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 اسداهللا بشردوست قي رفیدر باره زندگ

 

 آغاز مبارزه یها ن ماهيالن بود که در اولير گي از فرزندان دلیکی، ق اسداهللا بشردوست ي خلق رفیک فدائیچر

جان بود و تا قبل از ياو اهل اله. شرکت جستشبرد اهداف آن يدر جهت پوست و فعاالنه يمسلحانه به آن پ

 که در یهائ یريبه دنبال دستگ ۵٠در سال . ل اشتغال داشتي به تحصیعال یدانشسرا شدن، در یمخف

 یرو هايگرد نيق اسداهللا تحت پيصورت گرفت، رفران یا خلق ی فدائیکهای چریت هايل فعاليجان به دلياله

بارًا به اج یطیق اسداهللا در شرايرف.  خود را شروع کردی مخفیم شاه قرار گرفت و اجبارا زندگی رژیتيامن

 دور از چشم ساواک یط دشوار، وین شرايدر چن. سازمان قطع شده بود آورد که ارتباطش با ی روی مخفیزندگ

ان ی جراو که در.  ک کارگر ساده مشغول به کار شودی خود دست و پا کرده و به عنوان ی برایموفق شد کار

ان کارگران و در کنار يدرک کرده بود، حال در م کارگران را شناخته و ی اش دردها و رنج هایستيمطالعات مارکس

ل و مشکالت یبا مسان حال يز لمس کرده و در عين دردها را با گوشت و پوست خود نیافت تا ای یها امکان م آن

 حکم ی ویق اسداهللا، براي رفین دوره از زندگیبه واقع، ا .ک آشنا گرددی کارگران از نزدیاسي و سیاجتماع

در تجربه ن او یش از ايپ.  آموختیادی زیها  ادامه راه دشوارش به او درسیرا داشت که برا ینيآموزگار راست

 ی وابسته حاکم بر کشور، به کارگران اجازه نمیه داری نظام سرمای ذاتیکتاتوری برده بود که دی خود پیزندگ

 ی کارگریان زندگیو در جراد زنند، حال ایشان را فر حق دهد که متشکل شده و با قدرت تشکل خود مطالبات بر

زه چگونه صفوف ين سرني سهمگیواليهد که ی دیچرا که م.  کردیت را به طور ملموس درک مين واقعیخود ا

 مبارزه یاو که به خط مش.  دهدیها نم  را به آنی طبقاتیابیکارگران را پراکنده ساخته و امکان سازمان 

ن شده بود، حال در ین طبقه تدوي همی رهائیاساسا برا ین خط مشی که ایطیمان داشت، در شرایمسلحانه ا

ها  ان تجربه کار و مبارزه آنی مبارزه مسلحانه را در جریاز تئورخود  ی آموخته هاافت کهی یان کارگران امکان ميم

ق اسداهللا ارتباطش دوباره با سازمان يکه رف نی بعد از ا .  بفشاردی آن پایش بر درستيش از پيمحک زده و ب

ار سازمان ين شده در اختیصورت تدوه دا کرده بود را بي پی کارگری که در پوشش زندگی ایقرار شد تجارب غنبر

ن یمتأسفانه جزوه تدو .شتر به رفقا کمک کردي، هر چه بی اجتماعیها تيتر واقع  فزونیی که در شناساقرار داد

  .ستي ن از آن در دسترسیافت و اکنون نسخه اي نیرونيشده توسط او نشر ب

  

 موفق شد که با ۵١ که سرانجام در سال یتا مقطع،  که ارتباطش با سازمان قطع شد یق اسداهللا از زمانيرف

اما لحظه  مشغول بود یبه کار کارگرکه  یدر حال، د یران مجددا ارتباط برقرار نمای خلق ای فدائیکهایسازمان چر



ها  ان کار با آنی که در جری شناخت و کسانی که میست و مبارزي کمونیروهاي نی سازماندهی از تالش برایا

کرد به  یت مي فعالیکسال به علت قطع ارتباط از سازمان به تنهائیش از ياو که ب.  ماندیآشنا شده بود باز نم

ک واحد ین مدت توانست یو در ا ادامه مبارزه را سازمان دهد یک در تالش بود تا روابط الزم برایک چریعنوان 

ق با سازمان دو باره ي که باالخره ارتباط رفیهنگام، ق ي رفی با توجه به کوشش ها.وجود آورده ال ب فعیکیچر

 یده بود که در صدد تدارک حمالتي رسیی که داشت به جایرغم امکانات محدودين واحد علیت ايبرقرار شد موقع

 یها تيو فعال در چهار چوب فعالک عضیصورت ه ق بي ارتباط مجدد با سازمان رفیپس از برقرار .به دشمن بود

تش در شهر اصفهان قرار يحوزه فعال،  که از قبل فراهم کرده بود ی مشغول کار شد و با توجه به امکاناتیسازمان

  .گرفت

  

م یسرکوب رژ یرويانش برود، با نی از آشنایکیکه قصد داشت به خانه  یق اسداهللا هنگامي رف۵١در آذر سال 

 در ۵١ آذر سال ٨م ددمنش شاه در یرژ. دیر گرديد مجروح و دستگیک برخورد شدی یر شد و طيمواجه و درگ

 ی را عامل برخین بود که هم وی شاه ایتي قصد دستگاه امن . خبر دادی از کشته شدن وبه دروغش یروزنامه ها

 یابد با اعمال شکنجه های کند و هم فرصت یائنشان داده و قدرت نمران یخلق ا ی فدائیکهای چریها تيفعال

ک یق ي رفی ول.دی کسب نمایاز وران یا خلق ی فدائیکهایان سازمان چری به زیدياطالعات مف، انه يوحش

 که بر او اعمال کردند، اسرار مردم را فاش نساخت و یدی شدیها رغم شکنجهيقهرمان مقاومت بود و عل

  .دياواک به شهادت رسانه سي وحشیر شکنجه هایسرانجام ز

 دادند تا او از حد یر شدگان نشان مير دستگیم بود بارها او را به سایق در شکنجه گاه رژيکه رف یدر زمان

 او با تن شکنجه شده و مجروح یولانش بگذارد، یار بازجوياطالعات ساواک مطلع شده و اطالعات خود را در اخت

ن را به مقاومت در برابر شکنجه گران دعوت یریبا رفتارش سا جست تا ین فرصت ها سود میاش همواره از ا

ان را يه زنداني در زمان اسارت، روحی گوناگون، حتیها ن بود که از راهیق اسداهللا بشردوست ايتالش رف.  کند

  داد تا دریه ميروح، شناختند  ی که او را میگریان ديش در مقابل دشمن به زندانیها او با مقاومت. ت کندیتقو

شان در مواجهه با  ن حال بکوشند تا رفتار و اعماليش را پنهان نگهدارند و در عی خوی انقالبیر شکنجه، رازهایز

ق اسداهللا بشردوست در چنگال يب رفين ترتیبد.  باشدیستادگی بر ای و مبتنی دشمن در زندان قویروين

  .بودران یا خلق یی فدایکهای چرریم ناپذيه تسلي و روحی مبارزاتیز سمبل ارزش هايمان ساواک نيدژخ

  

و بار  را با شکست مواجه ساخت ی دشمن در دوران بازجوئیرنگ هاي بود که نینی از مبارزیکیق اسداله يرف

توان با مقاومت و مبارزه يتا چه حد عاجز است، و چگونه م، مان ین با ایگر ثابت کرد که دشمن در مقابل مبارزید

 یميار صمین یق بشردوست اي رفیها ی فداکار.ب دشمن را از کار انداخت رنگارنگ سرکویها وهيمستمر ش

ر رزمندگان ی او و سای خالیآورند تا جا ی می است که به مبارزه روی جوانانی درخشان برایا کارگران، نمونه



اطعانه به  بود که قیستيق اسداهللا بشردوست کمونيرف. ندی ستم و استثمار پر نمایايه دنيکار عليانقالب را در پ

 ی و برپائیه داری نظام استثمارگرانه سرمایبدون نابودران یکه مردم تحت ستم ان باور داشت که یا

ش ی بود که همواره به رفقایستي او کمون.افتی سعادتمند دست نخواهند ی و زندگیسم به رفاه و آزادياليسوس

تنها به . مي بخش خلق قرار دهیر انقالب رهائايمان را در اخت ی هایستگید تمام امکانات و شایما با: " گفتیم

  ."میز بسازيچ، همه چيم و از هيم از اندک به انبوه برسيتوانيله است که مين وسیا

  . و راهش پر رهرو بادیق اسداهللا بشردوست گرامياد رفی

 


