رفيق محبوبه پرچم کاشانی
رفيق محبوبه پرچم کاشانی در سال  1331در ﯾک خانوادۀ زحمت کش در
اصفھان متولد شد .تحصيالت خود را تا سطح دﯾپلم در ھمان شھر به پاﯾان رساند.
سپس وارد دانش سرای عالی ورزش شد و پس از اخذ ليسانس به سمت دبير
ورزش در دبيرستان ھای اصفھان به کار مشغول شد.
رفيق محبوبه که به علت خاستگاه طبقاتی کارگری ،دردھای جامعه را لمس
کرده بود ،در گير و دار قيام در ارتباط با افراد مترقی و انقالبی با تئوری مارکسيستی
مبارزۀ طبقاتی آشنا شد و با شور و شوق به ميدان مبارزه گام نھاد.
ابتدای فعاليت ھای او با ھسته ھای مطالعاتی " اتحادﯾه کمونيست ھا" شروع
شد .ولی بر سر مواضع تئورﯾک با اتحادﯾه اختالف داشت ،از ھمين رو به مطالعﮥ
مواضع سازمان ھای دﯾگر پرداخت .با اعالم موجودﯾت " راه کارگر" در تيرماه  ،58او که
ھمواره پر تالش و خستگی ناپذﯾر به مطالعه ادامه می داد ،با قبول مواضع " راه
کارگر" به صفوف سازمان پيوست.
او در ابتدا در بخش دانش آموزی مسئوليت ھای فراوان به عھده گرفت و سپس
ھمزمان با اﯾن مسئوليت در بخش معلمی نيز فعال شد.
رفيق محبوبه که در سازمان ما به نام ھای منصوره و منيژه نيز معروف بود ،در
دورۀ دبيرستان ،قھرمان ژﯾمناستيک بود و در ميان معلمين و دبيران اصفھان به
شجاعت و افتادگی شھرت داشت .او که روابط انسانی گستره ای داشت به زودی
توانست اﯾن توان الﯾزال خود را در مسير انقالب به کار گيرد و نيروی زﯾادی را به
صفوف جنبش جذب کند .خستگی و سختی را به مسخره می گرفت و مسئوليت ھا
را با اشتياق می پذﯾرفت و حتّا پس از  30خرداد  ،60زمانی که باردار بود ،بدون کوچک
ترﯾن مشکلی ،تمام مسئوليت را نه تنھا به بھترﯾن وجھی انجام می داد ،بلکه با
انطباق خود با فعاليت زﯾر زمينی ،و پذﯾرش مسئوليت ھای دﯾگر ،لياقت خود را به
عنوان ﯾک انقالبی کمونيست به خوبی نشان داد.
رفيق محبوبه پس از دستگيری در سال  ،61تحت شدﯾدترﯾن شکنجه ھا قرار
گرفت و دشمن با توجه به اﯾن که می دانست رفيق محبوبه اطالعات فراوانی در
اختيار دارد ،تالش کرد او را به حرف بياورد .ليکن او حتّا ﯾک کلمه از اطالعات خود را به

دشمن نداد .مقاومتی که او در زندان نشان داد ،زبانزد زندانيان بود .او حتِا حاضر نشد
فرزند خردسال خود را در زندان مالقات کند و بدﯾن وسيله به دشمن نشان داد که او
را به ھيچ قيمت نمی توان خرﯾد.
رفيق محبوبه مرگ سرخ را شادمانه پذﯾرفت تا ﯾگانگی سنت بلشوﯾکی با مشی
کمونيستی سازمان ما را در عمل و مبارزۀ خود نشان دھد.
روز پس از اعدام رفيق محبوبه ،دانش آموزان دبيرستانی که او در آن تدرﯾس
می کرد ) و حدود دو ھزار و پانصد دانش آموز دارد( دسته دسته دور ھم جمع شده
بودند ،دست ھا را به ھم می فشردند و آرام می گرﯾستند.
ھمکاران او بر خالف ھر روز که در دفتر صحبت می کردند ،ساکت نشسته بودند،
بعضاً می گرﯾستند و ﯾا با نفرتی وصف ناپذﯾر ،به جاسوسان اسالمی دبيرستان می
نگرﯾستند.

