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در باره زندگی رفیق شهید مختار نیک نژاد

چریک فدائی خلق رفیق مختار نیک نژاد (کاک احمد) در سال  7993در شهرستان نور مازندران بدنیا آمد .به علت
آشنائی اعضای خانواده با مسائل سیاسی  ،او نیز خیلی زود با مسائل سیاسی آشنا گشت .و با شرکت فعال
و پیگیر در تظاهرات و درگیری های خیابانی سالهای  56و  51علیه رژیم وابسته به امپریالیسم شاه  ،تجربیات
گرانبهائی اندوخت و دشمن اصلی خلقهای ایران  ،امپریالیسم را بهتر شناخت .در جریان این مبارزات  ،همچنین
او با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران نیز آشنا شد و پس از قیام  17و  11بهمن  51به عنوان هوادار سازمان
چریکهای فدائی خلق ایران به پخش اعالمیه ها و نشریات سازمان در شهر نور پرداخت.
بدنبال اعالم موجودیت چریکهای فدایی خلق ایران او که در جریان مطالعات و تجربیات خود به این نتیجه رسیده
بود که تنها راه رسیدن به آزادی مبارزه مسلحانه است ،موفق شد به ماهیت اپورتونیستی غاصبین نام سازمان
پی برده و در اوائل سال  55جز اولین رفقایی بود که در شهر نور به هواداری از چریکهای فدائی خلق ایران اعالم
موضع کرد و به فعالیت پرداخت.
رفیق مختار در این دوره بطور فعال در بحثهای خیابانی و درگیری هائی که با حزب الهی ها پیش می آمد شرکت
می جست .رفیق در خرداد ماه  55دیپلم گرفت و مدتی بعد به خدمت سربازی رفت .پس از گذراندن دوره
آموزشی به جبهه جنگ ایران و عراق در منطقه قصر شیرین اعزام گشت .اما او که از هیچ فرصتی برای تبلیغ
آرمانهایش باز نمی ماند  ،در منطقه قصر شیرین توانست با هواداران سازمان ارتباط بر قرار کرده و اعالمیه ها و
خبرنامه های سازمان را به دست آورده و بطور مخفی در پادگان پخش کند .در یکی از شبها هنگام نصب اعالمیه
به بدنه تانک به وسیله ماموران گشت پادگان دستگیر و زندانی شد .اما بعد از یک هفته از پادگان فرار کرد و به
شهر زادگاهش نور آمد .وقتی به نور رسید درست زمانی بود که بین نیرو های انقالبی و حزب اللهی درگیری

شدیدی رخ داده بود .وی بی درنگ به کمک رفقایش شتافت و در جریان این درگیری دستگیر و به کمیته برده
شد ولی توانست خود را به عنوان سربازی که از جبهه به مرخصی آمده  ،جلوه داده و آزاد شود .در نتیجه از
اوائل سال  66زندگی مخفی خود را شروع کرد.
به دنبال انشعاب غیر اصولی سال  66در سازمان ما  ،در ارتباط با بخش منشعب قرار گرفت و در دوم شهریور ماه
سال  66همراه اولین دسته رفقائی که به جنگل فرستاده شدند به جنگل رفت و مدت یکسال در جنگل های
شمال در واحد چریکی به مبارزه پرداخت و در چندین عملیات از جمله تصرف مقر بسیج در شیرگاه مازندران و
بستن اتوبان ساری  -قائم شهر شرکت جست و در عرصه عمل  ،جسارت ها و توانائی های مبارزاتی خویش را
بارور کرده و هر چه بیشتر بروز داد.
رفیق مختار تجربیات فراوانی از یکسال مبارزه جنگل کسب کرد .فعالیت او در تیم چریکی در جنگل  ،دید او را از
مبارزه ،واقعی و عملی ساخته بود.
رفیق مختار در شهریور سال  67از رفقای چریکهای فدائی خلق ایران (ارتش رهائی بخش خلقهای ایران) جدا
شد و بار دیگر به صفوف چریکهای فدائی خلق ایران پیوست و به وسیله سازمان به کردستان اعزام گشت .در
کردستان فعاالنه در مبارزه مسلحانه شرکت جست و در عملیات متعددی شرکت داشت .از جمله این عملیات
می توان از تسخیر قهرمانانه پایگاه مزدوران جمهوری اسالمی در کاله دره  ،درگیری با ارتش و پاسداران ضد
خلقی در جاده مهاباد  -سردشت  ،دو بار حمله به پایگاه عامد ،مقاومت سازمان در روستای خلیفان که منجر به
زخمی شدن رفیق شد  ،عملیات سوم خرداد علیه نیرو های تامین جاده مهاباد – سردشت و عملیات ششم
خرداد حمله چریکها به پایگاه قدس در گردنه زمزیران نام برد .در همین پروسه بود که به دلیل رشد بی وفقه
رفیق و قابلیتهای نظامی اش او به یکی از مسئولین نظامی سازمان تبدیل شد.
سرانجام در تاریخ  61/9/71در عملیات  53شهید مهاباد در روستای مک الوه  ،در حالی که مسئولیت نظامی
عملیات بر عهده وی بود در جریان یک نبرد قهرمانانه به شهادت رسید .به این ترتیب طبقه کارگر ما یکی از
رهروان پر شور خود که همواره قلبش با منافع کارگران می تپید و چریکهای فدائی خلق ایران  ،یکی از رفقای
دلیر و یکی از مسئولین نظامی خود را برای همیشه از دست دادند.
یاد رفیق مختار نیک نژاد گرامی و راهش پر رهرو باد!

