رفيق شھره مدﯾر شانه چی
رفيق شھره مدﯾر شانه چی در سال  1335در ﯾک خانوادۀ
متوسط مذھبی و مبارز به دنيا آمد .از ھمان کودکی با فرھنگ
سياسی و مبارزاتی آشنا شد .ﯾورش ھای مکرر ساواک که به
خانه شان برای دستگيری پدر ،برادر و خواھرش د راو کينﮥ عميقی
نسبت به رزﯾم ستم شاھی به وجود آورد ،کينه ای که نطفه ی
دشمنی آشتی ناپذﯾر و آگاھانﮥ بعدی شھره نسبت به ھر نوع ستمگری ،خودکامگی و
بھره کشی بود .پدرش ﯾکی از مبارزان باسابقﮥ نھضت ملی بود ،برادر بزرگش رفيق
شھيد محسن مدﯾر شانه چی با آغاز مبارزۀ مسلحانه به سازمان فدائی پيوست و در
ھمين ارتباط دستگير و زندانی شد .خواھرش رفيق شھيد زھره مدﯾر شانه چی از
سال  50به سازمان فدائی پيوست و در تير ماه  55در درگيری مسلحانه با مزدوران
ساواک در شمال به شھادت رسيد .رفيق شھره با وجود حس ستاﯾش و عاطفﮥ بی
کرانش نسبت به پدر ،برادر و خواھرش ،کوشيد راه مبارزاتيش را آگاھانه و سنجيده
انتخاب کند .او در دورۀ دبيرستان به خاطر داشتن معلمی ارزشمند ،رفيق شھيد نزھت
روحی آھنگران ،و در نتيجﮥ دوستی نزدﯾک با وی ،به نکات ضعف و انحرافات مشی
چرﯾکی پی برد و با راه نمائی ھای رفيق نزھت ،به مبارزۀ توده ای و ارتباط در محالت
فقير نشين تھران روی آورد .در سال ھای  56-55با عده ای از کارگران مبارز ارتباط
برقرار کرد و در عين حال به سازمان دھی خانواده ھای زندانيان سياسی پرداخت .با
اوج گيری مبارزات مردم ،فعاالنه در اﯾن مبارزات شرکت کرد و با تمام توان خود در قيام
بھمن شرکت نمود .او از آغاز تأسيس " راه کارگر" ،به سازمان ما پيوست و تا اخرﯾن
لحظﮥ زندگی ،از اھداف و آرمان ھای آن دفاع کرد .شھره در  2مرداد ماه  60به وسيلﮥ
ﯾکی از مزدوران بسيجی شناسائی شد و دستگير گردﯾد و ماه ھا زﯾر شکنجﮥ بی امان
دژخيمان رژِم اسالمی قرار گرفت .دشمن از او مخفی گاه پدر و برادرش را می
خواست ،ولی ھرگز نتوانست اطالعاتی از دھان او بشنود .رفيق شھره در محکمﮥ
شرع اسالمی ،با شھامتی غرور انگيز خود را عضو " راه کارگر" معرفی کرد و از آرمان

و اھدافش دفاع نمود و با گام ھای استوار در روز  16دی ماه  60در برابر جوخﮥ اعدام
قرار گرفت.
شھره ﯾکی از نمونه ھای درخشان مبارزان کمونيست جنبش ما بود ،با خصلت
ھای برجسته و تحسين انگيز عشق و اعتماد به مردم ،استقالل فکر در بررسی
مسائل و انتخاب راه مبارزه ،و شجاعت و بی باکی خيره کننده در مقابل دشمن ،او حتّا
در زندان نيز ﯾک لحظه از تحقير دژخيمان خمينی فروگذار نکرد ،دوستان ھم سلولی او
می گوﯾند شکنجه گران خمينی ،مدتی برای او جيرۀ روزانﮥ )شالق( گذاشته بودند و
شھره ھر روز بدون آن که خم به ابرو بياورد ،به شکنجه گاه برده می شد و بعد از
مدتی با تنی مچاله شده و در حالت نيمه بی ھوش باز می گشت .با اﯾن ھمه ھرگز
در ميان دوستانش خنده از لبانش محو نمی شد .وقتی برای آخرﯾن بار او را صدا
کردند ،با آن که می دانست کجا می رود ،با روی خندان از تک تک رفقا و دوستانش
خداحافظی کرد ،بی آن که چيزی اندوھگين به آنھا بگوﯾد ،گوئی که می خواھد چند
ساعت دﯾگر برگردد .بنا به اطالعاتی که دارﯾم ،رفيق شھره ،وصيت نامه ای داشته که
ھم چنان در دست دشمن مانده ،زﯾرا از خانوادۀ قھرمان مدﯾر شانه چی ،جز پدر که
دشمن در تعقيبش بود ،کسی باقی نمانده بود که برای گرفتن آخرﯾن ﯾادگار او به
زندان اوﯾن مراجعه کند .اما ﯾاد عزﯾز او ﯾاد خواھر و برادران قھرمانش ،رفقا زھره،
محسن و حسين برای ھميشه در دل ھای ما زنده است .اﯾن نام ھای غرورانگيز در
جنبش طبقﮥ کارگر اﯾران جاودانه خواھند ماند.

