ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ
رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،ﭘﺪرش ﺷﻐﻞ ﻣﯿﺮاﺑﯽ داﺷﺖ و ﭘﯿﺶ از آن ﻫﻢ،
از اﯾﻦ رو ﮐﻪ ﮐﺎر ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد .ﮐﺎرﮔﺮی درﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺦ رﯾﺴﯽ ،ﭼﺎه ﮐﻨﯽ ،ﻓﻌﻠﮕﯽ و ﺑﻘﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻮد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﮔﺬران ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .از اﯾﻦ رو ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻬﻤﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎری ،اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺮ و ﻣﺎدر از راه دوک
رﯾﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻐﻞ ﻣﯿﺮاﺑﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎ آب ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺐ
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎر آب ﺑﺨﻮاﺑﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺎدرد ﺷﺪﯾﺪی ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ او را از ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎزﻣﯽ داﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺪر در ﺳﺮاﺳﺮ
زﻧﺪﮔﯿﺶ ُﻣﺪام ﻓﻘﺮ و رﻧﺞ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ از آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮاﭘﺎ رﻧﺠﺶ را ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.
او ﻣﺴﺒﺐ ﺗﯿﺮه روزی ﺧﻮد و ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻃﺒﻘﺎﺗﯿﺶ روی ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻦ
ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ او و ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺖ ﮐﺸﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﺮ و زﺣﻤﺖ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن از آﻏﺎز ﻋﻤﺮش ﻧﻘﺶ
آﻣﻮزﮔﺎر راﺳﺘﯿﻨﯽ را داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن واﻗﻌﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،از ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ و ﺳﺘﻢ ﺑﻪ او ﯾﺎری ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺑﯿﺴﻮادی از
آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﺮ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد .در وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎﻟﻬﺎی  1324-25و ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻓﺮﻗﻪ دﻣﻮﮐﺮات در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن او در ﺻﻒ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد .و ﺑﻌﺪ از ﯾﻮرش وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوی دوﻟﺘﯽ و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺻﺪﯾﻖ ،ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﺶ
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزﯾﻦ راﺳﺘﯿﻨﯽ ﮐﻪ از دﺳﺖ دژﺧﯿﻤﺎن ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ،رﻧﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺖ و اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﮐﺸﺎن ،ﺷﺮح ﺳﺘﻢ
ﮔﺮی ﻫﺎی آﻧﺎن و ﺳﺘﻢ ﮐﺸﯽ ﻫﺎی اﻧﺒﻮه اﻓﺮاد ﻣﺤﺮوم و ﺑﻬﺮه ده ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻫﻤﻪ ﻧﻔﺮت و ﮐﯿﻨﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر و اﻓﺮاد ﻧﻈﯿﺮ آﻧﺎن را از ﻋﺼﯿﺎن آﺷﮑﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺎزﻣﯽ داﺷﺖ ،اﻧﺒﻮه ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺎن ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﯽ
اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﺰرگ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻧﺎﺗﻮان اﺣﺴﺎس ﮐﺮدن ﺧﻮد ،اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺪون ﺷﮏ اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن
روز و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﮐﻢ ﺑﻬﺎ دادن ﺑﺨﻮد را در آﻧﻬﺎ ﻗﻮت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﻣﺤﻨﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان زﻧﺪﮔﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﻀﺎد روﺣﯿﻪ آزادﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎرت ﺑﺎر ﻣﻮﺟﻮد از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭘﺪر را ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﺸﻦ
ﺑﺎر آورده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ او را ﺑﺪﺧُﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪن ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ او در اﺟﺘﻤﺎع ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮدی رﻓﺘﺎر ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺛﻤﺮه ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺴﯿﺎر
دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺑﺮاز ﻧﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ .رﻓﯿﻖ اﺷﺮف در ﺳﺎل  1328در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﮐﺴﯽ ﻓﺮﺻﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ او را ﻧﺪاﺷﺖ .از اﯾﻦ رو از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻊ
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻧﻮازش و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ را ﺧﻮدش ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
واﻗﻌﯿﺎت ﺧﺸﻦ و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،آﺷﻨﺎ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ او ﭘﺪر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖ را از
دﺳﺖ داده ﺑﻮد و در اﺛﺮ ﭘﺎدرد ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﮑﺎری ﻫﺎی ﮔﻬﮕﺎه ﭘﺪر دﭼﺎر ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ
ﻓﺮاوان ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺪر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد.
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ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﻣﯽ داد و رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺮش ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ده دوردﺳﺘﯽ رﻓﺖ و او ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺮوز ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ و اﻋﺘﻤﺎد
رﻓﯿﻖ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .او رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺮوز را ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻘﺪس ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻤﻪ آدم ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻓﺮق زﯾﺎدی
داﺷﺖ .دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮب و وﺳﯿﻊ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد وارد ﭼﻨﺎن دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺸﻮد.
ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻈﺮش را ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد .رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺮوز از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا او را ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن
ﺑﺎرﻣﯽ آورد .رﻓﯿﻖ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ او اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﺪ .او ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﮐﻢ دﺷﻤﻦ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد و ﻣﺴﺒﺐ ﻓﻘﺮ و رﻧﺞ ﺗﻮده ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﯿﻨﻪ او را در دﻟﺶ ﺑﺎرور ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ او ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺖ و او ﺑﻪ ﻫﺮ رو ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﮐﺮاه و
ﻧﻔﺮت ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اش ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ
ذﻫﻨﺶ را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ داﺷﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮑﻼﺳﺎن و ﻫﻢ ﺳﻦ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .دﻧﯿﺎی او ﺑﺴﯿﺎر
دور از ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﺬل ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣُﺪﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺗﻘﻠﯿﺪی و ﺳﻤﻮم ﻓﮑﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺳﺌﻮاﻻت
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ از رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺮوز ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ و او ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﺶ را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ داد.
رﻓﻘﺎ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ و ﮐﺎﻇﻢ ﺳﻌﺎدﺗﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺮوز ﺑﻮدﻧﺪ و رﻓﯿﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﺑﺰرگ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد و
آرزو داﺷﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ و اﻓﮑﺎرش ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن ﻣﯽ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺮای او ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﻬﻤﯽ داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻠﻤﻮس و روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯿﺶ را در ﺧﺪﻣﺖ
اﻧﻘﻼب ﺑﮕﺬارد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ؟ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ.
آﮔﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ راه آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻖ او ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺮاﺋﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻻزم زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﺳﯿﻌﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ ُﺗﻬﯽ از ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪﻫﺪ ،ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻫﻢ داده و ﺟﻮان ﻫﺎ را ﻓﺮﺳﻨﮓ ﻫﺎ از ﺣﻘﺎﯾﻖ دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽ داﺷﺖ و رﻓﯿﻖ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺳﻨﺶ ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻫﺪﻓﺶ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .از اﯾﻦ رو ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﻧﯿﺎی ﻫﻢ ﺳﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ دور ﻣﯽ اﻓﺘﺎد و ﻫﺮ روز در دﻧﯿﺎی
رﻓﻘﺎ ﺑﻬﺮوز ،ﺻﻤﺪ و ﮐﺎﻇﻢ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺑﺎز ﻫﻢ از ﺗﻼش ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم
ﻧﯿﺮوﯾﺶ را در اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﮐﻼس ﯾﺎزدﻫﻢ دوﺳﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻮد و از اﯾﻦ رو رﻓﯿﻖ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن ﺑﺎ او از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ
داد .ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺳﺮ ﮐﻼس درس ﺿﻤﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮای او از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﭘﺪرش رﺿﺎ ﺧﺎن و
ﺧﻮدش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻪ ﺳﺎواﮐﯽ ﺑﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه و آن را از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎواک ﺗﺤﻮﯾﻞ داد .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﻓﯿﻖ ﺟﻮﯾﺎی
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﺗﺮﺳﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ او اداﻣﻪ ﻧﺪاد .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ آن دو را ﺑﻪ ﺳﺎواک ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ
ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻧﺼﯿﺤﺖ از آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و رﻓﯿﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪی داد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪش
وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ!
دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .دﯾﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ در آن زﻧﺪﮔﯿﺶ را وﻗﻒ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮارﺳﯿﺪه ﺑﻮد در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .او ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ رﻓﻘﺎ ﺑﻬﺮوز ،ﺻﻤﺪ و ﮐﺎﻇﻢ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .از
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮﻋﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ داد.
او اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد آن ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺎﺻﯽ و آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در او ذره ذره ﻣﯽ ﻣﯿﺮد ...
و درﺳﺖ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﺻﻤﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ! و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد رﻓﯿﻖ ،او از ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
رﻓﻘﺎی دﯾﮕﺮ رﻓﯿﻖ ﺻﻤﺪ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻣﺮگ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﮐﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ از دﺷﻤﻦ ﺑﻪ دل ﮔﺮﻓﺖ ،اﻓﺰون ﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ آن
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﻫﻤﻪ اﺑﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه اش داﺷﺖ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
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در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم رﻓﯿﻖ در ﯾﮏ روﺳﺘﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮد و ﻫﺮ روز ﻓﻘﺮ و رﻧﺞ و ﺳﺘﻤﯽ را ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد ،روﺷﻨﺘﺮ و
اﻓﺰوﻧﺘﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ .آﯾﻨﺪه ﺗﺒﺎه و اﻧﺒﻮه ﺗﯿﺮه ﺑﺨﺘﯽ را ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه روﺳﺘﺎزادﮔﺎن ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻮد ،آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ دﯾﺪ و ﻫﺮ آن ﺗﻌﻬﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺣﻖ آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻨﮏ دﯾﮕﺮ "اﺷﺮف" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﻓﯿﻖ " ﺑﻬﺮوز" ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ را ﻫﺮ دو اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻫﺮ دو آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن دﯾﻮارﻫﺎی ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻗﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ و راﺑﻄﻪ ُﭘﺮﺷﮑﻮه رﻓﺎﻗﺖ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﺮادری و آﻣﻮزﮔﺎری ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺎﯾﻪ
اﻓﮑﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ دوﺷﺎدوش ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ رﻓﻘﺎ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،رﻓﺎﻗﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
اوج ﺷﮑﻮه ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ رﻓﺎﻗﺘﯽ زوال ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .زﯾﺮا رﻓﺎﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
رواﺑﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ و دوری وﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی زوال ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزی رﻓﯿﻘﺶ ﺗﺎ ﺑﺪان ﻫﻨﮕﺎم زﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آرﻣﺎﻧﺶ وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ آرﻣﺎﻧﺶ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻢ از اﯾﻦ رو ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺮوز ﺑﻪ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﺸﻖ او و ﻫﻤﻪ رﻓﻘﺎی ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻪ آزادی ﺧﻠﻖ ﻫﺎ ،آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻤﺎم
رﻓﻘﺎی ﻣﺒﺎرز از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف ﺑﻪ اﯾﻦ آزادی ،ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﯿﻨﻪ اش ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﮐﯿﻨﻪ آﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی
دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺗﺎزد و ﺗﺎ ﺑﺮاﻓﺘﺎدن ﺳﺘﻢ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﻮاﻣﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺧﺖ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ او ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮد .دﻧﺒﺎﻟﻪ آن در ﺻﻔﺤﺎت
ﺑﻌﺪ ،از زﺑﺎن ﺧﻮد او ﻣﯽ آﯾﺪ.

