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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١٧ اپريل ٢٩
  

   چريک فدائی خلق رفيق مھرداد شاھمرادیۀگرامی باد ياد و خاطر

  

 در شھرستان قصرشيرين در يک ١٣۴٢ سال ]عقرب [نچريک فدائی خلق رفيق مھرداد شاھمرادی در روز چھارم آبا

يکی از .  انقالب سراسر ايران را فرا گرفتو شورانگيز ساله بود که موج ھای بزرگ ١۵. دنيا آمده  متوسط بۀخانواد

امری که .  ، شکاف انداختن در سد ديکتاتوری حاکم بود۵٧ و ۵۶نتايج طبيعی امواج عظيم انقالب مردم در سال ھای 

به خصوص . ن بيشتری قرار بگيرداراحتی توزيع و در دسترس مبارزانقالبی و مارکسيستی ب شد آثار و نشريات باعث

 خود عليه رژيم وابسته به ۀ مسلحانۀ سال مبارز٨آثار و نشريات سازمان چريکھای فدائی خلق ايران که به اعتبار 

    .ه در ميان نسل جوان برخوردار بودويژه جامعه و بامپرياليسم شاه  از محبوبيت فراوانی در سطح 

ی که جامعه را فرا گرفته بود ، دسته که به دليل شرايط انقالبياين آثار به يکسری از پرسش ھای جوانانی پاسخ می داد 

به ھمين دليل ھم رفيق مھرداد در حالی که با شور و شوقی وصف ناپذير در اعتراضات . دسته به انقالب می پيوستند

آثار مارکسيستی ۀ مطالع.  ن زمان شرکت می کرد ، با جديت تمام به مطالعه و باال بردن آگاھی خود برخاستخيابانی آ

 دوستان نزديکی که پيدا کرده بود به ھواداری از سازمان که با کمکو انتشارات سازمان فدائی به او امکان داد 

 ۀابا به دريای انقالب پيوسته بود تا در مدرسحکه بی مدر اين زمان او دانش آموزی بود .  چريکھای فدائی خلق برخيزد

با قدرت گيری جمھوری اسالمی و عدم پاسخ گوئی رژيم جديد به خواست ھا و مطالبات . انقالب ، آموزش انقالبی ببيند

 ضرورت  کارگران و زحمتکشان برای رسيدن به آن ھا به انقالب برخاسته بودند ، بار ديگرًتوده ھای ستمديده که اساسا

کرده بودند با برجستگی در مقابل مردم ستمديده  و نيرو ھای " ّمال خور"مقابله با دار و دسته ای که انقالب مردم را 

 .آگاه جامعه قرار گرفت
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ُدار و دسته ای که ھنوز پايه ھای قدرت خود را محکم نکرده بود ، نوروز سنندج را به خون کشيد و خلق کرد را آماج 

 نشانه ھای ديگر به نيرو ھای انقالبی نشان می داد که قيام ۀھمين واقعيت جدا از ھم.   خود قرار دادۀيورش ددمنشان

که اوج انقالب شان در آن سال ھا بود ، شکست خورده و مردم ما بايد خود را برای نبرد ھای بزرگ آينده  ]دلو[بھمن

 در ھمين .ت و اعتراضات مردم عليه حاکميت جديد بوديم کشور شاھد مبارزاۀبه ھمين دليل ھم در ھر گوش. آماده سازند

تظاھرات گوناگون اقشار مختلف مردم ، نظير رابطه ھم قصر شيرين يعنی شھر زادگاه رفيق مھرداد شاھد ميتينگ ھا و 

ھای بيکار و اعتراضات دانش آموزان مدارس بود که رفيق مھرداد فعاالنه در آن ھا شرکت  تجمعات اعتراضی ديپلمه

  .می نمود

له شان نه أس سازمان چريکھای فدائی خلق مار ھای خوش خط و خالی نشسته بودند که مسأسفانه در آن زمان در رأمت

 تازه ۀمطالبات اساسی توده ھا بلکه مماشات با دار و دستتداوم انقالب برای رھائی کارگران و زحمتکشان و دستيابی به 

ھم  به ھمين دليل .ز قدرت حاکم ، يعنی رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی بودبه قدرت رسيده و گرفتن مزايائی حقير ا

 از سوی امپرياليست ھا ً که اتفاقا- خمينی ۀبودن دار و دست" ضد امپرياليست"و " ملی "ۀرھبران آن سازمان به بھان

 جنايتکار برخاسته و  در مقابل خواست ھای ۀ به پشتيانی از اين دار و دست-برای سرکوب انقالب به قدرت رسيده بودند 

سياستی که در آن زمان به رسوا ترين شکلی در جنبش خلق کرد خود را . کارگران و خلق ھای تحت ستم قرار گرفتند

  . بروز داد

 چريکھای فدائی خلق ايران ، ھواداران آگاه سازمان که در چنين فضای ملتھب و حساسی بود که با اعالم موجوديت

ھواداری از چريکھای فدائی خلق و راه  رھبری اپورتونيست اين سازمان بودند به ۀلف سياست ھای مماشات جويانمخا

کمونيست ھائی که بدون آن ھا . رفيق مھرداد يکی از ھمين انقالبيون راستين بود. ان واقعی برخاستندئيو آرمان ھای فدا

  . حاکم وجود نداردۀالمان از وضع ظامکان رھائی

 را در قصر شيرين گذرانده بود با شروع جنگ امپرياليستی ايران و عراق ئی و راھنمائی مھرداد که دوران ابتدارفيق

 ،اما اين جا به جائی اجباری.  و رفتن به کرمانشاه شد- قصر شيرين - خود مجبور به ترک زادگاه خود ۀھمراه با خانواد

ا تشکل ھواداران چريکھای فدائی خلق در کرمانشاه قرار گيرد که به وی امکان داد تا در ارتباط ھر چه نزديک تری ب

 مقاومت ھای شان در زندان ۀانقالبيون جان باخته ای که آواز.  کريمی شکل گرفته بودحول زنده يادان، برادران ًاساسا

  . اشد ھنوز ھم الھام بخش زندانيان سياسی آن دوران می ب۶٠ ۀ دھۀديزل آباد کرمانشاه در سال ھای اولي

مبارزات سياسی اش در با استقرار رفيق مھرداد در کرمانشاه ، وی که سال چھارم دبيرستان را طی می کرد ، به خاطر 

 او را فزونی ۀاما اين اخراج تنھا اراده اش را برای تداوم مبارزه صيقل داد و تجرب.  دبيرستان اخراج شد از١٣۵٩سال 

 ، به سازمان ھای ۶٠ تا مقطع يورش سراسری جمھوری اسالمی در سال رفيق مھرداد در طول اين دوران.  بخشيد

لحظه ای از مبارزه عليه استبدادی که می رفت تا ھر صدای اعتراض را در گلو خفه  انقالبی و توده ھای به پا خاسته

ستگير شد و چند  توسط سپاه پاسداران اسالم آباد غرب د١٣۶٠ ]حوت[ در اسفندسرانجام اين رفيق.  سازد ، باز نماند

 بعد از چند ماه او ًمجددا. کرند غرب انتقال دادند ماھی را در زندان آن جا سپری کرد و پس از آن وی را به بازداشتگاه

  .ر بودندي يارانش در چنگال دژخيمان جمھوری اسالمی اسۀرا به زندان ديزل آباد کرمانشاه منتقل کردند؛ جائی که بقي

جديدی از مبارزه ديدکه گرچه در باره اش کتاب ھا و جزواتی خوانده بود اما د را در ميدان در زندان رفيق مھرداد خو

 سرنوشت ساز نيز وی حال می بايست به عنوان دانش آموزی در ۀدر اين مرحل.  عينيی از آن نداشتۀخود تجرب

 کمونيست براستی که اينو . گذراند درد ھا و رنج ھا، اين دوره را ھم با افتخار از سر بۀ انقالب، به رغم ھمدانشگاه

رفيق مھرداد شاھمرادی در زير شکنجه ھای مقاومت ھای . جوان چه قھرمانانه از اين آزمايش بزرگ گذر کرد
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 شد و سرانجام  مزدوران جمھوری اسالمی که نتوانسته بودند قامت او را مزدوران جمھوری اسالمی ، زبان زد يارانش

 او را ھمراه با تعدادی از انقالبيون در بند زندان ديزل آباد ۶١ سال ]اسد[، در نھم مرداددر زير شکنجه در ھم شکنند 

 .کرمانشاه تيرباران نمودند

 کمونيستی که با . را برای ھميشه از دست دادندياران صديق و آگاه خودبه اين ترتيب چريکھای فدائی خلق يکی از 

  . چگونه بايد عمل و زندگی کنندکهخت ش به کارگران و انقالبيون آموزندگی و مقاومت

 !ياد رفيق مھرداد شاھمرادی گرامی و راھش پر رھرو باد

  

   خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۶ ]حمل[ ، فروردين ماه٢١۴شماره 

  

 


