رفيق روزبه گلی آبکناری

رفيق روزبه در سال  1327در ﯾکی از نواحی زﯾبا و سرسبز انزلی ) آبکنار( و در
خانواده ای کارگری و انقالبی متولد شد .ھنوز به مدرسه نرفته بود که پدرش به جرم
فعاليت عليه رژﯾم پھلوی و ھمکاری با حزب توده ،تحت تعقيب قرار گرفت و عالرغم
سياست تسليم که حزب توده آن را تبليغ می کرد ،بعد از کودتای  28مرداد ،ھمراه
تنی چند به جنگل زد .متواری شدن پدر و غيبت گھگاه مادر – که برای ارتباط به جنگل
می رفت -روزبه کوچک و با ھوش را به کنجکاوی وامی داشت .با نخستين پرس و
جوھاﯾش از حال پدر ،نخستين درس ھای مخفی کاری را از مادر رازدارش فرا گرفت.
از نخستين سنين نوجوانی ناگزﯾر شد برای تأمين ھزﯾنه ی معاش خانواده کار
کند ،اوائل پيش نزدﯾکان و خوﯾشان و بعدھا پيش دﯾگران .و سرانجام با وجود عالقﮥ
شدﯾدش به تحصيل ،ناگزﯾر شد درس را رھا کند و به کارگری بپردازد .گاه تعميرکاری
کرد و گاه نقاشی و ب ّناﯾی و از انجام ھيچ کاری ابا نداشت .به ھر رنجی تن می داد تا
معاش خانواده شان را تأمين کند و از رنج ھای آنھا ،مخصوصاً مادر مھربانش بکاھد .در
ھمين دوره بود که استخوان بندی شخصيت سياسی روزبه شکل گرفت و نفرت از
مناسبات سرماﯾه داری در ذھنيت او نطفه بست.
بی شک فضای سياسی خانواده و سوابق و اعتقادات پدر ،از ھمان دوران
کودکی نخستين تماﯾالت سياسی و گراﯾشات کمونيستی را در روزبه به وجود آورد،
اما اعتقادات سياسی آگاھانﮥ او در نيمﮥ اول و اواسط دھﮥ چھل شکل گرفت و از اﯾن
سال ھا او به فعاليت سياسی پرداخت و ارتباط منظم با عناصر انقالبی را آغاز کرد .در
سال  48در ارتباط با محفلی از مبارزان ضد رژﯾم دستگير شد و به ﯾک سال زندان
محکوم گردﯾد .دورۀ زندان براﯾش دورۀ آموزش خوبی بود .او توانست با انقالبيون
زﯾادی در زندان ھای قزل قلعه ،قزل حصار و قصر آشنا شود و اﯾن آشنائی ھا اثرات

عميقی در او برجای گذاشتند .نخستين دورۀ زندان روزبه درست در ھمان روزھائی به
پاﯾان رسيد که مبارزۀ مسلحانه در سياھکل آغاز گردﯾد .و او که در دورۀ زندان ،عزم
خود را برای مبارزه عليه رژﯾم شاه و نظام سرماﯾه داری استوار تر ساخته بود ،پس از
رھاﯾی از زندان ،بالفاصله بار دﯾگر به فعاليت انقالبی پرداخت .و با رفيق شھيد مرضيه
احمدی اسکوﯾی که در آن زمان با مصطفی شعاعيان ارتباط داشت ،آشنا گردﯾد و از
طرﯾق او به " جبھﮥ دمکراتيک خلق" پيوست و در ارتباط با ھمين گروه در سال 52
مجدداً دستگير شد و زﯾر سخت ترﯾن شکنجه ھا قرار گرفت و مقاومت قھرمانانه ای از
خود نشان داد .او اﯾن بار به ده سال زندان محکوم شد .در زندان شخصيت انقالبی و
صداقت کمونيستی روزبه به سرعت او را به ﯾکی از افراد مورد اعتماد کليﮥ انقالبيون
زندانی تبدﯾل کرد .ھرکس که تنھا مدت کمی با او زندگی می کرد به آسانی درمی
کل زندانيان است .وفاداری به توده ھای زحمت
ﯾافت که او ﯾکی از بھترﯾن ھا در ميان
ِ
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و سال ھا تحمل انواع اجحافات و ستم ھا به او بردباری و متانت وﯾژه ای

بخشيده بود .به ھمين خاطر جزو محدود رفقائی بود که حتّا در بحرانی ترﯾن لحظات،
برخوردھای متين ،سالم و اموزنده ای داشتند و محبوب ھمه بودند.
روزبه از جمله  50نفر زندانيانی بود که در سال  ،54از طرف دشمن "خطرناک"
تشخييص داده شدند و از زندان قصر به اوﯾن انتقال ﯾافتند .و در زندان اوﯾن بود که
روزبه با رفيق مھران شھاب الدﯾن ) از پاﯾه گذاران اصلی سازمان ما( پيوندھای فکری
نزدﯾک و عميقی پيدا کرد و اﯾن پيوندھا پاﯾﮥ رفاقتی شد که تا آخرﯾن لحظات زندگی
افتخار آفرﯾن آن دو ادامه ﯾافت .روزبه تا سال  57زندانی بود و با امواج قيام به درﯾای
توده ھا پيوست .پس از آزادی ،ھنگامی که به محل زادگاھش )آبکنار( برگشت ،با
استقبال شورانگيز مردم مواجه گشت .آنھا بلوار اصلی آبکنار را به نام روزبه نام
گذاری کردند )نامی که مبارزه بر سر آن ھنوز ھم بين مردم و رژﯾم فقھا ادامه دارد(.
رفيق روزبه از ھمان دورۀ تکوﯾن سازمان ما به آن پيوست و تا لحظه ای که در
برابر جوخﮥ آتش قرار گرفت ،با تمام ھستی خود برای پيش برد ھدف ھای انقالبی
اﯾن سازمان کوشيد .او ﯾک بار در آبان ماه سال  ،59مورد سوء ظن پاسداران قرار
گرفت و دستگير شد  ،اما چند روز بعد آزاد شد .بار دوم در تيرماه سال  61در خانﮥ
ﯾکی از خوﯾشاوندان ،ھمراه ھمسر ،فرزند دوساله ،دو خواھرش و رفيق مھران شھاب
الدﯾن دستگير شد و تا آبان ماه  62در زﯾر ﯾکی از وحشيانه ترﯾن نمونه ھای شکنجه،
قھرمانانه پاﯾداری کرد و ھيچ اطالعات سازمانی به دشمن نداد .مقاومت روزبه در زﯾر
شکنجﮥ فقھا ،ﯾکی از افتخارات کمونيست ھای اﯾران و ماﯾﮥ سربلندی راه کارگری

ھاست .او در آبان  62تيرباران شد .اندوه شھادت او ھميشه در دل ھای ماست.
وفاداری روزبه به طبقﮥ کارگر ،به تمام زحمت کشان و لگدمال شدگان ،ھميشه الھام
بخش ما خواھد بود و ما وظائف ناتمام او را به انجام خواھيم رسانيد.

