ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  :ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ  ،ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺷﻤﺎرﻩ  ، ٣۵ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺁذر ﻣﺎﻩ ١٣٩۵

در ﺑﺎرﻩ رﻓﻴﻖ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻴﺎدﺗﯽ

رﻓﻴﻖ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻴﺎدﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺁﮔﺎﻩ و ﺁزادﻩ ﺧﻠﻖ ُﻟﺮ در ﺳﺎل  ١٣٢۵در ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﺟﺮد و در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ
ﻓﻘﻴﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .او داراﯼ ﯾﮏ ﭘﺪر ﻓﻠﺞ و دوﻣﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮﯼ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻮد .رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻢ دورۀ
اﺑﺘﺪاﺋﯽ را در دﺑﺴﺘﺎن "١۵ﺑﻬﻤﻦ" ﺑﺮوﺟﺮد ﮔﺬراﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﭘﻬﻠﻮﯼ )ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ ﻧﺎم اﯾﻦ
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮد( ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دورﻩ اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در اﯾﻦ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن در رﺷﺘﻪ
رﯾﺎﺿﯽ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن "ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم" ﺑﺮوﺟﺮد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮد و در ﺧﺮداد ﺳﺎل  ١٣۴۵در رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ دﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺎﻩ هﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺖ در رﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎور راهﻨﻤﺎﺋﯽ داﻧﺸﺴﺮاﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اداﻣﻪ دهﺪ .در هﻤﺎن
ﺳﺎل و در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ،ﺷﺎهﺪ ﺣﻤﻠﻪ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ رﻧﺠﺮهﺎ و ﻋﻤﺎل ﺳﺮﺳﭙﺮدﻩ رژﯾﻢ ﻣﻨﻔﻮر ﺷﺎﻩ ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺷﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯼ را از ﻣﺎهﻴﺖ ﻧﻴﺮوﯼ ﺳﺮﮐﻮب رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ اﻓﺰاﯾﺶ داد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺁن ﮐﻪ رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻢ در داﻧﺸﺴﺮا درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻼﻗﻪ اش ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق در
ﮐﻨﮑﻮر ورودﯼ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در ﻣﻬﺮ  ١٣۴٧در رﺷﺘۀ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﻏﺎز
ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﻮد.
رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻩ و ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺁن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اش اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،در
داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺁرﻣﺎن هﺎﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎﯼ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ و
ﻣﺴﻴﺮ ﻓﮑﺮﯼ و ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﯼاش را ﺑﺮاﯼ زدودن ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﻮ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺨﺺ
ﺳﺎزد .رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻢ از ﺳﺎل دوم داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از هﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪا ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﻣﮑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ در ﺷﻬﺮهﺎﯼ اﺳﮑﻮ و ﻣﺮﻧﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁورد و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﯾﺰ  ،اﺟﺒﺎرا
هﻔﺘﻪاﯼ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﺮاﯼ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ اﺳﮑﻮ و ﻣﺮﻧﺪ ﻣﯽ رﻓﺖ .او ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از اواﺋﻞ ﺳﺎل ﺳﻮم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ هﻤﻪ هﺰﯾﻨﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﯽاش را ﺧﻮدش ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎهﻴﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎش ﻣﺎدرش هﻢ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد .در
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﭘﻨﺞ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺳﻴﺎهﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺁﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﺮان اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ وﯼ ﻧﻴﺰ
ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮ و ﺁﺷﮑﺎر ﺗﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ وﯼ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺎل ﺳﺎواﮎ در ﺗﺒﺮﯾﺰ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺗﺤﺖ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺪرﮐﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ وﯼ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ  ،دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ هﺎﯼ وﯼ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ

ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواﮎ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎر ﺳﻮم او را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮد ،رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻢ  ٢۶روز ﺗﺤﺖ اذﯾﺖ و ﺁزار ﻋﻤّﺎل ﻣﺰدور
ﺳﺎواﮎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪۀ ﻓﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدﻩ و ﺧﻮاهﺎن ﺁزادﯼ
رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻢ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ وﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺪﻧﺪ .رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ دردﻧﺎﮎ اذﯾﺖ و ﺁزار ﺳﺎواﮎ را ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮔﺬراﻧﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺳﺎواﮎ اﺟﺒﺎرا ﺁن هﺎ را ﺁزاد ﻧﻤﻮد.
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوران ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻢ دوران ﺧﻮدﺳﺎزﯼ و ﺁﻣﻮزش ﺑﺮاﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ هﺮ
ﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﺑﻮد .او در ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۵٢ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺮق ،از داﻧﺸﮑﺪۀ ﻓﻨﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ روال ﺁن ﺳﺎل هﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪ و اﯾﻦ
دوران را در ﺷﻴﺮاز و ﺑﻌﺪ در ﺧﺮم ﺁﺑﺎد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻴﺪ .در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ۵٢ﯾﻌﻨﯽ در اواﺳﻂ دوران ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم،
رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺎ رﻓﻴﻖ ﻣﻴﻨﺎ ﻃﺎﻟﺐ زادﻩ ﺷﻮﺷﺘﺮﯾﺎن ﮐﻪ او ﻧﻴﺰ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ و رهﺮو رهﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮد ازدواج ﮐﺮد.
رﻓﻴﻖ ﻣﻴﻨﺎ در ﺁن ﺳﺎل داﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎل ﺳﻮم رﺷﺘۀ ﺣﺴﺎﺑﺪارﯼ ﻣﺪرﺳۀ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻢ در ﺁﺑﺎن ﺳﺎل  ۵٣ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و در ﮐﺎرﺧﺎﻧۀ ﮐﺎرﺗﻦ اﻟﺒﺮز در ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧۀ ﮐﺎﺷﯽ ﭘﺎرس رﻓﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً هﻔﺖ ﻣﺎﻩ در اﯾﻦ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ.
ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﻮزﺷﮕﺎهﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﯼ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و
زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﺪ .ﻃﺒﻘﻪ اﯼ ﮐﻪ او اﻣﺮ رهﺎﺋﻴﺶ از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺁرﻣﺎن ﺧﻮد
ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
در اﯾﻦ ﺳﺎل هﺎ ﮐﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺿﺮورت زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ و
رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ اش ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻴﺪﻧﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ از دل واﻗﻌﻴﺖ هﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻩ
ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺣﺪ وﺳﻴﻌﯽ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺒﺎرز را ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﮔﺮوﻩ
ﮔﺮوﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان روﯼ ﻣﯽ ﺁوردﻧﺪ .رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻢ ﻧﻴﺰ ﯾﮑﯽ از ﺁن ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣۵٣ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ رﻓﻴﻖ ﻣﻴﻨﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣۵٣ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯼ ﺁورﯼ ﻧﻴﺮوﺋﯽ وﺳﻴﻊ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻴﺮو هﺎﯾﺶ در ﭘﻮﺷﺶ هﺎﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺮدﻩ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ هﻢ رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻢ و رﻓﻴﻖ ﻣﻴﻨﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﻴﺎﺑﺎن زﯾﺒﺎ در ﺗﻬﺮان ﺧﺎﻧﻪ اﯼ را اﺟﺎرﻩ ﮐﺮدﻧﺪ .در اواﺧﺮ
ﻓﺮوردﯾﻦ  ۵۴اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ رﻓﻘﺎ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻴﺎدﺗﯽ و هﻤﺴﺮش ﻣﻴﻨﺎ ﻃﺎﻟﺐ زادﻩ ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎواﮎ ﮐﺸﻒ و ﻣﻮرد هﺠﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﻮرش ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺰدوران ﺳﺎواﮎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﻴﻖ ﻣﻴﻨﺎ ﻃﺎﻟﺐ
زادﻩ ﺷﻮﺷﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ  ،اﻣﺎ رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮران دﺷﻤﻦ از ﭼﻨﮕﺎل
ﺳﺎواﮎ ﺑﮕﺮﯾﺰد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ هﻤﺴﺮ رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻢ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ وﯼ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ .
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺿﺮﺑﺎت ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺳﺎواﮎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ، ۵۵رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻢ از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﻘﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ
ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺁن دوران ﺳﺨﺖ را ﺑﺎ ﺻﺒﻮرﯼ و
ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻄﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﺮد.
رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻴﺎدﺗﯽ ﻓﺮزﻧﺪ رﺷﻴﺪ ﺧﻠﻖ هﺎﯼ اﯾﺮان در ﺳﺎل هﺎﯼ ﺳﻴﺎﻩ ﺳﮑﻮت و اﺧﺘﻨﺎق ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ و ارادﻩاﯼ
ﺁهﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮﯾﺶ را ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺁرﻣﺎن هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن و ﻣﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ

ﺳﻠﻄۀ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈۀ ﺣﻴﺎﺗﺶ در ارادۀ ﭘﻮﻻدﯾﻨﺶ ﻋﻠﻴﻪ دﺷﻤﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﺰﻟﺰﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻧﻴﺎﻣﺪ .رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻴﺎدﺗﯽ ﭘﺲ از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺨﻔﯽ و ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﺪﯾﻦ درﮔﻴﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ دﺷﻤﻦ
و ﻧﺎﺑﻮدﯼ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩهﺎﯼ ﺳﺎواﮎ و رژﯾﻢ ﻣﻨﻔﻮر ﺷﺎﻩ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪاش در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻴﺎم ﺑﻬﻤﻦ ،ﺑﺮگ
زرﯾﻦ دﯾﮕﺮﯼ را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺐ ﺁزادﯼ و ﺑﺮاﺑﺮﯼ اﻓﺰود .او در  ٢٢ﺑﻬﻤﻦ ١٣۵٧
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺪاﯾﯽ وار ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻣﺮدم ﺑﺮاﯼ ﺗﺼﺮف رادﯾﻮ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ رزﻣﻴﺪ  ،ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺰدور
ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ.
ﯾﺎد رﻓﻴﻖ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻴﺎدﺗﯽ ﮔﺮاﻣﯽ و راهﺶ ﭘﺮ رهﺮو ﺑﺎد !

