رفيق رحيم حسين پور رودسری

رفيق رحيم حسين پور رودسری ﯾکی از رفقای پاکی بود که در
کشتار عام زندانيان سياسی

 ،به جرم تالش ھای پرشور و خستگی ناپذﯾرش برای

رھائی کارگران ،در برابر جوخه ھای تيرباران رژﯾم جمھوری اسالمی ،در خون
درغلطيد .و با قتل او ،جمھوری اسالمی ﯾکی از

گان پاک باختﮥ طبقﮥ کارگر را از

دست ستم دﯾده گان و لگد مال شدگان سرزمين ما ربود.
رفيق رحيم در سال  1331در رودسر به دنيا آمد .او تحت تأثير فضای سياسی
خانواده و بی عدالتی ھای اجتماعی به مبارزۀ سياسی جلب شد .در

دھه چھل

در رابطه با رفيق شھيد علی مھدی زاده به جنبش چپ گرائيد و در کنار رفقای

گروه

ستارۀ سرخ به فعاليت سياسی پرداخت .با دستگيری اکثرﯾت اعضای گروه ،رفيق
رحيم به تھران آمد و به کار و تحصيل در اﯾن شھر مشغول شد .او از طرﯾق خانواده
اش با رفقای زندان

ﯾافت و در تھيه و ارسال کتب ممنوعه و

جنبش به درون

زندان تالش زﯾادی به خرج داد .با اوج گيری خيزش ھای توده ای در سال

 ،رفيق

رحيم پرشور و قوی دل به صحنﮥ مبارزۀ انقالبی گام نھاد و با شرکت در مبارزات توده
ای و

جوئی و با پخش و تکثير اعالميه ھای سازمان چرﯾک ھای فدائی و کتب

مارکسيستی ،وظيفﮥ انقالبی

را پيش برد .او در جرﯾان قيام و در فتح

ھا،

دوشادوش مردم دليرانه جنگيد و آن را به عنوان ﯾک خاطرۀ عزﯾز ھميشه به ﯾاد
داشت.
با آزادی زندانيان سياسی ،رفيق رحيم رابطﮥ خودش را با رفقای گروه ستارۀ
سرخ ،به وﯾژه شھيد مھدی زاده تحکيم نمود و از اولين کسانی بود که با تشکيل راه
کارگر به سازمان ما پيوست و مرحله ی جدﯾدی در فعاليت انقالبی اش گشوده شد.
به واسطﮥ زودجوشی و صميميتی که از خصوصيات برجستﮥ او بود ،روابط بسيار
گسترده ای در ميان مردم داشت .در عين حال در فعاليت خود ،سرمشق فداکاری و
 ،پرکاری و ثبات قدم بود .بر ھمين مبنا در بخش تدارکات مرکزی سازمان به کار

پرداخت و تا آخرﯾن شمارۀ دورۀ اول راه کارگر در اﯾن بخش به فعاليت تشکيالتی اش
ادامه داد.
پس از آغاز سرکوب وحشيانه ،ﯾکی از فعال ترﯾن
استقرار در ميان

بود که به پيش ُبرد خط

و زحمت کشان ھمت گماشت .سرکوب وحشيانه نه تنھا روحيﮥ

او را تضعيف نکرد ،بلکه بر ثبات قدم ،جسارت و سازش ناپذﯾری او دو چندان افزود.
ھمواره با دقت و وسواس غير قابل وصفی با

انقالبی خوﯾش برخورد می کرد .چرا

که اعتقاد عميقی به انضباط تشکيالتی داشت .در دشوارترﯾن شراﯾط ،ھرگز شوخ
طبعی و شادابی خود را از دست نداد .با وجود اجرای قرارھای روزانه و انجام وظاﯾف
متعدد ،در رسيدگی به امور خانواده نيز جدی و پر تالش بود .به وﯾژه محبت عميقی را
نسبت به گاليا و نيما ابراز می داشت و به راستی در اﯾن زمينه سمبل ﯾک پدر فداکار
بود.
با شھادت رفيق علی مھدی زاده ،او ﯾکی از بھترﯾن رفقاﯾش را از دست داد .اما به
جای ماتم گرفتن ،مبارزۀ انقالبی و فعاليت تشکيالتی اش را با شور بيشتری دنبال
کرد .شھادت برادر کوچکترش ،رفيق حميد ،در نبرد با دشمنان خلق در کردستان نيز
نتوانست در ارادۀ او خللی وارد سازد .با آن که فرد شناخته شده ای بود و تحت
تعقيب پليس سياسی رژﯾم قرار داشت ،به عنوان ﯾکی از مسئولين کميته ھای
منطقه ای سازمان ،ﯾک دم در پيش برد خط سازمان و ھداﯾت رفقای تحت مسئوليتش
کوتاھی نکرد .آن چنان به ارتباط مستقيم با کارگران و زحمت کشان و دخالت فعال در
مبارزاتشان خو گرفته بود که عالرغم وضع امنيتی نامساعد ،ھرگونه پيش نھادی که
رنگ و بوی خروج از اﯾران و مھاجرت به خارج از کشور را داشت ،به شدت رد می کرد.
نامﮥ زﯾر به ﯾکی از بستگانش ،بيان اﯾن دلبستگی عميق به حضور مستقيم در ميدان
مبارزه است ... » :اوال ً در مورد چنين مسائلی ،اول باﯾد از من نظر بخواھی بعد با بچه
ھا صحبت کنی و در نھاﯾت اگر مجبور شوم ،به طور صرﯾح ھمان طور که به بچه ھا
)تشکيالت( نيز گفتم ،با اولين ماشين می روم جائی که برادرم بود )کردستان( و اﯾن
مسئله را نيز قاطع برای خودت حل کن و بی ھوده ناراحت نباش .«...
فوالد ناب ،از آتش کوره ،سختی بيشتر می پذﯾرد و روح سازش ناپذﯾر ﯾک انقالبی
اصيل در ﯾک نبرد روﯾارو سازش ناپذﯾرتر .رفيق رحيم نيز ﯾک انقالبی اصيل بود .پس در
بدترﯾن شراﯾط ،در حالی که در جدال با پليس سياسی ،مدام خانه عوض می کرد و در

خانه ھاﯾی شبيه قفس ،سر بر خاک نمور می نھاد ،نه تنھا روحيﮥ شاداب و رزمندۀ
خوﯾش را از دست نداد ،بلکه دﯾگران را نيز به سرسختی ھرچه بيشتر و به نبرد تا به
آخر فرا می خواند ... » :ھميشه انسان باﯾد در اﯾن اندﯾشه باشد که وجودش به
راستی برای چيست؟ به نظرم ھمان طور که علی عزﯾز می گفت ،تربيت کرامت باﯾد
اﯾن ارزش را داشته باشد که تو سختی ھای بيشتری را بپذﯾری ،چون تو ثابت کردی
ھمسر کسی ھستی که اسطورۀ مقاومت بود .آﯾا وقتی با سختی ھای آنجا روبرو
می شوی ،از فداکاری ھای علی کمک نمی گيری و به ﯾاد او نمی افتی که چگونه
اﯾستادگی می کرد؟ به اعتقاد من تو می توانی و باﯾد بتوانی جای خالی او را ھرچه
کوچک  ...پر کنی و گوشه ای از کارھا را بگيری«.
»  ...تو باﯾد سرمشق باشی ،اﯾن که بتوانی در اﯾن شراﯾط سخت کمک بچه ھا
باشی  ...خواھرم قصد نصيحت ندارم .زﯾرا با تجربه تر و بزرگ تر از منی ،ولی به خاطر
درد مشترکمان و به خاطر رنج مقدسی که می برﯾم ،چاره ای جز استقامت و پاﯾداری
ندارﯾم و باﯾد خيلی آسان ھمﮥ آن چيزھاﯾی را که سر راھمان ھستندرا بردارﯾم و به
کار خودمان برسيم .قوی باش چون ھميشه با ﯾادت و فداکاری ھای تو زندگی می
کنيم ،چون ھمراه علی و  ...بودن افتخار است  ...بدان موفق خواھی شد .در آنجا
رسالت راه شوھر و برادرت را به ھر شکلی که می توانی به پيش ببر و در نامه ھای
بعدی از صميميت ھا ،صفا و زندگی ،عشق به بچه ھا و  ...براﯾمان بنوﯾس و ما را
بيشتر به آﯾنده اميدوار کن«) .از ميان نامه ھای رفيق رحيم به خواھرش(.
اﯾن جان شيفته در سياه چال رژﯾم والﯾت فقيه نيز از پای در نيامد .شکنجه و زندان
خود عرصﮥ دﯾگری بود برای آن که جوھر انقالبی رفيق رحيم با درخشندگی ھرچه
بيشتر خود را نماﯾان سازد .او در دوران بازجوئی با مقاومت جانانه ای از اسرار خلق و
انقالب با امانت داری تمام حفاظت کرد و در سال ھاﯾی که در بازداشت به سر می
برد ،سرمشق پاﯾداری و مبارزه بود .و بدﯾن سان بود که پس از دو سال اسارت ،آبان
ماه  ،67داس مرگ فقھا ،قلبی را که جز برای رھاﯾی کارگران و زحمت کشان و آزادی
و سوسياليسم نتپيده بود ،درﯾد .با شھادت او ،سازمان ما ﯾکی از کادر ھای فداکار و
ثابت قدم خود را از دست داد .رفيقی را که در سخت ترﯾن و بحرانی ترﯾن شراﯾط آماده
بود تا ھمﮥ استعداد و تواناﯾی خود را در صف مقدم پيکار به کار گيرد .زندگی او
سرمشقی است ماندگار .گرچه او در ميان ما نيست ،اما راه او ھمچنان پيش روی
ماست و ما در اﯾن راه سرخ به پيش می روﯾم.

