
 
 

 ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدائی خلق ایران: به نقل از 
 ١٣٩۶ ، پانزدهم اردیبهشت ماه ۴٠شماره 

 
 

   رفيق شهيد رضا بهفردر باره زندگی
 

  

، انقالبيون  امپریاليسمسرمایه داری وابسته به ميهنمان از سلطه کارگران و توده های ستمدیده در راه رهایی 

چریک فدایی خلق رفيق شهيد رضا بهفر یکی از این انقالبيون جان بر کف بود . اند ود را فدا کردهبسياری جان خ

  . مان را آبياری نمود های ميهن که با خون خود درخت تنومند انقالب ضدامپریاليستی ـ دموکراتيک خلق

  

ه ، پدرش ب هنگام تولد. مد در یک خانواده متوسط در شهر بابل بدنيا آ١٣٣۵رفيق رضا در اردیبهشت ماه سال 

ائب بيشمار زندگی خانواده برد و مادرش مجبور بود فشار و مص  در زندان بسر میمزدوردليل مبارزه با رژیم شاه 

 سالگی مادرش را از دست داد و با مرگ او هر چه بيشتر ٧رفيق رضا در سن . را به تنهایی بر دوش بکشد

مندی های  قانونکرد با  يق زمانی که دوران دبيرستان را طی میرف. مشکالت زندگی بر دوشش سنگينی نمود

نظام طبقاتی و با مظالم حاکم بر جامعه هر چه بيشتر آشنا شد و به سهم خویش در مبارزه با ظلم و ذاتی 

 رسه ای های او وقتی یکی از هم مددر این دوره. شد به مبارزه برخاست زوری که در حق همنوعانش روا می

چنان  به ساواک بردند در حمایت از او دليل خواندن انشائی افشاگرانهه خواند را ب رس می باالتر دیسکه در کال

نبود  اگر آشنائی با شماکه راه انداخت که ناظم مدرسه به خانواده رفيق رضا اطالع داد ه  در مدرسه باعتراضی

لم به خدمت سربازی رفت و دورۀ خدمتش رفيق رضا بهفر پس از اخذ دیپ  .کردیممی  هم به ساواک معرفیاو را 

اهالی این .  گذرانيد"خراسان پشته"عنوان سپاهی دانش در یکی از روستاهای رحيم آباد رامسر بنام ه را ب

به  وضعيت زیست و معيشت دهشتناکی در کوهستانی آن منطقه واقع شده بودروستا که در بلندترین نقطه 

تر  تر و ملموس ردید تا رفيق رضا تضادهای طبقاتی را بطور هرچه عينیزندگی در روستا باعث گ. سر می بردند

وی با دیدن واقعيات تلخ زندگی روستائيان منطقه رحيم آباد رامسر که تنها منعکس کننده . مشاهده نماید

خشم مبارزاتيش هرچه بيشتر ، مان بود  ای کوچک از فقر و ستم حاکم بر زندگی زحمتکشان ميهن گوشه

رفيق بهفر این یار صدیق کارگران و .  بر عليه مظالم و تعدیات حاکمين وقت صدچندان گشتنفرتش و فتتعميق یا

 احتياجات تاميناش را جهت  ایستاد و حتی حقوق ماهيانه ای از کمک به روستائيان باز نمی زحمتکشان لحظه

  . نمود رج میشاگردانش و تهيه ميز و نيمکت و کتاب برای مدرسه و دارو برای روستائيان خ

  



های مبارزمان که در تداوم  همزمان بود با آغاز مبارزات قهرمانانه خلق، پایان دورۀ سپاهی دانش رفيق رضا 

ای از  رفيق رضا فعاالنه در این مبارزات شرکت نمود و لحظه.  منجر شد۵٧ بهمن خویش به قيام شکوهمند

 این شهر "چهارشنبه پيش"وانان شهر بابل و بویژه محلۀ او که از محبوبيت خاصی در بين ج. فعاليت باز نایستاد

هایی را عليه رژیم  ها و تظاهرات بود و با کمک آنان راهپيماییبه مبارزه برخوردار بود همواره مشوق جوانان دیگر 

 بدليل پخش اعالميه از ۵٧های مبارزاتيش در سال  رفيق رضا در ادامه فعاليت. داد شاه سازمان میوابسته 

ناچار ه ببه دليل شرایط آن روز جامعه مزدوران ، ليکن پس از چند روز ، مزدوران شاهنشاهی دستگير شد سوی

  .وی را آزاد ساختند

  

، یعنی سردمداران رژیم جمهوری  پس از سرنگونی رژیم شاه خائن و بقدرت رسيدن سگان زنجيری جدید

عتقادی راسخ به نيروی الیزال آنان داشت های ستمدیده و ا ، رفيق رضا که عشق عميقی به توده اسالمی

رفيق رضا . عنوان معلم به روستایی از توابع بابل رفته لذا ب. تصميم گرفت که در تماس نزدیکتری با آنان قرار گيرد

ای از خود  چنان برخوردهای صميمانهبا الهام از آمورش های رفيق صمد بهرنگی در دوران زندگيش در این روستا 

عنوان یک انقالبی ه زودی به  با مسائل و مشکالت روستائيان برخورد نمود که بمسئوالنهچنان نشان داد و 

حدی ه گرانه رفيق با روستائيان ب تاثيرات برخوردهای انقالبی و آگاه.  جای گرفتروستائيانکمونيست در قلب 

سخنان زحمتکشان روستا خطاب . کردند چشمگير بود که آنان همواره از وی بعنوان بهترین یار و یاور خود یاد می

ای بارز از این  نمونه، جا رفته بودند  نه آزمان برای بازدید ب به فرماندار و رئيس آموزش و پرورش استان که آن

، ولی چه اشکالی  او یک کمونيست است: "از رفيق بهفر چنين یاد کردنددر آن دیدار روستائيان . تاثيرات است

هيچکس در عرض این چند  کند،  ست و در همه کارها شرکت میا، در همه کارها با م خواند دارد نماز نمی

تاثيرات برخوردهای ". مان کند سال مثل او نيامده که مرتب در ده باشد و در کارهای کشاورزی و دامداری کمک

ا بر فضای توهمی که در صميمانه و انقالبی رفيق رضا از این حد نيز فراتر رفته و حتی فرماندار یادشده نيز که بن

 در تناقض قرار به شمار می رفت دولتاز هواداران ، وجود داشت تازه به قدرت رسيده آن دوران نسبت به رژیم 

  ".؟!قش ميکنندیاگر کمونيست بده پس این کيه که تمام روستائيان تصد: "گفته بودگرفته و 

  

اد یافته بود رژیم جمهوری اسالمی همانند رژیم شاه رفيق رضا این انقالبی پاکباخته که بنابر مشاهداتش اعتق

 های مماشات طلبانه   سياستبایست عليه آن به مبارزه برخاست نسبت به وابسته به امپریاليسم است و می

ها را در تقابل با  های آن سياست معترض بود وهای النه کرده در سازمان چریکهای فدایی خلق  اپورتونيست

به .  چریکهای فدائی و مطالبات پاسخ داده نشده کارگران و توده های ستمدیده می دیدهای انقالبی  آرمان

چریکهای  نسازما"های النه کرده در  دنبال مرزبندی چریکهای فدایی خلق با اپورتونيسته  بهمين دليل هم 

چریکهای فدائی  "تشکل به هائی بود که اولين کمونيست، از زمره  دوره بعد از قيام بهمن" فدائی خلق ایران

 رفقا تمامی هّم خویش را صرف پيشبرد خط مشی انقالبی بنيانگذاران کبير سازمان یعنیپيوست تا " خلق ایران

  .قرار دهدعباس مفتاحی  ، مسعود احمد زاده و امير پرویز پویان

  

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

از سوی سازمان به  ، رددنبال یورش رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی به خلق دالور ُکه باشد ب

رد با مبارزه مسلحانه  توده ای ای که در  به این ترتيب امکان یافت در بطن جنبش خلق ُکردستان اعزام شد وُک

 پس از طی دورۀ رفيق رضا بهفر،  چریک فدایی خلق.  شودردستان جاری بود آشنا و فعاالنه در آن درگير ُک

ای دلير به مصاف با  عنوان رزمندهه ، ب ردستان در ُکنهای سياسی ـ نظامی در پایگاه آموزشی سازما آموزش

های انقالب بر عليه ضدانقالب که اینک با سيمایی دیگر وارد ميدان  دشمنان خلق شتافت و قهرمانانه در درگيری



در مقابله با ستون عظيمی از  ١٣۵٩ سال  شهریور١٨ درسرانجام رفيق رضا بهفر .  شرکت نمودشده بود

کنترل رزمندگان یورش آورده بودند در  سردشت به مناطق آزاد و تحت در نزدکیمزدوران جمهوری اسالمی که 

های  ا نبرد و دالوریپس از روزه،  ردهای پيشمرگان خلق ُک ترین درگيری ترین و حماسی جریان یکی از خونين

  .شهادت رسيده به سنگرش بمپاره ُخ بر اثر اصابت ،  از خود نشان داده بودی کهبسيار

  

 هدهند نشانردستان انقالبی اش در ُک دالورانهدر آخرین نبرد این پيشمرگه قهرمان ،  رفيق رضا بهفر شهادت

عزم  ازرد بوده و رد جنبش عادالنۀ خلق ُکچریکهای فدائی خلق جهت پيشب، تالش بی دریغ انقالبيون کمونيست 

ای همچون جمهوری  های وابسته نابودی رژیم حقانيت مبارزه توده ها برای بهان خلل ناپذیر آنان راسخ و ایم

  . حکایت می کنداسالمی و اربابان امپریاليستش 

  

های مبارزمان جاودانه  لقیاد چریک فدایی خلق رفيق شهيد رضا بهفر همواره در قلب کارگران و زحمتکشان و خ

  .خواهد ماند و خونش تعهد همرزمانش را در تداوم راهش صدچندان خواهد کرد

  

 ! یاد رفيق شهيد رضا بهفر گرامی و راهش پر رهرو باد


