ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  :ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﯾﯽ  ،ارﮔﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺷﻤﺎرﻩ  ، ١٩٧ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ١٣٩۴

ﺑﻪ ﯾﺎد ﮔﺮاﻣﯽ رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﻌﺘﻀﺪ
زﻧﯽ از ﺳُﻼﻟﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

ﻣﻦ ﯾﮏ زﻧﻢ
زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻴﻨﻪ اش
دﻟﯽ ﺁﮐﻨﺪﻩ از زﺧﻢ هﺎﯼ ﭼﺮﮐﻴﻦ ﺧﺸﻢ اﺳﺖ
زﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﺸﻤﺎن اش
اﻧﻌﮑﺎس ﮔﻞ رﻧﮓ ﮔﻠﻮﻟﻪ هﺎﯼ ﺁزادﯼ
ﻣﻮج ﻣﯽ زﻧﺪ!
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﻌﺘﻀﺪ ،زن ﻓﺪاﺋﯽ و ﻣﺎدرﯼ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎﯼ
وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ دژﺧﻴﻤﺎن رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺁن هﺎ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺷﺪ ،زﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ هﻤﺎﻧﺎ ﺳﺮودﻩ زﯾﺒﺎ و ﭘﺮ
ﻣﺤﺘﻮاﯼ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ رﻓﻴﻖ ﭘﺮﯾﺪﺧﺖ ﺁﯾﺘﯽ )ﻏﺰال( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم "اﻓﺘﺨﺎر" و ﯾﺎ "ﻣﻦ ﯾﮏ زﻧﻢ" در ﺟﻨﺒﺶ
اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻼﻟﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٣٨در روﺳﺘﺎﯼ
رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﻌﺘﻀﺪ ،زﻧﯽ ﻣﺒﺎرز و ﺁزادﻩ از ُ
ﻓﺎرﻏﺎن واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮدﻩ ﺑﻮد .او روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ١٢اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ١٣۶١ﺑﺎ
ﺷﻠﻴﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﭘﺎﺳﺪاران ﺳﻴﺎهﯽ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ اش ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺗﺮﮎ ﻧﻤﻮد.

رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺸﻴﺪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺮﻓﻪ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮردارﯼ از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎهﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اش هﺮﮔﺰ
ﻣﺮدﻣﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد .ﺑﻪ واﻗﻊ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻓﻘﺮ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﭽﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮد اﻣﺎ هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺁن زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ
رﻓﺎﻩ ﺧﻮد دل ﻧﺒﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﮔﺎهﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯼ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﮐﻴﻨﻪ ﺑﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ﺁن هﺎ در وﺟﻮدش ﻋﺠﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .او هﻢ ﭼﻮن ﺧﻴﻠﯽ از هﻢ ﻧﺴﻞ هﺎﯼ ﺧﻮد از ﻧﺴﻞ "اﻧﻘﻼب" ﺑﻮد و ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ اش ﺑﺎ اوج ﮔﻴﺮﯼ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل هﺎﯼ  ۵۶و  ۵٧هﻤﺰﻣﺎن ﺁﻏﺎز ﺷﺪ.
او رﻓﻴﻘﯽ ﺗﺸﻨﻪ ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎواﻧﻪ اﯼ ﮐﻪ داﺷﺖ ﻟﺤﻈﻪ اﯼ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻌﻤﻖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب

ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و درﺳﺖ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﭼﺮﯾﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺳﺎزﻣﺎن
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ و ﻣﻮاﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺁن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ،وﻗﺘﯽ وﯼ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻗﻴﺎم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
رهﺒﺮان ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺎ و ﺗﺌﻮرﯼ هﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺸﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ،از ﺁن
ﺳﺎزﻣﺎن روﯼ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻩ و ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ در هﻤﺎن زﻣﺎن هﺎ ﺻﻔﻮف ﺧﻮد را از ﺁن ﺟﺮﯾﺎن
ﺳﺎزﺷﮑﺎر ﺟﺪا ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﻴﻮﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ  ،ﺧﻤﻴﻨﯽ و دار و دﺳﺘﻪ اش ﺑﺎ رﯾﺎﮐﺎرﯼ ﺗﻤﺎم ،ﺧﻮد را ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﻘﻼب و "اﻧﻘﻼﺑﯽ" ﺟﺎ ﻣﯽ زدﻧﺪ و
ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﺘﻮهﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺨﺶ هﺎﯼ ﺑﺰرﮔﯽ از
ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﻣﺮدم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان و از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻤﻴﻨﯽ و دارو دﺳﺘﻪ اش ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮدﻩ
هﺎﯼ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ .واﻗﻌﻴﺖ ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮﯼ ،ﻧﻈﺎم ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ و دار و
دﺳﺘﻪ اﯼ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎهﻴﺖ رژﯾﻢ ﺗﺎزﻩ روﯼ ﮐﺎر ﺁﻣﺪﻩ را ﺑﺮاﯼ ﻣﺮدم
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ ﻣﻮج ﺗﻮهﻢ و ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺎﯼ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺨﺶ هﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﺲ از ﻗﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ؛ و ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اوﻟﻴﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ درﮎ اﯾﻦ ﺿﺮورت ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺁن را ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان در
ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎهﻴﺖ رژﯾﻢ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد و هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﻩ
ﻧﻮﮐﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ و در رأﺳﺸﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﺧﻤﻴﻨﯽ و دارو دﺳﺘﻪ اش را ﻧﻴﺰ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ ﺑﺮاﯼ
ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼب و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد در اﯾﺮان روﯼ ﮐﺎر ﺁوردﻩ اﻧﺪ .رﻓﻘﺎﯼ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﻌﺘﻀﺪ از
اوﻟﻴﻦ ﻧﻴﺮوهﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ درﮎ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺎﯼ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ .در
اﯾﻦ زﻣﺎن رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﻌﺘﻀﺪ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ رﻓﻘﺎﯼ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ
ﺳﺰاﺋﯽ در ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻔﻮف رﻓﻘﺎﯼ هﻮادار ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﻔﺎء ﻧﻤﻮد .اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزﯼ ١٩ﺑﻬﻤﻦ ﮐﻪ
هﺮ روز ﻋﻤﻖ و وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ در ﻣﻴﺎن ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد از اوﻟﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت رﻓﻘﺎﯼ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و از
ﺟﻤﻠﻪ رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ ،هﺴﺘﻪ هﺎﯼ ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮﯼ ﻧﻴﺰ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،هﺴﺘﻪ
هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺎن ﺟﻮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻋﻠﻴﻪ رژﯾﻢ دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﻮد.
در ﺁن زﻣﺎن رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﺎهﻞ و در اﻧﺘﻈﺎر اوﻟﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻮد اﻣﺎ در ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ هﺴﺘﻪ هﺎ ﻟﺤﻈﻪ
اﯼ درﻧﮓ ﻧﮑﺮد .او ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪش در ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ٥٩ﺑﺮاﯼ اﯾﻔﺎﯼ ﻧﻘﺶ هﺮ ﭼﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮﯼ در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
هﺎﯼ اﯾﻦ هﺴﺘﻪ هﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺑﻪ ﺁن اداﻣﻪ داد .اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺟﻮدﯼ ﺑﺎﻧﮏ
هﺎﺋﯽ ﮐﻪ رﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﺒﺮد اهﺪاف ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻣﺼﺎدرﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ
وﯼ در اﯾﻦ دورﻩ ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﭼﻨﺪ هﺴﺘﻪ در ﺗﻬﺮان رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺸﻴﺪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادﯼ از رﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ هﺴﺘﻪ هﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮاﯼ ﻣﺼﺎدرﻩ ﺁن هﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ را هﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن هﻤﻴﻦ ﺗﻼش هﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﻮرش
ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ هﺎﯼ رﻓﻘﺎ در ﮐﺮج ،رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻧﻴﺰ در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ١۴ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ۶٠در دوﻟﺖ ﺁﺑﺎد
ﮐﺮج و در ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از اﻗﻮاﻣﺶ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪش دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ.
ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ،رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﻌﺘﻀﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ در دﺳﺖ دژﺧﻴﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪﯼ ﺷﻴﺮﺧﻮار در ﺑﻐﻞ داﺷﺖ .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ذاﺗﯽ ﺁن را ﺑﺮاﯼ وﯼ دو
ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ واﻗﻊ دوران زﻧﺪان رﻓﻴﻖ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ دورﻩ هﺎﯼ زﻧﺪﮔﯽ وﯼ ﺑﻮد .اﻣﺎ رﻓﻴﻖ
ﻣﻬﺸﻴﺪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از زﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻓﺪاﯾﯽ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ اﯾﻦ رﻧﺞ هﺎ و ﺳﺨﺘﯽ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻴﺪ اﯾﻦ دوران را هﻢ

هﻢ ﭼﻮن ﺑﻘﻴﻪ زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺰدوران رژﯾﻢ رﻓﻴﻖ را از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ و در هﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﻓﻴﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزﯾﺪ و هﻤﻪ وﺟﻮدش را ﺻﺮف ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻖ ﺁرﻣﺎن هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد؛ رﻓﻴﻘﯽ ﮐﻪ هﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اش ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎهﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﻬﻨﻪ اﻧﺪﯾﺶ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺰدوران اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ در زﻧﺪان ﺷﻬﺮﮎ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺷﺪ و ﺟﺎﻧﺶ را ﻓﺪاﯼ ﺁرﻣﺎن هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ
اش ﻧﻤﻮد .ﺁرﻣﺎن هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎن هﺎ از ﻓﻘﺮ و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در رأس ﺁن هﺎ ﻗﺮار دارد.

