رفيق صادق رﯾگی
رفيق صادق از ميان خلق تحت ستم ،محروم و زحمت کش
سيستان و بلوچستان برخاسته بود .در نھاﯾت مشقت و سختی ،در
شھر خود – زاھدان – و در
خانواده ای تھی دست پرورش ﯾافته و تحصيل کرد و سپس برای
ادامﮥ تحصيل به تھران رفت .موفقيت او در ورود به دانشکدۀ پلی
تکنيک تھران ،نمونه ای بود از استعداد فرزندان خلق ھای ستم دﯾدۀ اﯾران به آموختن
و آگاھی ﯾافتن ،استعدادی که عموماً به خاطر فقر و ضرورت کار کردن به جای درس
خواندن ،و به خاطر فقدان امکانات آموزشی در محل ،امکان بروز و پرورش نمی ﯾابد و
سرکوب می گردد .رفيق صادق ،نه تنھا در زمينﮥ تحصيل و آگاھی ﯾافتن بر علوم ،بلکه
در فراگرفتن درس مبارزۀ طبقاتی و آگاھی سياسی نيز استعداد فرزندان ستم و
حرمان را به نماﯾش گذاشت .او که خود فزند درد و رنج بود و تحت فجيع ترﯾن ستم
ملی و ھولناک ترﯾن فقر و عقب ماندگی ناشی از اﯾن ستم ملی و ستم سرماﯾه داری
در موطن خود بزرگ شده بود ،برای شورﯾدن عليه بيدادگری ،استعدادی ذاتی و
طبقاتی داشت .ورود به دانشگاه ،که در آن سال ھا سنگر خاموشی ناپذﯾر مبارزه
عليه رژِﯾم شاه و محيط بيداری سياسی بود ،افق آگاھی را در برابر روح شورشی او
گشود و سوسياليسم را به عنوان درمان واقعی و نھائی دردھای مردم ستم کشيده و
لگد مال شده ،به او شناساند.
رفيق صادق که ابتدا با " سازمان چرﯾک ھای فدائی خلق اﯾران" به ھمکاری می
پرداخت ،پس از اعالم موجودﯾت " راه کارگر" ،به سازمان ما پيوست و با تمام نيرو و به
ھمراه دﯾگر ھم رزمانش برای تبليغ مواضع سياسی انقالبی " راه کارگر" در بلوچستان
تالش کرد .او که ھم نظر با سازمان خود ،معتقد بود رزﯾم جمھوری اسالم ،ﯾک رژﯾم
ضد مردمی و ارتجاعی است که ستم مذھبی را نيز بر ستم سرماﯾه داری و ستم
ملی می افزاﯾد ،تالش برای افشاء اﯾن رژﯾم و پرده بر گرفتن از ماھيت ضد مردمی و
ارتجاعی آن را در ميان مردم بلوچستان ،نخستين و حياتی ترﯾن وظيفﮥ انقالبی خود
تلقی کرده و اﯾن وظيفه را به ھمراه تروﯾج اﯾده ھای سوسياليستی در ميان جوانان
بلوچ به طور خستگی ناپذﯾری به پيش برد .کوشش برای پی رﯾزی ﯾک تشکيالت

بومی وابسته به " راه کارگر" نيز از جمله تالش ھای انقالبی او و ھمرزمانش بود.
ھمين تالش ھای بی وقفه و مبارزۀ انقالبی و جسورانه ،سبب حساسيت فوق العادۀ
مزدوران رژﯾم والﯾت فقيه نسبت به رفيق صادق شد و او به خاطر مشکالت امنيتی ،از
زاھدان به تھران منتقل گشت؛ و اﯾن در شراﯾطی بود که سازمان ما دورۀ بسيار خطير
و حساس انتقال به فعاليت زﯾر زمينی و استقرار امنيتی خود را تحت پيگردھا و
سرکوب ھای گسترده و خونين سال  60از سر می گذراند .در چنان شراﯾطی،
گسست ھاﯾی در برخی روابط به وجود آمده بود و رفيق صادق نيز با انتقال به تھران،
برای مدتی ارتباط خود را با سازمان از دست داد .اما عالرغم تمام مشکالتی که در
چنان موقعيتی گرﯾبانش را گرفته بود ،ﯾک دم اراده و روحيﮥ رزمی خود را از دست
نداده و با بردباری ،تحمل مشقات و خطرات بسيار ،موفق شد با سازمان تماس بگيرد.
او به سرعت و با نفسی تازه ،دست در دست دﯾگر رفقای ھم سنگرش ،برای پياده
کردن خط کارگری سازمان و سازمان دھی توده ای ،به عرصه نوﯾنی از فعاليت خود
قدم نھاد و بدﯾن منظور ،خود نيز در محيط کارگری مستقر شد و فعاليت انقالبی در
ميان کارگران را آغاز کرد .اما افسوس که اﯾن دوره از فعاليت او در گام ھای نخستين
متوقف شد .عمال رژﯾم ،اﯾن فرزند دالور خلق بلوچ ،مدافع پيگير و راستين حق خلق
ھا برای تعيين سرنوشت خود ،و پوﯾندۀ خستگی ناپذﯾر راه سوسياليسم ،ﯾعنی تنھا
راه رھائی کارگران ،زحمت کشان و ھمه خلق ھای تحت ستم را شناسائی و دستگير
کردند و به جوخﮥ آتش سپردند.
صادق و کمونيست ھاﯾی چون او ،فقط فرزند خلق بلوچ نيستند؛ آنان با مرگ سرخ
خود به پرچم خلق بلوچ تبدﯾل می شوند .خلقی که بی رحمانه ترﯾن ستم ملی و سيه
روزی را از رژﯾم سلطنتی و نظام سرماﯾه داری نصيب برده؛ ستم خان ھا و سران
عشاﯾر ،استخوانش را سوخته و رژﯾم اسالمی نيز ستم مذھبی را بر اﯾن ھمه افزوده،
به تجربه و ﯾا فعاليت آگاه گرانﮥ کمونيست ھاﯾی چون صادق در می ﯾابد که تنھا راه
قطعی رھائی از ستم ملی ،ستم مذھبی و ستم ھای سياسی و اجتماعی سرماﯾه
داری ،گرد امدن تمامی خلق ھای تحت ستم ،تمامی زحمت کشان و محرومين و ھمﮥ
استثمار شوندگان و ستم دﯾدگان ،در زﯾر پرچم سرخ طبقه کارگر اﯾران است؛ پرچمی
که از خون کمونيست ھا و کارگران رنگ می گيرد.

