رفيق مسعود شماعی

رفيق مسعود شماعی را بسياری از زندانيان سياسی زمان شاه ،به عنوان ﯾکی
از زندانيان محکم و با روحيه به ﯾاد دارند .مسعود اھل بروجرد بود .او در سال 1349
وارد دانشگاه تھران شد و در سال  51به خاطر فعاليت سياسی در دانشگاه ،از
دانشگاه اخراج گشته و به سربازی فرستاده شد .در تداوم فعاليت ھای سياسی
خود ،مسعود در سال  1353توسط ساواک جھنمی بازداشت شد و تا سال  57که درّ
زندان ھا با انقالب توده ای گشوده شد ،در بند بود.
مسعود پس از آزادی از زندان ،بالفاصله به سيالب انقالب پيوست ،اما برای او نيز
مثل ھر انقالبی حقيقی ،حرکت ھمه چيز نبود و ھدف و جھت حرکت ،معيار اساسی
به حساب می آمد .از اﯾن رو مسعود از ھمان ابتدا نه مقھور دنباله روی ناآگانﮥ مردم از
خمينی گشت ،و نه مجذوب آوازه ﯾا سياھی لشگر سازمان ھای سياسی موجود .او
در تحقيق و تأمل خود بر مواضع سازمان ھا و گروه ھای سياسی وقت ،ذره ای قرار
نداشت و مدام در حال کنکاش نظرات اﯾن و ان بود .او که تحصيالت ناتمام خود را اﯾن
بار در دانشگاه تبرﯾز ) رشتﮥ برق( دنبال گرفته بود ،در ھمان نيمﮥ اول سال  58با
مطالعﮥ جزوات درونی محافلی که بعد ھا سازمان ما را پاﯾه گذاری کردند ،به مواضع "
راه کارگر" گراﯾش ﯾافت و به محض اعالم موجودﯾت " راه کارگر" ،به صفوف آن
پيوست.
ار آن پس ،مسعود مبارزۀ انقالبی خود را به صورتی تشکيالتی و با نھاﯾت سخت
کوشی و جدﯾت و به عنوان ﯾک انقالبی حرفه ای دنبال کرد .رفيق مسعود )نام
مستعار :عبدﷲ( با قابليت ھاﯾی که داشت ،در زمينه ھای متنوعی از کار تدارکاتی

مسئوليت ھاﯾی به عھده گرفته بود که آخرﯾن آنھا ،مسئوليت چاپ افست نشرﯾه
ارگان مرکزی سازمان " راه کارگر" بود.
سحرگاه رور سی ام آذرماه  ،1360پس از چاپ آخرﯾن شمارۀ دورۀ اول " راه
کارگر" ) که توزﯾع آن متوقف گشت ( رفيق مسعود ،پيش از اجرای قرار معھود با
رفقاﯾش ،در خيابان ستار خان تھران دستگير شد و به زﯾر شکنجه رفت .تا ھفتم
شھرﯾور  1362که رژﯾم ادعا کرد مسعود شماعی در اثر سکتﮥ قلبی درگذشته است،
خبری از او نبود؛ اما اندکی بعد از ادعای دروغين آدم کشان ،اخبار موثقی که از درون
زندان رسيد ،حاکی از آن بودند که رفيق مسعود شماعی ،پس از  20ماه تحمل
شکنجه ھای سخت و لب از لب نگشودن ،سرانجام قھرمانانه در زﯾر شکنجه به
شھادت رسيده است.
رفيق مسعود ،پرچم طبقﮥ کارگر را در مقابل نوکران و خادمان سرماﯾه بر زمين
نينداخت و با خون خود ان را تازه تر و رنگين تر کرد .ما نيز پرچمی را که آغشته به خون
پاک رفيق مسعود است ،ھمواره در اھتزاز نگاه خواھيم داشت.

