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  سيادتیم قاسق شهيد يدر باره رف

  

 

 خانواده یک در و بروجرد شهر در ١٣٢۵ سال در رُل خلق آزاده و آگاه فرزندان از یکی سيادتی قاسم شهيد رفيق

 دورۀ قاسم رفيق. بود خانواده این نفری پنج خانواده از فرزند دومين و فلج پدر یک یدارا او. شد متولد فقير

 این نام شاه رژیم سرنگونی از بعد (پهلوی دبيرستان در سپس و گذراند بروجرد" بهمن١۵ "دبستان در را ابتدائی

 رشته در دبيرستان این در سطهمتو اول دوره گذراندن از بعد. نمود نام ثبت) کرد تغيير شریعتی دکتر به دبيرستان

 بهمن در. گرفت دیپلم ریاضی رشته در ١٣۴۵ سال خرداد در و نمود نام ثبت بروجرد" بحرالعلوم "دبيرستان ریاضی

 همان در. دهد ادامه ليتحص به تهران عالی دانشسرای راهنمائی مشاور رشته در توانست سال همان ماه

 به شاه منفور رژیم سرسپرده عمال و رنجرها وحشيانه حمله شاهد،  انیدانشجو اعتراضات انیجر در و سال

. داد افزایش شاه رژیم سرکوب رویين تيماه از را وی شناخت که بود مهمی واقعه این. شد معترض انیدانشجو

 در برق مهندسی به اش عالقه دليل به خواند، می درس دانشسرا در قاسم رفيق که آن رغم به مقطع این در

 آغاز دانشگاه این فنی دانشکده برق مهندسی رشتۀ در ١٣۴٧ مهر در و کرد شرکت تبریز دانشگاه ودیور کنکور

  .نمود تحصيل به

   

 در بود، کرده احساس اش زندگی طول در وجود تمام با را آن تلخ طعم و شده بزرگ فقر با که قاسم قيرف

 و شده آشنا مارکسيستی های شهیاند و کارگر طبقه های آرمان با شتريب چه هر که افتی امکان دانشگاه

 مشخص موجود طبقاتی جامعه در  بی عدالتی گونه هر محو و فقر زدودن برای را اش گيری جهت و فکری مسير

 توانست بعدا. نمود کار به شروع تحصيل هزینه از قسمتی تامين برای دانشگاه دوم سال از قاسم قيرف. سازد

 اجبارا،  تبریز دانشگاه در تحصيل ضمن دليل همين به و آورد دست به را رندم و اسکو شهرهای در تدریس امکان

 هزینه همه تنها نه سوم سال اوائل از تقریبًا او  .رفت می مرند و اسکو به تدریس برای چندبار ای هفته

 در. فرستاد می هم مادرش معاش نيتام برای مبلغی ماهيانه بلکه کرد می تامين خودش را اش تحصيلی

 و گرفت قرار حمله مورد خلق فدائی چریکهای توسط تبریز پنج کالنتری که شرایطی در که بود زیتبر انشگاهد

 نيز وی سياسی های فعاليت گردید، اعالم ایران در مسلحانه جنبش سرآغاز عنوان به سياهکل رستاخيز

 قرار بازجوئی تحت و دستگير یزتبر در ساواک عمال توسط بار سه وی مقطع این در. شد تر آشکار  و تر گسترده

 محکوميت به وی های دستگيری،  بودند نياورده دست به وی مبارزاتی های تيفعال از مدرکی چون اما. گرفت



 مزدور عّمال آزار و تیاذ تحت روز ٢۶ قاسم قيرف کرد، ريدستگ را او سوم بار برای ساواک که وقتی. نشد منجر

 آزادی خواهان و کرده اعتصاب تبریز فنی دانشکدۀ دانشجویان خبر، این اسانعک به توجه با. گرفت قرار ساواک

 با را ساواک آزار و اذیت دردناک تجربه قاسم رفيق. شدند بودند، شده دستگير وی با که نفری چند و قاسم رفيق

  .نمود آزاد را ها آن اجبارا ساواک دانشجویان، فشار اثر بر باالخره و گذراند، موفقيت

  

 هر های تيفعال برای آموزش و خودسازی دوران قاسم رفيق دانشجوئی های تيفعال دوران که گفت نتوا می

 فنی دانشکدۀ از برق، ليسانس فوق گرفتن با ۵٢ سال خرداد در او. بود تشکيالتی و سياسی تر گسترده چه

 این و شد فراخوانده  نظام تخدم به ها سال آن روال به تحصيل دوران پایان با. شد التحصيل فارغ تبریز دانشگاه

 نظام، خدمت دوران اواسط در یعنی ۵٢ سال ماه بهمن در. رسانيد انجام به آباد خرم در بعد و شيراز در را دوران

. کرد ازدواج بود کارگران رهائی رهرو و مارکسيست نيز او که شوشتریان زاده طالب مينا رفيق با قاسم رفيق

  .بود بازرگانی عالی مدرسۀ حسابداری رشتۀ سوم سال دانشجوی سال آن در مينا قيرف

  

 قزوین صنعتی شهر در البرز کارتن کارخانۀ در و رساند پایان به را نظام خدمت ۵٣ سال آبان در قاسم رفيق

. پرداخت کار به کارخانه دو این در ماه هفت مجموعًا و رفت پارس کاشی کارخانۀ به سپس و شد کار به مشغول

 و کار شرایط با رابطه در را خود شناخت تا نمود کمک وی به که بود آموزشگاهی کارخانه محيط در فعاليت و کار

 خود آرمان را طبقاتی ستم و ظلم از رهائيش امر او که ای طبقه . بخشد غنا بيشتر چه هر کارگر طبقه زندگی

  .دانست می

  

 و سميالیامپر هيعل مسلحانه طور به مان،ز ضرورت به پاسخ در رانیا خلق فدائی کهاییچر که ها سال نیا در

 آمده رونيب جامعه های تيواقع دل از که این ليدل به مبارزه نیا که شرایطی در جنگيدند، می اش وابسته میرژ

 گروه ستيکمون روشنفکران بود، نموده جلب خود سوی به را مبارز و انقالبی روهایين نظر عیيوس حد تا بود،

 بود ها کمونيست آن از یکی نيز قاسم قيرف. آوردند می روی ایران خلق فدائی کهاییچر سازمان سوی به گروه

  .گيرد قرار سازمان با ميمستق ارتباط در مينا رفيق با همراه شد موفق ١٣۵٣ سال اواخر در که

  

 زمانسا و آمد وجود به نوینی شرایط سازمان، طرف به وسيع نيروئی آوری روی به توجه با ١٣۵٣ سال اواخر در

 همين به. نشوند مخفی امکان حد تا و کرده فعاليت جامعه در طبيعی های پوشش در هایش نيرو تا کرد تالش

 اواخر در. کردند اجاره را ای خانه تهران در زیبا خيابان در سازمان با ارتباط در مينا رفيق و قاسم رفيق هم دليل

 توسط بود زاده طالب مينا همسرش و سيادتی قاسم قارف سياسی های فعاليت پایگاه که خانه این ۵۴ فروردین

 طالب مينا رفيق خانه این به ساواک مزدوران مسلحانه یورش جریان در. گرفت قرار هجوم مورد و کشف ساواک

 چنگال از دشمن ماموران از یکی مسلسل گرفتن با توانست قاسم قيرف اما،  رسيد شهادت به شوشتری زاده

   .شد آغاز وی مخفی زندگی قاسم، رفيق همسر باختن جان و حادثه این الدنب به. زدیبگر ساواک

  

 این جریان در که بود رفقائی جمله از قاسم رفيق،  ۵۵ سال اوائل در سازمان به ساواک گسترده ضربات دنبال به

 و صبوری اب را سخت دوران آن در سازمان بازسازی وظيفه که بود رفقائی از یکی نتيجه در و ماند سالم ضربات

   .برد پيش بسيار خطرات تحمل

  

 ای اراده و راسخ عزمی با اختناق و سکوت سياه های سال در ایران های خلق رشيد فرزند سيادتی قاسم قيرف

 کامل محو و دهقانان و کارگران های آرمان به بخشيدن تحقق جهت را خویش مبارزات و خاست پا به آهنين



 وجود به تزلزلی کوچکترین دشمن عليه پوالدینش ارادۀ در حياتش لحظۀ آخرین ات و کرد دنبال امپریاليسم سلطۀ

 دشمن روهایين با ریيدرگ چندین در شرکت و مخفی مبارزۀ سال چهار تقریبًا از پس سيادتی قاسم رفيق. نيامد

 برگ بهمن، اميق انیجر در اش قهرمانانه نبرد آخرین در بخصوص شاه، منفور رژیم و ساواک های پایگاه نابودی و

 ١٣۵٧ بهمن ٢٢ در او. افزود برابری و آزادی کسب برای ما مردم قهرمانانه مبارزات تاریخ به را دیگری زرین

 مزدور روهایين گلوله اصابت اثر بر،  رزميد می تهران رادیو تصرف برای مردم پيشاپيش وار فدایی که هنگامی

  .ديرس شهادت به شاه

 

   !گرامی و راهش پر رهرو باد یسيادت مقاس شهيد قيرف ادی

 


