ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  :ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ  ،ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺷﻤﺎرﻩ  ، ٢٣ﺁذر ﻣﺎﻩ ١٣٩۴

از ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺎﻣﻮزﯾﻢ !
رﻓﻴﻖ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺪاح

رﻓﻴﻖ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺪاح )ﮐﺎﮎ ﺷﻬﺎب( ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺒﺎرزﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ در هﻤﺎن اوان زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﺳﻴﺎﻩ رﻧﺞ و ﻣﺮارت
ﺁﺷﻨﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .او ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺒﻮرش ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎر
در ﮐﺎرﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻴﻠﯽ زود وﯼ را
ﺑﺎ درد و رﻧﺞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﺷﻨﺎ ﮐﺮدﻩ و ﮐﻴﻨﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را در دﻟﺶ ﺑﺎرور ﻧﻤﻮد ،ﮐﻴﻨﻪ اﯼ ﮐﻪ ﻋﺰم او را ﺑﺮاﯼ ﻧﺎﺑﻮدﯼ ﻧﻈﻢ
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ راﺳﺦ ﺗﺮ ﮐﺮد.
رﻓﻴﻖ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻩ و در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎهﻴﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻩ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺧﻠﻖ هﺎﯼ اﯾﺮان در ﺳﺎل هﺎﯼ  ۵۶و ۵٧
و ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪن ﻓﻀﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﮐﻨﺎر هﻢ ﻧﺴﻞ هﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ روﯼ
ﺁورد .او ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺁﮔﺎهﯽ اش ﻓﺮﯾﺐ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﺮدﻣﺪاران ﻣﮑﺎر ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺨﻮردﻩ و ﺑﺎ روﯼ ﮐﺎر ﺁﻣﺪن رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻋﻠﻴﻪ ﺁن وارد ﻣﺒﺎرزﻩ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﯾﻮرش ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ،۶٠او ﻧﻴﺰ هﻢ ﭼﻮن ﺧﻴﻠﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﻪ اﺟﺒﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮد را ﺗﺮﮎ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺮاﯼ ﺗﺪاوم و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ
رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ُﮐﺮدﺳﺘﺎن رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻠﻖ ُﮐﺮد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و اﻧﺮژﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را در
ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
او ﮐﻪ در ُﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﺁﻏﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻮﻣﻠﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد  ،ﺑﺎ ﺷﺮوع درﮔﻴﺮﯼ هﺎﯼ ﺣﻘﻴﺮ و ﻏﻴﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻴﻦ ﺣﺰب
دﻣﮑﺮات و ﮐﻮﻣﻠﻪ از ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ درﮔﻴﺮﯼ هﺎ را در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻠﻖ ُﮐﺮد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ
هﺎ ،ﻧﻈﺮات و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ درﮔﻴﺮﯼ هﺎﺋﯽ در ﺻﻔﻮف ﭘﻴﺸﻤﺮﮔﺎن ﮐﻮﻣﻠﻪ داﻣﻦ زدﻩ و ﺁن را

ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .در ﺗﺪاوم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ وﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻮﻣﻠﻪ را ﺗﺮﮎ ﮐﺮدﻩ و در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ۶۴
ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﭘﻴﻮﺳﺖ.
رﻓﻴﻖ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﻴﺮ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﻮف ﮐﻮﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ  ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻮد دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﻠﻖ ُﮐﺮد و هﻢ ﭼﻨﻴﻦ دﯾﮕﺮ ﺧﻠﻖ هﺎﯼ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻠﻖ ُﮐﺮد ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ
اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اوﻻ هﻤﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ هﻢ
ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻩ و در ﺻﻔﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و در ﺛﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺻﺮف ادﻋﺎﯼ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﻮدن
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻠﻖ ُﮐﺮد زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺎرزﻩ را ﺗﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و هﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﻮد ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﯾﮏ رهﺒﺮﯼ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،رهﺒﺮﯼ اﯼ ﮐﻪ از ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﺻﻔﻮف ﻧﻴﺮوهﺎﯼ
ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮدﻩ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺒﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﻓﻴﻖ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﭘﻴﺸﻤﺮﮔﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﺁن هﺎ "ﮐﺎﮎ ﺷﻬﺎب" ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ
ﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺎ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن در زﻣﻴﻨﻪ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺖ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻠﻖ ُﮐﺮد ،ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در ﻣﻮرد درﮔﻴﺮﯼ هﺎﯼ ﺑﻴﻦ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﺑﺎ ﮐﻮﻣﻠﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻠﯽ در ُﮐﺮدﺳﺘﺎن هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﭘﯽ ﺑﺮدﻩ و هﻤﺴﺎﻧﯽ
ﻓﮑﺮﯼ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺁن هﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻠﯽ  ،واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدﯼ
ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ واﺑﺴﺘﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان و ﺗﻨﻬﺎ در وﯾﺮاﻧﻪ ﻧﺎﺑﻮدﯼ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻠﻄﻪ اهﺮﯾﻤﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺁزاد و دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ،ارادﻩ ﺁزاد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ را
ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ از ﺻﺤﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻮ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ هﻨﻮز ﭼﻨﺪ روز از ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از ﭘﻴﺸﻤﺮﮔﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺳﻮﯾﺴﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ١٣۶۵ﮐﻪ رﻓﻴﻖ ﻣﺮﺗﻀﯽ )ﮐﺎﮎ ﺷﻬﺎب( ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺁن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ ﻧﻤﯽ
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ او در  ٣٠اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ هﻤﺎن ﺳﺎل در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ ﯾﺎراﻧﺶ را ﺗﺮﮎ
ﻧﻤﻮد.
واﻗﻌﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮدهﺎ در
ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺁن ﻧﻤﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎﮎ ﺷﻬﺎب ،رﻓﻴﻖ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺪاح ﻧﻴﺰ ﯾﮑﯽ
از ﺁن اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺁن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺒﺎرز اهﻤﻴﺖ داﺷﺖ ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﺮاﯼ
ﭘﻴﺮوزﯼ و ﺳﻌﺎدت ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن از ﭘﺎﯼ ﻧﻨﺸﻴﻨﺪ ،و هﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻮد .رﻓﻴﻖ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺪاح ،ﮐﺎرﮔﺮ ﺁﮔﺎهﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اش ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ رزم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺳﻼح ﺑﺮ ﮐﻒ ،زﻧﺪﮔﯽ اش
را ﺻﺮف رهﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﮐﺮد.
ﯾﺎد رﻓﻴﻖ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺪاح ﮔﺮاﻣﯽ و راهﺶ ﭘﺮ رهﺮو ﺑﺎد!

