رفيق وحيد اخالقی

در اولين برخورد ،عينک ذره بينی درشت او با توجه به سنش
جلب نظر می کرد و در پس آن نگاھی نافذ و مھربان که روی ھر
کس و ھر چيزی با مالطفت مکث می کرد و می کوشيد به کُنه آن نفوذ کند و از ھمين
روی روابط کثيری که داشت ،از عمق و استحکام خاص برخوردار بودند.
رفيق وحيد در سال  1339در ﯾکی از محالت قدﯾمی کرمانشاه و در خانواده ای
زحمت کش و پر جمعيت به دنيا آمد .از ابتدای جوانی با شالق استثمار و ستم
طبقاتی که بر گُردۀ کارگران و زحمت کشان فرود می آمد ،آشنا شد و اﯾن آشنائی
نمی توانست روح حساس و طغيانگر او را برنيانگيزد .بدﯾن ترتيب راه مبارزه عليه
بيدادگری سرماﯾه را برگزﯾد .او در ھنرستان صنعتی کرمانشاه دﯾپلم گرفت .با آغاز
حرکات توده ای در کرمانشاه عليه رژﯾم ستم شاھی ،فعاالنه و با تمام وجود در
انقالب شرکت جست و از ھمان زمان به صفوف کمونيست ھا جذب گردﯾد و در
روزھای پيش و بعد از قيام توده ای سال  ،57درس ھای اوليﮥ مبارزۀ انقالبی را
آموخت و با استفاده از آزادی ھای سياسی که از جانب توده ھا تأمين شده و
پاسداری می گردﯾد ،دانش مارکسيستی خود را پاﯾه رﯾزی کرد و خيلی زود درﯾافت
که فقھای پوسيده ،به سبک خوﯾش به باز سازی بنيان ھای شکاف برداشتﮥ سرماﯾه
داری پرداخته و آرزوھای کارگران و زحمت کشان را برباد داده اند ،پس باﯾد دست به
کا ِر انقالبی دﯾگر شد .با چنين عزمی در تابستان سال  59با درک صحت خط مشی "
راه کارگر" آن را برای ادامه فعاليت انقالبی خود برگزﯾد و به تشکيالت " راه کارگر" در
کرمانشاه پيوست .او با حضور خود ،شور تازه ای در رفقای آنجا اﯾجاد نمود و
مشتاقانه و خستگی ناپذﯾر به کار و فعاليت پرداخت .رفقائی که با او کار می کردند او
را مظھر ﯾک کمونيست بسيار فعال و آشنا به درد زحمت کشان می دانستند که به
دشمنان طبقﮥ کارگر و موعظه گران سازش طبقاتی کينه ای عميق و نازدودنی
داشت .او تمام امکانات زندگی خود و خانواده اش را پاک دالنه به خدمت مبارزه گرفته
بود ،زﯾرا سازمان و انقالب محور زندگی او بودند .ھرجا کاری بر زمين مانده بود ،در

برداشتن آن درنگ نمی کرد و با وجود فشار کار زﯾاد ،ھيچ گاه در انضباط او خللی وارد
نمی شد ،ھرچه بيشتر کار می کرد ،بشاش تر و سر حال تر بود .او ﯾکی از پر
شورترﯾن رفقای ما در کرمانشاه بود که به راحتی می توانست با ھر کسی تماس
بگيرد و رابطه برقرار کند و به ھمين خاطر رفيقی " امکان ساز" بود .اما چيزی که
ﯾقيناً او را برجسته می ساخت ،تعھد خدشه ناپذﯾر و صداقت و بی آالﯾشی اش بود؛
رفيقی ُرک گو و صرﯾح که صراحتش ھيچ گاه باعث رنجش کسی نمی شد .زمانی که
جنگ شوم و ارتجاعی ،ساﯾﮥ طاعونی خود را بر کرمانشاه نيز گسترانيده بود ،و به
دليل شراﯾط جنگی ،از اوائل شب تا صبح ،سپاه در خيابان ھای شھر نگھبانی می
داد ،تشکيالت کرمانشاه ،دسته ای برای پخش و شعار نوﯾسی سازمان داده بود که
مسئولش رفيق وحيد بود .در اولين روز اجرا تنھا او بود که سر موعد ،ﯾعنی  4صبح در
محل قرار حاضر شد .اگر چه اﯾن دسته بعدھا کار خود را خوب پيش برد ،اما خاطرۀ
روز اول آن و نقش رفيق وحيد در ذھن ھا باقی ماند.
انسان ھا در شراﯾط سخت جوھر واقعی شان را آشکار می سازند و وحيد فرزند
استوار قامت چنين شراﯾطی بود .در فضای خفقان آور و سرکوب ھار پس از 30
خرداد  ،60که در کرمانشاه نيز موج دستگيری ھا ،تعداد زﯾادی از رفقای ما را نيز به
کام خود کشيد ،انبوھی از مسئوليت ھا و وظاﯾف حياتی به دوش رفيق وحيد افتاد .از
جمله بازتکثير روزنامه ارگان مرکزی و اعالميه ھای سازمان ،که در انجام انھا از تمام
توان و فداکاری و ذکاوت انقالبی اش بھره جست و به طور شبانه روزی به انجام
تعھداتش پرداخت تا باالخره در اواخر تير ماه ھمان سال به ھمراه رفيق شھيد ﯾوسف
آل ﯾاری که در آن ھنگام مسئول کرمانشاه و در رابطﮥ مستقيم با وحيد بود ،دستگير
شد .از اﯾن زمان او دﯾگر به فراز قلﮥ فداکاری و استواری کمونيستی و وفاداری به
آرمان طبقﮥ کارگر عروج کرد .او از ھمان ابتدای دستگيری با استفاده از رھنمودھای
سازمان و در ھم آھنگی با رفيق آل ﯾاری کليﮥ مسئوليت ھا را به عھده گرفت و رفيق
ﯾوسف را که عضو کميته مرکزی بود ،ھيچ کاره وانمود و چنان استادانه و ھوشيارانه
و مسلط اﯾن نقش را بازی کرد که مزدوران رژﯾم اسالمی خام شدند و در مدت
کوتاھی رفيق آل ﯾاری آزاد گردﯾد تا وظاﯾف ناتمام انقالبی اش را پی گيری نماﯾد
)رفيق ﯾوسف آل ﯾاری در مرداد ماه  62شناسائی و دستگير و ﯾک سال بعد مرگ را
پذﯾرا گشت( .رفيق وحيد مدتی را در انفرادی سپاه پاسداران به سر برد و طی اﯾن
دوره به عنوان ﯾکی از پرشورترﯾن و نا آرام ترﯾن زندانيان شناخته شده بود .رفيق
ﯾوسف به وﯾژه از آن روزھا ﯾاد می کرد .باالخره به زندان دﯾزل آباد منتقل و به  7سال

زندان محکوم شد .در زندان نيز مظھر ﯾک انقالبی کمونيست بود که تحت ھيچ
شراﯾطی ،حتّا ھنگامی که شمشير برھنه ی سفاکان زﯾر گلوﯾش بود ،آرام ننشست.
او به سرعت و فعاالنه در سازماندھی زندانيان سياسی زندان دﯾزل آباد شرکت
جست و نماﯾندۀ رفقای ما در شورائی مخفی بود که به ھمين مناسبت از نيروھای
مختلف تشکيل شده بود .ھمه ی زندانيان ،حتّا زندانيان عادی نيز ،تحت تأثير
شخصيت ،تواضع و تحرک انقالبی او قرار داشتند .در عين حال نادمين و خائنين به
انقالب لحظه ای از انتقادات صرﯾح ،بی پروا و رسوا کنندۀ او در امان نبودند .آن زمان
موقعيت زندان دﯾزل آباد طوری بود که می شد با پذﯾرش خطر از طرﯾق کانال ھاﯾی با
بيرون ارتباط منظمی برقرار ساخت و رفيق با سازمان دھی اﯾن کانال ارتباطی ،مدت
ھا اطالعات حياتی و مھم را به انقالبيون می رساند و حمالت رژﯾم را خنثا می نمود.
در شراﯾط سرکوب ھار و لجام گسيختﮥ  60و  61سازمان دھی مقاومت جمعی
زندانيان ،باﯾکوت خائنين ،انعکاس دقيق تعداد و مشخصات شھدا و اﯾجاد ارتباط بين
مبارزۀ درون زندان با مبارزات جاری در سطح جامعه امری دشوار و خطرناک بود .اما
وحيد توانائی و جسارت آن را داشت.
مزدوران رژﯾم که در قبال ھرنوع حرکتی در زندان ھا به شدت واکنش نشان می
دھند ،از وحدت رزمنده و انقالبی زندانيان به ھراس افتادند و با استفاده از توابين و
جاسوسان خود ،در پی کشف مسأله برآمدند و بدﯾن ترتيب پس از مدتی ،سازمان
دھی مقاومت زندانيان و عناصر مؤثر آن لو رفت .رفيق وحيد به عنوان گردانندۀ اصلی
به سپاه پاسداران مرگ و شکنجه احضار شد .ھفت شبانه روز ،جالدان با توسل به
انواع شکنجه ھای قرون وسطائی کوشيدند کالمی از او در آورند ،اما " شير آھن کوه
مردی بدﯾن گونه عاشق" با " باروئی که از اﯾمان خود چون کوه" به رھائی طبقﮥ
کارگر و زندگی تابناک خالی از ظلم و استثمار ،بنا کرده بود ،ذره ای از اطالعات زﯾادی
که به علت مناسبات گسترده اش داشت ،به دشمنان روشنائی و زندگی بروز نداد و
ھر بار آنان را نا اميد و شرمسار کرد و عاقبت دشمنان در کمال درماندگی او را در
سلولش به دار آوﯾختند و با وحشت از عکس العمل زندانيان ،شاﯾع کردند که خود
کشی کرده است!
کليﮥ زندانيان زندان دﯾزل آباد ،از دروغ بودن اﯾن شاﯾعه تردﯾدی به خود راه ندادند،
چون وحيد را خوب می شناختند و دشمنانش را ھم .آنھا با پشتی خميده از بار اندوه
از دست دادن ﯾار لحظات سختشان ،با وجود جو حاکم بر زندان ،طی مراسم
باشکوھی ﯾاد او را گرامی داشتند و تيغ کينه شان را عليه قاتالن او صيقل دادند.

رفيق وحيد اخالقی ،سرافراز و پاﯾبند به شرافت کمونيستی ،به جاودانگی
پيوست تا مرگ سرخ او چراغ راه رھنوردان عاشق دﯾگری باشد که سوسياليزم را فرا
روی خود دارند .نام او اﯾنک نامی است متعلق به اردوی کارگران ،نامی غرور انگيز که
در لحظات دشوار ،الھام بخش رزمندگان کمونيست خواھد بود.

