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  بابک آزاد: فرستنده

  ٢٠١۴ دسمبر ٠٢
  

 ! از کارگران چريک فدائی خلق بياموزيم

  رفيق سعيد پايان

  

 کارگر ما يکی از ۀ از تپش باز ايستاد طبقسعيد پايان قلب سرخ و گرم رفيق ۵٣ سال ]دلو[ بھمن٢۵وقتی که در 

، کارگر شرکت واحد تھران بود که به دليل سعيدچريک فدائی خلق، رفيق . رزمندگان پيگير رھائی خود را از دست داد

اما دشمن ، نه .   دستگير شده بود۵٠ در سال امير پرويز پويان کارگران و ستمديدگان، رفيق ۀارتباط با يار ھميشه زند

 و جديتش در مبارزه پويان او با ۀطريق شکنجه و اذيت و آزار خود وی و نه بقيه دستگير شدگان آن سال به حد رابطاز 

 در بيدادگاه ھای فرمايشی رژيم شاه تنھا به يک سال زندان سعيدبه ھمين دليل رفيق . برای رھائی کارگران پی نبرد

رفيق .  حد باالی روحيه انقالبی وی می باشدھندۀ، خود نشاندبرخورد اين کارگر آگاه با مدت محکوميتش. محکوم شد

رفيقی که با من محاکمه شد : "در رابطه با اين کارگر مبارز نوشته است" بذر ھای ماندگار" در کتاب اشرف دھقانی

ور و ناراحت  پايان يک سال محکوميت گرفت که شديداً از آن دلخسعيددر دادگاه اول، رفيق . ... نام داشت" سعيد پايان"

دليل اين ناراحتی، !"  يک سال خيلی کم است، تازه چند ماھش ھم که گذشته: به طور مرتب با اعتراض می گفت. بود

کار گيری آن در عمل و ھموار ه  به دانستن ھر چه بيشتر و ياد گيری مارکسيسم برای ب سعيدشور و اشتياق بی پايان
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 ۀبودن در کنار مبارزين در زندان، برای او به منزل"يل  چون می دانست که به ھمين دل. کردن راه رھائی طبقه اش بود

  .از کوتاه شدن اين دوره دلگير بود) ھمان جا." (آموزش سياسی خواھد بودۀ گذراندن يک دور

ئی  بعد از آزادی از زندان با پيگيری تمام به دنبال پيدا کردن راھی برای پيوستن به سازمان چريکھای فداسعيدرفيق 

سازمانی که برای رھائی کارگران از ظلم و ستم و استثمار نظام سرمايه داری چند سالی بود که اسلحه . خلق بود

سرانجام ".  مسلحانه استۀتنھا راه رسيدن به آزادی مبارز"برداشته و با رژيم شاه می جنگيد و فرياد سر می داد که 

پس از وصل ارتباط و گذراندن آموزش .  ا سازمان بر قرار گشت به بار نشست و ارتباط وی بسعيدپيگيری ھای رفيق 

 مسلحانه در راستای نابودی ۀھای الزم به اھواز منتقل شد تا در کنار رفقای ديگر به وظايفش در جھت گسترش مبارز

 نقل و ۀبود وظيفپايگاھی که رفيق در آن قرار گرفته .  حاکم گام برداردۀ سرمايه داران وابستۀ امپرياليستی و طبقۀسلط

 ۀ در ھمين رابطه خدمات شايانی به پيشبرد مبارزسعيد پايان عکس را به عھده داشت و رفيق ه به منطقه و بءانتقال رفقا

 مسلحانه به مثابه شکل اصلی مبارزه اعتقاد داشت که طی آن پيشرو انقالبی به قدرت ۀاو به مبارز. سازمان نمود

  . به ميدان می کشد،رگران و ستمديدگان را که سرنوشت  نبرد وابسته به آن می باشدتاريخی توده نقب زده و قدرت کا

 که مشغول پاک کردن  در جريان فعاليت ھايش در پايگاه اھواز ھنگامیسعيد ، رفيق ۵٣ سال ]دلو[ بھمن٢۵در 

صابت کرد و  از آن جا  او شليک شد که به خودش اۀبه اشتباه تيری از اسلح.  جان گدازی شدۀ دچار حادث،ش بودسالح

گزارش داده شده توسط دو تن از .  مجبور شدند وی را به درمانگاھی ببرندءکه خون ريزی اش شديد بود دو تن از رفقا

 ھمکاری نمی کند و به ھمين دليل ھم آن ھا به ناچار، ءرفقای مزبور حاکی بود که متأسفانه دکتر آن درمانگاه با رفقا

اما با شلوغ شدن محيط ، دکتر مزبور در لحظه ای که .   می کنندسعيد مجبور به مداوای رفيق دکتر را با تھديد اسلحه

 که ھم نگران وضع دو رفيق ديگر بود و ھم سعيددر اين موقعيت، رفيق . فرصتی می يابد شروع به داد و بيداد می کند

 می خواھد که با شليک گلوله ای به ءاخودش نمی خواست زنده به دست دژخيمان رژيم شاه بيفتد، با اصرار از رفق

به اين ترتيب زندگی سراسر مبارزه و . دست مزدوران دشمن نيفتنده زندگی او پايان داده و خود فرار کنند تا ھيچ يک ب

تالش اين کارگر کمونيست که ھمه زندگی اش تالش برای دانستن و فراگيری علم شرايط رھائی کارگران يعنی کمونيسم 

.  وی ، پايان يافتۀ کارگر ايران بود با نااميد کردن دشمن در دستگيری دو بارۀآن مبارزه برای رھائی طبقو در پرتو 

 کمونيست و ۀ اين چنين از تپش باز ماند ولی تجربه ای که اين کارگر آگاه و اين رزمندسعيدقلب پرشور و سرخ رفيق 

  .سوسياليسم و آزادی را ھموار نمودامثال او با نثار خون خود بر جای گذاشتند راه رسيدن به 

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

 ١٣٩٣ ]عقرب[ ، آبان ماه١٠شماره 

  

 

  


