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درباره زندگی رفیق شهید محمد رضا کامیابی

چــریــک فــدایــی خــلق رفــیق محــمدرضــا کــامــیابــی در ۲۹ فــروردیــن مــاه ۱۳۵۵ در جــریــان یــک درگــیری در مــنطقه "آب 
مـنگل" تهـران بـه شـهادت رسـید. روزنـامـه هـای رژیـم روز بـعد یـعنی ۳۰ فـروردیـن خـبر ایـن درگـیری را منتشـر نـموده و 

مذبوحانه آنرا به عنوان یکی از "موفقیت" های شان در مبارزه با چریک های فدایی خلق ایران تبلیغ نمودند.

رفـیق کـامـیابـی دانـشجوی رشـته فـیزیـک دانـشگاه صـنعتی بـود کـه در ارتـباط بـا سـازمـان چـریـک هـای فـدایـی خـلق قـرار 
گـــرفـــته و مـــدتـــی در حـــوالـــی دانـــشگاه صـــنعتی بـــا یـــک دانـــشجوی دیـــگر خـــانـــه ای اجـــاره کـــرده بـــود کـــه در عـــمل محـــل 
آمــوزش آنــها زیــر نــظر رفــیق مــصطفی دقــیق هــمدانــی از اعــضای ســازمــان بــود. امــا مــتاســفانــه رفــیق مــصطفی در 
شــشم بــهمن ۱۳۵۴ در یــک درگــیری در تــبریــز شــهید شــد. ولــی از آن جــا کــه رفــیق کــامــیابــی از شــهادت ایــن رفــیق بــه 

عنوان اولین مسئول مستقیم خویش مطمئن نبود، اجبارا مخفی شد.
امــا از زنــدگــی مــخفی رفــیق کــامــیابــی کــمتر از ســه مــاه مــی گــذشــت کــه وی در یــک درگــیری قهــرمــانــانــه بــا نــیروهــای 
امـنیتی شـاه در مـنطقه ی "آب مـنگل" بـه شـهادت رسـید و خـونـش را وثـیقه ایـمان و آرمـانـش بـرای رهـایـی طـبقه کـارگـر 

ایران قرار داد.

در مـــقطع ســـال هـــای ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ دانـــشگاه صـــنعتی یـــکی از مـــراکـــز دانـــشگاهـــی بـــود کـــه ســـازمـــان چـــریـــک هـــای 
فـدایـی خـلق هـواداران بـسیاری در آن جـا داشـت. اسـاسـا بـا آغـاز جـنبش مسـلحانـه و پـخش آثـار نـظری ایـن جـنبش 
هـمانـند "مـبارزه مسـلحانـه هـم اسـتراتـژی هـم تـاکـتیک" اثـر رفـیق مـسعود احـمدزاده و "ضـرورت مـبارزه مسـلحانـه و رد 
تـــئوری بـــقا" اثـــر رفـــیق امـــیرپـــرویـــز پـــویـــان کـــه بـــنیان هـــای فـــکری ایـــن جـــنبش را تشـــریـــح مـــی کـــردنـــد گـــرایـــش بـــه جـــنبش 
مسـلحانـه در دانـشگاه هـای کـشور شـدیـدا رشـد نـمود. پـخش وسـیع ایـن آثـار در دانـشگاه هـا و اسـتقبال دانـشجویـان 
از آنـها دانـشجویـان زیـادی را بـه سـوی چـریـک هـای فـدایـی خـلق جـلب نـمود. تـا آن جـا کـه بـه دلـیل هـمین گـرایـش قـوی 
بــــه ســــازمــــان در نــــیمه اول دهــــه پــــنجاه ده هــــا دانــــشجوی دانــــشگاه صــــنعتی بــــه ســــازمــــان چــــریــــک هــــای فــــدایــــی خــــلق 



پــیوســتند. رفــیق کــامــیابــی بــه هــمراه دیــگر دانــشجویــان ایــن دانــشگاه تــا زمــانــی کــه در آن جــا حــضور عــلنی داشــتند 
اعـالمـیه هـا و نشـریـات سـازمـان را در دانـشگاه پـخش کـرده و شـرایـط وصـل دانـشجویـان هـوادار بـه سـازمـان را مـهیا 

می کردند.
رژیــــم شــــاه فــــکر مــــی کــــرد بــــا اعــــمال زور و نــــشان دادن خــــشونــــت، خــــواهــــد تــــوانســــت فــــضای تــــرس را در مــــحیط هــــای 
دانـشگاهـی اشـاعـه داده و از پـیوسـنت دانـشجویـان بـه جـنبش مسـلحانـه جـلوگـیری خـواهـد کـرد. در حـالـی کـه بـا وجـود 
هـمه وحـشی گـری هـای رژیـم دیـکتاتـوری شـاه، در نـیمه اول دهـه پـنجاه هـر چـه از آغـاز جـنبش مسـلحانـه مـی گـذشـت، 
جـنبش مسـلحانـه نـفوذ بیشـتری در دانـشگاه هـا پـیدا مـی کـرد. در واقـع سـاواک شـاه بـا بـرخـوردهـای سـرکـوب گـرانـه خـود 
بــا دانــشجویــان، نــیروی هــر چــه بیشــتری را در اخــتیار جــنبش مســلحانــه مــی گــذاشــت. در آن ســال هــا دانــشگاه هــا بــه 
مــرکــز اشــاعــه انــدیــشه هــای مــارکسیســتی کــه بــیان تــئوریــک آرمــان هــای طــبقه کــارگــر مــی بــاشــد بــدل شــده بــودنــد، بــه 
گـونـه ای کـه خـیلی از جـوانـان بـا ورود بـه دانـشگاه امـکان مـی یـافـتند بـه تـئوری انـقالبـی دسـت یـافـته و در حـد اعـتقاد و 
تــوان خــود ایــن آگــاهــی را هــر چــه بیشــتر اشــاعــه دهــند. رفــیق کــامــیابــی از جــمله چــنین جــوانــانــی بــود کــه بــا ایــن کــه از 
خـــــانـــــواده ای کـــــارگـــــری نـــــبود امـــــا دل در گـــــرو رهـــــایـــــی کـــــارگـــــران از قـــــید ســـــلطه ســـــتمگران داشـــــت. وی بـــــا مـــــطالـــــعه 
مـارکـسیسم و اعـتقاد بـه آن بـا تـوجـه بـه شـرایـط جـامـعه بـر ایـن بـاور بـود کـه تـنها راه رسـیدن بـه آزادی، راه سـازمـان 
دادن و تـشکل طـبقه کـارگـر، مـبارزه مسـلحانـه مـی بـاشـد و بـه هـمین دلـیل هـم بـا هـمه وجـود بـه ایـن راه کـه پـرچـم دارش 

سازمان چریک های فدایی خلق بود پیوست.

رفـــیق کـــامـــیابـــی در روســـتای درخـــش (از آبـــادی هـــای شهـــرســـتان "درمـــیان" در ۶۵ کـــیلومـــتری بـــیرجـــند) در خـــراســـان 
جــنوبــی مــتولــد شــده بــود. او دوران دانــش آمــوزی را در مشهــد و بــیرجــند طــی کــرد و ســپس دوران دبــیرســتان را در 
تهــران گــذرانــد. او در دبــیرســتان الــبرز تهــران تــحصیل کــرد. رفــیق کــامــیابــی از چــنان هــوش ســرشــاری بــرخــوردار بــود 
کــه در ســال ۱۳۵۱ امــتحانــات کــنکور در تهــران را بــا نــمرات خــیلی بــاالیــی گــذرانــد و نــفر اول بــرق دانــشگاه صــنعتی 

شد. او رفیقی دارای آگاهی مارکسیستی بود که از استعداد نویسندگی نیز برخوردار بود.

مـتاسـفانـه شـرایـط اخـتناق و تـالش مسـتمر سـاواک بـرای نـابـودی نـیروهـای انـقالبـی بـاعـث شـد کـه سـال ۵۵ بـه سـالـی 
دردنــاک بــرای مــبارزیــن راه آزادی بــدل شــود و نــیروهــای زیــادی در درگــیری بــا دشــمن بــه شــهادت بــرســند کــه رفــیق 
کـــامـــیابـــی از جـــمله هـــمین رفـــقا بـــود. رفـــقایـــی نـــظیر رفـــیق کـــامـــیابـــی در شـــرایـــطی جـــان مـــی بـــاخـــتند کـــه بـــا مـــبارزه و 
جـانـبازی آنـها شـرایـط بـرای انـقالب بـزرگ مـردمـی سـال هـای ۵۶ و ۵۷ آمـاده تـر مـی شـد هـر چـند کـه آنـها دیـگر نـبودنـد 

تا ثمره تالش های مبارزاتی و فداکاری های خود را به چشم ببینند.
آنـها نـبودنـد تـا بـبینند کـه چـگونـه  کـارگـران و سـتم دیـدگـان یـاد و خـاطـره آنـها را پـاس مـی دارنـد. بـرای نـمونـه در جـریـان 
انــقالب در بــیرجــند مــردم بــه پــاس فــداکــاری هــای رفــیق کــامــیابــی نــام مــدرســه امــیر شــوکــت عــلم را بــه "مــدرســه عــالــی 

شهید کامیابی" تغییر داده و به این وسیله خاطره این فرزند راستین خلق  را گرامی داشتند.

یاد رفیق محمد رضا کامیابی گرامی و راهش پر رهرو باد!


