رفيق مھدی سميعی

اواخر شھرﯾور ماه  ،60دژخيمان والﯾت فقيه ،قلبی را آماج گلوله ھای زھرآگين
قرار دادند که ھمواره برای رھائی زحمت کشان تپيده بود و با فرمان آتش ،نامی
جاودانه گشت که برای زحمت کشان کنگاور و روستاھای ان ،خاطرۀ ﯾک کمونيست را
زنده می کند .فرمان آتش ،اعالم تولدی دﯾگر برای مردی بود که داستان زندگی اش،
داستان عروج ﯾک انسان است و گام نھادن در ميدان تير ،اوج اﯾن عروج.
رفيق مھدی سميعی در سال  1337در کنگاور متولد شد .پدرش سال ھا کارگر
شرکت نفت بود و پس از اخراج از شرکت نفت با شغل رانندگی کاميون معاش
خانواده اش را تأمين می کرد .به ھمين دليل مھدی از ھمان آغاز با مشکالت و مصائب
کارگران و زحمت کشان ،از طرﯾق زندگی خانوادگی اش آشنا شد .محصول اﯾن تجربه
از ﯾک سو کينه ای عميق نسبت به استثمارگران بود و از سوی دﯾگر انبوھی از
سئواالت پيرامون اﯾن وضع ناھنجار.
رفيق مھدی پس از پاﯾان دورۀ اول دبيرستان ،در سال  53وارد دانش سرای
مقدماتی تبرﯾز و از ھمان زمان ،عالرغم سن کم و دﯾکتاتوری و خفقان آرﯾا مھری با
مارکسيسم – لنينيسم آشنا شد و فعاليت انقالبی خود را آغاز کرد ،در سال  55با
پاﯾان ﯾافتن دورۀ مقدماتی ،به خدمت سربازی رفت و به عنوان سپاھی دانش ،راھی
روستاھای کردستان شد .در اﯾن دوره ضمن فعاليت انقالبی در ميان دھقانان
کردستان ،ارتباط خود را با رفقای فعال در کنگاور حفظ نمود .با اوج گيری انقالب در
سال  ،57رفيق با شور بيشتری فعاليت انقالبی خوﯾش را گسترش داد .او ﯾکی از
سازمانگران فعال تظاھرات مردم عليه رژﯾم آمرﯾکاﯾی شاه بود.
پس از قيام  57رفيق مھدی به عنوان ﯾکی از مسئولين " سازمان چرﯾک ھای
فدائی خلق اﯾران" در منطقﮥ کنگاور ،نقش به سزائی در سازمان دھی انقالبيئن چپ
و ارتقاء آگاھی زحمت کشان کنگاور داشت .با انشعاب در سازمان فدائی ،رفيق از اﯾن
سازمان جدا شد و ھمراه با عده ای از ھم رزمان خوﯾش اقدام به تشکيل گروه " نبرد
زحمت کشان" نمود .با اﯾن اقدام نشان داد که رفيق مھدی در عين داشتن شور

انقالبی ،ذھنی فعال برای اندﯾشيدن پيرامون مسائل اساسی انقالب و ارتقاء آگاھی
خود و دﯾگر رفقاﯾش دارد .اقدام به نفی رفرميسم و انارشيسم ،پاسخ مثبت خود را در
پيوستن به " راه کارگر" ﯾافت و تمامی گروه " نبرد زحمت کشان" از برکت کار
توضيحی و روشنگری ھای رفيق غالمحسين ابراھيم زاده به " راه کارگر" پيوست.
به اﯾن ترتيب دورۀ دوم فعاليت مبارزاتی رفيق مھدی با شور انقالبی و اگاھی
افزون تر با پيوستن به " راه کارگر" آغاز شد .در سال  59به علت فعاليت ھای گسترده
و افشاگرانه عليه رژﯾم جناﯾت کار اسالمی و مرتجعين منطقه ،از آموزش و پرورش
اخراج شد .پس از آن رفيق در بخش کارآموزی وزارت کار ھمدان ،به آموزش جوش
کاری پرداخت تا به عنوان ﯾک کارگر فعاليت انقالبی خوﯾش را درون طبقﮥ کارگر تداوم
بخشد .در اﯾن دوره رفيق در حين فعاليت در کميته ھمدان سازمان ،ارتباط خوﯾش را با
منطقﮥ کنگاور و مبارزات توده ھای زحمت کش منطقه حفظ نمود .پس از مدت
کوتاھی به دليل شجاعت و شور انقالبی و انضباط قوی در کار تشکيالتی ،وظيفﮥ پيک
ارتباطی کميته ھمدان و تدارکات مرکزی نيز به وی محول شد .ضمن آن که در
ھمکاری نزدﯾک با رفيق شھيد ﯾوسف آلياری به سازمان دھی نيروھای سازمان در
منطقﮥ ھمدان مشغول بود.
پس از  30خرداد  ،60رفيق مھدی به علت نقش فعالی که در گسترش اﯾدآل ھای
کمونيستی و پيشرو در منطقﮥ کنگاور داشت از جانب مزدوران رژﯾم تحت تعقيب قرار
گرفت و زندگی مخفی را آغاز نمود.

رفيق مھدی در اواﯾل مرداد ماه  ،60در ﯾک

مأمورﯾت تشکيالتی در تھران در خيابان کرﯾم خان که توسط پاسداران سرماﯾه
محاصره شده بود ،به طور تصادفی دستگير شد و پس از روشن شدن اسم و
مشخصاتش به زﯾر شکنجه پاسداران ارتجاع و سرماﯾه کشيده شد .اما به ھيچ وجه
لب از لب نگشود و حتّا دشمن به ھوﯾت سازمانی رفيق پی نبرد .رژﯾم جناﯾت کار
اسالمی عاجز از غلبه بر اﯾن کمونيست قھرمان و انسان بزرگ و شرﯾف ،در ابتدای
اخبار رادﯾو و تلوﯾزﯾون چنين اعالم کرد » :امروز مھدی سميعی ﯾکی از کادرھای
رھبری سازمان فدائی ) اقليت( که در کشتارھای کردستان نقش داشته ،تيرباران
شد«.
با شھادت افتخار آفرﯾن رفيق مھدی ،سازمان ما ﯾکی از رزمندگان استوار و
قھرمانش و زحمت کشان کنگاور ﯾکی از پيش روان و سازمان گران انقالبی خود را از

دست دادند .اما ﯾاد و نام او جاودانه شد ،چرا که آرمانش پرچمی است در دستان ما،
که ھرگز نمی افتد ،فانوسی است برفراز راه گام ھائی که ھرگز از رفتن باز نمی
اﯾستد ،و اتشی است بر جان ھای شيفته که تا رھائی انسان شعله برخواھد کشيد.

