ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  :ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ  ،ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺷﻤﺎرﻩ  ، ٣٣ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ١٣٩۵

در ﺑﺎرﻩ زﻧﺪﮔﯽ رﻓﻴﻖ اﻓﺴﺮاﻟﺴﺎدات ﺣﺴﻴﻨﯽ

ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ رﻓﻴﻖ ﺷﻬﻴﺪ اﻓﺴﺮاﻟﺴﺎدات ﺣﺴﻴﻨﯽ در ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ  ١٣٢۴در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دورود ﺑﺨﺶ  ۴ﺑﺮوﺟﺮد
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﭘﺪرش ﺧﻮاروﺑﺎر ﻓﺮوش و ﻣﺎدرش ﺁﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻮد .وﯼ ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘﺪاﺋﯽ و دورﻩ اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در ﺷﻬﺮ
دورود ﮔﺬراﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﭘﺪر و ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ  ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮاﯼ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ
ﺑﻬﻴﺎرﯼ و ﮐﺎر ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮود .رﻓﻴﻖ اﻓﺴﺮاﻟﺴﺎدات در اواﺳﻂ دهﻪ ﭼﻬﻞ
ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺖ و در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ  ،اﻣﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯼ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ داد ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﺎر
ﮐﺮدﻩ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .او در اﯾﻦ دوران هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪت هﺎ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮐﺎر ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺁن دورﻩ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ رﺳﻤﺎ وارد
ﮐﺎر ﺑﻬﻴﺎرﯼ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ رﻓﻴﻖ اﻓﺴﺮاﻟﺴﺎدات ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎس ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻗﺸﺎر
زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽ داد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﮔﺎهﯽ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد از
اﺑﺘﺪا ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  ،ﻣﺤﻞ هﺎﺋﯽ را ﺑﺮاﯼ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺶ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ ﻣﺪت هﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دروازﻩ ﻏﺎر ﺗﻬﺮان ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر رﻓﻴﻖ از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ
اش ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدﯼ داﺷﺖ  ،اﻣﺎ او اهﻤﻴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﯽ داد ﭼﻮن در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻪ
ﻧﺎزﯼ ﺁﺑﺎد و دروازﻩ ﻏﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺪﻣﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺁن هﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد
ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ زﺣﻤﺘﮑﺶ ،در ﺁن ﺳﺎل هﺎ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ هﺎ ﻓﻘﺮ و ﻧﺪارﯼ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻨﮓ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .واﻗﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ رﻓﻴﻖ اﻓﺴﺮ هﺮ روز در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ ﺁن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻩ
و ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﻪ درد ﻣﯽ ﺁورد .او هﻤﻮارﻩ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﯾﺎران ﺧﻮد از ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﺑﺎ ﺁن
هﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻩ و درد و رﻧﺞ و ﻓﻼﮐﺖ ﺁن هﺎ را ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﯽ دﯾﺪ .ﻣﺸﺎهﺪﻩ هﻤﻴﻦ دردهﺎ و رﻧﺞ هﺎ و ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺘﯽ
ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ هﻴﭻ ﺑﻮدﮔﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد  ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ او را ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ هﻤﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ
ﺳﻤﺖ داد و در هﻤﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﻴﻖ اﻓﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ رﺳﻴﺪ و ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻇﻠﻢ و ﺗﻔﺎوت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را
ﮐﻪ هﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺟﺰ ﻧﻈﺎم ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ ﻧﺒﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻠﻴﻪ ﺁن ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺖ .ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ اﯼ ﮐﻪ رﻓﻴﻖ اﻓﺴﺮ در
ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﺑﻌﺪهﺎ دﺳﺖ ﻣﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ اش در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ اش ﮔﺸﺖ .او
در اﯾﻦ دوران هﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ  ۶از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﻴﺮون ﻣﯽﺁﻣﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺳﺮﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﮐﺎر ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺑﺪون اﯾﻦ
ﮐﻪ اﺟﺎزﻩ دهﺪ ﺧﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ هﻤﻪ ﺗﻼش او را از ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در راهﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﺑﺎز دارد .در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ

ﺗﻼش هﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﭙﻠﻢ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٣۵٣در ﮐﻨﮑﻮر داﻧﺸﮕﺎﻩ در رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎرﯼ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻋﻠﻮم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻗﺒﻮل ﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﺁن ﺳﺎل هﺎ ﺑﺎ رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺳﻴﺎهﮑﻞ و ﺁﻏﺎز ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﺳﻮﯼ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و "زﻧﮓ ﺑﺰرگ ﺧﻮن" ﺑﻪ ﺻﺪا در ﺁﻣﺪﻩ و ﻓﺮﯾﺎد ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﻧﺎﺑﻮدﯼ ﻧﻈﻢ
ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را در ﻧﻮردﯾﺪﻩ ﺑﻮد .اﻣﺮﯼ ﮐﻪ هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺸﺎن ﺑﺎ درد هﺎ و رﻧﺞ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﭙﻴﺪ را ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﻣﺴﻠﺢ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﻴﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺳﺮﮐﺶ و
ﺧﺼﻠﺖ هﺎﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﻓﻴﻖ اﻓﺴﺮ ،او را ﺑﻪ ﺻﻔﻮف اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن دﻻور و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺬب ﻧﻤﻮد.
رﻓﻴﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪرﮎ ﺑﻠﮑﻪ راﻩ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺁزادﯼ را روﺷﻨﯽ
ﺑﺨﺸﺪ در هﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎل هﺎ هﻴﭻ ﮔﺎﻩ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺁﮔﺎهﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺷﺪ
داد .در ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﻴﻖ ﻧﺴﺘﺮن ﺁل ﺁﻗﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ
ﻓﺪاﺋﯽ اﯾﺮان داﺷﺖ  ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۵٣در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮاهﺮ ﺧﻮد ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﯼ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻄﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ ذاﺗﯽ ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن دادﻩ ﺑﻮد ﭘﻴﻮﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﺸﻖ رﻓﻴﻖ اﻓﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎ ﺑﺮاﯼ وﯼ
دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ اﯼ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﻣﻌﻨﺎ دهﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت رﻓﻴﻖ در ﮐﺎر و
زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻴﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن  ،ﭘﺲ از ﻣﺪت هﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺣﻮزﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ
هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻣﺪﺗﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﻗﺮﻩ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ.
در زﻣﺎن ﮐﺎر در هﻤﻴﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻴﻤﯽ ﮐﻪ رﻓﻴﻖ اﻓﺴﺮ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺑﻮد ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﻴﺮو هﺎﯼ دﺷﻤﻦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﻓﻴﻖ اﻓﺴﺮ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮔﺮﯾﺰ از دﺳﺖ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺷﺎﻩ در  ١٠ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل ١٣۵۵
در زﯾﺮ ﭘﻞ ﺟﻮادﯾﻪ ﺗﻬﺮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺁن هﺎ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮد زﻧﺪﮔﯽ اش ﭘﺮداﺧﺖ و در اﯾﻦ درﮔﻴﺮﯼ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
رﺳﻴﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ رﻓﻴﻖ اﻓﺴﺮ زﻧﺪﻩ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺎم رهﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮاﯼ ﭘﮋواﮎ
ﺁن و ﺗﻮدﻩ اﯼ ﺷﺪﻧﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻴﺪ  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﻓﻼت ﺧﻮﻧﻴﻦ را در ﻧﻮردﯾﺪ و دو ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او در ﺻﻔﻮﻓﺶ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻮدﻩ اﯼ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و
ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮاﯼ ﺁﮔﺎهﯽ و ﺗﺸﮑﻞ ﺷﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﺎن ﭘﻴﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ
ﺑﺴﻮﯼ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن روﯼ ﺁوردﻧﺪ.
ﯾﺎد رﻓﻴﻖ اﻓﺴﺮاﻟﺴﺎدات ﺣﺴﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻣﯽ و راهﺶ ﭘﺮ رهﺮو ﺑﺎد.

