزاديخواه ايران انجام می داد، مظالم شاه و جنايات و شکنجه ھای قرون وسطائی اش در زندان ھا را به 
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 تلويزيون ظاھر شده و ۀ مردم عيان ساخت تا آن جا که شاه مجبور شد در صفحطور ھر چه گسترده تری برای

اما اين فريبکاری ھم "! صدای انقالب شما را شنيدم" مردم اعتراف کند که ۀفريبکارانه با آه و ناله در مقابل ھم

  .ميشه ترک کندکارساز نيفتاد و توده ھا او را وادار کردند که تخت سلطنت را رھا کرده و کشور را برای ھ

 خمينی، ۀ پس از شکست قيام بھمن و اعالم قدرت گيری دار و دست۵٧ در فضای پر التھاب سال بھروز کتابیرفيق 

به طرفداری از سازمان چريکھای فدائی خلق ايران برخاست با اين اميد که به اين وسيله به آرمان ھای خود دست 

که ھيچ کدام از مطالبات و خواست ھای خودش و ھم   ديد که در حالی کارگرانی بود که در عمل میۀاو از جمل. يابد

و حتی اين نغمه ھای ! انقالب و قيام می شود" پيروزی"ی ھايش متحقق نشده اما ھمه جا صحبت از ئطبقه 

ر او انتظا!  فريبکارانه از درون سازمانی که ظاھراً سازمان چريکھای فدائی خلق ناميده می شد نيز شنيده می شود

 خمينی را با صراحت برای مردم ۀداشت سازمانی که به آن دل بسته بود دالئل شکست قيام و قدرت گيری دارو دست

سفانه در أاما مت. توضيح داده و ضمن روشن کردن ماھيت رژيم جديد، راه رسيدن به آزادی و رھائی را نشان دھد

 کرده بودند که به تنھا چيزی که نمی انديشيدند آن زمان در رھبری اين سازمان مار ھای خوش خط و خالی النه

به ھمين دليل با جدائی طرفداران .  ھمانا پاسخ گوئی به وظايف بزرگی بود که انقالب در مقابل شان قرار داده بود

مؤمن به تئوری ھای انقالبی سازمان از اين دار و دسته و اعالم موجوديت چريکھای فدائی خلق ايران ، رفيق 

ی که چريکھای فدائی خلق در جامعه مبلغ آمل که به راه و تحليل ھای علميتعدادی ديگر از کارگران شھر  و بھروز

آن بودند اعتقاد داشتند و می ديدند که رھبری اپورتونيست سازمان به وظايف بزرگش عمل نمی کند به طور دسته 

ديد که تشکيالت چريکھای فدائی خلق با  می کتابیرفيق کارگر، بھروز . جمعی به چريکھای فدائی خلق پيوستند

 سرمايه داری وابسته است؛ و ۀصراحت اعالم می کند که رژيم خمينی نيز ھم چون رژيم شاه مدافع نظام ستمگران

ده می واقف بود که چريکھای فدائی از ھمان آغاز به مردم ھشدار می دھند که اگر کارگران و توده ھای ستمدي

خواھند به مطالبات پاسخ داده نشدۀ خود دست يابند ، بايد سالح ھائی که در اثر قيام بھمن به دست شان افتاده را حفظ 

کرده و در جھت سازماندھی مسلح خود از آن ھا استفاده کرده و خود را برای مقابله با يورشی که امپرياليست ھا و 

  .ه سازندنوکران جديدشان در تدارک آن ھستند آماد

در شرايط ھرج و مرجی که به دنبال قيام بھمن در سراسر جامعه شکل گرفته بود، در آمل ھم ھمچون ھر شھر 

 کتابیرفيق . ديگری نيرو ھای سياسی امکان يافته بودند تا با گذاشتن بساط ميز کتاب به پخش نشريات خود بپردازند

 با ءاما اين بساط ھا از ھمان ابتدا.  خلق را بر پا کرده بودندنيز به ھمراه رفقای ديگر ميز کتاب چريکھای فدائی 

تعرض حزب اللھی ھای طرفدار جمھوری اسالمی مواجه شده و روزی نبود که اراذل و اوباش حکومتی در 

 خود عليه توده ھای مبارز و سازمان ھای انقالبی، ميز کتاب سازمانی را به ھم نزده ۀچارچوب اقدامات سرکوبگران

 برخورد با اراذل و اوباش ءدر چنين شرايطی يکی از وظايف رفقا. قائی را مورد ضرب و شتم قرار ندھندو رف

 ھمواره در صف اول مواجھه با دشمنان بھروزدر اين صحنه رفيق . حکومتی و حفاظت از دستاوردھای قيام بود

 ضد مردمی ۀتر پايه ھای سلطھر چه زمان می گذشت و جمھوری اسالمی فرصت می يافت بيش. مردم قرار داشت

 رژيم ۶٠تا اين که در خرداد سال . خود را محکم کند ، دستاوردھای قيام ھم بيشتر مورد يورش قرار می گرفت

ن سازمان ھای يورش سراسری و سيستماتيک خود را آغاز نمود و در جريان اين يورش، بخش بزرگی از فعاال

 آنان را پس از اعمال شکنجه ھای وحشيانه بدون انجام حتی يک سياسی را دستگير و زندانی و بخش بزرگی از

 نيز دستگير شد و بھروز کتابیدر جريان ھمين تھاجمات بود که  رفيق کارگر، .  تشريفاتی اعدام نمودۀمحاکم

در رابطه با جنايت جمھوری اسالمی در حق رفيق کارگر ما . بالفاصله به وسيله مزدوران حاکم تيرباران گشت
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، يکی از بازجوھا در زندان نام او را برای بازجوئی صدا می بھروز بس که دو ماه و نيم پس از اعدام رفيق ھمين

اين .  بيش از دو ماه است که اعدام شده استکتابیکند که بعد توسط زندانيان ديگر به او گفته می شود که بھروز 

اسالمی با زندانيان سياسی بوده و نشان می  جمھوری ۀواقعيت سند رسوای ديگری از چگونگی برخورد وحشيان

دھد که در جريان يورش ضد انقالبی اين رژيم به مردم مبارز ايران، چه جان ھای شيفته ای بدون حتی کمترين 

بررسی واقعی پرونده و اتھام و بدون برگزاری حتی يک دادگاه تشريفاتی ، زير تيغ دژخيمان رژيم جمھوری 

 .ه ھای پاسداران سياھی قرار گرفتنداسالمی رفته و آماج گلول

، اين کارگر رزمنده را بھروز کتابی گلوله ھای پاسداران جمھوری اسالمی قلب رفيق ۶٠ سال ]اسد[ مرداد٢٨در 

اما بذر . ن فدائی خود را برای ھميشه از دست داد کارگر ما يکی از فعاالۀاز تپش باز ايستاند و به اين ترتيب طبق

بيھوده نيست که کارگران ما امروز با .  ين کارگران رزمنده آبياری گشته از رستن باز نمانده اندھائی که با خون چن

تکيه بر تجربه ھای خونين گذشته به خوبی می دانند که تحقق خواست ھا و مطالبات شان به نابودی جمھوری 

و ستم و شکنجه و اعدام ھم اسالمی و نظام سرمايه داری حاکم گره خورده است، نظامی که تا پابرجاست ظلم 

 آگاھی و فرھنگ ۀ و اشاعبھروز کتابی شھيدی چون رفيق ۀتأثير مبارزات کارگران رزمند. پابرجا خواھد بود

 کارگر در شرايط کنونی، اين واقعيت نيز بيش از پيش ۀ واقعيت طبقۀکمونيستی در جامعه از يک طرف و بر زمين

 ۀ سيستم ظالمانئی اين طبقۀ تا به آخر انقالبی ست که مبارزه را تا نابودی نھا کارگر،ۀعيان می گردد که اين تنھا طبق

 .سرمايه داری و اھريمنان حاکم ادامه خواھد داد

 . ھميشه در قلب زحمتکشان خواھد ماندبھروز کتابی خلق، رفيق کارگر، ئیياد گرامی چريک فدا

   

  خلق ايرانئیدا کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فۀماھنام: به نقل از 

 ١٣٩۴ "ميزان" ، مھر ماه٢١ ۀشمار

 

  

  

  


