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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جانبازان

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١۶ جون ٢٢
 

 "قنبرپور محمدرضا "رفيق زندگیۀ دربار

 

 ھمين به .گشود جھان هب چشم کارگری ای خانواده در ١٣٣٤ ]قوس[آذرماه ٢٣ روز در "قنبرپور محمدرضا" رفيق

 پدرش ھای فعاليت ثيرأت تحت و کرده تجربه خود گوشت و پوست با را کارگران زندگی شرايط کودکی ھمان از ھم دليل

 بود آگاه کارگران از که رفيق پدر .شد آشنا کارگر ۀطبق مبارزات و ھا خواست با بود نفت شرکت کارگری نفعاال از که

 بيشتر چه ھر خانواده، وضع و پدر تبعيد دشوار شرايط آوری ياد و شد تبعيد خارکۀ جزير به مدتی مبارزاتش دليل به

 در خود تبعيد دوران از پدرش بازگشت با .افزود حاکم ۀظالمان نظام يعنی وضع آن مسببين به نسبت او ۀکين و خشم بر

 از شدن بازخريد از بعد پدرش .دندش ساکن آباد شاه ٣ ايستگاه کارگرنشين ۀمنطق در ھا آن ۀخانواد خارک، ۀجزير

 اولين" محمدرضا "که جائی .کرد باز اتومبيل پنچرگيری ۀمغاز ، خانواده معاش مينأت و گذران برای نفت شرکت

 و کرد می کار پدر کنار در و جا آن در مدرسه از بعد ھا تابستان وی . نمود کسب جا آن در را خود کاری تجربيات

 .آموخت می خود بار مشقت و سخت زندگی در بيشتری چه ھر ربتجا خانواده به کمک ضمن
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" محمدرضا" رفيق سياسی رشد به که واقعيتی .بود مارکسيستی افکار و سياسی آگاھی دارای "محمدرضا" رفيق برادر

 افکار دارای که برادرش ھای آموزش به توجه با محمدرضا رفيق که بود احوالی و اوضاع چنين در .کرد شايانی کمک

 ۀرشت يازده کالس که وقتی محمدرضا رفيق .گرديد آن پيگير رھرو و آشنا کارگر ۀطبق بينی جھان با بود مارکسيستی

 در روزھا شبانه، تحصيل ضمن و رفت دزفول در شبانه کالس به متوسطه تحصيالت اتمام برای کرد تمام را رياضی

 مجتمع در کار ۀتجرب .شد کار به مشغول ،بود تپه ھفت شکرني ۀکارخان ناظر تپه ھفت در که  "پل راه" یئمريکاا شرکت

 بر کارخانه صاحبان و کارفرمايان توسط کار محيط در روزمره طور به که ھائی ستم و ھا ظلم ديدن و تپه ھفت نيشکر

 و ارزهمب ھای راه يافتن سوی به را او افکار و داد می پااليش بيشتر چه ھر را او سياسی آگاھی شد می روا کارگران

 گونه ھر امکان حاکم ديکتاتوری که شرايطی در ھا سال آن در .داد می سوق بار سفأت وضع اين از کارگران یئرھا

ۀ مبارز ضرورت به را او زود خيلی عينی واقعيات بود، کرده لگدمال سرنيزه زير را جامعه در طلبی حق و آزاد تشکل

 شکل جامعه در پيش سال چند از مسلحانه جنبش دوران آن در .ندرسا کارگران رھائی جھت سرنيزه ۀطلس با قاطعانه

 در که تجربياتی و بود ديده خود برادر طريق از حمدرضام رفيق که مارکسيستيی ھای آموزش و واقعيت اين .بود گرفته

 قرار وی مقابل در تمام برجستگی با را حاکم ديکتاتوری با آميز قھرۀ مبارز درستی بود، کرده پيدا کار محيط و زندگی

 با مبارزه درست راه که بود روشن ، جامعه آگاه جوانان از ديگر بسياری مانند محمدرضا رفيق برای اکنون .بود داده

 عريان و خشن ديکتاتوری يک توسط و باشد می تنيده امپرياليستی جھانی نظام با که حاکم داری سرمايه نظام ستم و ظلم

 و ايران خلق فدائی چريکھای سازمان با بزرگش برادر ارتباط دنبال به ھم دليل مينھ به .است کدام گردد، می حفاظت

 که احمدرضا برادرش با و داده مثبت پاسخ پيشنھاد اين به ترديد ای لحظه بدون وی انقالبی جريان اين به پيوستن پيشنھاد

 . نمود حرکت تھران سوی به خوزستان از ١٣٥٥ ]حمل[فروردين در بود وی معلم واقع در

 پيروزی و حرکت در را خود ھای آل ايده و ھا آرمان و ورزيد می عشق آن به او که سازمانی زمان ھمين در سفانهأمت

 يورش جريان در بعد ماه يک تنھا دليل ھمين به .بود گرفته قرار دشمن سوی از بزرگ ھجوم يک مورد ديد می آن

 چريکھای سازمان ھای پايگاه از يکی به ٥٥ سال ]ثور[ماه ھشتارديب ٢٦ در شاه رژيم سرکوبگر ھای نيرو ۀوحشيان

 قھرمانانه يارانش از تعدادی با ھمراه که آن از پس زحمتکشان و کارگران يار محمدرضا رفيق کن، کوی در خلق فدائی

 آرمان به او .نمود کارگر ۀطبق ھای آرمان تحقق راه نمودن ھموار فدای را جانش جنگيد، سلطنت رژيم مزدوران با

 خواھند تداوم قطعی پيروزی تا کارگر ھا ميليون ناپذير وقفه تالش در وی، مرگ با دانست می که داشت باور ھائی

 بدون ای مبارزه راه در شجاعانه که بود کارگر ۀطبق مبارز و آگاه رھرو يک ۀنمون قنبرپور محمدرضا رفيق .يافت

 بود، کرده لمس خود گوشت و پوست با را آنھا تحقق ضرورت که یئھا آرمان به لحظه آخرين تا و گذارد گام بازگشت

 .ماند وفادار

 .ماند خواھد باقی کار و رنج ھای توده قلب در ھميشه قنبرپور محمدرضا رفيق ياد

 !باد رھرو پر راھش

 ايران خلق یئفدا چريکھای کارگری ارگان ، کارگری ۀماھنام : از نقل به

 ١٣٩۵ ]ثور[ماه ارديبھشت ، ٢٨ ۀشمار

 


