ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  :ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﯾﯽ  ،ارﮔﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺷﻤﺎرﻩ  ، ١٧٣ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ١٣٩٢

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ رﻓﻴﻖ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎ درﯾﺎﯾﯽ!
ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ رﻓﻴﻖ ﺳﻴﻤﺎ درﯾﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ١٣٣٣در ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﯼ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ
ﺁﻣﺪ .دورﻩ دﺑﺴﺘﺎن و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن را در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺬراﻧﺪ و هﻨﻮز دورﻩ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺟﻮﺷﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ زﻧﺪﮔﯽ او را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ.

ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺳﻨﺖ هﺎﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺁن ﺟﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮهﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از
هﻤﺎن ﺁﻏﺎز ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪن ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺒﺎرز ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﺑﻴﻦ اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪ .رﻓﻴﻖ ﺳﻴﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ و از
زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻬﺎدت ﺧﻮﻧﻴﻦ ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ هﻤﭽﻮن ﺳﭙﻬﺮﯼ هﺎ ،ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ هﺎ ،ﻗﺒﺎدﯼ هﺎ ،اﺑﺮاهﻴﻤﯽ
هﺎ و ...ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮔﺮﻓﺖ .رﻓﻴﻖ ﺳﻴﻤﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دورﻩ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺁﻣﺪ و ﻣﺪﺗﯽ در ﯾﮑﯽ
از ﻣﺪارس ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ ﭘﻴﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.

در اﯾﻦ دورﻩ رﻓﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﺁﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ و هﻤﻮارﻩ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺎن ﻗﺪم هﺎﯼ ﻣﺆﺛﺮﯼ ﺑﺮدارد .ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ او را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﻣﺬﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﮐﺮد.

در ﭘﺮﺗﻮ ﺁﮔﺎهﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ اش و ﺑﺎ درﮎ ﻣﻈﺎﻟﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر هﺮﭼﻪ ﻋﻴﻨﯽ ﺗﺮ و ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮ ،ﺷﻌﻠﻪ
هﺎﯼ ﮐﻴﻨﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ در دل رﻓﻴﻖ ﻓﺮوزان ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﺁﻏﺎز ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ،هﻤﻮارﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ در ﺁن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ او را ﻧﻴﺰ هﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﻴﺎرﯼ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺒﺎرز ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﮐﺸﻴﺪ .او در ﺳﺎل  ١٣۵۴وارد داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﺷﺪ و از ﺁن
زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .در ﺟﺮﯾﺎن اوج ﮔﻴﺮﯼ ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ
ﺧﻠﻖ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل هﺎﯼ  ، ۵۶-۵٧ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.

رﻓﻴﻖ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﮔﺎهﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ واﻻ و روﺣﻴﻪ ﺳﺎزش ﻧﺎﭘﺬﯾﺮش ﺧﻴﻠﯽ زود ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺖ ﺿﺪ
ﺧﻠﻘﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯽ ﺑُﺮد و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻓﺮاوان از ﺳﺎزﺷﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻏﺼﺐ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ زدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮزﺑﻨﺪﯼ
ﮐﺮد .ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻴﮑﺮان او و ﺗﻌﻬﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ اش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ او ﺣُﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮن رﻓﻘﺎﯼ
ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺪاﯾﯽ را ﭘﺎس دارد و او ﺑﻪ ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اداﻣﻪ راﻩ ﺷﻬﺪا ﮐﻪ در ﺗﺸﮑﻴﻼت ﭼﺮﯾﮏ
هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ و ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان و ﺷﻬﺪاﯼ
ﻓﺪاﯾﯽ اش ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﺳﺎل  ۵٨او ﺑﻪ ﺁرزوﯼ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد ،رﺳﻴﺪ و از ﺁن
زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ او ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﯾﺎﻓﺖ .در وﺟﻮد رﻓﻴﻖ ﺳﻴﻤﺎ ﺷﻮر و ﺻﺪاﻗﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ او در هﻢ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻮد و او ﺑﺎ ﻓﺪاﮐﺎرﯼ و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﻴﻨﯽ در راﻩ
ﺗﺤﻘﻖ ﺁرﻣﺎن هﺎﯼ واﻻﯾﺶ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ رﻓﻴﻖ ﺳﻴﻤﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن در ﯾﮏ هﺴﺘﻪ
اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دورﻩ او ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اش ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑُﺮد،
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ از اﻧﻀﺒﺎط ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ و در هﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻧﺠﺎم
وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اش را اﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد .ﭼﻪ ﺷﺐ هﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺎر

ﻣﯽ ﮐﺮد .او هﻤﻮارﻩ ﺑﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺧﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﻧﻘﻼﺑﯽ اش ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮدﺳﺎزﯼ اهﻤﻴﺖ ﻣﯽ داد .ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﺟﺪﯼ او در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮاﯼ
ارﺗﻘﺎء ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎﯼ ﻋﻤﻠﯽ اش ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن رﻓﻴﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دورﻩ ﺁﻣﻮزش ﮐﻤﮏ هﺎﯼ اوﻟﻴﻪ و دورﻩ ﺑﻴﻬﻮﺷﯽ را ﻧﻴﺰ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
رﻓﻴﻖ ﺳﻴﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺸﻌﺎب ﺑﯽ ﻣﺴﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪ )از ﻃﺮف ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً
ﻧﺎم اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ارﺗﺶ رهﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ هﺎﯼ اﯾﺮان روﯼ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ( ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم
ﻋُﻠﻘﻪ هﺎﯼ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪﻩ اﯼ از رﻓﻘﺎﯼ ﻣﻨﺸﻌﺐ داﺷﺖ ،اﻧﺸﻌﺎب را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮد.
او ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺨﺮب اﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎب واﻗﻒ ﺑﻮد و ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﯽ ﻣﺴﻤﺎ در
زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ هﺎﯼ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﻓﺮا رﺳﻴﺪﻩ و ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ
ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ اﻓﺮاﺷﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺮخ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻴﺶ از هﺮ وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
دادﻩ و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮدﻩ هﺎ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از اﯾﻦ رو او ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪ اﯼ را ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاهﺎن ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ هﻤﻪ
رﻓﻘﺎ ﺑﺎ دراﯾﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺷﮑﻴﺒﺎﯾﯽ و ﻣﺘﺎﻧﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﮐﺎﺳﺘﯽ هﺎ و ﻣﺸﮑﻼت را از ﺳﺮ راﻩ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم و وﺣﺪت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻗﺒﻮل اﻧﺸﻌﺎب اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮاﯼ وﯼ ﮔﺮان ﺑﻮد وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ رﻓﻴﻖ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اش هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ .او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻓﺰون ﺗﺮ،
ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺻﺪهﺎ ﺑﺎر هﺸﻴﺎرﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﮐﺎر ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
ﺿﺮﺑﺎت واردﻩ از اﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎب را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ دورﻩ ﻗﺮار ﺑﻮد رﻓﻴﻖ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺮاﯼ اداﻣﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ اش ﺑﻪ ﮐُﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .وﻟﯽ درﺳﺖ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ،وﯼ در ﯾﮑﯽ
از ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎﯼ ﺧﻔﻘﺎن ﺑﺎر ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺰدوران رژﯾﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ .ﻣﺰدوران ،رﻓﻴﻖ ﺳﻴﻤﺎ را ﺑﻪ زﯾﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑُﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺁن ﮐﻪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت از او ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪﻧﺪ او را در ﺗﺎرﯾﺦ  ۶٠/٩/٨ﺑﻪ
ﺟﻮﺧﻪ هﺎﯼ اﻋﺪام ﺳﭙُﺮدﻧﺪ.
در ﮐﺘﺎب "در ﺟﺪال ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ،ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ از زﻧﺪان هﺎﯼ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در دهﻪ  "۶٠در ﻣﻮرد
رﻓﻴﻖ ﺳﻴﻤﺎ درﯾﺎﺋﯽ و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ هﻤﭽﻮن او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ" :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن در
زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ هﻨﻮز ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎورﯼ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﺎم ﺁن ﻣﺒﺎرزﯾﻦ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﺮاﯼ ﻋﺪام ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽ
ﺷﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ هﺎﯼ ﺧﻨﺪان ﺑﺎ ﺑﭽﻪ هﺎ روﺑﻮﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮدادن ﺷﻌﺎرﯼ و ﺗﮑﺎن دادن دﺳﺖ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و واﻗﻌﺎً ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﻋﺎزم ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ هﺴﺘﻨﺪ،ﺳﺒﮑﺒﺎل ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ".هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دهﻪ  ،۶٠ﻣﻄﻠﺐ زﯾﺮ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ:
"در ﺳﺎل  ۶٠و در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ  ۶٠ﺑﺴﻴﺎر هﺎ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺁن "ﺳﺘﺎرﻩ دﻧﺒﺎﻟﻪ دار اﻋﺪاﻣﯽ" ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻨﮓ و ﺧﻔﺖ و
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻦ در ﻧﺪادﻧﺪ ،ﮔﻠﺸﻨﯽ از ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان هﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺎهﺎﯼ
اﺳﺘﻮار ﺑﻪ ﻣﻴﺪان هﺎﯼ ﺗﻴﺮ رﻓﺘﻨﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎن ﺧﻨﺪان ،ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ هﺴﺘﻨﺪ،
هﻤﺒﻨﺪﯼ هﺎﯼ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻴﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎرﯼ ﺣﺎوﯼ اﺑﺮاز اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزﯼ از ﺁﻧﻬﺎ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻩ و ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ،ﻧﺎم ﺳﻮزان ﻧﻴﮑﺰاد ،ﻧﺎهﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﯼ ،ﺳﻴﻤﺎ درﯾﺎﺋﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارم.
دو ﻋﺰﯾﺰ اول از هﻮاداران ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان  -اﻗﻠﻴﺖ و ﺳﻴﻤﺎ درﯾﺎﺋﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ

ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺳﻮزان در ﺁﺑﺎن و ﻧﺎهﻴﺪ و ﺳﻴﻤﺎ در ﺁذر ﺳﺎل  ۶٠اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ".
)ﻧﻘﻞ از ﺻﻔﺤﺎت  ۴٠١و (۶۵۶
ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ رﻓﻴﻖ ﺳﻴﻤﺎ درﯾﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺁﻏﻮش ﺑﺎز  ،ﻣُﺮدن در راﻩ ﺗﺤﻘﻖ ﺁرﻣﺎن هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘُﺮ اﻓﺘﺨﺎرش ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ را رﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ .در
وﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮاﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ درﺧﺸﻨﺪ:
"هﺮﺁﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ درﺳﺖ ﺑﻮد و ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎدﻩ ام" " ،ﺳﺘﺎرﻩ اﯼ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﮕﺸﺘﻢ".
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺎد رﻓﻴﻖ ﺳﻴﻤﺎ را ﺑﺎ اداﻣﻪ راﻩ ﺳﺮخ اش زﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ.

