رفيق مجيد راست روان
) کاک بابک(

ھفتم دی ماه  ،62پيش مرگﮥ قھرمان راه کارگر ،کمونيست جوان و پر شور ،رزمندۀ
راه آزادی و سوسياليسم : ،کاک بابک" در نبردی خونين به خاطر دفاع از حق تعيين
سرنوشت خلق ھا به شھادت رسيد.
رفيق مجيد در سال  1342در شھرستان الھيجان در ﯾک خانوادۀ سياسی متولد
شد .در ھمان شھر زندگی کرد و تا کالس دوم نظزی درس خواند .رفيق مجيد در
حرکت عظيم توده ھای زحمت کش کشورمان عليه رژﯾم سرماﯾه داری شاه در سال
 57 – 56شرکت کرد .انقالب بھمن تأثيرات بسيار زﯾادی بر روی شخصيت او گذاشت و
کينه و نفرت او را نسبت به ستمگران و دشمنان مردم و عشقش را به مردم عميق تر
نمود و اﯾن خود زمينﮥ مساعدی برای گروﯾدن او به مارکسيسم گردﯾد و در اﯾن راستا،
ھوادار " سازمان چرﯾک ھای فدائی خلق اﯾران" شد .تا اواخر پائيز  58ھوادار آن
سازمان بود و بعد از اعالم موجودﯾت " راه کارگر" به سازمان ما پيوست و دوران نوﯾنی
در زندگی مبارزاتی او آغاز شد .رفيق مجيد در تبليغ و تروﯾج خط سرخ اﯾن تشکيالت از
ھيچ کوششی فروگذار نمی کرد .از پخش اعالميه و تراکت ،فروش نشرﯾه ،شعار
نوﯾسی گرفته تا بحث ھای داغ با مخالفين اﯾن خط سرخ و انقالبی .رفقای مجيد،
ھرگز تالش او را در مقابله با اپورتونيسم خيانت پيشه اکثرﯾت و حزب توده از ﯾاد نمی
برند و فراموش نمی کنند که او چگونه شبانه روز در تالش آن بود که مانع سقوط
عناصر صادق سازمان فدائی در منجالب سازش با رژﯾم جالد فقھا گردد.
بعد از خرداد  60و سرکوب جناﯾت کارانﮥ نيروھای انقالبی در منطقه ،مجيد مخفی
شد و به شيراز رفت و در آنجا فعاليت انقالبيش را ادامه داد.
در اواﯾل فروردﯾن ماه  ،61بنا به درخواست خود به کردستان رفته تا در سنگر دفاع
از حق تعيين سرنوشت خلق ھا ،به عنوان ﯾک پيش مرگﮥ کمونيست بجنگد .رفيق

مجيد با نام " کاک بابک" فعاليت انقالبيش را در کردستان شروع کرد .به علت
خصوصيت ھای دوست داشتنی و صميمی اش ،سرﯾعاً با شراﯾط و وﯾژگی ھای
کردستان خود را منطبق کرد ،با پيش مرگان و رفقاﯾش اُخت شد و به خاطر روحيﮥ
شادابش ،سختی شراﯾط را برای رفقاﯾش آسان می نمود .کاک بابک به خاطر شور و
انرژی بی پاﯾانی که داشت ،در تمام عرصه ھای فعاليت در کردستان ،اعم از عمليات
نظامی ،انتشارات ،تبليغ و تروﯾج در ميان مردم کردستان ... ،شرکت داشت .با ان که
بسيار جوان بود ،اما قلب بزرگی برای عشق ورزﯾدن به مردم داشت .جسارت انقالبی،
از خود گذشتگی ،صميميت و شور فوق العاده ھمراه با استقالل فکر ،خصوصياتی
بودند که می توانستند زمينه ھای رشد و ارتقاء بعدی او را به مثابﮥ ﯾک کادر
کمونيست و انقالبی فراھم بياورند .اما افسوس که سازمان ما " کاک بابک" را در
ھفتم دی ماه  ،62طی نبردی خونين در منطقﮥ بانه از دست داد .نام و خاطرۀ او
ھمواره الھام بخش رزمندگان سرخ راه رھائی کارگران خواھد بود!

