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وابسته به  زندانیان سیاسی بود که توسط رژيم چریک فدایی خلق رفیق منوچهر اویسی جز اولین دسته 

رژیم  راديو و تلويزيون  60. در اول تیر سال تیرباران شدند   60خرداد سال   30بعد از  اسالمی امپریالیسم جمهوری 

اين عده بر   هاجم مسلح"، "اعدام انقالبی" شدند.م 23ها تکرار کرد. خبر اين بود: "در طول روز خبری را بار

خرداد تیربارن شده بودند و شامل رفقا سعید سلطانپور،   31دادستانی کل انقالب اسالمی روز  اساس اطالعیه

به واقع با سرکوب خونین   می شدند. ...بهنوش آذريان و منوچهر اويسی و  ، جعفر قنبر نژادمحسن فاضل، 

به مردم مبارز ايران و  خرداد پیام سردمداران جنایتکار جمهوری اسالمی   31تیرباران های   ،خرداد 30تظاهرات 

سرکوب سیستماتیک و سراسری دستاوردهای قیام بهمن  تعرض بزرگی برای بود که همه فعالین سیاسی  

 شروع شده است. 

 

  25در میان اين تیرباران شدگان رفقا منوچهر اويسی و بهنوش آذريان در ارتباط با چريکهای فدائی خلق ايران در  

دستگیر شده بودند. بنابراين وقتی که دادستانی در اطالعیه اش اعدام آنها را به  ارديبهشت ماه همان سال 

تعداد زيادی از   . چونشرمانه دروغ می گفت ی خرداد نسبت می داد ب 30تظاهرات  "توطئه اخیر گروه ها" يعنی

این تظاهرات دستگیر شده بودند   از قبلآنها  ،خرداد نداشتند 30ربطی به تظاهرات  اساسا اعدام شدگان آن روز 

و در نتیجه نمی توانستند نقشی در حرکتی داشته باشند که بعد از دستگیری آنها رخ داده بود. واقعیت این بود  

سیاستی    ها با این اعدامگردانندگان رژیم، ری اسالمی همچون همیشه دروغ می گفتند. وکه سردمداران جمه

نده بودند. یعنی سرکوب همه جانبه  آنها را برای پیشبرد آن به قدرت رسارا علنی می کردند که اربابانشان 

آن  ه اعدام شدند. هزاران کمونیست و آزاديخواه وحشیان  ،به همین دلیل هم بود که در طول چند سال انقالب.

که  روزی نبود  ،ها و آزاديخواهان بود که مرگ در هر گوشه ای در کمین کمونیست 60روزها و در سال خونین  

و  "منافق " و  "محارب"را به عنوان و طرفداران کارگران روزنامه های جمهوری اسالمی نام تعدادی از عزيزان مردم  

 .  که تیرباران شده اند، اعالم نکنندهایی   "مفسد فی االرض " و  "مرتد "

 



در   1336در سال  ،تیرباران شد  60خرداد سال  31رفیق منوچهر اويسی که همراه با همسرش بهنوش آذريان در 

آتش   ، رد چشم به جهان گشوده بود. زمانی که دوران دبیرستان را به پايان رسانده و ديپلم گرفتکُ  ۀيک خانواد

های   او که در شهر سقز کردستان بزرگ شده بود در جريان شرکت در انقالب سال ايران را فرا گرفته بود. ،انقالب

ن خیلی از هم نسالن خویش به خیل پشتیبانان سازمان چريکهای  به مبارزی آبديده بدل شد و همچو  57و   56

که در جريان انقالب فرياد می زدند "فدائی فدائی تو افتخار مائی"و   هائی تودههمان فدائی خلق ايران پیوست. 

يا "ايران را سراسر سیاهکل می کنیم". با چنین پیش زمینه هائی وقتی که جمهوری اسالمی به قدرت رسید و 

بساط سرکوب مطالبات و مبارزات آنها را در    ،ها و مطالبات توده های به پا خاسته جای پاسخ به خواستبه 

رفیق    ؛رد را آماج حمالت ارتش و پاسداران خود نمودو با وحشیگری تمام خلق کُ  ؛سراسر کشور پهن نمود 

به مقابله با اين   در دفاع از کارگران و ستمدیدگان کرد منوچهر انتظار داشت که سازمانی که از آن پشتیبانی می

ظار او راه  نت رژيم و سیاست های سرکوبگرانه اش بر خیزد اما خیلی زود متوجه شد که اين سازمان بر عکس ا

ه است. به همین دلیل هم وقتی که چريکهای  مماشات و سازشکاری با رژيم ددمنش جديد را در پیش گرفت 

و دسته حاکم بر سازمان را افشاء نموده و راه انقالب و رهائی کارگران و ستمديدگان را   فدائی خلق ماهیت دار

تشريح نمودند و بر ضرورت سازماندهی مسلح توده ها تاکید نمودند با شور و شوق به آنها پیوست و در شاخه  

فعالیت پرداخت. متاسفانه در جريان يک ماموريت تشکیالتی ماشینی که رفیق منوچهر در کردستان تشکیالت به 

آن قرار داشت دچار تصادف شد و پای رفیق آسیب ديد. به همین دلیل هم منوچهر جهت معالجه به تهران منتقل  

تازگی    دان و بهرفیق بهنوش خود متولد آبا. وی را عهده دارشد ق بهنوش مسئولیت مداوا و رسیدگی شد و رفی

اين آشنائی به  را رها کرده و برای شرکت فعال در انقالب به ايران بازگشته بود.  تحصیل دانشگاهی در آمريکا

ازدواج اين دو رفیق منجر شد و حاصل اين ازدواج فرزندی بود که رژيم دارو شکنجه جمهوری اسالمی او را به دنیا  

باران بهنوش يکی از اولین نمونه های اعدام زنان باردار بود که بعدها و نیامده در شکم مادرش تیرباران نمود. تیر

بار ها به دست دژخیمان جمهوری اسالمی تکرار شد و داغ ننگی بر پیشانی جنايتکاران    67تا   60در طول سال 

 حاکم نشاند. 

 

دی و رهایی این  های طبقه کارگر و تالش خستگی ناپذیرش جهت آزا رفیق منوچهربه دلیل ایمانش به آرمان

در زندگی مبارزاتی اش رفیقی مقاوم و پیگیر بود به همین دلیل   طبقه از زیر یوغ استثمار سرمایه داران زالوصفت

ارهای  آزبرغم همه اذیت و  ،دژخیمان جمهوری اسالمی اسیر بود هم در زمان دستگیری و زمانی گه در چنگال

زندان اوین به بیرون فرستاده  هم بندانش در نامه هایی که از  جا که یکی از آنها از مقاومت دست نکشید تا آن

از گروه اشرف دهقانی است در تصادف يک پايش را از دست داده که دو سه شب  "  است:در باره اش نوشته  بود

می گفت پايش چرک کرده ، نه قطع می کنند و نه قرص    ،از درد می نالید به او قرص آنتی بیوتیک نمی دادند

ردی می خواند و های کُ  . "او روحیه بسیار مقاومی و مبارزی داشت  آهنگمی دهند که چرک ها "را ازبین ببرد

 همچنان به دنبال راه های مقاومت و مبارزه داخل زندان بود". 

 

قیام بهمن لحظه ای از تهاجم به  ضد مردمی جمهوری اسالمی از همان فردای شکستدارو دسته 

اما علیرغم همه اين جنايات   ندوردهای اين قیام و شکنجه و آزار و کشتار توده ها و مبارزين باز نايستاده بودآدست

  31با اعدام های   آنها د.نآن سکوت قبرستانی دلخواه خود را بر سراسر ايران حاکم ساز ندباز هم نتوانسته بود 

که با قتل عام زندانیان سیاسی در   ندفصل نوینی در جنایت آفرید که رفیق منوچهر یکی از قربانیانش بود، خرداد 

 به نقطه اوج خود رسید.  67سال 

 



بودند و می دانستند که   ان"مرگ خود آگاه"اما ياران ما به  ؛شک از دست دادن هر رفیقی درد آوراست  بي

آبیاری  دچار شود اما اين خون ها به زمین نمی ماند و بذر های آگاهی را  علیرغم هر فراز و نشیبی که امر انقالب

 د نمود. ن د داد و راه رهایی کارگران را هموار خواهن صیقل خواهرا   خنجر انتقام و

 

 !یاد رفیق منوچهر اویسی، گرامی و راهش پر رهرو باد

 


