ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  :ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ  ،ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺷﻤﺎرﻩ  ، ۴۵ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ١٣٩۶

در ﺑﺎرﻩ زﻧﺪﮔﯽ رﻓﻴﻖ ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ )ﮐﺎﮎ ﻓﺮهﺎد( در ﺳﺎل  ١٣۴١در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻓﻘﻴﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ
روﺳﺘﺎﺋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺎن در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎرﯼ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ .از هﻤﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از ﻓﻘﺮ و
ﻣﺤﻨﺖ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﯼ روزاﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﯽ دﯾﺪ و ﺑﺎ ﺁن ﻣﯽ زﯾﺴﺖ .ﺟﻠﻮﻩاﯼ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻗﺎﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﺮ ﺁن هﺎ دﯾﺪ؛ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﺮﯼ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻃﺮف ﺁن وﺳﺎﺋﻞ اﻣﺮار
ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺟﺎ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و در ﺳﻮﯼ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻩ او  ،ﺷﺐ و روز را در ﺁن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن.
ﻓﺮﯾﺪون از هﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﯼ ﮐﺸﺎورزﯼ ﺑﭙﺮدازد و ﺣﺘﯽ هﻨﮕﺎﻣﯽ هﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ رﻓﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎﯼ ﭘﺪرش ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺎﻗﺖ
ﻓﺮﺳﺎﯼ ﮐﺎر ﺁن هﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺁن ﭘﺪر رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون  ،ﯾﮏ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ داد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮﯾﺪون ﮐﻪ دوران ﮐﻮدﮐﯽ را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ در اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﮔﺸﺖ .اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ او هﻨﮕﺎم ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب و دﻓﺘﺮش را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮد از هﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ رهﺴﭙﺎر
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دورﻩ راهﻨﻤﺎﺋﯽ  ،ﻓﺮﯾﺪون ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮادرش در ﺷﺮﮐﺖ هﺎﯼ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﺪ.
ﺷﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون ﺗﺠﺴﻢ وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ ﮐﺎرﮔﺮ و
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﺤﺮوم دﯾﮕﺮﯼ در ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎن ﺑﻮد )و هﺴﺖ( ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ ﺑﻮرژوازﯼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ و
رژﯾﻢ هﺎﯼ ﻣﺰدورﺷﺎن روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻋﺘﺮاض ﺷﺎن  ،ﺑﺎ ﺳﺮ ﻧﻴﺰﻩ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادﻩ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺷﮑﻞ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ )ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
دو ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان و ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان( در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ در دل رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون
ﮐﻴﻨﻪاﯼ ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﻘﺪس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻴﺎن و ﺣﺎﻓﻈﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﻏﺎرت ﮔﺮاﻧﻪ ﭘﺮوراﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزﻩ در

ﺟﺎﻣﻌﻪ در دهﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد او را ﺗﻌﺎرض و ﻋﺼﻴﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اﻣﻮاج ﺗﻮﻓﻨﺪﻩ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺷﺎﻩ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ او ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﮐﻴﻨﻪاﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻏﺎرت ﮔﺮاﻧﻪ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ هﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد داﺷﺖ  ،در ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮدﻩ هﺎ در ﺳﺎل هﺎﯼ
 ۵۶و  ۵٧ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ هﻮادارﯼ از ﺁن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻌﺪ از ﻗﻴﺎم ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ از هﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روزهﺎﯼ روﯼ ﮐﺎر
ﺁﻣﺪﻧﺶ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ  ،اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎ ﺧﻴﻠﯽ زود ﻣﺎهﻴﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ رهﺒﺮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ
ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺁﺷﮑﺎر ﺷﻮد .در اﯾﻦ اوﺿﺎع  ،ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺒﺸﺮ ﻣﻮاﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ
و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد  ،رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون ﺻﻒ ﺧﻮد را از ﺳﺎزش ﮐﺎران ﺟﺪا ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ هﻮادارﯼ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در راﻩ راﺳﺘﻴﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁزادﯼ و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﮔﺎم ﻧﻬﺎد .رﻓﻴﻖ
ﻓﺮﯾﺪون ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﯼ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ راﻩ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ و
ﺳﮓ هﺎﯼ زﻧﺠﻴﺮﯾﺶ و ﻣﺴﺒﺒﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻈﺎﻟﻢ و ﻏﺎرت ﮔﺮﯼ هﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ و
روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﺒﺎرزﻩ  ،ﺗﻮدﻩ هﺎ را ﺑﺴﻴﺞ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدﻩ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﺗﻮدﻩ اﯼ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪازﻧﺪ .ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ و اﺳﺘﺮاﺗﮋِﯼ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ وﯼ ﭘﺲ از
ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﺷﻮر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻔﻮف ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﭘﺮداﺧﺖ.
او در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯼ دﺳﺖ زد ﮐﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ "ﺳﺎزﻣﺎن
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان" ﮐﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎ در رأس ﺁن ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ
دﯾﮕﺮ ﻧﻴﺰ هﻢ ﻧﻮا ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮخ ﻧﮕﻬﺪار و ﺷﺮﮐﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﻮدﻩ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺎدﯾﺪﻩ اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ و
اﯾﺰوﻟﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ در هﺴﺘﻪ هﺎﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﭘﺨﺶ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎزﻧﺪران  ،ﺟﺰوات و اﻋﻼﻣﻴﻪ هﺎﯼ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ
 ،ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺒﺎرزات اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺗﻮدﻩ هﺎ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺎن  ،از زﻣﺮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ رﻓﻴﻖ در ﺁن ﺳﺎل هﺎ ﺑﻮد.
ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺒﺎرز در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺎن ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ هﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻠﻮ از اﻋﻼﻣﻴﻪ
هﺎﯼ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ او و رﻓﻘﺎﯼ دﯾﮕﺮش در ﺁن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ،ﻣﺼﺎدرﻩ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻴﮑﻠﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺟﺴﺎرت و ﺷﺠﺎﻋﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون و رﻓﻘﺎﯼ هﻤﺮاهﺶ داﺷﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮور و ﺧﻔﻘﺎن و ﺳﺮﮐﻮب اﯾﻦ دورﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردن ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺒﺎرز و ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﻪ ﻗﻄﻊ
رواﺑﻂ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺁﻧﺎن ﮔﺸﺖ  ،رواﺑﻂ رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺘﺰﻟﺰل  ،ﺻﻔﻮف ﺟﻨﺒﺶ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺗﺮﮎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ  ،او ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺷﻮرﯼ دو ﭼﻨﺪان در ﺟﻬﺖ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺁﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات و وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺘﺮگ اﻧﻘﻼﺑﯽ اش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﮔﺎم ﺑﺮدارد .در راﺳﺘﺎﯼ هﻤﻴﻦ ﮐﻮﺷﺶ هﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻓﺮاوان و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از
ﺧﻄﺮات را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪﻩ ﺑﻮد  ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﻴﺮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺖ در ﺻﻔﻮف ﭘﻴﺸﻤﺮﮔﺎن رزﻣﻨﺪﻩ و ﺷﺠﺎع ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در ﯾﮏ ﺳﺮﯼ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ در ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﯾﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون )ﮐﻪ ﺣﺎل در ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎﮎ ﻓﺮهﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ( ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دﯾﮕﺮ ﭘﻴﺸﻤﺮﮔﻪ هﺎﯼ
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺁن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺗﺴﺨﻴﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﮐﺎﻧﯽ درﻩ ﻣﺰدوران رژﯾﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮدﺷﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻋﺰم و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ رﻓﻴﻖ ﺷﺠﺎع را دو ﭼﻨﺪان ﻧﻤﻮد .در دوراﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون در ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻮد  ،ﺑﺎرهﺎ ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ از ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ اﯾﺮان اﻋﺰام ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ هﺎ ﺑﻪ
اﻗﺪامهﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﻨﺪﯼ ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺖ هﺎﯼ ﮐﻢ ﻧﻈﻴﺮﯼ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد .او ﯾﮏ ﺑﺎر در ﯾﮏ اﻗﺪام
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ واﻧﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰدوران ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ رژﯾﻢ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﻣﺼﺎدرﻩ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺁن را ﺑﻪ ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪﻩ ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﯼ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدرﻩ ﻣﻴﻨﯽ ﺑﻮس ﯾﮑﯽ از ارﮔﺎن هﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪ  ،هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺁن ﺑﻪ ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻨﺘﺮل دﺷﻤﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻴﻨﯽ ﺑﻮس و ﺗﺮﮎ ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﻮﺷﺶ هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎﮎ ﻓﺮهﺎد و ﺑﺮﺧﻮردهﺎﯼ ﻓﺮاواﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ
ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ رژﯾﻢ  ،هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ وﯼ در ﻋﻤﻠﻴﺎت هﺎﯼ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺲ ﮔﺮان
ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳﺎزﻣﺎن و او ﺑﻪ ﺑﺎر ﺁورد  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﺴﺎرت و ﺑﯽ ﺑﺎﮐﯽ ﮐﺎﮎ ﻓﺮهﺎد )رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون
ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ( را زﺑﺎن زد هﻤﻪ رﻓﻘﺎ ﻧﻤﻮد.
در ﺳﺎل هﺎﯼ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دهۀ ﺧﻮﻧﻴﻦ  ۶٠ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ رژﯾﻢ ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ
در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان وارد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد  ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺰام رﻓﻘﺎ از ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﺳﺎزﯼ رواﺑﻂ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردﻩ و اﺳﺘﻘﺮار هﺴﺘﻪ هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ  -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮاﯼ
ﮔﺴﺘﺮش هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺿﺮورت ﺑﺎزﺳﺎزﯼ دوﺑﺎرﻩ
ﺗﺸﮑﻴﻼت در ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان و اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮردارﯼ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ارزﻧﺪﻩ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮار در اﺻﻔﻬﺎن را داﺷﺖ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣۶٢رﻓﻴﻖ ﺑﺮاﯼ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﻬﺮ ُﮐﺮد اﻋﺰام ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻄﻴﺮﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﮎ ﻓﺮهﺎد ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪﺑﺎرﯼ از ﺗﺠﺎرب ﮔﺮان ﺑﻬﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺧﻠﻖ ُﮐﺮد و دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﻴﺶ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد  ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد از ﺁن
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻩ و در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺁن ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.
در اﯾﻦ دورﻩ رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺿﻤﻦ ﺗﻬﻴﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ارﺗﺒﺎط ﮔﻴﺮﯼ ﺑﺎ رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً
ﺑﺎ او در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ در ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﻔﻘﺎن ﺳﺎل  ۶٢در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮد اهﺪاف ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺑﻪ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزﯼ
ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن هﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﻘﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون از
ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد  ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺪوق هﺎﯼ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﻬﺮ ُﮐﺮد ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯼ ﺁن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻠﻖ و ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﺒﺮد وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺷﺎن ﻣﺼﺎدرﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ رﻓﻴﻖ در اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﻬﺮ ُﮐﺮد  ،ارﮔﺎن هﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ رژﯾﻢ ﻣﻨﻔﻮر ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون دوﺑﺎرﻩ ﺳﺎزﻣﺎن دادﻩ ﺑﻮد ﭘﯽ ﺑﺮدﻩ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
دﻩ هﺎ ﻣﺰدور ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ رﻓﻴﻖ در ﺷﻬﺮ ُﮐﺮد ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﯾﻮرش ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻬﻮر و
ﺟﺴﺎرت ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﺪون ﺧﻮد را ﺁﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ .او ﻃﯽ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ درﮔﻴﺮﯼ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺣﻠﻘﻪ
ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ دژﺧﻴﻤﺎن رژﯾﻢ را در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺁﻧﺎن را در ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اهﺪاف ﭘﻠﻴﺪ و ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﺷﺎن و دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺧﻮد ﻧﺎﮐﺎم
ﺑﮕﺬارد .ﻣﺰدوران رژﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺠﺰ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺮﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺟﻬﺖ ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮد در ﺁن درﮔﻴﺮﯼ در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻀﺤﮏ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ از زﺑﺎن اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺰدورﺷﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﺸﮑﻴﻼت ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ را در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

در هﻤﻴﻦ زﻣﺎن و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دروﻏﻴﻦ دﺷﻤﻦ  ،رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون و هﻤﺮزﻣﺎﻧﺶ در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺧﻮﯾﺶ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮور ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺴﻴﺞ ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ اﯾﻦ ﻣﺰدور را ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺎدرﻩ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ  ،رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ وﺻﻞ ﺗﻤﺎس و اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﯼ ﺗﺠﺎرب
ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺁﻣﺪ .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﯾﻮرش وﺳﻴﻊ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻠﻖ ُﮐﺮد و ﺟﻨﮓ دﻟﻴﺮاﻧﻪ
ﭘﻴﺸﻤﺮﮔﺎن ﺧﻠﻖ ُﮐﺮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻻن ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺁن ﻣﻘﺮ هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻠﻖ ُﮐﺮد ﺑﻪ
ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ  ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .رﻓﻴﻖ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﻣﺠﺪد  ،ﻣﺪت زﯾﺎدﯼ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺤﻤﺪﯼ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺰدوران رژﯾﻢ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .رژﯾﻢ ددﻣﻨﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎﯼ
وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ رﻓﻴﻖ در زﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎن  ،ﺑﺮاﯼ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪﻩ اش ﺑﺮاﯼ ﻣﺪﺗﯽ او را ﺑﻪ زﻧﺪان اروﻣﻴﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﻴﻖ را در زﻧﺪان اروﻣﻴﻪ دﯾﺪﻩ اﻧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون در ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎل هﺎﯼ رژﯾﻢ و در
ﭼﻨﮕﺎل دژﺧﻴﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ درس هﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ اﻧﻘﻼب و رزم ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ
روﺣﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ دژﺧﻴﻤﺎن ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎد .او ﺑﺎ ﺷﻮرﯼ ﻓﺮاوان در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎﯼ
وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ رژﯾﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻩ و از ﺑﺎزﮔﻮﺋﯽ اﺳﺮار ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺶ ﺧﻮددارﯼ ﻣﯽ ﮐﺮد و هﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ
ﺳﺮودهﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزﯾﻦ دﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ او هﻢ ﺑﻨﺪ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ از ﺷﻮر و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﯼ ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ
رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﻣﺠﺮوح و زﺧﻢ ﺧﻮردﻩ  ،هﻤﻮارﻩ در ﭘﯽ راﻩ ﮔﺮﯾﺰﯼ از ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎل دﺷﻤﻦ ﺑﻮد و
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ روﺣﻴﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ وﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪاران ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر رژﯾﻢ هﻴﭻ ﻟﺤﻈﻪاﯼ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ او
ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﻧﮕﺬارﻧﺪ  ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ١٣۶۴ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن و ﮐﻴﻨﻪ ﺑﻪ دژﺧﻴﻤﺎن و ﺑﺎ ﺟﺎن ﺷﻴﻔﺘﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺁﮐﻨﺪﻩ از ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزﯼ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻖ
هﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ اﻋﺪام رژﯾﻢ ﻣﺰدور ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ارﺑﺎﺑﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اش ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪ .ﯾﺎد و
ﺧﺎﻃﺮﻩ او را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﯾﻢ و ﺑﻴﺎد ﻣﯽ ﺁورﯾﻢ ﺧﺎﻃﺮﻩ او را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺼﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ارزﻧﺪﻩ اش  ،ﺗﺠﺴﻢ
رزﻣﻨﺪﮔﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ  ،ﯾﻌﻨﯽ رهﺮوان اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد .او ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻪ رﻓﻘﺎﯾﺶ روﺣﻴﻪ ﻣﯽ داد و ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﺸﺎش و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ  ،دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ هﺎ را

ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت ﺗﻤﺎم ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻴﺎد ﻣﯽ ﺁورﯾﻢ او را ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﺎن درﺟﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﮔﺮان و رﻧﺠﺒﺮان در
زﻧﺠﻴﺮ ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ ﺑﻮد  ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﺁن هﺎ ﻗﺎﻃﻊ و ﺑﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و هﻤﻮارﻩ در ﺻﻒ
ﻣﻘﺪم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﺒﺮدهﺎﯼ ﭘﻴﺸﻤﺮﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦهﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﺧﺼﺎل
اﻧﻘﻼﺑﯽ رﻓﻴﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﻮف ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ و ﺳﮕﺎن زﻧﺠﻴﺮﯼ اش دﻟﻴﺮاﻧﻪ
ﺟﻨﮕﻴﺪ و ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﯽ درﯾﻎ ﻧﺜﺎر راﻩ رهﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺪون ﺷﮏ دﯾﺮ ﻧﻴﺴﺖ روزﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻖ هﺎﯼ در زﻧﺠﻴﺮ اﯾﺮان ،
ﺑﺴﺎط ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﮕﺎن زﻧﺠﻴﺮﯼ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ و ارﺑﺎﺑﺎن ﺷﺎن ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﺷﻮد و راﻩ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﮐﻪ
رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺤﻤﺪﯼ در راﻩ ﺁن ﺳﻼح ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺻﻔﻮف ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺜﺎر ﺁن ﻧﻤﻮد در
ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎن هﻤﻮار ﮔﺮدد.
ﯾﺎد رﻓﻴﻖ ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮاﻣﯽ و راهﺶ ﭘﺮ رهﺮو ﺑﺎد!

