
  

  رفيق مانوئل اسماعيلی 

  کارگر انقالبی و آگاه درخشان الگوی ، به ياد رفيق مانوئل اسماعيلی

ن سرشناس کارگری و اعضای ثابت رفيق مانوئل اسماعيلی از فعاال يمبا تاسف تمام به اطالع می رسان

اری چشم از پی بيم در دهم نوامبردر روز جمعه هج) راه کارگر(قدم سازمان کارگران انقالبی ايران

  . جهان فروبست

در يک خانواده زحمتکش در روستای ١٩٣٩اکتبر  ٧برابر با  ١٣١٨سال  مهر ١٤ دررفيق مانوئل 

به تهران  شخانواده ا کهرفيق مانوئل ده ساله بود  .م به جهان گشودچش قزوين زانيار از توابع خرقانِ 

ی در نقش مهم ،ارگری و سوسياليستکن هونان عاشق از فعاال دائی رفيق مانوئل،. مهاجرت کردند

 ،کفاشی به رفيق آوانس مراديان برای يادگيری حرفهرفيق هونان، مانوئل را . ايفاء کرداو مسير زندگی 

مرکزی برای ، درميدان فوزيهرفيق آوانس کارگاه کفاشی  .يق و هم سازمانی ديرينه اش سپردرف

برای  ن هم سازمانی اشالفعا محلی برای گردهمائی کارگران کفاش در فعاليت های سنديکائی و

  .بود سازمان دهی فعاليت های حزبی

  

  هونان عاشق



 با سواد شدنبا عالقه ای که برای  .پرداخت يادگيری حرفه کفاشی رفيق مانوئل در نزد رفيق آوانس به

ادگی و شرايط بسيار سخت خانو عليرغمدر کالس های شبانه ثبت نام کرد و پس از پايان کار،  ،داشت

   .س نهم تحصيالت خود را ادامه دادتحصيل پرداخت و تا پايان کالبه شب ها  ،معيشتی

شورای " وابسته به بخشی از اتحاديه های صنوف ١٣٣٢تا  ١٣٢٠سنديکای کفاشان در دوره ساليان 

عاليت درف ،و رفقا آلبرت سهرابيان و آوانس مراديان هم زمان با فعاليت های حزبی" متحده کارگری بود

منحل و  " شورای متحده کارگری"  ١٣٣٢ مرداد  ٢٨با کودتای . داشتندهای اتحاديه ای نيز شرکت 

  . ندشد به آن نيز توسط حکومت نظامی تعطيل همه سنديکاهای کارگری وابسته

به بعد عليرغم فشارهای  ١٣٣٦ن کارگری سنديکای کفاشان و بخشی ديگر از سنديکاها از سال فعاال

بازگشائی سنديکاها با استقبال . همت گماشتندبه بازگشائی سنديکا ها  ،ر يک حرکت تدريجید ،ساواک

در آن  .به بهبود شرايط کارگاه های کفاشی داشتند شديدی کارگران کفاش نياز. کارگران مواجه شد

 ستمزدهاد .کارگاه ها فاقد آب لوله کشی، پنکه و کولر برای کار در شرايط گرمای تابستان بودند ،دوره

  . فاقد بيمه بودند بسيار پائين و کارگران کفاش

يادر "مخفف "(يکا"درهمين دوره بود که رفيق مانوئل که حرفه کفاشی را ياد گرفته بود و با سازمان 

صورت مخفی در سال  رهبری باقر امامی به به "يکا"سازمان. وارد ارتباط شد )"کمونيستی ايران

کرد از  تالش می" يکا" .بودندآن  ن اصلیالنان، آوانس و آلبرت از فعارفقا هو و تاسيس شده بود١٣٣٢

طريق اعضای خود در ميان بخش های گوناگون کارگری فعاليت کرده و تشکيالت خود را از طريق 

متون آموزش های مارکسيستی که توسط . گسترش دهد آگاه و انقالبی گيری از ميان کارگرانعضو 

 .مبنای آموزش های پيش عضو ها برای ورود به تشکيالت بود ،ليف شده بودباقر امامی ترجمه و يا تا

سازمان "( ساکا"به سازمان " گاما"بعداً با  ادغام با سازمان کمونيستی ديگر به نام" يکا"سازمان

 رفيق مانوئل همزمان با. ادامه يافت ١٣٤٩مبدل شد و فعاليت آن تا سال ) کارگران انقالبی ايران

عضو اين  ،نددستگير شدتوسط ساواک " ساکا"اکثر اعضایکه  ١٣٤٩سنديکائی تا سال فعاليت های 

  .تشکل های کمونيستی بود

و  "حزب ملت ايران " دو حزب وابسته به رژيم شاه ها، سنديکادر آن دوره به خاطراهميت فعاليت 

که  "ب ايران نوينحز" .سنديکاهای موجود را به خود وابسته کنند کردند تالش می "حزب ايران نوين"

دارای تشکيالت مفصل از  ،بود و حزب اصلی وابسته به دربار بود دهتوسط حسنعلی منصور تاسيس ش

با تهی  عالقه داشتند سنديکاها را به خود وابسته کرده و اين حزب رهبران. جمله بخش کارگری بود

  .مبدل کنند زرد  ، آن ها را به تشکل های کارگریساختن خصلت مبارزاتی تشکل های کارگری



عليرغم آن که زير فشارهای شديد قرار  ،سنديکای کارگران کفاش مانند بخش ديگری از سنديکاها

حفظ اين استقالل نه فقط در رابطه با دولت و احزاب .  موفق شدند استقالل خود را حفظ کنند ،داشتند

گرايشات سياسی  م وابستگی بهدر قبال  عد ١٣٣٢دولتی بلکه با توجه به تجارب تلخ قبل از کودتای 

سنديکای کارگران کفاش توانست با پيگری و . آن ها در ميان سنديکا مشارکت داشتند هوادارانبود که 

بهبود داده ، دستمزد ها را افزايش دهد و مهم را  ها  هکارگازماندهی اعتصابات شرايط محيط کار در سا

اين موفقيت ها نفوذ و . ه وزارت کار تحميل کندتر از همه موفق شد بيمه همه کارگران کفاش را ب

اعتبار هيئت مديره سنديکا در ميان کارگران را افزايش داد و سنديکا را به يک تشکل کارگری محبوب 

  .و پرنفوذ مبدل ساخت

رفيق مانوئل  ،با  دستگيری ساکا پايان يافت ١٣٤٩شروع شده و تا سال  ١٣٣٢ای که از سال  در دوره

و " يکا"ت های سنديکای کارگران کفاش فعال بود و هم فعاليت حزبی خود را در ارتباط با هم در فعالي

صميمت، امانت، تواضع و افتادگی زبانزد رفيق مانوئل موجب شده بود که . ادامه می داد" ساکا"سپس

  .داد سنديکای کارگران کفاش مبدل شودر طی ساليان به يکی از اعضای مورد اعتم

به نام  ج دو فرزند پسرکه حاصل اين ازدوا با رفيق مارگريت ازدواج کرد ١٣٤٥رفيق مانوئل در سال 

اين پيمان زناشوئی بسيار موفق بود و  رفيق مارگريت در تمامی طول . هستند "ساکو"و  "آندره" های

بان رفيق مانوئل همراه و پشتي تکيه گاه محکم و  ،فعاليت های رفيق مانوئل و فراز و فرودهای زندگی

  .بوده است

اطر مقاومت رفيق مانوئل دربخشی فعاليت داشت که به خ ،"ساکا" اعضای دستگيری در جريان 

به فعاليت های کارگری و  "ساکا"پس از برچيده شدن  دستگير نشد و  ،درخشان رفقای مسئول

  .سنديکائی خود ادامه داد

هه چهل که بر خالف دوره د. ا تاسيس کردحزب رستاخير ر پهلویدمحم رضا شاه  ١٣٥٣درسال  

حزب رستاخير بنا را بر پيوستن  ،تالش می کردند سنديکاها را جذب کنند احزاب وابسته به دربار

جمله  از  اين بار نيز سنديکاها و. رستاخير گذاشت حزب جمله سنديکاها به اجباری همه تشکل ها از

اما در سنديکا . مواجه شدند حفظ استقالل  خودبرای  سنديکای کارگران کفاش با يک آزمون جدی

ومت سنديکا و تن ندادن به اکثريتی قوی طرفدار استقالل بود و اين حمايت پشتوانه ای شد برای مقا

  . وابستگی به حزب رستاخير



فشارها بر روی سنديکا کاهش يافته و بويژه با آزادی رفيق آلبرت  ١٣٥٧با شروع امواج انقالب سال 

و فضای باز سياسی و در نهايت سرنگونی رژيم شاه شرايط فعاليت سنديکا ها و جلب  سهرابيان

  .کارگران به فعاليت سنديکائی به طور کيفی گسترش يافت

  

  

   

  از سمت چپ نشسته حسن يونسی، بهمن، ايستاده مانوئل، آلبرت، کاشانی و ساير همکاران سنديکائی

فضای سياسی برای فعاليت سنديکائی رو  ،و بيرحمانه شروع سرکوب های خونين اما از سال شصت با

های سياسی مخالف به سراغ تشکل پس از درهم کوبيدن نيرو رژيم جمهوری اسالمی .به دگرگونی نهاد

درهمين دروه رفيق مانوئل از اعضای اصلی . سنديکای کفاشان رفتمانند  مستقل سنديکائی یها

از جمله  داشت؛ يت های گوناگونی در اداره امور سنديکاولئرهبری سنديکای کارگران کفاش بود و مس

کمک به کارگرانی که کار خود را از دست ميدادند برای پيدا کردن شغل ، کمک های مالی برای رفع 

همکاران  به نيازهای مادی از حق عضويت جمع آوری شده از اعضای سنديکا و يا ساير کمک ها

 .ندو آن را مهر و موم کرد هجوم آورده رژيم به دفتر سنديکاباالخره دستگاه های سرکوب  .سنديکائی

تا  ١٣٣٢به جز يک گسست کوتاه ميان ساليان که  سطح از فعاليت علنی سنديکائیهر اين ترتيببه 

 ،م مهر و موم بودن دفتر سنديکاغعلير.ممنوع شد ،دهه های متمادی به فعاليت خود ادامه بود ١٣٣٦

از آن . ران وارد دفتر سنديکا شده و اسناد و امول باقی مانده را خارج کردندرفيق مانوئل همراه با همکا



بود از منازلی يکی  ،منزل رفيق مانوئل .ن منتقل شدپس فعاليت سنديکا به طور کامل به خانه های فعاال

   .برگزار می کرد ، نشست های خود را آنجادر روز های جمعهسنديکا  هيئت مديره  که

او که همواره معتقد به . شد آغازمانوئل  فصل ديگری از فعاليت رفيق ارج از کشور، به خ مهاجرتبا 

، به سازمان ما ،و از قبل بيشترين احساس نزديکی را با مواضع سازمان داشت فعاليت حزبی بود

حسن  هونان عاشق، او همچون رفقای هم رزمش. پيوست )راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايران

بط حزبی در دوره های چندين دهه فعاليت منض پشتوانه با ...  و آلبرت سهرابيان وانس مراديان، آاردين

تعهد که  کارگرانی. بود آگاه از کارگران انقالبی و الگوواری نمونه ،حاکميت استبداد سياسی گوناگون

های آن ها يکی از مشخصه  ،حزبیجمعی و  مستمر ِويژهه ب و اگاهانهاليت منضبط ، فعتشکيالتی و 

 . بود

 

  مارگريت رفيق سازمان همراه با در کنگره

رفيق مانوئل در کنگره ها و مجامع عمومی سازمان به طور منظم شرکت کرده و درتصميمات 

با وجود  ،عليرغم سه ماه معالجات فشرده ابتالء به کرونا به علت  متاسفانه. سازمانی مشارکت داشت

  . بهبود او ميسر نشد امکانبيماری های زمينه ای ديگر 

ان به نقطه پاي نهادن برای اين بار ،يگرد انقالبی در رفيق مانوئل زمانی ما را ترک کرد که مردم ايران

، چهره خندان، فعاليت ها و تجربياتش اما ياد رفيق مانوئل،. استه اندفاشيسم مذهبی حاکم به پا خ

برای   درفعاليت مشترک بی شائبه اششخصيت صميمی، متواضع و دوست داشتنی، يکدلی و رفاقت 

ی رهائی کامل برا و تاريک انديشی و بهره کشی پايان دادن به استبداد،برای که  ما و نسل های آينده

  !باد رهرو يادش گرامی و راهش پر. ماندگار باقی خواهد ماند ، انسان پيکار می کنيم



  سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

  و سوسياليسم زنده باد آزادی، دمکراسی

  )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  ٢٠٢٢نوامبر  ٢٧برابر با   ١۴٠١آذر  ۶شنبه يک 

  

  

  

  

  

   

 

   

  

 

 

 


