رفيق نادر محنتی سرخابی
انقالب بھمن نسلی دﯾگر از انقالبيون کمونيست را به جامعﮥ ما
معرفی کرد .سرشار از توان ،شور و جنگندگی و وفاداری ،که چون
الله ھای جوان در سرزمينمان روﯾش جاودانه ﯾافته اند .نسلی که
مبارزه اش را با انقالب آغاز کرد و در بطن آن آب دﯾده شد .نسل عمل انقالبی ،نسل
سنگرھای خيابانی ،نسلی که بذر آگاھی و سوسياليسم می افشاند و نه فقط در
کارخانه ،در محله ،در شھر و روستا و  ...بلکه حتّا در زندان و زﯾر شکنجه و چوبﮥ دار نيز
لرزه بر اندام نکبت بار والﯾت مطلقﮥ الھی می اندازد .رفيق نادر محنتی سرخابی نيز از
ھمين نسل و ﯾکی از ھواداران سازمان ما بود.
رفيق نادر در سال  1340در خانواده ای زحمت کش در تھران متولد گردﯾد .دوران
دبستان و دبيرستان را در تھران به پاﯾان رسانيد .در تظاھرات خيابانی سال  1357و
ھمچنين در تسخير دادرسی ارتش به ھنگام قيام شرکت فعال داشت .پﺲ از اتمام
دبيرستان به خدمت سربازی رفت و فعاالنه شروع به فعاليت کمونيستی و انقالبی در
ميان سربازان و درجه داران نمود ،ولی به خاطر مسائل امنيتی نتوانست سربازی
خود را به اتمام برساند و مجبور به ترک خدمت سربازی گردﯾد .در سال  1361به خاطر
ھواداری از " راه کارگر" دستگير و به  5سال زندان محکوم گردﯾد و سپﺲ به زندان
قزل حصار منتقل گردﯾد.
رفيق نادر در زندان نيز لحظه ای دست از فعاليت کمونيستی و انقالبيش نکشيد
و به سازماندھی مقاومت زندانيان عليه رژﯾم ضد انقالبی والﯾت فقيه پرداخت و به
خاطر شرکتش در سازمان دھی اعتراضات زندانيان قزل حصار ،به زندان اوﯾن منتقل
گردﯾد .در سال  1364پﺲ از گذشت  3سال شکنجه و زندان به علت استواری و
پيگيری کمونيستی اش و وفاداری به کارگران و زحمت کشان مجدداً محاکمه و در آبان
ماه ھمان سال محکوم به اعدام شد و ھمراه گروھی دﯾگر از کمونيست ھا و انقالبيون
اسير در مقابل جوخﮥ تيرباران قرار گرفت .ﯾاد اﯾن رفيق کمونيست و انقالبی ھمواره
الھام بخش ما در مبارزه به خاطر آزادی و سوسياليسم خواھد بود!

