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درباره زندگی رفیق شهید محمد رضا یثربی

چـریـک فـدایـی خـلق رفـیق محـمدرضـا یـثربـی یـکی از رهـبران سـازمـان چـریـک هـای فـدایـی خـلق ایـران و یـکی از رهـروان صـدیـق 

آرمـــان هـــای طـــبقه کـــارگـــر و رفـــیقی بـــود کـــه بـــا هـــمه وجـــودش بـــرای رســـیدن بـــه ســـوســـیالـــیسم و رهـــایـــی کـــارگـــران از ســـتم هـــا و 

اجحافات سرمایه داران می جنگید.

رفـــیق محـــمدرضـــا کـــه در خـــانـــواده ای بـــا گـــرایـــشات ســـیاســـی در اراک چـــشم بـــه جـــهان گـــشوده بـــود پـــس از پـــایـــان تـــحصیالت 
متوسطه وارد دانشگاه علم و صنعت شد.

در سـال ۴۷ دانـشگاه عـلم و صـنعت نـارمـک هـمچون بـقیه مـراکـز دانـشگاهـی صـحنه ی مـبارزات و اعـتراضـات دانـشجویـی بـود. 
در چـنین اوضـاع و احـوالـی او خـیلی زود یـاران و هـمفکران خـود را در ایـن مـرکـز دانـشگاهـی پـیدا نـمود. رفـقایـی چـون کـیومـرث 
سنجـری، جـالل فـتاحـی، خـشایـار سنجـری و ...  ایـن جـمع در واقـع بـه هسـت ی اصـلی جهـت دهـنده بـه مـبارزات دانـشجویـی در 

ایـــن دانـــشگاه بـــدل شـــد. آنـــها جـــدا از شـــرکـــت و جهـــت دادن بـــه اعـــتراضـــات دانـــشجویـــی، مـــطالـــعات مـــارکسیســـتی خـــود را نـــیز 

دنــبال کــرده و بــا گــذاشــنت بــرنــامــه هــای چــند روزه ی کــوهــنوردی، خــود را بــرای مــبارزات آیــنده پــرورش مــی دادنــد. مــحفل ایــن رفــقا 
یـــــکی از فـــــعال تـــــریـــــن مـــــحافـــــلی بـــــود کـــــه اعـــــتراض بـــــه گـــــران شـــــدن بـــــلیط اتـــــوبـــــوس را در ســـــال ۴۸ ســـــازمـــــان دادنـــــد. بـــــر اســـــاس 
فـعالـیت هـای چـنین گـروه هـا و مـحافـلی بـود کـه روز شـنبه دوم اسـفند سـال ۴۸ تـظاهـرات پـر شـکوهـی در مـقابـل دانـشگاه تهـران 

عـلیه گـرانـی بـلیط اتـوبـوس شـکل گـرفـت و رژیـم شـاه را مـجبور نـمود نسـبت بـه افـزایـش قـیمت بـلیط عـقب نـشینی کـند. تـظاهـراتـی 
که رفیق محمدرضا در آن نقش فعالی داشت.

در بسـتر هـمین فـعالـیت هـا بـود کـه در مهـر سـال ۱۳۴۹ وقـتی کـه سـاواک شـاه از مـخفی شـدن رفـیقی در خـانـه ی رفـیق کـیومـرث 
سنجــری مــطلع شــد و جهــت دســتگیری وی بــه خــانــه وی یــورش بــرد رفــیق رضــا هــم بــه طــور اتــفاقــی در آن خــانــه بــود و دســتگیر 
شـد. رفـیق در بـازجـویـی رابـطه ی خـود را بـا رفـیق کـیومـرث  غـیر سـیاسـی و در حـد هـمکالسـی در دانـشگاه تـعریـف کـرده و روی 

این موضوع پایداری نمود و چون ساواک هیچ مدرکی علیه وی نداشت بعد از مدت کوتاهی وی را آزاد نمود.



 در آن زمــان امــا جــامــعه آبســنت رویــدادهــای نــویــنی بــود بــه هــمین دلــیل هــم چــند مــاه بــعد بــا حــمله چــریــک هــای فــدایــی خــلق بــه 
پـاسـگاه سـیاهـکل در الهـیجان فـضای جـامـعه کـامـال دگـرگـون گشـت. رژیـم شـاه کـه مـی فـهمید مـوج بـزرگـی از انـقالب در حـال 

شـکل گـیری و تـولـد اسـت در ۲۶ اسـفند هـمان سـال ۱۳ رزمـنده سـیاهـکل را اعـدام نـمود تـا چـنین جـلوه دهـد کـه هـمه چـیز پـایـان 
یـــافـــت امـــا در واقـــع بـــا ایـــن اقـــدامِ خـــود در ســـطح جـــامـــعه اعـــالم نـــمود کـــه نـــبرد مـــرگ و زنـــدگـــی آغـــاز شـــده اســـت. بـــه دنـــبال ایـــن 

جــنایــت، رفــقا بــه  اعــدام انــقالبــی تــیمسار فــرســیوی جــنایــتکار یــکی از مــسئولــین اصــلی ایــن اعــدام هــا مــبادرت نــموده و بــه ایــن 

ترتیب پاسخی دندان شکن به عربده کشی های شاه و ساواکش دادند.

در حـمایـت از جـنبش نـویـنی کـه بـا سـیاهـکل اعـالم مـوجـویـت عـلنی نـموده بـود دانـشگاه هـا در اردیبهشـت سـال ۵۰ بـه پـا خـاسـته و 
دانـشجویـان انـقالبـی بـا فـریـاد "فـرسـیو مـرگـت مـبارک" نـشان دادنـد کـه در جـنگی کـه شـروع شـده در کـدام سـو ایسـتاده انـد. بـه 

دنــبال ایــن اعــتراضــات در دانــشگاه عــلم و صــنعت نــارمــک تــطاهــرات بــزرگــی شــکل گــرفــت کــه بــه دنــبال آن ســاواک فــعالــین ایــن 
تـظاهـرات را مـورد پـیگرد قـرار داد و در نـتیجه رفـیق خـشایـار سنجـری دسـتگیر و رفـقا رضـا یـثربـی و کـیومـرث سنجـری مـخفی 

شدند. آنها خانه ای در نظام آباد تهران نزدیک میدان فوزیه کرایه کردند و زندگی مخفی خود را به این ترتیب آغاز نمودند.
در جـریـان ضـربـات دشـمن بـه چـریـک هـای فـدایـی خـلق در تـابسـتان سـال ۵۰  ارتـباط رفـقا بـا سـازمـان قـطع شـد و پـس از مـدتـی 
بـی ارتـباطـی سـرانـجام بـار دیـگر ارتـباط خـود را بـا رفـقای شـان بـرقـرار نـمودنـد. بـا تـوجـه بـه شـرایـط مـخفی مـبارزه در آن سـال هـا 

اطـالعـات زیـادی از فـعالـیت هـای آن زمـان رفـقا در دسـت نیسـت امـا مـی دانـیم کـه پـس از مـدتـی فـعالـیت دراصـفهان کـیومـرث در 

مشهد و رضا در تهران توسط تشکیالت سازمان یافتند.

رفــیق رضــا بــه تــدریــج از مــسئولــیت یــک تــیم بــه مــسئولــیت یــک دســته رســید و بــه عــنوان مــسئول دســته در مــرکــزیــت ســازمــان قــرار 
گــــرفــــت. مــــسئولــــیت بیشــــتر دانــــشجویــــان دانــــشگاه صــــنعتی بــــر عهــــده ایــــن دســــته بــــود و رفــــیق در طــــول فــــعالــــیت هــــایــــش جــــدا از 

بـمب گـذاری در سـفارت عـمان در حـمایـت از جـنبش آزادی بـخش ظـفار و در اعـتراض بـه لـشکر کـشی رژیـم شـاه بـه ایـن مـنطقه 
مـسئولـیت طـرح اعـدام انـقالبـی سـروان یـداهلل نـوروزی فـرمـانـده مـنفورگـارد دانـشگاه صـنعتی را نـیز در ۱۲ اسـفند ۵۳ بـر عهـده 

داشـت. هـمین دسـته بـود کـه در اواسـط سـال ۵۴ رفـقایـی را بـرای تـشکیل پـایـگاهـی بـه تـبریـز فـرسـتاد کـه مـتاسـفانـه در ۶ بـهمن 

۵۴ پـایـگاه آنـها مـورد یـورش سـاواک قـرار گـرفـت و رفـقا هـمگی بـه شـهادت رسـیدنـد. هـمچنین دربـاره رفـیق یـثربـی نـوشـته شـده کـه 
در سـال ۵۴ در نشسـت هـای مشـترکـی کـه بـا سـازمـان مـجاهـدیـن مـارکسیسـت شـده بـرگـزار شـد رفـیق یـثربـی نـیز هـمراه بـا رفـقا 

بهروز ارمغانی و حمید اشرف شرکت داشت.

سـرانـجام در ۸ تـیر سـال ۵۵ در جـریـان یـورش سـاواک بـه پـایـگاه مهـرآبـاد جـنوبـی رفـیق رضـا یـثربـی در جـریـان نـبردی دالورانـه 

تا آخرین گلوله با مزدوران رژیم شاه جنگید و به شهادت رسید.
بـــه ایـــن تـــرتـــیب یـــک بـــار دیـــگر در پـــایـــان زنـــدگـــی پـــر بـــار مـــبارزاتـــی خـــود نـــشان داد کـــه بـــر پـــیمانـــش بـــا کـــارگـــران و ایـــمانـــش بـــه 
آرمـان هـای رهـایـی بـخش آنـها وفـادار و پـایـدار مـی بـاشـد. بـه ایـن تـرتـیب بـا شـهادت رفـیق رضـا یـثربـی طـبقه ی کـارگـر ایـران یـکی 

از حامیان پیگیر خود و چریک های فدایی خلق یکی از رهبران  خستگی ناپذیر خویش را از دست دادند.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!


