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 "رضا بھفر" زندگی رفيق شھيد ۀدر بار

  

 سرمايه داری وابسته به امپرياليسم ، انقالبيون ۀ ميھنمان از سلطۀ کارگران و توده ھای ستمديدئیدر راه رھا

 يکی از اين انقالبيون جان بر کف بود "رضا بھفر" خلق رفيق شھيد ئیچريک فدا. اند ود را فدا کردهبسياری جان خ

  . که با خون خود درخت تنومند انقالب ضدامپرياليستی ـ دموکراتيک خلق ھای ميھن مان را آبياری نمود

ھنگام تولد ، پدرش . دنيا آمده  متوسط در شھر بابل بۀ در يک خانواد١٣٣۵ سال ]ثور[رفيق رضا در ارديبھشت ماه

سر می برد و مادرش مجبور بود فشار و مصائب بيشمار زندگی ه به دليل مبارزه با رژيم شاه مزدور در زندان ب

 سالگی مادرش را از دست داد و با مرگ او ھر چه بيشتر ٧رفيق رضا در سن .  بر دوش بکشدئیخانواده را به تنھا

رفيق زمانی که دوران دبيرستان را طی می کرد با قانون مندی ھای ذاتی . ی نمودمشکالت زندگی بر دوشش سنگين

نظام طبقاتی و با مظالم حاکم بر جامعه ھر چه بيشتر آشنا شد و به سھم خويش در مبارزه با ظلم و زوری که در حق 

که در کالسی باالتر را  ی ھای اوئدر اين دوره وقتی يکی از ھم مدرسه . شد به مبارزه برخاست ھمنوعانش روا می

درس می خواند به دليل خواندن انشائی افشاگرانه به ساواک بردند در حمايت از او چنان اعتراضی در مدرسه به 

 رفيق رضا اطالع داد که اگر آشنائی با شما نبود او را ھم به ساواک معرفی ۀراه انداخت که ناظم مدرسه به خانواد

از اخذ ديپلم به خدمت سربازی رفت و دورۀ خدمتش را به عنوان سپاھی دانش در رفيق رضا بھفر پس .  می کرديم

 ۀاھالی اين روستا که در بلندترين نقط. گذرانيد" خراسان پشته"نام ه يکی از روستاھای رحيم آباد رامسر ب
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روستا باعث زندگی در . کوھستانی آن منطقه واقع شده بود در وضعيت زيست و معيشت دھشتناکی به سر می بردند

وی با ديدن واقعيات تلخ . تر مشاھده نمايد تر و ملموس طور ھرچه عينیه گرديد تا رفيق رضا تضادھای طبقاتی را ب

ای کوچک از فقر و ستم حاکم بر زندگی   گوشهۀ رحيم آباد رامسر که تنھا منعکس کنندۀزندگی روستائيان منطق

ن وقت اه بيشتر تعميق يافت و نفرتش عليه مظالم و تعديات حاکمش ھرچ ازحمتکشان ميھن مان بود ، خشم مبارزاتی

ايستاد و  ای از کمک به روستائيان باز نمی رفيق بھفر اين يار صديق کارگران و زحمتکشان لحظه. صدچندان گشت

ی  ميز و نيمکت و کتاب برای مدرسه و دارو براۀمين احتياجات شاگردانش و تھيأ حقوق ماھيانه اش را جھت تاحت

  . روستائيان خرج می نمود

 خلق ھای مبارزمان که در تداوم ۀپايان دورۀ سپاھی دانش رفيق رضا ، ھمزمان بود با آغاز مبارزات قھرمانان

ای از فعاليت  رفيق رضا فعاالنه در اين مبارزات شرکت نمود و لحظه.  منجر شد۵٧خويش به قيام شکوھمند بھمن 

اين شھر " چھارشنبه پيش"ويژه محلۀ ه اصی در بين جوانان شھر بابل و باو که از محبوبيت خ. باز نايستاد

 را عليه ئیھا و تظاھرات ھا ئیبرخوردار بود ھمواره مشوق جوانان ديگر به مبارزه بود و با کمک آنان راھپيما

پخش اعالميه دليل ه  ب۵٧ش در سال  ا فعاليت ھای مبارزاتیۀرفيق رضا در ادام.  شاه سازمان می دادۀرژيم وابست

از سوی مزدوران شاھنشاھی دستگير شد ،ليکن پس از چند روز ، مزدوران به دليل شرايط آن روز جامعه بناچار 

  .وی را آزاد ساختند

قدرت رسيدن سگان زنجيری جديد ، يعنی سردمداران رژيم جمھوری ه پس از سرنگونی رژيم شاه خائن و ب

ھای ستمديده و اعتقادی راسخ به نيروی اليزال آنان داشت تصميم  اسالمی، رفيق رضا که عشق عميقی به توده

رفيق رضا در .  از توابع بابل رفتئیلذا به عنوان معلم به روستا. گرفت که در تماس نزديکتری با آنان قرار گيرد

از خود ای  ش در اين روستا با الھام از آمورش ھای رفيق صمد بھرنگی چنان برخوردھای صميمانه ادوران زندگی

والنه با مسائل و مشکالت روستائيان برخورد نمود که به زودی به عنوان يک انقالبی ؤنشان داد و چنان مس

 رفيق با روستائيان به حدی ۀثيرات برخوردھای انقالبی و آگاه گرانأت. کمونيست در قلب روستائيان جای گرفت

سخنان زحمتکشان روستا . عنوان بھترين يار و ياور خود ياد می کردنده چشمگير بود که آنان ھمواره از وی ب

ای بارز  خطاب به فرماندار و رئيس آموزش و پرورش استان که آن زمان برای بازديد به آن جا رفته بودند ، نمونه

، ولی چه او يک کمونيست است : "در آن ديدار روستائيان از رفيق بھفر چنين ياد کردند. ثيرات استأاز اين ت

کس در عرض اين   کارھا شرکت می کند،  ھيچۀاشکالی دارد نماز نمی خواند ، در ھمه کارھا با ماست و در ھم

ثيرات أت". مان کند چند سال مثل او نيامده که مرتب در ده باشد و در کارھای کشاورزی و دامداری کمک

رفته و حتی فرماندار يادشده نيز که بنا بر فضای برخوردھای صميمانه و انقالبی رفيق رضا از اين حد نيز فراتر 

توھمی که در آن دوران نسبت به رژيم تازه به قدرت رسيده وجود داشت ، از ھواداران دولت به شمار می رفت در 

  ".؟!کنند اگر کمونيست بده پس اين کيه که تمام روستائيان تصديقش می: "تناقض قرار گرفته و گفته بود

البی پاکباخته که بنابر مشاھداتش اعتقاد يافته بود رژيم جمھوری اسالمی ھمانند رژيم شاه وابسته رفيق رضا اين انق

  اپورتونيست ھای ۀ عليه آن به مبارزه برخاست نسبت به سياست ھای مماشات طلباندبه امپرياليسم است و می باي

ا را در تقابل با آرمان ھای انقالبی  خلق معترض بود و سياست ھای آن ھئیالنه کرده در سازمان چريکھای فدا

به ھمين دليل ھم  به دنبال .   کارگران و توده ھای ستمديده می ديدۀچريکھای فدائی و مطالبات پاسخ داده نشد

 بعد از ۀدور" سازمان چريکھای فدائی خلق ايران" خلق با اپورتونيست ھای النه کرده در ئیمرزبندی چريکھای فدا

پيوست تا تمامی ھّم " چريکھای فدائی خلق ايران" اولين کمونيست ھائی بود که به تشکل ۀز زمر ، ا]دلو[قيام بھمن
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 امير پرويز پويان ، مسعود احمد ءخويش را صرف پيشبرد خط مشی انقالبی بنيانگذاران کبير سازمان يعنی رفقا

  .زاده و عباس مفتاحی قرار دھد

دشمن طبقاتی کارگران و زحمتکشان نقش ھرچه مؤثرتری داشته رفيق رضا که ھمواره آرزو داشت در مبارزه با 

باشد به دنبال يورش رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی به خلق دالور ُکرد ، از سوی سازمان به ُکردستان 

 جاری ی که در ُکردستانئ  توده ۀ مسلحانۀاعزام شد و به اين ترتيب امکان يافت در بطن جنبش خلق ُکرد با مبارز

 خلق ، رفيق رضا بھفر پس از طی دورۀ آموزش ھای سياسی ـ ئیچريک فدا.  بود آشنا و فعاالنه در آن درگير شود

ای دلير به مصاف با دشمنان خلق شتافت و  نظامی در پايگاه آموزشی سازمان در ُکردستان ، به عنوان رزمنده

.  ديگر وارد ميدان شده بود شرکت نمودئی با سيماقھرمانانه در درگيری ھای انقالب عليه ضدانقالب که اينک

 در مقابله با ستون عظيمی از مزدوران جمھوری ١٣۵٩ سال ]سنبله[ شھريور١٨سرانجام رفيق رضا بھفر در 

ل رزمندگان يورش آورده بودند در جريان يکی از وکی سردشت به مناطق آزاد و تحت کنترياسالمی که در نزد

ن درگيری ھای پيشمرگان خلق ُکرد ، پس از روزھا نبرد و دالوری ھای بسياری که از تري ترين و حماسی خونين

  .خود نشان داده بود،  بر اثر اصابت ُخمپاره به سنگرش به شھادت رسيد

 تالش ۀ قھرمان در آخرين نبرد دالورانه اش در ُکردستان انقالبی نشان دھندۀشھادت رفيق رضا بھفر ، اين پيشمرگ

بيون کمونيست ، چريکھای فدائی خلق جھت پيشبرد جنبش عادالنۀ خلق ُکرد بوده و از عزم راسخ و بی دريغ انقال

ای ھمچون جمھوری اسالمی و   توده ھا برای نابودی رژيم ھای وابستهۀايمان خلل ناپذير آنان به حقانيت مبارز

  . اربابان امپرياليستش حکايت می کند

بھفر ھمواره در قلب کارگران و زحمتکشان و خلق ھای مبارزمان جاودانه  خلق رفيق شھيد رضا ئیياد چريک فدا

  .خواھد ماند و خونش تعھد ھمرزمانش را در تداوم راھش صدچندان خواھد کرد

 ! د رضا بھفر گرامی و راھش پر رھرو باديق شھيياد رف

  

  کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدائی خلق ايرانۀماھنام: به نقل از 

 ١٣٩۶ ]ثور[ ، پانزدھم ارديبھشت ماه۴٠ ۀشمار

 


