ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  :ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ  ،ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺷﻤﺎرﻩ  ، ۶ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ ١٣٩٣

از ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺎﻣﻮزﯾﻢ !
رﻓﻴﻖ ﯾﺪاﷲ زارع ﮐﺎرﯾﺰﯼ

رﻓﻴﻖ ﯾﺪاﷲ زارع ﮐﺎرﯾﺰﯼ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﭙﺘﻮن در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد .ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران را در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﻟﻤﺲ ﮐﺮدﻩ و ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر را درﮎ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .وﯼ از ﺁن ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
هﻴﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺐ ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد هﻢ ﻃﺒﻘﻪ اﯼ هﺎﯼ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ داد .اﻣﺎ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ از ﺁﻏﺎز ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،او در ﻋﻤﻞ ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ هﺮ ﺗﻼﺷﯽ
ﺑﺮاﯼ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺳﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻩ و ﺷﺪﯾﺪاً ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .رﻓﻴﻖ ﯾﺪاﷲ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺎﻩ را در ﺳﺮﮐﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﮔﺎﻩ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺷﺎهﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻋﺪم رﻏﺒﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺁﻣﻮزش هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺴﻠﻂ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺳﻴﺎهﮑﻞ
ﻓﻀﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺸﺖ و در ﺑﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﻘﻄﻊ رﻓﻴﻖ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺪاﷲ زارع ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرهﺎﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن هﻤﻴﻦ ﺗﻼش هﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﻴﻖ ﯾﺪاﷲ در ﺳﺎل  ١٣٥٢دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ هﺎ و
ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎﯼ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ در ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎل هﺎﯼ رژﯾﻢ ﻣﺰدور ﺷﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎل  ١٣٥٢و ﺳﺎل هﺎﯼ ﺑﻌﺪ از
ﺁن ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﯾﺎﻗﺘﻪ و وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺗﺮ و ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪان ﺑﺎ هﻤﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ هﺎ و ﺳﺨﺘﯽ هﺎﯾﺶ در ارادﻩ ﺁهﻨﻴﻦ او ﮐﻪ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ارادﻩ ﯼ ﻗﺪرت ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز
ﻃﺒﻘﻪ اش ﺑﻮد ﺧﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد .رﻓﻴﻖ ﯾﺪاﷲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎء
دهﺪ .از اﯾﻦ رو اﯾﻤﺎن اﯾﻦ رﻓﻴﻖ ﮐﺎرﮔﺮ در زﻧﺪان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ راﻩ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ دو ﭼﻨﺪان ﺷﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
هﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اول ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ٥٣از زﻧﺪان ﺁزاد ﺷﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺳﻴﺎﺳﯽ – ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد .ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از او در
دورﻩ اﯼ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﺧﻴﻠﯽ زود ﺑﺎ وﯼ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد ،و رﻓﻴﻖ ﯾﺪاﷲ زارع ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺻﻒ رزﻣﻨﺪﻩ ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ هﺎ ﭘﻴﻮﺳﺖ .اﯾﻦ رﻓﻴﻖ را در ﺻﻔﻮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﻮﺳﻒ زرﮐﺎرﯼ
"ﯾﻮﺳﻒ" ﺻﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﺎد ﺁن ﮐﺎرﮔﺮ رزﻣﻨﺪﻩ در وﺟﻮد رﻓﻴﻖ ﮐﺎرﮔﺮ دﯾﮕﺮﯼ زﻧﺪﻩ ﮔﺸﺘﻪ و ﺧﻮد او ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ
اﻧﻘﻼﺑﯽ اش ﯾﺎد ﺁور رﻓﻴﻖ ﯾﻮﺳﻒ زرﮐﺎرﯼ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﺎزﻣﺎن ،رﻓﻴﻖ ﯾﺪاﷲ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﻣﺎرﺗﻴﮏ ﻗﺎزارﯾﺎن ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻈﻴﻤﯽ ﺑﻠﻮرﯾﺎن و اﻋﻈﻢ روﺣﯽ ﺁهﻨﮕﺮاﻧﯽ و ﻧﺰهﺖ
روﺣﯽ ﺁهﻨﮕﺮاﻧﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎهﯽ واﻗﻊ در دوﻟﺖ ﺁﺑﺎد ﮐﺮج ﺳﺎزﻣﺎن دادﻩ ﺷﺪ .ﭘﺎﯾﮕﺎهﯽ ﮐﻪ در  ٧ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ٥٤ﻣﻮرد
ﯾﻮرش ﻣﺰدوران ﺳﺎواﮎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺒﺮد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯼ ﮐﻪ رخ داد رﻓﻴﻖ ﯾﺪاﷲ در ﮐﻨﺎر رﻓﻘﺎ ﻧﺰهﺖ ،ﻣﺎرﺗﻴﮏ و ﻣﺤﻤﻮد
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻴﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ ،ﻧﺒﺮد ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﺟﺎن اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ
ﻣﺴﻠﺢ رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ را وﺳﻴﻌﺎً ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد ﭼﺮﯾﮑﻬﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻩ ﺟﻠﻮﻩ دهﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺁﮔﺎهﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻓﺪاﮐﺎرﯼ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ ﻣﯽ
ﺟﻨﮕﻴﺪﻧﺪ ،در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮن اﯾﻦ
رﻓﻘﺎ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﯾﺎران ﺷﺎن ﺑﺬر هﺎﯼ ﺁﮔﺎهﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺁﺑﻴﺎرﯼ ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮐﺎرﮔﺮان در
ﻣﻘﻴﺎﺳﯽ وﺳﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ اﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ اﯾﺮان ،رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺎﻩ را ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ دان ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﮔﺎهﯽ هﻢ ﭼﻮن رﻓﻴﻖ ﯾﺪاﷲ زارع ﮐﺎرﯾﺰﯼ ﺣﺎوﯼ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻩ ﺁزادﯼ و رهﺎﺋﯽ از ﻗﻴﺪ هﻤﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ هﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد در زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ
واﺑﺴﺘﻪ در ﮔﺮو اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ در رأس ﺁن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺪون رهﺒﺮﯼ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ هﻴﭻ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزﯼ ﻧﺨﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ.

