رفيق محمود شھيار

محمود در سال  ،1337در خانواده ای متوسط و در ﯾکی از
محالت زحمت کش نشين تھران متولد گردﯾد .او پس از پاﯾان
تحصيالت متوسطه و ﯾک سال تحصيل در انستيتو تکنولوژی
اصفھان ،وارد دانشکدۀ معماری دانشگاه ملی گردﯾد .تحت تأثير
خلق و خوی گرم و
جوّ سياسی خانواده ،تماس نزدﯾک با زندگی زحمت کشان و ُ
مھربانش ،به زودی به مبارزۀ سياسی و طرف داری از طبقﮥ کارگر کشانيده شد .در
اواخر دورۀ دبيرستان با مارکسيسم – لنينيسم آشنا گردﯾد .خصلت قوﯾاً اجتماعی
برخوردھاﯾش و صداقت و صميميتش او را محبوب تمام جوانان و ھم ساالن خود در
محله کرده بود و با آن که کوچک ترﯾن پسر خانواده بود ،ولی به علت محبت بی
کرانش ،اثر و جاﯾگاه وﯾژه ای در ميان بستگان خود داشت.
در دورۀ خيزش انقالب سال  ،57فعاالنه در جنبش توده ای شرکت نمود .فروتنی و
فداکاری اش در امر مبارزه و در فعاليت جمعی و آگاھی و احاطﮥ نسبی اش به
مباحث و مسائل سياسی مطرح در آن زمان ،باعث گرد آمدن و تعميق رابطﮥ جوانان
محل با وی می گردﯾد .چه بسيار جوانانی که تحت تأثير ھمين رابطه ،به ھواداری از
مبارزۀ طبقﮥ کارگر و کمونيسم پرداخته و به نيروھای انقالبی روی آوردند.
پس از قيام بھمن رفيق در مبارزات دانشجوئی عليه رژﯾم جمھوری اسالمی فعال
بود و در کنار تشکل ھای دانشجوئی چپ ) عمدتاً پيشگام( کار می کرد ،ولی او در
تمام اﯾن دوره به علت پوﯾائی اش در مبارزه و عدم پاسخ گوئی به مسائل و معضالت
جنبش چپ توسط سازمان ھای موجود در آن زمان ،ﯾک دم از کوشش برای ﯾافتن
پاسخ به مسائل خود باز نمی اﯾستاد .در جرﯾان ھمين تالش ھا بود که با مواضع " راه
کارگر" آشنا گردﯾد و با اعالم موجودﯾت آن ،به سازمان پيوست و با شور و انرژی دو
چندان به فعاليت انقالبی خود در ارتباط با تشکيالت نوﯾن" راه کارگر" ادامه داد.
او در شکل دھی به تشکل دانشجوﯾی ھوادار سازمان در دانشگاه ملی نقش
اساسی داشت ،تشکلی که به ھمت رفيق و ساﯾر ھمرزمانش در طول عمر کوتاه

خود تا شروع " انقالب فرھنگی " و تعطيل دانشگاه ھا ،اعتبار زﯾادی در ميان
دانشجوﯾان دانشگاه ملی پيدا کرده بود ،اعتباری که با اﯾستادگی و پاﯾداری آنان در
صحنﮥ مقاومت دانشگاه ھا در جرﯾان " انقالب فرھنگی " برجستگی بيشتری ﯾافت.
با تعطيل دانشگاه ھا محيط کار رفقای دانشجو به محالت کشيده شد ،محمود با
تالش بيشتری مسئوليت چند بساط در محالت غرب تھران را به عھده گرفت و شب و
روز در پيش برد و تبليغ خط مشی سازمان کوشيد .کوششی خستگی ناپذﯾر و بی
وقفه.
محمود در اواخر تيرماه  1360به ھمراه سه تن از رفقاﯾش به اسارت پاسداران
سرماﯾه و ارتجاع درآمده و به زندان اوﯾن انتقال ﯾافت .دوران کوتاه اسارت او در اوﯾن،
اوج نوﯾنی از فعاليت ھای انقالبی و عزم پرولتری رفيق بود .طبق گزارش ھای رسيده
از زندان ،رفيق محمود به ھمراه دو ھمرزم خود ،رفقا مصطفا بيگلری و جبرئيل
ھاشمی آذر ،ﯾک آن از متشکل کردن و رھبری فعاليت ھا و مبارزات درون زندان تا
لحظﮥ شھادت فروگذار نکردند .آنھا که ھيچ گاه در اصوليت آرمان ھا و خط مبارزاتی
خود تردﯾد نداشتند ،با پيش برد امر مبارزه در درون زندان نيز سھمی در بلند آوازه
کردن نام " راه کارگرﯾھا" ادا نمودند .و اﯾن امر در شتاب رژﯾم برای به شھادت رساندن
آنان در کمتر از دو ماه اسارت ،بی تأثير نبوده است .صحنﮥ بيدادگاه فقھا نيز شاھد
دفاع قھرمانانه رفيق و ﯾارانش از مواضع پرولتری سازمان و محکوميت سر تا پای رژﯾم
بود.
رفيق محمود به اتفاق دو ھمرزم دليرش ،در  31شھرﯾور  1360با گردن ھای
افراشته و سرود بر لب ،به جوخﮥ اعدام بسته شد و جان پاک خوﯾش را وثيقﮥ تداوم و
پيش روی مبارزه طبقﮥ کارگر و سازمان خود گرداند .مبارزه ای که ھر روز شکوفاتر از
پيش بين انبوه مبارزان کارگری و از ميان شکنجه و خون به پيش می رود.

