رفيق منوچھر تھرانی
وقتی قيام مسلحانﮥ مردم رژﯾم سلطنتی را واژگون کرد ،بسياری از جوانان در
کميته ھای محالت و کميته ھای قيام که به طور خودجوش برای مبارزه با رژﯾم شاه
به وجود آمده بودند ،باقی ماندند تا با ضد انقالب مقابله نماﯾند و از انقالب پاسداری
کنند .آنان که " پاسداران انقالب" ناميده می شدند ،ضد انقالب را تنھا در بقاﯾای رژﯾم
پيشين و وابستگان به دربار و ساواک می دانستند و ھنوز واقف نبودند که رژﯾم تازه
تأسيس جمھوری اسالمی نيز ضد انقالبی است و شرط پاسداری حقيقی از انقالب،
عالوه بر مقابله با تعرضات سلطنت طلبان ،مبارزه با رژﯾم جمھوری اسالمی نيز
ھست .انقالب در اﯾران با ﯾک تناقض درونی شکل گرفته و تحقق ﯾافته بود .از سوئی
ﯾک جنبش توده ای با مضمون ﯾک انقالب حقيقی خلقی که از سرنگونی سلطنت،
سرنگونی ھر نوع استبداد ،برقراری حاکميت اکثرﯾت استثمار شوندگان و تھی
دستان و زحمت کشان و تأمين برابری اجتماعی را طلب می کرد؛ و از سوی دﯾگر
رھبری ارتجاعی اﯾن جنبش توسط روحانيتی که از سرنگونی سلطنت ،بازگشت به
دوران بربرﯾت ،نفی حاکميت مردم ،استقرار استبداد مذھبی والﯾت فقيه و حفظ
استثمار و بھره کشی در پناه قوانين شرع را تعقيب می کرد و نام اﯾن بازگشت به
قھقرا را انقالب اسالمی نھاده بود " .انقالب اسالمی" ،آشکارا ضد انقالب مردم بود،
اما اﯾن دو در ذھن اکثر مردم ،در ھم آميخته بودند و آنان ھنوز نمی توانستند تماﯾز و
تضاد اﯾن دو را به درستی درک کنند .برای جوانانی ھم که قصد پاسداری از انقالب را
داشتند ،خطر اﯾن گم راھی وجود داشت که پاسداری از انقالب اسالمی را پاسداری
از انقالب مردم بپندارند و از روی ناآگاھی و به خيال خدمت به مردم ،به خدمت رژﯾم
ارتجاعی و ضدانقالبی جمھوری اسالمی درآﯾند .فعاليت ھای آگاه گرانﮥ نيروھای
انقالبی و تجربه ی مستقيم اﯾن جوانان در طول زمان الزم بود تا آنان که حقيقتاً به
نيت پاسداری از انقالب مردم و دفاع از حق حاکميت مردم لباس پاسداری به تن کرده
بودند ،خالص و ناخالصی را تشخيص دھند؛ ماھيت رژﯾم اسالمی و اھداف ضد
انقالبی و ضد مردمی آن را بشناسند و صف خود را از پاسداران " انقالب اسالمی"،
پاسداران سياه ترﯾن استبداد قرون وسطاﯾی ،پاسداران نظم جھنمی بھره کشی و

استثمار سرماﯾه داری ،پاسداران مزدوری که به خاطر امتيازات شخصی ،آگاھانه به
خدمت رژﯾم والﯾت فقيه در آمده بودند ،جدا کنند.
رفيق منوچھر تھرانی از جمله جوانانی بود که به قصد صادقانﮥ دفاع از انقالب
مردم ،لباس پاسداری به تن کرده بود و از جمله انبوھی از جوانانی بود که واقعيت
پليد و ضد انقالبی رژﯾم جمھوری اسالمی را از نزدﯾک و در تماس مستقيم درﯾافته و
راه خود را از پاسداران سرکوبگر مردم جدا کردند .رفق منوچھر ،در دورۀ پاسداری
خود ،ھر روز شاھد دستگيری و ضرب و شتم جوانانی بود که اغلب ھمراه نشرﯾات و
اعالميه ھاﯾشان به کميته ھا آورده می شدند .آنھا چه می گفتند و چه می کردند که
می باﯾست جلوشان را گرفت ،و حتّا اعدامشان کرد؟ جرم انھا چه بود؟ منوچھر به
بسياری از اﯾن انقالبيون و فعالين سياسی در کميته ھا و خيابان ھا برخورده ،حرف
ھای آنان را شنيده و نشرﯾات و اعالميه ھای ضبط شدۀ آنان را خوانده بود .او دﯾده
بود اﯾنان از حقوق مردم دفاع می کنند؛ از ھمان چيزھائی که مردم به خاطر دست
ﯾابی بدانھا عليه رژﯾم شاه قيام کردند .او می دﯾد که چگونه در رژﯾم جمھوری
اسالمی دفاع از آن چه مردم به خاطرش انقالب کرده بودند ،جرم محسوب می شود
و ھرکس از ھدف ھای انقالبی مردم سخن می گوﯾد " ،ضد انقالب " ناميده شده و
سرکوب می گردد.
منوچھر درﯾافت که راه را عوضی گرفته است و آنان که نام پاسدار انقالب بر خود
نھاده اند،جز سرکوب گران انقالب نيستند .او درﯾافت که برای پاسداری راستين از
انقالب ،باﯾد به صف انقالبيون پيوست و عليه رژﯾم جمھوری اسالمی و انقالب
اسالمی اش با تمام نيرو جنگيد .برخوردھای حضوری با دستگير شدگان و مطالعﮥ
نشرﯾات و اعالميه ھای آگاه گرانه ِ آنان ،اثر خود را در منوچھر کرده بود؛ و او که با
چشمان باز به دنبال راه انقالب و خدمت صادقانه به مردم می گشت ،پس از ترک
سپاه پاسداران به " راه کارگر" پيوست.
رفيق منوچھر ،جاﯾگاه انسانی و راه انقالبی خود را ﯾافته بود و از اﯾن رو با تمام
انرژِی و حرارتی بی سابقه به ارتقاء آگاھی انقالبی و دانش سياسی خود پرداخت و
فعاليت انقالبی خستگی ناپذﯾری را در صف " راه کارگر" آغاز نمود .او ھمچون کسی
که پس از ساليان دراز زﯾستن در تارﯾکی ،برای نخستين بار بينائی به دست آورده ،و
جھانی بی کران از دﯾدنی ھای نا آشنا و رنگ ھای زﯾبا در برابر خود ﯾافته باشد ،با ولع
و اشتياقی سيری نا پذﯾر ،دنيای با شکوه رزم کمونيست ھا را کشف می کرد و خود

را در لذت بی کران نبرد در راه رھائی کارگران و زحمت کشان و واژگونی قطعی
ھرنوع بساط ستم و استثمار ،غرق می ساخت.
تنھا  9ماه از ترک سپاه پاسداران گذشته بود که رفيق منوچھر تھرانی به دست
پاسداران گرفتار آمد .خرداد خونين سال  ، 60سررسيد تصفيه حساب رژﯾم ضد
انقالبی ،با پاسداری بود که به راز اﯾن رژﯾم پی برده بود .او را به جرم خيانت نکردن به
انقالب ،به جرم وفاداری به مردم اعدام کردند .اما رفيق منوچھر مرگ را با خود بيگانه
ساخته بود .او آگاھی ﯾافته بود .او نوری بود که از ظلمت گرﯾخت .و نور آگاھی ھرگز
نمی ميرد .منوچھر ،شعاعی بود از اشعﮥ خورشيد آگاھی توده ھا که از افق خونين
اﯾران سر بر می کشد؛ خورشيدی که غروب نخواھد داشت و سراسر اﯾن سرزمين را
جاودانه غرق در نور خواھد ساخت.

