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رزاتی و مرگ خود خواستۀزندگی مبا
رفیق عطأ مفاخری

    عطا مفاخری                                       
                                                        

رحمت مفاخری در مورد برادرش :رفیق نوشته ای از 
بیاد برابری طلبی های عطأ مفاخری

 درخانواده ای کارگری درشهر س88قز عط88أ چش88م ب88ه جه88ان گش88ود. پ88درش درم88دارس ک88ارمبکرد و1336« سال
 مادرش ازطریق کارخانگی زندگی میگذراند. دراوایل دهه چهل خانواده اش ب88ه شهرس88نندج بازگش88تند. بع88د از

  و57تمام کردن دبیرستان و دانشسرای راهنمائی به ت88دریس در اط88راف ش88هر کامی88اران مش88غول ش88د. س88ال
  بهمن عطأ  با سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر فعالیت میکرد. اما با شروع درگیریهای مسلحانه22بعداز

  به کومه له پیوست .ا زهمان ابتدای فعالیتش درک88ومه ل88ه ب88ه دلی88ل بی88داری طبق88اتیش58درکردستان درسال 
 ازتمایلت غیرانسانی که درکومه له می88دان پی88دا میکردن88د منزج88ر ب88ود.قب88ل از تاس88یس ح88زب کمونیس88ت ای88ران
 گاهی شکنجه زندانیان و اعدام آن ها و همچنین کتک کاری پیشمرگان و زحمتکشان درکومه له اتفاق میافت88اد

و این با تفکرات او جور در نمیاbمد. 

 در روستای "مائین دول"در منطقه سارال سنندج زن و مردی از طرف کو مه له حکم اعدام میگیرند.1361سال
 به عطأ  ماموریت شرکت در جوخه اعدام را میدهند. اما به دلی88ل مخ88الفتش اساس88اd  ب88ا اع88دام ابت88دا از اینک88ار
 خودداری میکند. اما بمث88ابه ق88رار و دس88تور تش88کیلت مجب88ور و موظ88ف ب88ه اج88رای اbن میش88ود. آن88روز عط88أ مه88ر
 غیرانقلبی بودن میخورد. رئیس اbن دادگاه امروز عضو کمیته مرکزی همان سازمان است و اکنون ن88ه آن رئی88س

دادگاه کومه له و نه دادستان آن دادگاه هیچکدام ازحکم اعدام دفاع نمیکنند.

 برای در میان گذاشتن نقطه نظراتش با دبیر اول وقت کومه له به نشس88تی برخاس88ت. ب88از ه88م ب88ه1363سال
 غلط مهر غیر انقلبی بودن میخورد. جالب اینجاست که پنج سال بعد همان نقطه نظرات عطأ این ب88ار بوس88یله

 متاسفانه 1363منصورحکمت مطرح میشود، اما او را کسی نمیتواند غیرانقلبی بنامد. عطأ در زمستان سال
گلوله ای را که باید در مخچۀ دشمنان بشریت شلیک میکرد درقلب خودنشاند. یادعزیزش گرامی باد.»

                           
 2009رحم8888888ت مف8888888اخری ف8888888وریه                   

××××

رزهزندگی و مبا
                     

 عطأ ازخانواده ای مبارز و مسئول و درجوی رفیقانه و فعال پا به عرصۀ مبارزه گذاشت. فضای ص88میمانه ورفیق 
 رفیقانۀ خانواده اش و برادرانی که همه باهم فضا را برای رف88اقت بازگذاش88ته بودن88د ،ب88رای ه88ر ک88س ک88ه در اbن

محیط قرار میگرفت، مطبوع و خوش اbیند بود. فضا صمیمانه بود و رفیقانه.



 برادر کوچکتر خانواده (صلحِ  کوچولو و دوست داش88تنی) تح88ت ت88أثیر ای88ن فض88ا و وج88ود چنی88ن برادران88ی در اوان
 رزه و شرکت فعالنه در آن و همکاری با برادرانش کشیده شد و بعد ها ب88ه ص88فوف ک88ومه ل88هکودکی به راه مبا

 در یک درگیری جان باخت.1362پیوست و  در مبارزۀ مسلحانه سهیم گردید و عاقبت متأسفانه در سال 

 پرورش درچنین فضایی و ارتباط مدام با رفقا و فع88الین ک88ومه ل88ه در س88الهای قب88ل از قی88ام و ش88رکت فع88ال ای88ن
رزات سالهای بعد و شور انقلبی و افکار برابری طلبانه پشتوانۀ همۀ تلش و مبارزه شان بود.برادران در مبا

 رفیق عطأ مدتی در اوان قیام با سازمان پیکار ارتباط داشت. بعد به کومه له پیوست و تا هنگام مرگش ب88ا اتک88ا
 به تئوری مارکسیستی و اهمیت آن در مبارزۀ طبقاتی به مبارزه اش ادامه داد. او خوش برخورد و مهربان ب88ود.
 همیشه لبخندی صمیمانه و خاصِ خود برلب داشت. خصوص88یات مثب88ت ی88ک انقلب88ی کمونیس88ت را میش88د در
 شخصیتش دید و در کردار سیاسی و زندگی روزانه آنرا از خود بروز میداد. رفیق دوست ب88ود. در قب88ال مس88ائل

د.ن میکرسیاسی با دیدی نقادانه و موضعی مستقل روبرو میشد.تابع نبود و نظراتش را بیا

 ××××

 در ظرف و زمینه ای که انتقاد را برنمیتابد و از مارکسیسم و تاکی88د آن ب88ر اص88ل انتق88اد خ88بری نیس88ت و هرگ88ونه
 اظهار نظر و مخالفتی با سیاست ها و روش های تشکیلت کارشکنی و ضدیت با حزب به حساب میآید و جو و
 فضا مساعد انتقاد کردن نیست، مستقل بودن و نظر دادن یعنی از آن ها نب88ودن ،برخورده88ای ش88کننده و نف88ی

گرایانه تحویل گرفتن ، بایکوت و منزوی شدن ، یعنی طرد گردیدن . یعنی از حزب پرتاب شدن .  

 اعتقاد به آرمانهای انسان دوستانه و درپیش گرفتن خط فکری برابری طلبانه ای که امثال عطأ بدان معتقدند و
 این افکار و ایده ها گاهی بیشتر در برخورد با دنیای واقع و واقعی8ات ه8ای آن ،پ8ر از تن8اقض و تض88اد مینمایان88د و
 چنین است که این مسئله و عوارض آن در روند تدریجی خود شاید برای مبارزینی چ8ون عط8أ مف8اخری م8انع و
 معضلی شود، که در جواب نگرفتن به حل معضلشان و ادامۀ آن، تأثیرات و عوارضش به ی88أس و ب88دبینی تب88دیل
گردد و راه برون رفتی نیابند و آن ها راه حل آن معضل و معضلت را با اقدام به نفی هستی خود جواب دهند. 

  این میتوان جستجو ک88رد؟زعلت تصمیم به خودکشی مبارزین و انقلبیونی چون عطأ را در چه چیز دیگری غیرا
 اگر پای معضلت فردی و خصوصی خاصی در میان نباشد، که در مورد عطأ این تصمیم ب88ا مس88ائل خصوص88ی و

فردی ربطی نداشته است.  

××××       

 رزینمرگ مبا

 دیخواه88ان زندگی انسان در طول تاریخ با رنج و مشقت های عدیده ای توأم ب88وده اس88ت. زن88دگی مب88ارزین و آزا
 علوه بر مشقات زندگی انسانی و مختص به طبقات ستمدیده ، زندگی مبارزاتیشان ه88م منش88أ ناملیم88ات و

سختی های بسیاری بوده و میباشد .

 رنج های عرصۀ مب88ارزه ، ش88کنجه ه88ای روح88ی و جس88می از ط88رف بی88دادگران برمب88ارزینِ دربن88د ، گرس88نگی و
 تشنگی کشیدن های شرایط  های نامتعارف ، زخم88ی ش88دن و بیماری ه88ای جانک88اه  و لعلج و محرومی88ت از

امکانات پزشکی و در مقابل مرگ قرار گرفتن . مرگ خود و یا مرگ رفیق خود. 

 و مرگ در میدان های جنگ و در نبرد با دشمن، مرگ در سیاه چال ها و زندانها، بر سینۀ دیوار و ب88ر دار ، م88رگ
 بر اثر تیرباران ها و اعدام ها ، در حوادث و در اثر سهل انگ88اری و اش88تباه ه88ا ، س88هل انگ88اری ه88ای ناخودآگ88اه،
 چون مرگ رفیقی بدست رفیق دیگر و گاهی مرگ خود خواسته و پای88ان دادن ب88ه زن88دگی انس88انی و مب88ارزاتی
 خود. نقطه پایانی به هس88تی خ88ود .اتف88اقی ن88اگوار در زن88دگی مب88ارزین .خ88ود کش88ی در بس88تر زن88دگی .م88رِگ

زندگی. مرگِ  انسان .دردی دیگر بر انسان. زخمی دیگر. مرگ . مرگ یک رفیق . 

 ××××

مرگ خود خواسته

 . در اوج یأس و ناامی88دی.در مان88ده .درمان88ده از خ88ود. در جنگ88ی می88ان رفتن تا اعماق وجوددرخود فرو رفتن، فرو
 خود و زندگی خود. دور شدن از خود و هستی خود. از خود بی خود شدن. در سیاهی رفت88ن. در س88یاهی ب88ه
 دنبال هیچ  بودن و رفتن . یأس و امید و جدال. باز یأس و جنگ88ی می88ان ب88ودن و نب88ودن . خ88ود را فرس88ودن . ب88ه



 طرف نیستی رفت88ن . م88رز وابس88تگی  ه88ا را ، علی88ق و آرمانه88ا را در ن88ور دی88دن ، فاصله ه88ای هس88تی بس88وی
نیستی را به سرعت طی کردن ، کشش بسوی مرگ . کشش ، کشش . 

 از زندگی دور شدن ، مقهور نیستی گردیدن . خ88ود نب88ودن . ج88دال . درج88دال ب88ودن . ج88دال نه88ایی زن88دگی ب88ا
 مرگ....تهی شدن . و در یک لحظه بی مهابا تصمیم را به مرحلۀ عمل در آوردن . نقطۀ پایانی به زن88دگی خ88ود

گذاشتن . مرگ خواستن . مرگ خود خواسته . پایان زندگی.  

  نیس88تیرزان و آزادیخواهان بیشتر.مرگ انسان در حیات بشری نقطه ای تیره و تار و غم انگیز است . مرگ مبا
است در مقایل هستی . اجتناب ناپذیری دردناکی است . پایان حیات آدمیست .

  یاد رفقا عطأ و صلح مفاخری و همۀ جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم گرامی باد.
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