يادي از يك كارگر كمونيست
حقيقت ارگان حزب كمونيست ايران(ماركسيست -لنينيست -مائوئيست) شماره 13بهمن1382
اخيرا با خبر شديم كه رفيق سينا آرپناهي بطور ناگهاني در اثر بيماري قلبي در اهواز درگذشت .ما درگذشت اين رفيق مبارز و
كمونيست را به خانواده و يارانش تسليت مي گوئيم  .بدون شك زندگي مبارزه جويانه اش همواره در خاطر ما باقي خواهد ماند و
آرمانهايش محرك ما در ادامه مباررزه براي جامعه اي نوين و انقلبي خواهد بود . -هيئت تحريريه نشريه حقيقت
زندگي سرشار از ناگفته هاست
رفيق
سينا آرپناهي كارگر شركت نفت ،يكي از پيشروترين و آگاه ترين مبارزين كارگر بود .او درعنفوان جواني آنگاه كه فقط هجده س
ال داشت و
کارآموز شركت نفت بود ،انديشه ماركسيسم راپذيرفت و تا آخر عمر خود به آن انديشه وفادار باقي ماند.
سينا با درك علمي و انقلبي كه از ماركسيسم -لنينيسم – مائوئيسم
داشت در قالب كار منظم وتشكيلتي همواره عنصر فعالي در تشكيلت رزم خونين و بعدها اتحاديه كمونيستها
ايران برايپيشبرد مبارزه طبقاتي جاري بود .سينا آرپناهي از همان زمان نو جواني و جواني يكي از فعالترين عناصر كارگري
در شركت نفت و در مبارزات كارگران نفت بشمار مي
آمد .وي روحيساده و بي آرايش داشت ،با صفا و صميمي بود و مهربان و دوست داشتني ،به همين دليل
محبوب همه كارگران بود .وي جزء اولين كارگراني بود كه قبل از انقلب 57به تشكل» ماركسيست-لنينيستهاي جنوب«
معروف به رزم خونين پيوست .او در قبل از انقلب در اهواز وگچساران فعاليت مي كرد .در دوران انقلب
به همراه كارگران شركت نفت در مبارزه انقلبي عليهرژيم ديكتاتوري محمدرضاشاه پهلوي
و حاميان آمريكايش به منتهي درجه فعال بود.
او پس ازانقلب در اهواز به عنوان يكي از مجبوبترين و فعالترين عناصر انقلبي وابسته به گروه رزم خونين و اتحاديه
كمونيستهاي ايران شهرت يافت .او طي سالهاي 57 - 60بعنوان مبلغي آگاه و سازماندهي ورزيده در
ميان كارگران و بقيه توده هاي زحمتكش به فعاليت مي پرداخت .او يكي از فعالترين كارگران كمونيست
شركت نفت ايران در خوزستان بشمار مي رفت .كارگر كمونيست برجسته اي كه پس از تهاجم
وحشيانه نيروهاي ارتجاع حاكم به تشكل هاي انقلبي وكمونيستي در سال 61دستگير شد و حدود 7سال در اسارت بود .او در
زندان جمهوري اسلميتحت شديدترين شكنجه ها و فشارهاي روحي قرار گرفت.
آثار شكنجه وحشتناك رژيم بر پاهايوي سالها او را درگير پزشك و بيمارستان كرد .او سربلند از اين آزمون ها در سال67
از زندان آزادگرديد .وي بعد از آزادي به كارهاي مختلف زحمتكشي روي آورد و اواخر عمر خود را در يك شركتخصوصي ح
مل و نقل با حقوقي اندك با
 3فرزند و همسر خود زندگي مشقت باري را گذراند.سينا زندگي خود را عاشقانه وقف انقلب و طبقه كارگر كرد و پس از آزاد
ي از زندان براي اينكه زندگي شرافتمندي براي خود اختيار كند ،سختي ها و فشار هاي گوناگوني را تحمل كرد .سينا
تاواپسين لحظات عمر خود هرگز از اصول انقلبي در زندگي شخصي خود خارج نشد.
زندگي سادهو بي پيرايه اش بهترين گواه اين مدعا بود ،سينا در تاريخ دوم ديماه1382
.بعلت عارضه قلبيدرگذشت و همسر و سه فرزندش را به يادگار گذاشت
!يادش شاد و راه سرخش پررهرو باد
جمعي از رفقا و دوستان سينا آرپناهي

