رفيق محمد شفيعی
پانزدھم خرداد  1359جرﯾان شدﯾد امواج سفيد رود ،رفيق محمد شفيعی ﯾکی از
فعال ترﯾن و پرشور ترﯾن ﯾاران " راه کارگر" را از ما گرفت و بار اندوه سنگينی را بر دل
ھم گامان او نھاد .رفقائی ھستند که آن چنان به آرمان طبقﮥ کارگر دل بسته اند که در
زندگی شان لحظه ای را نمی توان ﯾافت که از تالش و مبارزه به دور باشد .اﯾن گونه
رفقا در اطراف خوﯾش آن چنان فضای پر تحرکی اﯾجاد می کنند که گوئی خود به نظر
نمی آﯾند و در شور و تالطمی که خود پدﯾد آورده اند ،گم می شوند .زمانی که چنين
رفقائی از دست می روند ،آن گاه ﯾک باره " وجودشان" احساس می شود :ناگھان
خالئی پدﯾد می آﯾد و شخصيت انقالبی شان جای وﯾژۀ خود را نشان می دھد .رفيق
محمد شفيعی از اﯾن گونه رفقا بود.
رفيق در سال  1337در اراک متولد شد و تحصيالت ابتدائی و متوسطه را در اﯾن
شھر به پاﯾان رسانيد .در اواخر دوران دبيرستان بود که راه خود را مشخص نمود و
آشنائی با اﯾدئولوژی طبقﮥ کارگر ،گام ھای او را در پيمودن راه رھائی خلق استوارتر
ساخت.
رفيق در ھمان سال اول ورود به دانشگاه ،در زمينﮥ فعاليت ھای صنفی و
سياسی به ﯾکی از چھره ھای بارز دانشجوئی پلی تکنيک بدل گشت .در جرﯾان
انقالب دوشادوش توده ھای مردم به مبارزه پرداخت و در قيام مسلحانﮥ بھمن نقش
فعالی داشت .بعد از پيروزی قيام ،با شوری که اﯾن حرکت با شکوه مردم در وجود او
شعله ور تر ساخته بود ،تمام توان خود را در خدمت تحقق آرمان طبقﮥ کارگر نھاد.
رفيق محمد شفيعی در زمرۀ رھروان نخستين تشکيالت نوﯾن " راه کارگر" بود و
در سازمان دادن دانشجوﯾان ھوادار " راه کارگر" نقش برجسته ای اﯾفاء نمود .او در
حوزۀ فعاليت انقالبی خوﯾش ھمواره سرمشق بود ،ﯾک دم از حرکت باز نمی اﯾستاد و
شوری بی پاﯾان و صميميتی وﯾژه داشت .خستگی ناپذﯾر بود و شور و تحرک خود را به
پيرامون خوﯾش القاء می کرد.

