
ایران خلق فدایی چریکهای ارگان ، فدایی پيام : از نقل به  
١٣٩٦ ماه فروردین ، ٢١٤ شماره  

 
  

  گرامی باد یاد و خاطره چریک فدائی خلق رفيق مهرداد شاهمرادی
  

  
 

 در شهرستان قصرشيرین در یک ١٣٤٢چریک فدائی خلق رفيق مهرداد شاهمرادی در روز چهارم آبان سال 

یکی از . گرفت انقالب سراسر ایران را فرا و شورانگيز ساله بود که موج های بزرگ ١٥.  آمدخانواده متوسط بدنيا

.  بودن در سد دیکتاتوری حاکمشکاف انداخت،  ٥٧ و ٥٦های  امواج عظيم انقالب مردم در سالنتایج طبيعی 

بارزین بيشتری قرار مانقالبی و مارکسيستی به راحتی توزیع و در دسترس و نشریات  آثار امری که باعث شد

 سال مبارزه مسلحانه خود ٨به خصوص آثار و نشریات سازمان چریکهای فدائی خلق ایران که به اعتبار . بگيرد

 برخوردار  و بویژه در ميان نسل جوانجامعهعليه رژیم وابسته به امپریاليسم شاه  از محبوبيت فراوانی در سطح 

    .بود

  

گرفته  که به دليل شرایط انقالبی ای که جامعه را فراپاسخ می داد  جوانانی پرسش هایبه یکسری از این آثار 

که با شور و شوقی وصف  به همين دليل هم رفيق مهرداد در حالی. دسته دسته به انقالب می پيوستند، بود 

.  خود برخاستبا جدیت تمام به مطالعه و باال بردن آگاهی ، ناپذیر در اعتراضات خيابانی آن زمان شرکت می کرد 

دوستان نزدیکی که پيدا کرده  کمککه با مطالعه آثار مارکسيستی و انتشارات سازمان فدائی به او امکان داد 

در این زمان او دانش آموزی بود که بی مهابا به دریای .  بود به هواداری از سازمان چریکهای فدائی خلق برخيزد

با قدرت گيری جمهوری اسالمی و عدم پاسخ . وزش انقالبی ببيندآم، انقالب پيوسته بود تا در مدرسه انقالب 

برای رسيدن به کارگران و زحمتکشان ها و مطالبات توده های ستمدیده که اساسا  گوئی رژیم جدید به خواست

ه  کرد"خور امّل"و دسته ای که انقالب مردم را  بار دیگر ضرورت مقابله با دار، ها به انقالب برخاسته بودند  آن

 .گرفتقرار  و نيرو های آگاه جامعه  در مقابل مردم ستمدیده با برجستگیبودند 

  

رد را نوروز سنندج را به خون کشيد و خلق ُک، بود قدرت خود را محکم نکرده یه های و دسته ای که هنوز پا دار

 های انقالبی نشان می به نيرو جدا از همه نشانه های دیگر همين واقعيت  .آماج یورش ددمنشانه خود قرار داد

باید خود را برای نبرد های مردم ما شکست خورده و ، بود ها   در آن سالشان که اوج انقالبداد که قيام بهمن 

عليه حاکميت در هر گوشه کشور شاهد مبارزات و اعتراضات مردم  به همين دليل هم. بزرگ آینده آماده سازند

تظاهرات ها و  ن یعنی شهر زادگاه رفيق مهرداد شاهد ميتينگ در همين رابطه هم قصر شيری.بودیمجدید 

های بيکار و اعتراضات دانش آموزان مدارس بود که  دیپلمهنظير تجمعات اعتراضی ، اقشار مختلف مردم گوناگون 

  .ها شرکت می نمود رفيق مهرداد فعاالنه در آن



 بودند که نشستهی خوش خط و خالی متاسفانه در آن زمان در راس سازمان چریکهای فدائی خلق مار ها

مطالبات اساسی توده ها بلکه له شان نه تداوم انقالب برای رهائی کارگران و زحمتکشان و دستيابی به ئمس

یعنی رژیم ضد خلقی ، و گرفتن مزایائی حقير از قدرت حاکم و دسته تازه به قدرت رسيده  مماشات با دار

و   بودن دار"ضد امپریاليست" و "ملی" به بهانهرهبران آن سازمان هم  به همين دليل .بودجمهوری اسالمی 

به پشتيانی از  - ها برای سرکوب انقالب به قدرت رسيده بودند که اتفاقا از سوی امپریاليست - دسته خمينی

.  قرار گرفتندهای تحت ستم کارگران و خلقهای  و دسته جنایتکار برخاسته و  در مقابل خواست این دار

  . به رسوا ترین شکلی در جنبش خلق کرد خود را بروز داددر آن زمان  ی کهسياست

  

هواداران آگاه سازمان ،  چریکهای فدائی خلق ایران  با اعالم موجودیتدر چنين فضای ملتهب و حساسی بود که

هواداری از چریکهای فدائی که مخالف سياست های مماشات جویانه رهبری اپورتونيست این سازمان بودند به 

  کمونيست.بودراستين رفيق مهرداد یکی از همين انقالبيون . برخاستندهای فدایيان واقعی  و راه و آرمانخلق 

  . از وضع ظالمانه حاکم وجود نداردها امکان رهائی هائی که بدون آن

  

 با شروع جنگ امپریاليستی ایران و  که دوران ابتدایی و راهنمایی را در قصر شيرین گذرانده بودرفيق مهرداد

به  اما این جا.  و رفتن به کرمانشاه شد- قصر شيرین - عراق همراه با خانواده خود مجبور به ترک زادگاه خود

جائی اجباری به وی امکان داد تا در ارتباط هر چه نزدیک تری با تشکل هواداران چریکهای فدائی خلق در 

انقالبيون جان باخته ای که آوازه .  کریمی شکل گرفته بود برادرانزنده یادان،حول  کرمانشاه قرار گيرد که اساسا

 هنوز هم الهام بخش زندانيان ٦٠ های اوليه دهه در سالکرمانشاه شان در زندان دیزل آباد  مقاومت های

  . سياسی آن دوران می باشد

  

 مبارزات سياسیبه خاطر ، کرد  تان را طی می وی که سال چهارم دبيرس،با استقرار رفيق مهرداد در کرمانشاه 

 و تجربه او راج تنها اراده اش را برای تداوم مبارزه صيقل دادخاما این ا.  دبيرستان اخراج شد از١٣٥٩ در سال اش

به ،  ٦٠یورش سراسری جمهوری اسالمی در سال مقطع این دوران تا طول در رفيق مهرداد .  را فزونی بخشيد

لحظه ای از مبارزه عليه استبدادی که می رفت تا هر صدای  و توده های به پا خاستهالبی های انق سازمان

 توسط سپاه پاسداران اسالم آباد ١٣٦٠در اسفند  سرانجام این رفيق.  باز نماند، اعتراض را در گلو خفه سازد 

کرند غرب انتقال  زداشتگاهجا سپری کرد و پس از آن وی را به با غرب دستگير شد و چند ماهی را در زندان آن

 چنگال جائی که بقيه یارانش در ؛مجددا بعد از چند ماه او را به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل کردند. دادند

  .دژخيمان جمهوری اسالمی اسير بودند

  

خوانده بود اما ها و جزواتی  جدیدی از مبارزه دیدکه گرچه در باره اش کتاب خود را در ميدان در زندان رفيق مهرداد

حال می بایست به عنوان دانش آموزی در این مرحله سرنوشت ساز نيز وی .  از آن نداشت ایخود تجربه عينی

 راستی که اینه ب و. اندبگذرین دوره را هم با افتخار از سر  ا،رغم همه درد ها و رنج هاه ب انقالب، در دانشگاه

در زیر رفيق مهرداد شاهمرادی مقاومت های . زرگ گذر کردآزمایش باین  ازچه قهرمانانه کمونيست جوان 

 شد و سرانجام  مزدوران جمهوری اسالمی که زد یارانش انب ز،شکنجه های مزدوران جمهوری اسالمی 

 او را همراه با تعدادی از ٦١مرداد سال نهم در ، نتوانسته بودند قامت او را در زیر شکنجه در هم شکنند 

 .ندان دیزل آباد کرمانشاه تيرباران نمودندانقالبيون در بند ز

  



 کمونيستی . را برای هميشه از دست دادند صدیق و آگاه خودیارانبه این ترتيب چریکهای فدائی خلق یکی از 

  .نه باید عمل و زندگی کنندوچگ کهکه با زندگی و مقاومت اش به کارگران و انقالبيون آموخت 

  

 !و راهش پر رهرو باد گرامی شاهمرادی مهرداد رفيق یاد

  


