ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  :ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ  ،ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺷﻤﺎرﻩ  ، ٣٨ﭘﺎﻧﺰدهﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ١٣٩۵

در ﺑﺎرﻩ زﻧﺪﮔﯽ رﻓﻴﻖ ﺷﻪ ﯼ د زهﺮا ﺁﻗﺎ ﻧﺒﯽ ﻗﻠﻬﮑﯽ!

رﻓﻴﻖ زهﺮا  ،ﺳﻤﺒﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﯾﮏ زن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﻴﺸﺮو  ،ﯾﮑﯽ از رهﺮوان ﺻﺪﯾﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ هﻤﻪ وﺟﻮد ﺑﺮاﯼ رهﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .او در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﺻﻔﻮف ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﺎ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺷﺎﻩ اﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﻏﺪّار ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺟﻨﮕﻴﺪﻩ ﺑﻮد  ،ﺑﻪ ﮐﺎدر ورزﯾﺪﻩ اﯼ ﺑﺪل ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎﯾﺶ از ﭼﺸﻢ هﻴﭻ رﻓﻴﻘﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻤﯽ
ﻣﺎﻧﺪ.
از ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻔﺶ ﺑﻼ ﺑﺮاﯼ ﺷﻨﺎﺧﺖ هﺮ ﭼﻪ ﻋﻴﻨﯽ ﺗﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺎرﮔﺮان  ،ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻋﺪام
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﺒﺎس ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﻣﺮد هﺰار ﭼﻬﺮﻩ ﺳﺎواﮎ در  ١۴اﺳﻔﻨﺪ  ، ١٣۵٣از داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ هﺎﯼ
ﺳﺎزﻣﺎن در ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن  ،ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻤﺐ ﮔﺬارﯼ در ﭘﺎﺳﮕﺎﻩ ژاﻧﺪارﻣﺮﯼ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻪ ﺗﻬﺮان در  ١٩ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل
 ۵٣و در ﺳﺎﻟﮕﺮد رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺳﻴﺎهﮑﻞ  -ﺳﺮ ﺁﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﺮان  -ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺣﻮزﻩ اﯼ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺁن ﺳﺎل هﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ رﻓﻴﻖ زهﺮا در ﺁن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺁﻏﺎز
ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﺮان و اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان
"اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ﺧﻮد ﺟﻨﮓ اﺳﺖ"  ،ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﻋﻤﻼ درﮔﻴﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮﻧﻴﻦ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﮓ،
ﺧﻴﻠﯽ زود ﭘﻴﺎم رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﭼﺮﯾﮏ  ،ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﻼت ﺧﻮﻧﻴﻦ را در ﻧﻮردﯾﺪ .ﺑﻪ واﻗﻊ ﺧﻮد دﺷﻤﻦ وﺣﺸﺖ زدﻩ  ،ﺑﻴﺶ از
هﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﻴﺎم را در در وﺳﻌﺘﯽ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮد.
ﭘﻴﺎم ﭼﺮﯾﮏ هﺎ روﺷﻦ ﺑﻮد" :وﻇﻴﻔﻪ هﺮ ﻣﺤﻔﻞ و ﮔﺮوﻩ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ هﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارد و ﺑﻪ هﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺁﻏﺎز ﮐﻨﺪ و ﺿﺮﺑﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻓﺮود ﺁورد" .ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎس هﻤﻴﻦ ﭘﻴﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ و
ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﻣﺒﺎرز ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺴﻮﯼ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ روﯼ ﺁوردﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ  ،ﮔﺮوهﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﻘﺎ
ﺑﻬﻤﻦ روﺣﯽ ﺁهﻨﮕﺮاﻧﯽ  ،ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻮﻣﻨﯽ و ﻧﺰهﺖ اﻟﺴﺎدات روﺣﯽ ﺁهﻨﮕﺮاﻧﯽ ﺷﮑﻞ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﮐﻪ رﻓﻴﻖ
زهﺮا از اﻋﻀﺎﯼ ﺁن ﺑﻮد  ،ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺌﻮرﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ دو ﺗﻦ از رﻓﻘﺎﯼ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ
)رﻓﻘﺎ ﭘﻮﯾﺎن  ،اﺣﻤﺪزادﻩ( ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد  ،در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۵١و اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۵٢ﺑﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ.

رﻓﻴﻖ زهﺮا ﺑﻪ اﺗﻔﺎق هﻤﺴﺮش رﻓﻴﻖ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻬﺎب رﺿﻮﯼ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵٢ﺑﺎ هﻢ ازدواج ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ  ،از ﺟﻤﻠﻪ
رﻓﻘﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در هﻤﻴﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﮕﺮد هﺎﯼ ﻧﻴﺮوﯼ ﺳﺮﮐﻮب دﺷﻤﻦ  ،در
اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۵٢زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ رﻓﻴﻖ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ در  ١٣۵٣/٣/١٨دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ
ﯾﻌﻨﯽ در  ٢۶ﺧﺮداد هﻤﺎن ﺳﺎل در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ.
رﻓﻴﻖ زهﺮا در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ رﻓﻴﻖ و هﻤﺴﺮ ﻣﺒﺎرزش را از دﺳﺖ دادﻩ ﺑﻮد  ،ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﭘﺮ از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺁرﻣﺎن هﺎﯼ
رهﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺧﻮد ﺑﺮاﯼ ﺑﺮ ﻗﺮارﯼ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و رهﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان از ﻗﻴﺪ ﺳﻠﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داران اداﻣﻪ داد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﯼ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن در اهﻮاز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ  ،در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۵۴هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﺑﻬﻤﻦ روﺣﯽ ﺁهﻨﮕﺮاﻧﯽ و ﻓﺮهﺎد ﺻﺪﯾﻘﯽ ﭘﺎﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﺎرﯼ رﻓﺖ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﻓﻘﺎﯼ ارزﻧﺪﻩ اﯼ ﭼﻮن ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ رﺣﻴﻤﯽ ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎدﯼ  ،ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺎزﻣﺎن را
ﺷﮑﻞ دهﻨﺪ .در ﺑﺴﺘﺮ هﻤﻴﻦ ﺗﻼش هﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺷﻬﺮ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎزﻧﺪران ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎرﯼ
 ،ﺑﺎﺑﻞ  ،ﮔﺮﮔﺎن و ...ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دﯼ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ۵۴ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن
وارد ﮔﺸﺖ  ،رﻓﻴﻖ زهﺮا در  ١٨دﯼ ﻣﺎﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺶ از ﯾﺎزدﻩ ﻣﺎﻩ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ  ،در  ٢٩ﺁذر ﻣﺎﻩ
 ١٣۵۴ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ددﻣﻨﺶ ﺷﺎﻩ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﻴﺸﺮوان ﺁﮔﺎﻩ و زﻧﺎن رزﻣﻨﺪﻩ ﺧﻮد
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٣٢در دﻩ اوﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ٢٢ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺖ ،از دﺳﺖ داد .
ﯾﺎد رﻓﻴﻖ ﺷﻬﻴﺪ زهﺮا ﺁﻗﺎ ﻧﺒﯽ ﻗﻠﻬﮑﯽ ﮔﺮاﻣﯽ و راهﺶ ﭘﺮ رهﺮو ﺑﺎد !

