رفيق سيروس مرادی ) کاک بھروز(

موج ترور و اختناق پس از خرداد  ،60کاک بھروز را از ميان ما ربود .کاک بھروز اما
با اﯾستادگی خود در دخمه ھای اوﯾن ،سرراست ،پاسخ انقالبيون کمونيست را به
رژﯾم تازﯾانه و چوبه ھای دار اعالم کرد ،مقاومت ،تا آخرﯾن نفر ،تا آخرﯾن نفس.
رفيق سيروس مسئول ارتباطات تشکيالت سنندج با پيش مرگان بود .او در سال
 1339در سنندج چشم به جھان گشود ،زندگی کرد ،به تحصيل پرداخت و در ھمين
شھر بود که در جرﯾان انقالب سال  57دوش به دوش خلق کرد که ھمراه دﯾگر خلق
ھای سراسر کشورمان به پا خاسته بود ،به طور فعال شرکت کرد .پس از سرنگونی
رژﯾم شاه و روی کار آمدن رژﯾم ضد انقالبی فقھا نيز ﯾک دم از پا ننشست .در جنبش
حق طلبانﮥ خلق کرد که اوج نوﯾنی ﯾافته بود ،به فعاليتی بی امان و پی گير پرداخت و
در جنگ ھای متعدد خلق کرد  ،خصوصاً در جنگ ھای اول و دوم سنندج ،فعاالنه
شرکت کرد.
عشق و عالقﮥ کاک بھروز به مردم زحمت کش و اميدش به رھائی آنان از ستم
ملی و طبقاتی ،او را به سمت سازمان دھی آنان کشاند .ھم راه با اﯾن عشق و شور
و انگيزه ھای انقالبی ،آگاھی و تسلط او به مبانی مارکسيسم – لنينيسم ،او را به
سمت " راه کارگر" رھنمون شد .بدﯾن طرﯾق به صفوف رزمندگان " راه کارگر" پيوست
و از ھمان آغاز پيوستنش تمام توان خود را صرف پيش برد خط سرخ اﯾن تشکيالت و
سازمان دھی مقاومت کارگران و زحمت کشان کُرد عليه اجحافات ،تعرضات رژِﯾم
اسالمی و مرتجعين محلی نمود .او در کار تشکيالتی نيز فردی منظم ،پی گير و شجاع
بود ،به اﯾن خاطر مسئوليت پخش نشرﯾات تشکيالت در شھر سنندج و ھم چنين
مسئوليت رابطه ميان پيش مرگان و تشکيالت شھر به او سپرده شد .او در راه انجام
وظاﯾفش از ھيچ جان فشانی درﯾغ نمی نمود و ھمواره با آغوش باز طالب وظاﯾف
سنگين تر و پر خطرتری می شد .به خاطر اﯾن خصوصيات بود که محبوب رفقاﯾش بود.

رفيق سيروس اولين بار در آبان ماه سال  60در حين انجام مأمورﯾتی ،به ھمراه
ﯾکی دﯾگر از رفقای ھم رزمش در پاسگاه راه سنندج – تھران دستگير شد و به زندان
افتاد .اما به خاطر فداکاری رفيق ھم راھش ،که تمام " جرائم" را به عھده گرفته بود،
از زندان آزاد گردﯾد .مزدوران رژﯾم که پس از آزادی او از زندان ،در پی ﯾافتن مدارکی
مربوط به او ،متوجه خطای خود شده بودند ،به سرعت به تعقيب او پرداختند ،اما دﯾگر
دﯾر شده بود و رفيق سيروس بی درنگ به صفوف مبارزان " راه کارگر" ،راه آزادی و
سوسياليسم بازگشته بود.
رفيق بالفاصله پس ار آزادی از زندان ،آمادگی خود را برای ادامﮥ فعاليت انقالبی
اعالم کرد و از طرف تشکيالت منطقه برای انجام مأمورﯾتی به تھران اعزام گردﯾد .و
اﯾن در شراﯾطی بود که بعد از  30خرداد ،رژﯾم جناﯾت کار فقھا تمام امکانات و نيروی
جھنمی خود را برای سرکوب نيروھای انقالبی به خدمت گرفته بود .در چنين شراﯾطی
آزادی رفيق سيروس چندان به طول نيانجاميد و برای بار دوم در تھران دستگير گردﯾد،
ھمان گونه که قبل از دستگيری در راه رھائی طبقﮥ کارگر مبارزی پی گير و شجاع
بود ،در اسارت نيز ثابت قدم و استوار به مبارزۀ خوﯾش ادامه داد .اسرار تشکيالتی را
در سينه حفظ نمود و حتّا تا مدتی دژخيمان رژﯾم نتوانستند نام و تا مدتی دﯾگر نشانی
از او درﯾابند .مزدوران رژﯾم پس از آگاھی از نام و نشانی رفيق سيروس و اطالع ﯾافتن
از اﯾن که وی از طرف نيروھای امنيتی رژﯾم در سنندج نيز تحت تعقيب می باشد ،او را
مجدداً به زﯾر وحشيانه ترﯾن شکنجه ھا بردند .اما رفيق سيروس ھم چنان محکم و
استوار مقاومت کرد و از دادن اسرار تشکيالتی و اطالعاتی خود داری کرد .تا آن که
مزدوران رژﯾم خشمگين و ناکام از به دست آوردن اطالعات ،در تارﯾخ  14بھمن  ،60تن
مجروح و شکنجه شدۀ وی را در مقابل جوخﮥ اعدام زندان اوﯾن قرار دادند.
شھادت قھرمانانﮥ کاک بھروز در راه آزادی و سوسياليسم ،نه تنھا سرسختی و
پی گيری تا پای جان کمونيست ھا را در مقابل ﯾورش ارتجاع به نماﯾش نھاد ،بلکه در
عين حال ﯾک بار دﯾگر تعھد کمونيست ھا را در عمل به شعار حق تعيين سرنوشت
برای خلق ھا و خودمختاری به ثبوت رساند .خلق کُرد و ساﯾر خلق ھای اﯾران در
نمونه ھائی از نوع کاک بھروز ،منبع اعتماد خود را به کمونيست ھای واقعاً انقالبی و
جنبش کارگری اﯾران می ﯾابند .آری ،در آسمان پرستارۀ شب مرگ زای اﯾران تحت
سيطرۀ فقھا ،سيروس ھم چون ستاره ای درخشيد و اميدوار ،مژدۀ فرا رسيدن سحر
را داد و رفت.
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واپسين شعر رفيق خسرو گلسرخی
من ھيمه ام برادر خوبم
نه آن که فکر کنی سرد است
من در تھاجم کوالک
ﯾک جا تمام ھيمه ھای جھان را،
انبار کرده ام در پشت خانه ام
و در تفکر ﯾک باغ آتشم به تنھائی
من ھيمه ام برادر خوبم
بشکن مرا برای اجاق سرد اتاقت
آتشم بزن!
من ھيمه ام برادر خوبم
بشکنم برای حرﯾق!

