ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  :ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ  ،ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺷﻤﺎرﻩ  ، ٢۶اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ١٣٩۴

درﺑﺎرﻩ زﻧﺪﮔﯽ رﻓﻴﻖ ﻗﻨﺒﺮ ﭘﻴﺸﺪﺳﺖ

رﻓﻴﻖ ﻗﻨﺒﺮ ﭘﻴﺸﺪﺳﺖ روز  ٢٠ﺧﺮداد  ١٣٣٣در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و در ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﮔﺸﻮد .ﭘﺪرش ﮐﺎرﮔﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرهﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻓﺮوش ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎرش اﻣﮑﺎن اﻣﺮار ﻣﻌﺎش
ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش را ﻣﻬﻴﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد .رﻓﻴﻖ ﻗﻨﺒﺮ در ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﮐﺎرﮔﺮﯼ اﯼ رﺷﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدﯼ
ﺧﺎﻧﻮادﻩ وﯼ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد در ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ هﻢ ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد را ﻓﺮاهﻢ ﮐﻨﺪ و هﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﮐﻤﮑﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﯼ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ هﺮ رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺘﯽ ﺑﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ دﯾﭙﻠﻢ ﺧﻮد را
در رﺷﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﮕﻴﺮد .ﺑﻌﺪاً او در ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزﯼ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪارﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﺎل هﺎﯼ  ۵۶و  ، ۵٧وﯼ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزﯼ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس از ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ زﯾﺎدﯼ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯼ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺷﺪ.
رﻓﻴﻖ ﻗﻨﺒﺮ اﻧﺴﺎن ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﻮد .از ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ وﯼ از
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻓﻘﺮ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﺁن را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد  ،ﮐﻴﻨﻪ و
ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻴﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و رژﯾﻢ ﺣﺎﻣﯽ ﺷﺎن در ﺁن زﻣﺎن  ،ﯾﻌﻨﯽ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ داﺷﺖ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ وﯼ از هﻤﺎن ﺁﻏﺎز ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮﯼ اﻧﻘﻼب ﺳﺎل هﺎﯼ  ۵۶و  ، ۵٧ﺑﻪ ﺳﻴﻞ اﻧﻘﻼب ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﻟﺤﻈﻪ اﯼ از ﺗﻼش و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎﻩ ﮐﺮدن ﺗﻮدﻩ هﺎ و اﻓﺸﺎﯼ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺎﻩ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪ .در ﺁن ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ رﻓﻴﻖ ﻗﻨﺒﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﺋﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻣﺮدم ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮﯼ در ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﯾﻔﺎ
ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ روﯼ ﮐﺎر ﺁﻣﺪن ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ  ،رﻓﻴﻖ ﻗﻨﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ دﯾﺪ رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ
و از هﻤﺎن روز اول ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ هﻴﭻ ﯾﮏ ار ﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ اﻧﻘﻼب ﭘﺎﺳﺦ دهﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﮐﻮب

ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ﺁن ﻣﻬﻴﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد .او ﮐﻪ هﻤﭽﻮن ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ﻋﺸﻖ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ را در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد داﺷﺖ و ﺑﻪ هﻮادارﯼ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﯽ را ﯾﺪﮎ ﻣﯽ ﮐﺸﻴﺪ  ،ﺧﻴﻠﯽ زود ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر داراﯼ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو رﻓﻴﻖ ﻗﻨﺒﺮ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزﯼ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻗﺮار داﺷﺖ
ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎء ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺎﯼ ﻧﺎدرﺳﺖ رهﺒﺮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻌﺪ از ﻗﻴﺎم ﺑﻬﻤﻦ ،ﺑﻪ هﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺁﮔﺎهﯽ هﺎﯼ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺁن هﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .او هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺼﺎل هﺎﯼ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ اش ﺗﺎ ﺁن ﺟﺎ اﺣﺘﺮام و دوﺳﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزﯼ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺟﻮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺁن دورﻩ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن ﺧﻮد در ﯾﮏ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺷﺪﻧﺪ  ،وﯼ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ رﻓﻴﻖ ﻗﻨﺒﺮ در ﻣﻴﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻣﺰدوران
رژﯾﻢ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺒﻮد  ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ او در ﺳﺎل  ١٣۵٨ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻪ واﻗﻊ رﻓﻴﻖ ﻗﻨﺒﺮ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ رژﯾﻢ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ ﺑﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ هﻨﻮز ﺑﺎ ادﻋﺎﯼ ﻃﺮﻓﺪارﯼ از "ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ" ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ دروغ ﺧﻮد را
ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﺎ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ رﻓﻴﻖ ﻗﻨﺒﺮ و رواﻧﻪ ﮐﺮدن او ﺑﻪ زﻧﺪان  ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﯼ دﯾﮕﺮ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺁن دﯾﺎر رو ﮐﺮد و ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺘﻴﺰﯼ ﺧﻮد را ﺁﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد .رﻓﻴﻖ ﻗﻨﺒﺮ
در ﺑﻴﺪادﮔﺎﻩ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ از ﺁرﻣﺎن هﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان دﻓﺎع ﻧﻤﻮد و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ هﻨﻮز از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ
ﻻزم و ﻗﺪرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد در ﺁن ﺑﻴﺪاﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
رﻓﻴﻖ ﻗﻨﺒﺮ ﭘﻴﺸﺪﺳﺖ در ﺳﺎل  ، ۵٩وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪان ﺁزاد ﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯾﺶ را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺮ
ﮐﻴﻨﻪ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﺎ ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﺁﮔﺎهﯽ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ
ﺧﻠﻖ ﺻﻒ ﺧﻮد را از ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎزﺷﮑﺎر و ﻣﻤﺎﺷﺎت ﻃﻠﺐ ﺑﻌﺪ از ﻗﻴﺎم )ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان( ﺟﺪا
ﮐﺮدﻩ و ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ هﻤﭽﻮن رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ رژﯾﻤﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ
ﻣﺎهﻴﺖ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺁن ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،رﻓﻘﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در راﺳﺘﺎﯼ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﺮ وﺳﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ
ﺧﻮد ﻣﯽ اﻓﺰودﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ رﻓﻘﺎ در اﯾﻦ دورﻩ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزﯼ  ١٩ﺑﻬﻤﻦ ،هﻮادار ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ
ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﻴﻖ ﻗﻨﺒﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺁن ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ هﺴﺘﻪ هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ  -ﻧﻈﺎﻣﯽ هﻮادار ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻣﺮ ﺗﺪارﮎ ﮐﻤﭗ ﺁﻣﻮزﺷﯽ اﯼ
در ﮐﻮﻩ هﺎﯼ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﻘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در هﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﻘﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﺳﻠﺤﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت را
از ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺮدﻩ و اﻧﺒﺎرﮎ هﺎﯼ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ و ﻣﻬﻤﺎت را در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﺪارﮎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ .رﻓﻴﻖ
ﻗﻨﺒﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﻴﺸﺒﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻓﻴﻖ ﻗﻨﺒﺮ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ رﻓﻘﺎﯼ دﯾﮕﺮ ﻋﺎزم ﮐﻮﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺰدور ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻴﻦ ﺁن هﺎ درﮔﻴﺮﯼ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺁن رﻓﻴﻖ ﻗﻨﺒﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد
را از دﺳﺖ داد .رﻓﻴﻖ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﯾﺎد او و ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﻼش هﺎﯼ ﺑﯽ درﯾﻐﺶ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮﯼ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻼش هﺎ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ وﯼ در ﺟﻬﺖ ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﯾﺮان و در راﻩ رهﺎﺋﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﻧﺠﺎم داد  ،هﻤﻮارﻩ زﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻩ و روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺶ راﻩ ﻇﻔﺮﻧﻤﻮن ﺁﯾﻨﺪﻩ اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺎدت
رﻓﻴﻖ ﻗﻨﺒﺮ ﭘﻴﺸﺪﺳﺖ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ وﯼ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺷﺪ  ۴اﺳﻔﻨﺪ  ١٣۶٠ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و راهﺶ ﭘﺮ رهﺮو ﺑﺎد!

