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  رضا قنبرپور نامه چریک فدائی خلق محمد زندگی

پدرش اوستا .  در خانواده ای کارگری چشم به جهان گشود١٣٣۴ آذرماه ٢٣رفيق محمد رضا قنبرپور در روز 

  ٣ساکن منطقه کارگرنشين ایستگاه با خانواده اش در جزيره خارک سپری کرده و محمود تازه دوران تبعيد خود را 

جنب رختشوی خانه شرکت ( محمدرضا دوران دبستان را در مدرسه گلشن در محله الم سی .شاه آباد شده بود

. سپس برای کالس هفتم به مدرسه رازی رفت و سيکل دوم را در رشته ریاضی ادامه داد. گذراند) نفت

با قد کوتاه اش اما دلی بزرگ داشت و با دوستانش بی اندازه .  صدا ميکردند"بزرگ مرد کوچک "ستانش او را دو

محمدرضا . اوستا محمود بعد از بازخرید شدن از شرکت نفت مغازه پنچرگيری اتومبيل باز کردپدرش . صميمی بود

در . ستقامتی ميکرد ميگفت باید قوی شدهميشه ورزش ا. تابستانها بعد از مدرسه در مغازه پدر کار ميکرد

درآمد هفتگی با اينکه .  و در خرید کتاب امساک نميکردراستگو بود و هوشيار. رفاقت با دوستانش زبانزد بود

 زمانيکه هر چند کشتی گير نبود اما  .محدودی داشت اما از کمک به دوستانش وتقسيم آن با آنها ابائی نداشت

سينما را دوست داشت ولی هر فيلمی را . شدند فنون کشتی را آموزش ميدادبا دوستان دورهم جمع مي

هيچ  . ميدانست طوقی و دم سياه چيست،شاید آزادی را در پرواز کبوتران ميدیدو به کبوتر عالقمند بود  .نميدید

ه او در عشق به آینده به آزادی چرا ک. وقت بروز نداد که از عشق مطلع است ولی در دلش ميشد عشق را دید

برادر بزرگش احمد رضا را که در دزفول کار می کرد را خيلی  . که درس آزادگی می دادواقع معلم عاشقی بود

يکی از خوشحاليهايش سفر به . از وی تاثير گرفته بودبا توجه به اعتقادات مارکسيستی او دوست داشت و 

و گرايشات  توجه به جو سياسی خانواده وبويژه آگاهی با. بودو فراگيری از وی ديد ديدار با برادر بزرگ جدزفول و ت

از همان نوجوانی از آجان و پاسبان و مامور امنيه ترسی نداشت و دل خوش دیدن آنان هم برادربزرگش سياسی 

گوش که اخبار و گزارشات سازمانهای انقالبی را پخش می کرد را   صدای رادیو عراق را همان جوانیو در . نبود

کالس یازده رشته ریاضی را تمام کرد که شور و شوق با . ميداد و گفتار آزادی خواهان را به بحث و نقد ميکشاند

 به کالس شبانه در دزفول رفت و روزها هبرای اتمام تحصيالت متوسط. رضا بودن او را به دزفول کشاندبرادر اش 

برای رفت و آمدهايش  .هفت تپه بود مشغول بکار شدمریکایی راه پل که در هفت تپه ناظر نيشکر آدر شرکت 

 برای خرید ميرفت حتمًا از سواری آن اما هر وقتتازه صاحب موتور سيکلت شده بود . ای خريد" وسپای"موتور



 غروب بعد از کالس شبانه به وی امکان می داد تاموتور وسپای . دوستان خود را بی بهره نميگذاشت 

راه  و رسم  های سياسی اش ارتقا يافته و  در همين ارتباط بود که آگاهیو . ودبرپيش برادرش رضا سريعتر

آخرین بهار زندگيش را نميشود . و برای پيوستن به چريکهای فدائی خلق آماده شد .مبارزه چریکی را آموخت

شد ازم دزفول  رضا عبرادرش با دلی آرام از خانواده خداحافظی نمود و در ژیان ١٣۵۵ فروردین ١٢. فراموش کرد

 یا ه بودگفتبه خانواده خود  در کنار خانواده بودن ين بارشاید هم ميدانست، چون در همان روز درست غروب آخر،

سال  اردیبهشت ماه ٢۶او همان غروب به دزفول رفت و . دیگر برنميگردیم یا اگر برگشتيم آزادی را به همراه داریم

  .بديش از تلویزیون اعالم شدروز بعد از رفتنش خبر رفتن ا١٨  يعنی۵۵

اما  بود باورش سخت . تعدادی تروریست در خانه تيمی کوی کن پس از درگيری کشته شدند: چنين بودمتن خبر

جان بر کف به رزم رژيم وابسته به امپرياليسم شاه رفتند و جان خود را بودند که آزادی رزمندگان چريکها وهمين 

و بهار آزادی اعالم شد، د يچه مبارزه آنها به سرنگونی ديکتاتوری پهلوی انجامگر. وثيقه آزادی مردم خود نمودند

اما با روی کار آمدن جمهوری اسالمی بار ديگر روشن شد که تا کارگران و زحمتکشان نتوانند نظام سرمايه داری 

 به آزادی پر رهرو خواهد راه پر از فراز و نشيب رسيدنو حاکم بر کشور را از ريشه براندازند آزادی  دست نيافتنی 
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