رفيق عبدالحميد روشنفکر
رفيق حميد روشنفکر در سال  1325در ﯾک خانوادۀ زحمت
کش در شھر اردبيل به دنيا آمد.دوران کودکی و نوجوانی را در
ميان محرومان و زحمت کشان گذراند و از آنان عنيقاً تأثير
پذﯾرفت .دوران سربازی را به عنوان " سپاھی دانش" در ﯾکی از
روستاھای لرستان گذراند .اﯾن دوران در زندگی او نقش بسيار
مھمی داشت ،زﯾرا مدخلی بود بر زندگی مبارزاتی او .با دھقانان محل خدمتش روابط
عميق و گرمی برقرار کرد .برای بھبود وضع آب آشاميدنی ده ،مدت ھا دوش به دوش
انھا کار کرد .با جلب اعتماد خانواده ھا و از طرﯾق کار توضيحی بسيار ،آنھا را متقاعد
کرد که نه تنھا مانع به مدرسه آمدن پسران نشوند ،بلکه دخترانشان را نيز به مدرسه
بفرستند .با سماجت و کار خستگی ناپذﯾر توانست درمانگاھی برای ده درست کند و
به زودی دوست غمخوار ،مشاور خانوادگی ،پزشک ،معلم ،تعميرکار دوچرخه ،ميرزا
بنوﯾس و  ...ده شد و در ھمان حال به خاطر سرپيچی از دستورات اداره فرھنگ
منطقه و خودداری از برپائی مراسم و جشن ھای فرماﯾشی شاھنشاھی مورد توبيخ
و تنبيه قرار گرفت .بعد از پاﯾان سربازی مدتی به کارھای متفرقه پرداخت و باالخره در
وزارت کار و امور اجتماعی استخدام شد .کار در قسمت بيمﮥ کارگران و آشنائی با
کارخانجات مختلف و مسائل حفاظت محيط کار ،ھرچه بيشتر ذھن او را متوجه طبقﮥ
کارگر نمود .در ھمين دوره بود که حميد تحصيالت دانشگاھی خود را در رشتﮥ جامعه
شناسی دانشگاه تھران ادامه داد و عالقه خاصی به مطالعات اقتصادی و سياسی
نشان داد .او اﯾن عالقه و شورﯾدگی را تا آخر نگه داشت و حتّا در سخت ترﯾن شراﯾط
مبارزه نيز از ھر مجالی برای ادامﮥ اﯾن مطالعات استفاده می کرد.
در اواخر دھﮥ چھل که مدتی از اصالحات ارضی ضد مردمی شاه جالد می گذشت،
نيروھای جدﯾدی بيدار می شدند و پا به عرصه ی مبارزه می گذاشتند .نيروھای پيشرو
جامعه در جستجوی راه ھای جدﯾد مبارزه بودند .نبرد ميان سازش کاری و انفعال
طلبی که ميراث نکبت بار حزب توده بود و جوانه ھای ره جوئی انقالبی ،به مراحل
بلوغ خود نزدﯾک می شد .پيداﯾش محافل مطالعاتی و گسترش اندﯾشه ھای
مارکسيستی – لنينيستی به نطفه بستن تشکل ھای انقالبی منجر می گردﯾد .رفيق

حميد نيز در زمرۀ اﯾن جستجوگران بود .او در اﯾجاد محفلی که معتقد به مبارزۀ
مسلحانه بود ،فعاالنه شرکت کرد .به زودی اﯾن محفل با حل ﯾک سلسله مسائل
نظری و تدارکاتی آمادۀ پيوستن به " سازمان چرﯾک ھای فدائی خلق" گردﯾد ،اما در
حين برقراری ارتباط با رفقای سازمان فدائی ،در اواخر سال  1351بود که رفيق حميد
دستگير شد .مقاومت سرسختانه در شکنجه گاه ھای ساواک و دفاع مصممانه در
دادگاه نظامی ،براﯾش محکوميت به ده سال زندان را به بار آورد .او ﯾکی از سازمان
دھندگان صبور و خستگی ناپذﯾر مقاومت در زندان ھا بود .سادگی و صراحت که از
خصوصيات بارز او بود ،باعث می شد که مورد عالقه و احترام اغلب زندانيان باشد .حتّا
انقالبيونی که با او نقطه نظر مشترکی نداشتند ،او را رفيقی مسئول در قبال جنبش
انقالبی ،قابل اتکاء و به دور از حب و بغض شخصی می ﯾافتند .او از " سياست بازی"
متنفر بود و نظراتش را در البالی انواع ابھامات نمی پوشانيد ،به ھمين دليل دشمن
پرگوئی و قلنبه گوئی بود .برای حميد ،وظيفه ھميشه وظيفه بود ،خواه تعمير کفش
ھای پارۀ زندانيان باشد ،خواه تدوﯾن و جمع بندی نقطه نظراتی در بارۀ مسائل تئورﯾک
جنبش ﯾا جمع آوری آراء مخفی زندانيان .او در برخورد با حوادث ھرگز خون سردی خود
را از دست نمی داد و ھيچ گاه در دام جو سازی و ھياھو گرفتار نمی آمد و اﯾن به او
امکان می داد که در پيچ ھای تند مبارزه ،راه را از چاه باز شناسد و از ھيجان زدگی و
واکنش ھای کور و بی ھدف پرھيز کند .و ھمﮥ اﯾن خصوصيات باعث می شد که در
روابط درون زندان ھا مورد اعتماد اکثر زندانيان باشد .رفيق حميد ھمراه عده ای دﯾگر
از ھمفکرانش در زندان توانست در پرتو بررسی تجارب اﯾن دوره مبارزه ،مشی
مسلحانﮥ جدا از توده را به نقد بکشد.
ھنگامی که انقالب مردم ،درِ زندان ھا را گشود ،و رفيق حميد ﯾک بار دﯾگر خود را
در ميان مردم ﯾافت ،بدون لحظه ای درنگ به فعاليت مبارزاتی خود ادامه داد .او از
نخستين اعضاء پر تالش ﯾکی از محفل ھای مؤسس سازمان ما بود و در تشکيل و
گسترش سازمان ما نقش فعالی داشت .از ھمان آغاز انتشار نشرﯾﮥ " راه کارگر"،
رفيق حميد ) بيژن( عضو شورای نوﯾسندگان ان بود .او در اﯾن مدت عالوه بر کار منظم
در شورای نوﯾسندگان ،ھمراه عده ای از رفقای دﯾگر ،توانست در زمينل مسائل
اقتصادی و اماری اﯾران ،کارھای با ارزشی انجام بدھد .در اواﯾل سال  1359ﯾکی از
خانه ھای تشکيالتی که محل انجام بخشی از کارھای تدارکاتی نشرﯾه بود ،مورد
ھجوم پاسداران قرار گرفت و پاره ای از اسناد تشکيالتی به دست دشمن افتاد .بعد از
اﯾن ھجوم ،رفيق حميد مجبور به ترک محل کار خود و اختفای کامل گردﯾد .پس از 30

خرداد و ھجوم دﯾوانه وار رژﯾم خون رﯾز والﯾت فقيه به نيروھای انقالبی کشور ،رفيق
حميد داوطلب مسئوليت ھای دشوارتری شد و در شراﯾطی که مسئلﮥ محوری
سازمان ،تحکيم خط کارگری و ھمچنين انطباق با شراﯾط جدﯾد بود ،مسئوليت ﯾکی از
کميته ھای جدﯾد را به عھده گرفت .رفيق حميد در شھرﯾور ماه  ،62ھمراه ھمسر
باردارش به اسارت دشمن درآمد ) .و در اسارت گاه ھای دشمن ،حميد صاحب دختری
شد که نامش سوناست( .زﯾر شکنجه ھای وحشيانﮥ دژخيمان والﯾت فقيه ،که ماه
ھای متوالی ادامه داشت ،تا آخرﯾن نفس مقاومت کرد و روز ھفتم اردﯾبھشت ماه 63
به اميد پيروزی راه رھاﯾی طبقﮥ کارگر در زﯾر شکنجه جان باخت .او فرزند زخمت
کشان بود و ھرگز پيمان خود را با ستم دﯾدگان نشکست و ھميشه به پرچم پيکار
طبقﮥ کارگر وفادار ماند .با شھادت او سازمان ما ﯾکی از کادرھای برجسته و ثابت قدم
خود را از دست داد ،رفيقی را که در سخت ترﯾن و بحرانی ترﯾن شراﯾط آماده بود تا
ھمﮥ استعداد و توانائی خود را در صف مقدم پيکار به کار گيرد .زندگی او سرمشقی
است ماندگار و گرچه اکنون او در ميان ما نيست ،اما راه او ھمچنان پيشاروی ماست و
آرزوی او در دل ھای ما.

