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 !از کارگران چريک فدائی خلق بياموزيم 

 "مرتضی مداح"رفيق 

 
 سياه رنج و مرارت آشنا ۀان اوان زندگی اش با چھرکارگر مبارزی بود که در ھم)  کاک شھاب ("مرتضی مداح"رفيق 

 او کارگری بود که شرايط زندگی مجبورش کرده بود مايحتاج زندگی خانواده اش را از طريق کار در کارگاه .گشته بود

ج  کارفرمايان خيلی زود وی را با درد و رنۀاز اين رو شرايط کار و استثمار بی رحمان. ھای مختلف صنعتی تأمين کند

 سرمايه ۀ طبقاتی را در دلش بارور نمود، کينه ای که عزم او را برای نابودی نظم ظالمانۀکارگران آشنا کرده و کين

  .داری راسخ تر کرد

 ۀ ستمديده در کرمانشاه به دنيا آمده و در جريان کار و زندگی ماھيت استثمارگرانۀ که در يک خانوادمرتضیرفيق 

 و ۵٧ و ۵۶شناخته بود، با رشد مبارزات ضد امپرياليستی خلق ھای ايران در سال ھای کارفرمايان را تجربه کرده و 

او به .  سياسی روی آوردۀحاکم شدن فضای سياسی گسترده در جامعه، در کنار ھم نسل ھای خود با اشتياق به مبارز

کار آمدن رژيم جمھوری اعتبار آگاھی اش فريب تبليغات سردمداران مکار جمھوری اسالمی را نخورده و با روی 

 جمھوری اسالمی به توده ھا و سازمان ھای ۀبا يورش سازمان يافت.  عليه آن وارد مبارزه شدءاسالمی از ھمان ابتدا

ن سياسی تحت پيگرد قرار گرفت و به اجبار زندگی ، او نيز ھم چون خيلی از کارگران و فعاال۶٠سياسی در سال 

گر  و تشديد مبارزه عليه رژيم سرکوب خود را ترک کرده و برای تداومۀخانوادمخفی در پيش گرفته و پس از مدتی 

ُجمھوری اسالمی به کردستان رفت تا به جنبش خلق کرد پيوسته و انرژی مبارزاتی خود را در نبرد مسلحانه با رژيم  ُ

  .جمھوری اسالمی صرف نمايد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 شروع درگيری ھای حقير و غير انقالبی بين حزب ُاو که در کردستان در آغاز به سازمان کومله پيوسته بود، با

ُدمکرات و کومله از آن جا که اين درگيری ھا را در تقابل با منافع خلق کرد می دانست به مخالفت با سياست ھا، 

نظرات و به اصطالح تحليل ھائی که به چنين درگيری ھائی در صفوف پيشمرگان کومله دامن زده و آن را توجيه می 

 به ۶۴سال ]حمل[در تداوم اين اعتراضات بود که وی سازمان کومله را ترک کرده و در فروردين . رخاست ب،کردند

  .صفوف چريکھای فدائی خلق پيوست

 به تجربه دريافته بود که دامن زدن به اختالفات بين نيروھای مختلف درگير در جنگ عليه جمھوری مرتضیرفيق 

ُاد به کمونيسم و حزب کمونيست انجام می شد، فقط به سود دشمنان خلق کرد و اسالمی که در صفوف کومله با نام اعتق

ُ ايران می باشد و معتقد بود که جنبش خلق کرد تنھا زمانی امکان می يابد در جنگ با ۀھم چنين ديگر خلق ھای ستمديد

جود در جنبش با ھم متحد شده و در صفی واحد عليه  نيروھای موۀ ھمًجمھوری اسالمی به موفقيت دست يابد که اوال

ُ طوالنی صرف ادعای کمونيست بودن کافی نيست ، بلکه جنبش خلق کرد زمانی ۀدشمن بجنگند و در ثانی در اين مبارز

 دشمنان خود پيش ببرد که تحت يک رھبری به راستی ۀمی تواند مبارزه را تا سرنگونی جمھوری اسالمی و ھم

ی که از تفرقه در صفوف نيروھای جنبش اجتناب کرده و قابليت متحد ساختن نيروھای رھبرير گيرد، کمونيستی قرا

  .مختلف جنبش را داشته باشد

ناميده می شد ، به " کاک شھاب" با پيوستن به صفوف پيشمرگان چريکھای فدائی خلق که در ميان آن ھا مرتضیرفيق 

 مواضع ۀُھای مختلف پرداخت و در رابطه با جنبش خلق کرد، با مطالع تحليل ھا و مواضع سازمان در زمينه ۀمطالع

چريکھای فدائی خلق در مورد درگيری ھای بين حزب دمکرات با کومله و به طور اساسی در مورد چگونگی حل 

 ُ ملی در کردستان ھر چه بيشتر و عميق تر به درستی اين مواضع پی برده و ھمسانی فکری خود را با آن ھاألۀمس

 امپرياليسم و نظام سرمايه ۀ ملی ، وابسته است به نابودی سلطألۀاو به اين نتيجه رسيده بود که حل مس.  اعالم نمود

 نابودی چنين سلطه اھريمنی است که توده ھا امکان می يابند در محيطی ۀداری وابسته در سراسر ايران و تنھا در ويران

  .مايش بگذارند و ستم ملی را برای ھميشه از صحنه زندگی محو سازند آزاد خود را به نۀآزاد و دمکراتيک، اراد

 سويسنايتی به ۀمتأسفانه ھنوز چند روز از يکی از عمليات نظامی يک دسته از پيشمرگان چريکھای فدائی خلق در منطق

 ٣٠او در فعاالنه در آن شرکت داشت نمی گذشت که ) کاک شھاب (مرتضی که رفيق ١٣۶۵ ]ثور[ ارديبھشت٢۴تاريخ 

  . ناگوار برق گرفتگی برای ھميشه يارانش را ترک نمودۀارديبھشت ماه ھمان سال در يک حادث

رغم شرکت در پر مخاطره ترين نبردھا در موقعيتی با  بسياری بوده اند که علی واقعيتی است که انقالبيون جان بر کف

 نيز يکی از آن انقالبيون مرتضی مداحق کارگر، کاک شھاب، رفي. مرگ مواجه شده اند که انتظار آن نمی رفته است

 زندگی اش برای پيروزی و سعادت ۀالبته آن چه که برای اين کارگر مبارز اھميت داشت آن بود که تا آخرين لحظ. بود

، کارگر آگاھی بود که در طول زندگی مرتضی مداحرفيق .  و ھمين طور نيز بود کارگران و ستمديدگان از پای ننشيند

اه و مبارزاتی اش با دشمن طبقاتی خود به رزم برخاست و سالح بر کف، زندگی اش را صرف رھائی کارگران و کوت

  .ستمديدگان کرد

  !ياد رفيق کارگر، مرتضی مداح گرامی و راھش پر رھرو باد

  خلق ايرانئی کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فداۀماھنام: به نقل از 

 ١٣٩۴ ]قوس[ ، آذر ماه٢٣ ۀشمار

 

 


