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کمال قطبیرفیق 
رفیقی ازنسل مبارزانِ 

کمونیستِ سالهای قبل از قیام
 ،عضوی ازمحافل ک,,ومه ل,,ه درشهرس,,,نندج،هم محف,ل57ازرفقای قدیمی کومه له،ازمبارزین سالهای قبل ازقیام  کمال قطبی

 ویاررفقااحمدوحسن شعبانی،رفیق نزدیک تکش بیکس وهم نسل حمیدفرشچی ونوروزگنجی هاودرتماس سیاسی ورفیقانه
به بعد.1349بابسیاری دیگربود.همکلسی ورفیق صمیمی من هم بود،ازسال

 وهیچگاه فراموش نخواهم کرد نگاه کردن هرازچندگاه او راازگوشۀ چشم ازاOن طرف کلس به این ط,,رف ک,,ه م,,ن قرارداش,,تم و
 رد و بدل کردن نگاه هامان به همدیگر در اOن سالهای سیاه دیکتاتوری شاه.نگاه دو رفیق هم فکر و هم مرام بود،مرام ضدیت با
 نظام شاهی و اعتقاد به کمونیسم.در ای,,امی ک,,ه عرص,,ه ومی,,دان سیاس,,ت س,,خت ب,,ود وخطرن,,اک وسیاس,,یون ان,,دک بودن,,د و

بافاصله.مگرهم محفل بودی و مورد اعتماد همدیگر.

 من و کمال هم محفل نبودیم وبدون هیچ اOشنایی اولیه که لزمۀ اOشنایی ه,,,ا،اعتماد ب,,ود وم,,ا ای,,ن اعتم,,اد را ب,,ه ه,,م پی,,داکرده
 ب,,ودیم وعناصرص,,,میمیت،خلوص نی,,,ت،مهربانی وکش,,ش ه,,ای انقلب,,ی وانس,,انی ک,,ه دراو وج,,ود داش,,,ت،مارا به,,م نزدی,,ک
 کرد.همفکرو هم نظربودیم ورفیق.واو ک,ه مهرب,ان بودورفی,ق و درنگ,اهش دراOن س,الهای س,خت گ,اهی نگران,ی پی,دابود وای,ن
 نگرانی ازاحساس مسئولیت سیاسی ورفیقانه اش برمیخواست ونه ازچیز دیگر.صمیمی بود و در رفاقت پای,,دار.خص,,لت ه,,ای
 مثبت یک انقلبی را داشت و در زندگی مبارزاتیش متکی به دانش سیاسی و تعمق در چگونگی راه و روش مبارزه ب,,ود.اOرام و

متین و مورد اعتماد همه بود .رفیق بود.  

 وبا علنی شدن کومه له وسایر احزاب چپ در ایران،علنی شدن اOنچه در اختناق سیاه پهلوی ناممکن ب,,ود و57اوایل قیام سال 
 به میدان اOمدن اOشکار فعالین سیاسی سالهای دیکتاتوری. وتغیر شرایط. .براOمدی دیگر.درهم جوشی فعالین راه اOزادی و توده
 های مردم.و روزهایی که مبارزین را هر چه بیشتر به هم نزدیک  و نزدیک تر کرد.و چه زیبا و پر ش,کوه ب,ود شکس,,ت اختن,,اق و
 سر براOوردن اOزادی.اOOزادی برای اOزادیخواهی.همانند روز ه,,ای شکس,,تنِ درِ زن,,دان ه,,او اOزادی زن,,دانیان سیاس,,ی.همانن,,د اOزادی

پرنده از قفس . وپرواز .اولین پروازها. و بازدیدن جامعه وانسانها.-

 ونگاهِ انسان مشتاق اOزادی به جهان.بعد ازسال ها.نگاهت رابه اOسمان  دوختن.نفسی ازاعماق جان کشیدن.جانِ اOزاد. واOفت,,اب
 و درخشش اOنرا حس کردن .وصدای اOزادی واOزادیخواهی راشنیدن .و خود اOزاد بودن.از بند.ازبنددشمن ره,,ا ش,دن.وب,,از ب,,ه فک,ر
 اOزادی بزرگ ت,,ر و ب,,دنبال اOن رفت,,ن.مب,,ارزه را ادام,ه دادن ب,,رای پی,روزی و ره,ایی انس,ان.درفک,,راOزاد ک,,ردن ج,,امعه از قی,,د س,,تم

واستثمار. و برای پیروزی تلش مشترک نمودن.این بود اOرمان و راهِ نسل مبارزان کمونیست  در اOن روزها. 

 نسل جوانِ مبارزانِ کمونیست سالهای قب,,ل از قی,,ام ،اOن چه,ره ه,ای ش,,ناخته ش,ده و خوش,,نام در حیط,ۀ ک,,ارِ خ,ود و در می,ان
 مردم ،تاحدودی خود را ساخته وچون پیشروان و اOوانگارد های انقلب در می,ان ام,,واج قی,,ام س,ربلند کردن,,دو ب,اموجِ قی,,ام م,ردم
 ایران پیش رفتند.فعالینی که سالها درزندان ،در میان کارگران و یا درکسوت معل,,م ش,,هر و روس,,تاانتظار اOن روز ه,,ارا داش,تند.و

تلش گران اولیۀ  بیداری و به پاخاستنِ مردم ستمدیدۀ ایران برعلیه نظام کثیفِ پهلوی بودند.

 نسل کمال قطبی ها ،با همۀ فداکاری ها وتلش هایشان در احزاب مختل,,ف ،دی,ن خ,ود را ب,ه ج,امعه و وظیف,ۀ خ,ود را درقب,ال
 اهداف سوسیالیستی شان ادا کردند.و در حاکمیت این رژیم ض,,د بش,,ری بس,,یاری از ای,,ن ص,,ف اOزادگ,,ی واOزاد اندیش,,ی چ,ه در

سیاهچال های حکومت و چه در میدان مبارزه جان باختند.

 رفیق کمال هم سالهای بعد از قیام و تا هنگام مرگش با کومه له وحزب کمونیست ایران ب,,ود. در ای,,ن س,,ال ه,,ا در واح,,د ه,,ای
 هنگام اعزامش به خارج کشور و به محض رس,,یدن1368 سالنظامی و گردان ها مسئولیت سیاسی بعهده داشت.عاقبت در

 به فردوگاه اOلمان براثر سر درد مزمنی که به اOن دچار بود و ش,دت گرفت,ن اOن،متاس,,فانه ای,,ن مریض,ی او ت,ا م,رگ پی,ش رف,ت و
درگذشت. یاد رفیق کمال و همۀ مبارزان راه اOزادی و سوسیالیسم گرامی  باد .
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