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 ینيافسرالسادات حس قي رفیدر باره زندگ

 

 بروجرد ۴ در شهرستان دورود بخش ١٣٢۴رماه ي در تینيد افسرالسادات حسيق شهي خلق رفیک فدائیچر

 و دوره اول متوسطه را در شهر یالت ابتدائي تحصیو. موزگار بودبار فروش و مادرش آوپدرش خوار. متولد شد

ل در رشته ي ادامه تحصیم گرفت براي تصم، خانواده ی پدر و نامساعد شدن اوضاع اقتصادیماريبا ب. دورود گذراند

 چهل ق افسرالسادات در اواسط دههيرف.  خود و کمک به خانواده به تهران برودین زندگي تامی و کار برایاريبه

ل کار ي داد ضمن تحصی امکان می که به ویامر، مارستان مادران و نوزادان به کار پرداخت يدر بو به تهران رفت 

مارستان پاسارگاد به عنوان يها در ب ن مدتين دوران همچنیاو در ا. دین نمايز تامي خود را نیکرده و مخارج زندگ

 رسما وارد یلي آن دوره تحصی و آموزشیليجه به الزامات تحصل و با تويپس از خاتمه تحص.  کرد ک پرستار کاری

 تماس تنگاتنگ تر با مردم و به خصوص اقشار ی برایق افسرالسادات فرصتين شغل به رفیا. دی گردیاريکار به

ل و مطالعه کسب کرده بود از يان تحصی که در جری هائیجه با توجه به آگاهيدر نت.  دادیازمند ميزحمتکش و ن

به .  به کمک داشتندیشترياج بي کرد که مردمش احتی خدمت خود انتخاب می را برایهائ محل، وسته ي پابتدا

 یق از محل زندگيکه محل کار رف نیبا ا. کرد ی دروازه غار تهران کار میمرکز بهداشت ها در ل هم مدتين دليهم

ص داده بود که در محله يان کار تشخی داد چون در جرین امر نمی به ایتي اما او اهم، داشت یادیاش فاصله ز

با توجه به ابعاد . ها باشد م با آنيتواند در خدمت زحمتکشان و در تماس مستق یشتر مي آباد و دروازه غار بیناز

 را بر ی زندگین محله ها فقر و نداریها در ا  زحمتکش، در آن سالی توده هایت حاکم بر زندگيفقر و محروم

ان کار با آن مواجه شده یق افسر هر روز در جري که رفیتيواقع. شتر تنگ کرده بودي چه بکارگران و زحمتکشان هر

  گفت که در محل کارش با آنی سخن میاران خود از مردمیکان و یاو همواره با نزد.  آوردیو قلبش را به درد م

 یها و فقر و فالکت  و رنجن دردهايمشاهده هم. دی دینه ميها را به ع ها مواجه شده و درد و رنج و فالکت آن

ن همه ظلم و ستم ی شناختن عامل ایج او را به سوی به تدر،ل نموده بود يچ بودگان تحميکه نظام حاکم بر ه

 را ید و عامل استثمار و ظلم و تفاوت طبقاتيسم رسيق افسر به مارکسير بود که رفين مسيسمت داد و در هم

ق افسر در ي که رفی ایريگيپ. ه آن بپا خاستي نبود را شناخت و علیه داریز جز نظام ظالمانه سرمايچ چيکه ه

او .  اش گشتیاسي سی اش در زندگیت باور نکردنیه جدی داد بعدها دست مایل از خود نشان ميکار و تحص

 سرکار خود باشد و پس از خاتمه ٨آمد تا ساعت  یرون ميش بي از محل زندگ۶ن دوران هر روز صبح ساعت یدر ا

 نیگشت بدون ایم خانه بره  شب ب٩رفت و ساعت  یرستان شبانه مي بعد از ظهر بود به دب۴ ساعت کار که

ن یدر بستر ا.  که انتخاب کرده بود باز داردین همه تالش او را از گام برداشتن در راهی ایکه اجازه دهد خستگ



 یمارستانيتو علوم بي انستیه پرستار در کنکور دانشگاه در رشت١٣۵٣ در سال یپلم بازرگانیها با گرفتن د تالش

 .  قبول شد

 یاسي سی خلق فضای فدائیکهای چریاهکل و آغاز مبارزه مسلحانه از سويز سيها با رستاخ ن سالآاما در 

 نظم ی نابودیاد ضرورت مبارزه برایآمده و فر به صدا در" زنگ بزرگ خون" بزرگ شده بود و یجامعه دچار تحول

 کارگران و یها  که قلبشان با درد ها و رنجی که همه کسانیامر. ده بودیکشور را در نوردجابرانه حاکم سراسر 

ت سرکش و يام با توجه به شخصين پیا.  کردیون مسلح دعوت ميوستن به انقالبيد را به پي تپیدگان میستمد

 . نمودون دالور و از خود گذشته جذبين انقالبیق افسر، او را به صفوف اي رفی انسانیها خصلت

 ی را روشنیر آزادي بود که مسی به مشعلیابيله کسب مدرک بلکه راه دستيش نه وسیل براي که تحصیقيرف

شتر رشد ي خود را هر چه بی اجتماعیاسي سیچ گاه از مطالعه باز نماند و آگاهيها ه ن سالیبخشد در همه ا

 یکهاین سازمان چريق نسترن آل آقا از مسئولي که با رفی ایل روابط خانوادگي بود که به دلین بستريدر چن. داد

 یک سال بعد زندگی خلق قرار گرفت و ی فدائیکهای در ارتباط با سازمان چر۵٣در تابستان ، ران داشت ی ایفدائ

ه سلطه ين سازمان علی که ای به مبارزه مسلحانه ایني خود را شروع نمود و با خواهر خود فاطمه حسیمخف

 ی ویق افسر به توده ها براين مبارزه عشق رفیدر ا. وستي آن سازمان داده بود پی ذاتیکتاتوریسم و ديالیامپر

ق در کار و يات رفيبا توجه به تجرب. دگان معنا دهدی بود تا در حد توان خود جهان را به نفع ستمدیه ایدستما

ط يمح شتر ازيناخت ب مختلف سازمان جهت شیت در حوزه هايها فعال  پس از مدت،ان زحمتکشان ي در میزندگ

 . با به کار پرداختی در کارخانه قرقره زی مدتی کارگریها

 دشمن یرو هاي نیش بود مورد شناسائی از اعضایکیق افسر ي که رفیمين کارخانه بود که تيدر زمان کار در هم

 ١٣۵۵ ماه سال ري ت١٠ سرکوبگر شاه در یروهايز از دست نیق افسر پس از چند بار گريقرار گرفت و سرانجام رف

 نابرابر به شهادت یرين درگی اش پرداخت و در این نبرد زندگیها به آخر ه تهران در مواجهه با آنیر پل جوادیدر ز

 پژواک ی که او برای بخشییام رهايند که پيش ببیق افسر زنده نماند تا خود به چشم خويمتاسفانه رف.  ديرس

د و دو سال ین را در نوردين فالت خونی سراسر ایگونه پس از مدتچ، د ي جنگی شدنش در جامعه میآن و توده ا

 مواجه شد که سابقه نداشت و ی نمود با چنان استقبال توده ای که او در صفوفش مبارزه میبعد سازمان

 کرد دسته دسته یکار مي شان پی مبارزه طبقاتیشان و سازمانده  و تشکلی آگاهی که او برایکارگران

 .  آوردندی رون سازمانی ایبسو

  . و راهش پر رهرو بادی گرامینيافسرالسادات حسق ياد رفی

 


