
 
 

 ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدائی خلق ایران: به نقل از 
 ١٣٩۶ ماه رتي ، پانزدهم ۴٢شماره 

 
 

  دی رحيم ُخدادادمحمدر باره زندگی رفيق شهيد 
  

  
  

 به. شد متولد کارگری ای خانواده در و سراب در ١٣٢٩ سال در خدادادی رحيم محمد رفيق خلق فدائی چریک

. پرداخت پزی آجر های کوره و مزارع در کار به اجبارا،  تحصيل ضمن کودکی همان از،  اش نوادگیخا شرایط دليل

 آشنا کارگر طبقه بخش رهائی تئوری مثابه به مارکسيسم با که آن از پيش ها سال رحيم رفيق ترتيب این به

 نظم این نابودی ضرورت و نکارفرمایا سوی از ها آن استثمار و کارگران بر ستم دالئل آگاهی این با و شود

 و استثمار رنج و درد خویش گوشت و پوست با کارگریش زندگی جریان در خود،  کند درک درستی به را ارتجاعی

 وی چهل دهه در  .گرفت دل به کينه کارگران استثمار بر مبتنی ظالمانه نظم از و نمود تجربه را ستمکاران شالق

 حالی در دهه این در. آورد روی مارکسيسم به سپس و شده آشنا مترقی های اندیشه و افکار با تا یافت امکان

 ددمنشانه سرکوب زیر در جامعه،  گذراندند می روزگار بدبختی و فقر در ستم تحت های توده دیگر و کارگران که

 ها توده مبارزات بر خمود و رکود و شده مختنق وابسته داران سرمایه طبقه حامی و حافظ مثابه به شاه رژیم

 مظالم زیر از رهائی و انقالب راه یافتن برای مبارز روشنفکران احوالی و اوضاع چنين در . بود شده مستولی

 از نيز رحيم رفيق. زدند می ای ساده تجمعات به دست ها آن از بسياری و کردند می تالش حاکم دیکتاتوری

 در که گروهی ، داد شکل کوچک گروهی دوستانش از تعدادی با ۴٩ سال در که بود مبارز گران تالش این جمله

 پيدا کارگران رهائی برای راهی،  حاميش دیکتاتوری رژیم و حاکم طبقه ستم و ظلم با مبارزه ضمن تا بود تالش

   .کند

  

 رفيق قول به که که بود رسيده رشد از مرحله آن به کمونيستی نوین جنبش دیگر،  چهل دهه اواخر در اما

 تبدیل" متشکل تجمع به را ساده تجمع "بتواند تا". کند تعيين عمل برای مشخصی رهنمود "هاحمدزاد مسعود

 سياهکل بزرگ رستاخيز شاهد جامعه و نهادند وجود عرصه به قدم خلق فدائی چریکهای که بود چنين. نماید

 بهترین ریغد بی تالش سال چهار حاصل که خود انقالبی تئوری اساس بر ایران خلق فدائی چریکهای. شد

 با ، یافت تجلی تاکتيک هم استراتژی هم مسلحانه مبارزه کتاب در که ای تئوری ، بود ایران های کمونيست

 ستمدیده های توده و انقالبی روشنفکران مقابل در نوینی راه،  حاکم امپریاليسم به وابسته رژیم به جنگ اعالن



 بکلی را جامعه سياسی جو و بود حاکم دیکتاتوری سلطه به استراتژیک ای ضربه بزرگ تحول این. دادند قرار

  .نمود دگرگون

  

 دید می چشمانش جلوی در را خود مرگ ، صحنه در مسلح انقالبيون حضور با که حاکم گسيخته لجام یکتاتورید

 های نيرو ۵٠ سال در اساس این بر  .نماید حمله سو همه به وار دیوانه،  زخمی خرسی همچون کوشيد

 و رحيم رفيق. گرفت قرار رژيم این گسترده یورش مورد کمونيستی جنبش نيروهای خصوص به و آزادیخواه

 زندان نيم و سال یک به رحيم رفيق. شدند دستگير و گرفته قرار ساواک حمله مورد راستا همين در نيز رفقایش

 ها زندان در ها آن رزمنده حضور و خلق ئیفدا چریکهای مبارزات که بود افتاده زندان به زمانی او اما  .شد محکوم

 آموزشگاهی به شاه های زندان دیگر حاال. بود نموده دگرگون انقالبی نيروهای نفع به کلی به را ها زندان جو

 رحيم رفيق چون جوانی انقالبی برای شرایطی چنين. بودند شده تبدیل سياسی زندانيان انقالبی تربيت جهت

 - سياسی تربيت و آموزی باز به را خود محکوميت دوران تمام هم دليل همين به و بود شرایط ترین آل ایده

  .گذراند خود ایدئولوژیک

  

 چه هر ای تجربه با تا شد آزاد زندان از خود محکوميت دوران گذراندن از پس بسيار تجربيات کسب با رحيم رفيق

 را خلق فدائی چریکهای سازمان با ارتباط کانام ١٣۵٣ سال در او . برود خود طبقاتی دشمن با مصاف به بيشتر

 این از مدتی هنوز اما  .ببرد پيش یافته سازمان شکلی به را هایش فعاليت تا پيوست سازمان این به و نمود پيدا

 به پادگان در ماه سه . رفت سربازی به نتيجه در و خواندند فرا سربازی خدمت برای را او که بود نگذشته ارتباط

  .آورد روی مخفی زندگی به و کرد ترک را پادگان آن از پس و برد سر

  

 های آرمان تحقق جهت در تماما رحيم رفيق زندگی،  ١٣۵۵ سال آبان ششم تا ۵٣ سال در شدن مخفی زمان از

 به که بود رفقائی جمله از رحيم رفيق. گذشت خلق فدائی چریکهای سازمان چهارچوب در اش سوسياليستی

 دشوار شرایط در اما. نمود تالش سازمان سازی باز و حفظ جهت در ۵۵ سال تابستان و بهار نسنگي ضربات دنبال

 گشتی شناسائی مورد تهران نواب خيابان در ١٣۵۵ سال ماه آبان ششم در وی متاسفانه،  ها ضربه آن از پس، 

 مرگ با و رسيد شهادت هب خود سيانور خوردن با ها آن با درگيری طی و گرفت قرار شاه امنيتی های نيرو های

   .ساخت مواجه شکست با کردنش دستگير زنده به نسبت را خونخوار دشمن آرزوی،  اش قهرمانانه

  

 از احمدزاده مسعود رفيق که گونه همان به . نرفت هدر به فدائی های کمونيست دیگر همچون رحيم رفيق خون

 ها سال که شرایطی در ، بود گفته سخن یا توده مبارزات سيل کردن جاری جهت مسلحانه مبارزه ضرورت

 خروشان سيل،  ١٣۵۶-۵٧ های سال طی در ، بود جاری جامعه در مسلح انقالبيون فداکاری با مسلحانه مبارزه

 قرار همگان چشم مقابل در و شد جاری جامعه در،  بود شاه رژیم جهنمی دستگاه گر ویران که ای توده مبارزه

  .ببيند چشم به را خود ناپذیر خستگی های تالش حاصل تا نبود مرحي رفيق دیگر چه گر گرفت؛

  

 !باد رهرو پر راهش و گرامی خدادادی رحيم محمد شهيد رفيق یاد


