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، منوچهر  دیبرادر سع ،یخبر درگذشت مسعود کالنتر اریاندوه بس با

. او در پانزدهم نوامبر میکرد افتی، را در یجزن ژنیب یو دائ

شدن  یروز بستر ستیو بابتال  به بیماری کرونا ، به دنبال 2020

مورالس  دوستان او   یروزیدرگذشت. شکست ترامپ و پ کایدر آمر

و  دهیرس مارستانیبودند که به او در ب یخبرهائ نیخرآ ،یویدر بول

نفس خود را  نیاو شده بودند. چرا که مسعود تا آخر یخرسند هیما

 یبخش و کارگر ی، رهائ کیدمکرات یسرنوشت جنبشها کیشر

 .دانستیم

و  یاسیس یآمد. در خانواده ا ایدنبه  1311در بهمن ماه سال  مسعود

 و دینامدارش؛ سع برادرمبارزات زمان خود. همچون دو  ریدرگ

با  یشدن نفت شرکت کرد. انسان یجنبش مل ژهیو بو یدر مبارزات ضد استبداد ی، از همان جوان ژنیمنوچهر و خواهرزاده اش ب

دوم جنبش مسلحانه"، در کنار  یاز فعاالن " پا یکیبعنوان  ؛یفیظر – یگروه جزن لیبزرگ. پس از تشک یسرشار و قلب یهوش

او  یباال یاریادامه داد. هش یمجددا به کار علن یشد و بعد از آزاد ریدست زد . بارها دستگ یجیترو – یغیتبل تیگروه به فعال

بعد از  ه بود کهتوانست یو حتاز زندان آزاد شود. ا یو پس از مدت کوتاه ابدیکار خود ب یبرا یهیکه هر بار توج شدیباعث م

ورد آ یرو یمخف یزندگه از چنگ او فرار کرده و مدتها ب، داده بیفر زیرا ن یبائیو هشت مرداد ، سرهنگ ز ستیب یکودتا

 ضمنداشته و  لیبا دو مبارز بزرگ فام یکه صرفا نسبت خانوادگ یخود را همچون کس ،یبعد یهایریدر موارد دست گمسعود .

بعد از  تا قصد کردند  نیز جان بدر برد. آنها و جوان یاز چنگ ثابت کندیشرکت نم یکار چیعالقه داشتن به آنها، خود در ه

رفقای تیم سیاهکل تا به مدارکی دست  و مبنی بر رابط بودن بین بیژن به اعترافات  وادارش کنند ی اوریبا دستگ اهکلیس حماسه

را تحمل  دیو فشار و تهد ییپنج ماه تمام بازجو مسعود .اعدام کنند اهکلیس یمحاکمه و همراه رفقا دیرا تجد ژنیب بتوانندبیابند و 

 شد. آزادکرد و سربلند 

. پس از دادیمختلف گروه انجام م یرفقا نیرسان و رابط ب امینقش خود را بمثابه پ یمختلف، بخوب یاو ضمن کار در شهرها 

رساندن  یحال برا نیگرفت و به کار ادامه داد. در ع لمسازیف ینمائیاو را در شرکت س یمسعود جا ،یجزن ژنیب یریدستگ

را انجام داد و در همان  ریناپذ یخستگ یشدن او، تالش یاشرف، تا هنگام مخف دیحم قیرفبه  آمدندیم رونیکه از زندان ب یمطالب

 جادیبه خارج فرستاده شده بود تا روابط خارج از کشور و ابود که از طرف گروه  یمنوچهر کالنتر قیحال در ارتباط منظم با رف

که با آنها در تماس بود  یبه رفقائ یضربه ا چیه هاو باعث شد ک یاری. هشسازمان بدهداز مبارزه مسلحانه را  یبانیپشت تهیکم

    .وارد نشود

 تیجناح فرخ نگهدار و دوستانش، وارد فعال ژهیو بو تیراست اکثر شیبا گرا دیضمن مخالفت شد ،مسعود پس از انقالب قیرف

از  یکالنتر مسعود .هدخود ادامه د یاجتماع - یاسیس تیبه فعال ،داد تا در کنار جنبش حینشده و ترج یسازمان چیبا ه یالتیتشک

ت او طبقه بود. با درگذش رانیا یدار هیضد سرما – یضد استبداد یو جنبش عموم یفعال فروتن جنبش فدائهزار جمله هزاران 

 .خود را از دست دادند یمیوفادار و قد اری کی رانیمردم ا یکارگر و جنبش ضداستبداد

 .سرخ شهیهم شیو جا یگرام ادشی.  میگوییم تیتسل شیمسعود را به خانواده، دوستان و رفقا قیدرگذشت رف ما

 

 یجزن ژنیب تیگرداننده سا تیهئ
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