رفيق مصطفی رسول نژاد
مصطفی در ﯾک خانوادۀ کارگری ،احتماال ً در سال  1332در
تھران به دنيا آمد .دبستان را که تمام کرد ،دنبال حرفﮥ پدر را گرفت
و به کفاشی مشغول شد .تا فرا رسيدن انقالب ،جز حرفﮥ خود و
ورزش کشتی – که در ان به قھرمانی تھران نيز رسيده بود –
مشغلﮥ وﯾژه ای نداشت و افق دنيا براﯾش از محدودۀ صنف کفاش
در مخبرالدوله و ظھيراالسالم ،تشک کشتی ،و تشکيل خانواده فراتر نمی رفت.
مصطفی تقرﯾباً  25ساله و صاحب ﯾک فرزند بود که انقالب در گرفت .طوفان انقالب ابر
و غبار بی خبری را از زندگی بسياری از کارگران و زحمت کشان به کناری زد و
مصطفی را نيز که زندگی کارگری اش سرشته از زحمت و محروميت بود ،با مبارزۀ
سياسی و مبارزۀ طبقاتی آشنا کرد .او به سرعت جذب انقالب شد و در ارتباط با
ھواداران " سازمان چرﯾک ھای فدائی خلق" قرار گرفت.
گشاﯾش افق روشن و بی کران سوسياليسم علمی در برابر دﯾدگان مصطفی،
زندگی او را به کلی زﯾر و رو کرد .او پس از دست ﯾابی به کمونيسم ،ﯾعنی علم رھائی
طبقﮥ کارگر ،و گام نھادن در شاه راه مبارزۀ آگاھانه و انقالبی ،برای سال ھای بی
خبری خود تأسف می خورد و ھمين ،تشنگی او را به آگاھی ،به مراتب تشدﯾد می
کرد.
رفيق مصطفی در فاصلﮥ سال ھای  58و  ،59با مواضع انقالبی " راه کارگر"
آشنا شد و به جرگﮥ ھواداران " راه کارگر" پيوست .مصطفی استعدادھا و ظرفيت
ھای ﯾک کارگر آگاه و مبارز را در کوتاه ترﯾن مدت از خود بروز داد و به خاطر شاﯾستگی
ھای مبارزاتی قابل تکيه اش ،در سخت ترﯾن شراﯾط مبارزه ،ﯾعنی اواسط سال  ،60به
عنوان کاندﯾدای عضوﯾت ،به عضوﯾت آزماﯾشی " راه کارگر" درآمد .رفيق مصطفی ) با
نام مستعار مسعود( – که قبال ً با سندﯾکای کفاشان مرتبط بود – در بخش تدارکات و
توزﯾع نشرﯾﮥ مرکزی ) که از حساس ترﯾن و پر مسئوليت ترﯾن وظاﯾف آن دوره بود(
فعال شد.
رفيق مصطفی – که در دوره کوتاه ولی پر ثمر و درخشان فعاليت کمونيستی
اش ،عدۀ زﯾادی از افراد مرتبط با خود را با مبارزۀ سياسی و طبقاتی و با

سوسياليسم آشنا کرده و به صف کمونيست ھا جذبشان کرده بود – در بيستم )؟(
آبان سال  60در پی لو رفتن خانﮥ تشکيالتی ﯾکی از اکيپ ھای پخش نشرﯾﮥ " راه
کارگر" ،به ھمراه دﯾگر رفقای اکيپ دستگير شد .طبق اطالع ،رفيق مصطفی  25روز
تحت شدﯾدترﯾن شکنجه ھا قرار گرفت .اما جز برای خندﯾدن به رﯾش شکنجه گران
اسالمی ،دھان باز نکرد .او که در تمام دورۀ فعاليت تشکيالتی اش ،رفيقی جوانمرد،
با شرف ،از خود گذشته و پی گير شناخته می شد ،در دورۀ اسارت نيز با اتکاء به
ھمين خصوصيات واالی انقالبی و با اﯾمان به کمونيسم و طبقﮥ خود ،مرگ شرافت
مندانه در راه دمکراسی و سوسياليسم را به زندگی ذلت بار ترجيح داد و در تارﯾخ
پانزدھم )؟( آذر ماه  60با سری افراشته در برابر جوخﮥ تيرباران اﯾستاد تا با استقامت
و تسليم ناپذﯾری انقالبی خود ،راه پيروزی را به برادران طبقاتی خود و ھمﮥ ستم
دﯾدگان نشان دھد.

