رفيق محمد شفيع والی
رفيق محمد شفيع در سال  1328در ﯾک خانوادۀ زحمت کش به دنيا آمد .او فرزند
ارشد ﯾک دست فروش بود که در نوجوانی مادر خود را نيز از دست داد .از ھمان
دوران ،بار مسئوليت ادارۀ خانواده را بر گردن گرفته و استوارانه در اﯾن راه می
کوشيد .پس از پاﯾان تحصيالت متوسطه ،که در طی آن به کار نيز اشتغال داشت،
وارد نيروی ھوائی گردﯾد و به تکميل تحصيالت در رستﮥ ھمافری پرداخت .در ھمين
دوره نيز با مسائل سياسی آشنا شده و به زودی با تأثيرپذﯾری انقالبی از جو
سياسی زمان ،ھوادار جنبش مسلحانه گردﯾد؛ و با سازمان فدائی در ارتباط قرار
گرفت .پس از مدتی فعاليت ،به علت دستگيری رفقای مسئولش ارتباط او قطع
گردﯾد .به دنبال اﯾن ضربه او با تالش فراوان در صدد ارتباط گيری مجدد بود که طی ﯾک
حادثﮥ اتومبيل ،به شدت مجروح و به مدت ﯾک سال بستری شد .در سال  ،56پس از
بھبود مجدداً به فعاليت سياسی پرداخت که تا دورۀ قيام ادامه داشته و در آن مقطع
به اوج خود رسيد.
رفيق محمد شفيع ﯾکی از سازمان دھندگان اصلی مبارزات ھمافران و مقاومت
مسلحانﮥ آنان در برابر مزدوران " گارد سلطنتی" بود که در شب بيست و ﯾکم بھمن
 57جرقﮥ قيام مسلحانه را از پادگان فرح آباد تھران برافروخت .ھمين خود باعث پيوند
رفيق با پرسنل انقالبی درون نيروی ھوائی و ساﯾر واحد ھا گردﯾد و زمينﮥ فعاليت
آتی وی را مھيا کرد.
پس از قيام ،او که با انگيزۀ مبارزه در راه سرخ پرولتارﯾا و برای رھائی و
سوسياليسم به جنبش چپ روی آورده بود ،خط کمونيستی را در " راه کارگر" ﯾافت و
در ارتباط با محافلی که به تأسيس سازمان پرداخته بودند ،به تشکيالت نوﯾن " راه
کارگر" پيوست .از اﯾن زمان ،بيش از پيش ،تمام ھستی خود ،انرژی و امکاناتش را در
خدمت مبارزه برای امر پرولتارﯾا به کار گرفت .محمد شفيع در محيط کار خود ،در ردﯾف
فعال ترﯾن سازمانگران تشکل ھای علنی و دمکراتيک و برپا کنندگان ھسته ھای
مخفی مبارزاتی کمونيستی بود .و در جوار آن از ھر وظيفه و کار تشکيالتی ،تدارکاتی
و غيره استقبال می نمود .مثال ً ساعت ھا در اوقات فراغت از عمل سياسی توده ای،
به فعاليت ھای انتشاراتی و چاپی سازمان کمک می رساند .بعد از مدتی به علت

کارآئی و تالش مبارزاتی پی گيرش ،به مسئوليت پرسنل نظامی ) کميتﮥ نظامی(
ھوادار " راه کارگر" در ارتش برگزﯾده شد و به سازمان گری در درون نيروھای مسلح
پرداخت .رفيق محمد شفيع ) که با نام مستعار اسکندر فعاليت می کرد( به اتفاق
ساﯾر ھم رزمانش ،ھداﯾت برنامه و فعاليت سازمان در درون واحدھای مختلف ارتش
را با برپائی تشکل " اتحاد پرسنل متعھد ارتش" به پيش می بردند.
پس از  30خرداد با نيروئی دو چندان و جسارتی صد چندان در امر سازمان دھی
مخفی در درون ارتش نقش برجسته ای اﯾفا کرد و در طی ھمين مبارزه ،در مھر ماه
 1360بر سر ﯾک قرار تشکيالتی ،به ھمراه رفيق شھيد حسن طباطبائی )حميد(
دستگير شد .رفيق محمد دوران اسارت را با سربلندی پرولتری طی کرد و نمونه ای از
مقاومت و ھوشياری و جسارت کمونيستی را عرضه نمود .او بدون اﯾن که دشمن به
اطالعات تشکيالتی اش دست ﯾابد ،و در حالی که حتّا نام کامل او را نمی دانستند ،به
اتفاق رفيق حسن طباطبائی ،قھرمانانه جوخﮥ اعدام را پذﯾرا شد.
رفيق اسکندر ،از رفقائی بود که وقتی می باﯾست باری بزرگ از زمين برداشته
شود ،ﯾک تنه چندﯾن مرد می شوند و ده ھا شانﮥ خستگی ناپذﯾر پيش می آورند؛ و
چنين بود که به ھنگام شکنجه ھای صعب نيز ،ﯾک تنه به قدر چندﯾن ﯾل مقاومت کرد
و در دفاع از سازمان و آرمانش ،در برابر جوخﮥ آتش ،ده ھا سينه سپر کرد .اﯾن اخگر
قيام در مسير فرازمند خود ،ستاره ای شد و بر پيشانی آسمان نقش بست تا راه
نمای ستم دﯾدگان و لگد مال شدگان ،در ظلمت بی داد باشد.

