رفيق مھران شھاب الدﯾن
) عضو دفتر سياسی (

 11بھمن  ،62کمونيست برجستﮥ ميھنمان از مبارزۀ انقالبی
باز اﯾستاد .در اﯾن روز ،مردی به جوخه ھای تيرباران جمھوری اسالمی سپرده شد که
طی سال ھای متمادی به خاطر آرمان واالی سوسياليسم و برای رھاﯾی پرولتارﯾا ﯾک
دم از مبارزه باز ناﯾستاده بود؛ چه آن زمان که در اواﯾل دھﮥ پنجاه در راستای مبارزۀ
چرﯾکی به "سازمان چرک ھای فدائی خلق" پيوست ،و چه به ھنگامی که در سال 51
دستگير شد ،شکنجﮥ بسيار دﯾد و تا سال  57که دورۀ محکوميت ده سالﮥ خود را در
زندان ھای قصر و اوﯾن می گذراند ،ھمواره سازمان دھندۀ مقاومت در زندان و مربی و
تربيت کنندۀ بسياری از عناصر چپ بود که سال ھا بعد ،غالباً از رھبران و کادرھای
سياسی چپ شدند .و مھمتر از ھمه ،رفيق شھاب ﯾکی از بنيان گذاران سازمان ما
بود.
رفيق مھران شھاب الدﯾن در سال  1328در شھميرزاد مازندران متولد شد ،و سال
ھای تحصيلی خود را در تھران گذراند و در سال  46وارد رشتﮥ پزشکی دانشگاه تھران
شد .او که در ﯾک خانوادۀ متوسط و با سابقﮥ سياسی بزرگ شده بود ،از فضای
سياسی پيرامون خانواده به شدت تأثير پذﯾرفت .شھاب ،مردی بود با خصائل عالی
انسانی ،رزمنده ای جسور و سرشار از کينه نسبت به دشمنان پرولتارﯾا ،صاحب نظر
و سازمان ده ،و در اﯾن ميان ،آنچه که او را برجسته می ساخت ،اعتقاد عميق او به
ضرورت تشکيالت برای مبارزۀ انقالبی بود .او در ھيچ شراﯾطی در برپائی ﯾک تشکيالت
رزمنده تردﯾد نکرد و ھمواره با کسانی که دارای اندﯾشﮥ مبارزاتی ﯾک سانی بود،
جھت برقراری ارتباط تشکيالتی ،خستگی ناپذﯾر تالش می کرد .ھمﮥ آنھاﯾی که در
زندان ھای رژﯾم شاه او را از نزدﯾک می شناختند ،می دانند شھاب چه در سلول ھای
انفرادی و چه در بندھای عمومی چگونه شور مبارزاتی را با تالش بی وقفه برای اﯾجاد
و تحکيم تشکيالت سياسی در داخل زندان ،و آشتی ناپذﯾری با کسانی که ضرورت

تشکيالت را نمی پذﯾرفتند ،از لحظﮥ ورود به زندان تا به آن ھنگام که در جرﯾان انقالب
از زندان رھاﯾی ﯾافت ،ادامه داد .اﯾن خصوصيت او به ھمراه مقاومت درخشانش در
مقابل زندانبانان ،دوستان و دشمنانش را وادار می کرد که با دﯾدۀ تحسين و احترام به
او بنگرند.
استحکام و تزلزل ناپذﯾری اﯾدئولوژﯾک – سياسی از مشخصه ھای مھران بود ،اما
آن زمان که به نادرستی اﯾده ای می رسيد ،قاطعانه و با صراحت تمام با انتقاد از خود،
اﯾده صحيح را می پذﯾرفت .او نسبت به ضعف ھای تشکيالت و افراد سختگير بود ،و
پيگير و قاطع با آنھا به مبارزه بر می خاست ،و ھمﮥ آنھاﯾی که مزۀ انتقاد او را چشيده
اند ،ھرگز آن را برخورد شخصی تلقی نکرده اند ،و باالخره شھاب ،مظھر انضباط
تشکيالتی بود و ھمواره برای ارتقاء مناسبات تشکيالتی بر الگوی بلشوﯾکی تالش می
کرد.
رفيق شھاب ،پس از قيام ،به ھمراه تعدادی از رفقای ھمفکر و ھم زنجيران
پيشين اش در اسارت گاه ھای رژﯾم شاه ،تمام نيرو و خالقيت انقالبی اش را توأم با
تجربﮥ تشکيالتی ،در پاﯾه گذاری " راه کارگر" به کار گرفت و تا لحظﮥ دستگيری مجدد
اش به دست دشمن ،بی وقفه و با تمام وجود برای تحکيم و گسترش سازمان ما و
پاالﯾش آن از آلودگی ھای غير کمونيستی با شوری وصف ناپذﯾر مبارزه کرد .او در
سنگر کميتﮥ مرکزی سازمان و به عنوان عضو برجستﮥ دفتر سياسی ،ھميشه آماده
بود که بيشترﯾن وظاﯾف و مسئوليت ھا را به عھده گيرد و به راستی چه خوب از عھدۀ
انھا برمی آمد ،او خود بھترﯾن ناظر و منتقد فعاليت ھاﯾش بود .مھران ھمچون کوه
استوار بود و اﯾن استواری ،در شراﯾط سخت و بحرانی با وضوح بيشتری نماﯾان می
شد .اﯾن استواری با پذﯾرش نواقص و مشکالت به او امکان دست ﯾابی به راه حل
ھای انقالبی را می داد و از اﯾن رو ھمواره تکيه گاه مطمئنی برای ھم سنگرانش در
شراﯾط سخت بود.
در اواخر تيرماه  ،61به ھمراه رفيق ھمسرش ) پروﯾن گلی آبکناری ( دستگير شد.
ماه ھای متمادی در زﯾر شدﯾدترﯾن شکنجه ھا قرار گرفت ،و او که از کودکی از
ناراحتی ھای جسمی رنج می برد،در زﯾر شکنجﮥ دژخيمان والﯾت فقيه ،ﯾک دستش
فلج شد .اما دشمن نتوانست عالرغم شکنجه ھای گوناگون و طوالنی به ھيچ گونه

اطالعات سازمانی از او دست ﯾابد ،و پس از  19ماه شکنجه و اسارت ،به ھمراه رفيق
ھمسنگرش نورالدﯾن رﯾاحی تيرباران شدند.
با شھادت رفيق شھاب ،سازمان ما و جنبش کمونيستی اﯾران ،ﯾکی از رھبران و
ﯾکی از بھترﯾن کادرھا و سازمان گران خود را از دست داد ،ضاﯾعه ای که به سختی
بتوان آن را جبران کرد .اکنون اﯾن انسان که کمونيست ھا و انقالبيون و مردمی که او
را از نزدﯾک می شناسند با دﯾدۀ احترام می نگرند و گرامی اش می دارند ،از ميان ما
رفته است .اما ھيچ گاه از ﯾادھا نخواھد رفت :زﯾرا او زندگی است.

وصيت نامﮥ رفيق:

وصيت

توضيح  :نقطه چين ھا ،سطرھاﯾی از

نامﮥ رفيق است که توسط دژخيمان رژﯾم جمھوری
اسالمی سياه شده بود.
مھران شھاب الدﯾن شھميرزادی ،فرزند احمد ،متولد  ،1328شماره شناسنامه 15
» مادر عزﯾزم ،اﯾنک که آخرﯾن ساعات و لحظات زندگی ام را می گذرانم
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به ھمسرم پروﯾن ) که امروز آخرﯾن مالقاتم با او بود ( اگر بعدھا رھاﯾی ﯾابد
بگوئيد گرچه زندگی مشترکمان کوتاه بود ،ولی خاطرات بسياری از او تا اﯾن لحظه مرا
ھم راھی کرده است .ننه جان ،مامان جان ،مامان گلی ،آقاجان گلی را می بوسم.
ميترا ،مھرداد ،مژگان ،رجب علی ،مرجان ،مرسده و مازﯾار را برای آخرﯾن بار می
بوسم .عمه ھا و عموھای گرامی ،دائی و خاله جان عزﯾز را سالم رسانده و برای آنھا
و خانواده ھاﯾشان آرزوی نيک بختی دارم .بر چھرۀ قشنگ برادرزاده ام شھرﯾار و بر
چھرۀ دوست داشتنی البرز بارھا بوسه می زنم .مادرم ،می دانم که نمی توانی از
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اﯾن سبزه که امروز تماشاگر ماست

تا سبزۀ خاک ما تماشاگر کيست

در خاتمه ،ساعتم ،حلقﮥ ازدواج و حدود  1500تومان پول باقی مانده و پتو و دﯾگر
لباس ھاﯾم را براﯾتان می فرستم که اميدوارم به دستتان برسد.
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فرزند با وفای شما
مھران شھاب الدﯾن – امضاء

