ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  :ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﯾﯽ  ،ارﮔﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺷﻤﺎرﻩ  ، ٢١٤ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎﻩ ١٣٩٦

ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد ﺧﺎﻃﺮۀ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ رﻓﻴﻖ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺳﻨﺠﺮﯼ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎدرهﺎﯼ ﺑﺮﺟﺴﺘۀ
ﺳﻴﺎﺳﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ١٣٥٤در ﻣﺼﺎﻓﯽ دﻻوراﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺰدوران رژﯾﻢ
ﺳﻔﺎﮎ ﺷﺎﻩ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ!

رﻓﻴﻖ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺳﻨﺠﺮﯼ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎدرهﺎﯼ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎل هﺎﯼ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دهﻪ ﭼﻬﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻈﺎهﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﺗﺨﺘﯽ ،دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺗﻈﺎهﺮات ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮان ﺷﺪن ﺑﻠﻴﻂ اﺗﻮﺑﻮس هﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻧﻮﯾﺴﯽ روﯼ دﯾﻮارهﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺗﻈﺎهﺮات
داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ در دﻓﺎع از ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن وﯼ ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .او ﺑﻌﺪ از ﺁزادﯼ از زﻧﺪان در ﺳﺎل  ١٣٥١ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﻮﺳﺖ و در ﻃﯽ ﺳﺎل هﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮن و
ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎدر ﺳﻴﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .رﻓﻴﻖ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ هﻤﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬارﯼ هﺎﯾﺶ در رﺷﺪ و
اﻋﺘﻼﯼ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ  ،در اواﯾﻞ دهﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ در ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ در اﻋﺪام ﻓﺎﺗﺦ ﯾﺰدﯼ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار زاﻟﻮ ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ او ﻣﺄﻣﻮران رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ  ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎن ﭼﻴﺖ را ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ
در اﻋﺪام ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ ﻣﻌﺮوف ﻋﻠﯽ ﻧﻘﯽ ﻧﻴﮏ ﻃﺒﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﻣﺆﺛﺮﯼ داﺷﺖ .ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺑﯽ ﺑﺎﮐﯽ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ او
در ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﺑﺪون ﺧﻄﺎ  ،از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺁﮔﺎهﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﯾﻤﺎن ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ درﺳﺘﯽ راﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ اﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﭘﻴﻤﻮد از ﺧﺸﺎﯾﺎر ﯾﮏ ﮐﺎدر ﺳﻴﺎﺳﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .درﯾﻐﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎﯼ او در ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺮﺻﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮاﯼ رﺷﺪ و اﻋﺘﻼ ﻧﻴﺎﻓﺖ و وﯼ در  ٢٣ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ١٣٥٤در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪﻩ دار ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ
ﻋﻠﻨﯽ ﺗﺎزﻩ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواﮎ ﺑﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ رﻓﻘﺎﯼ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺁن هﺎ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﯾﮏ درﮔﻴﺮﯼ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ .دو ﺗﻦ از ﺁن رﻓﻘﺎﯼ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﻓﺮﺷﻴﺪﯼ و ﻣﺤﻤﻮد
ﻧﻤﺎزﯼ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ و در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎﯼ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎواﮎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻗﻴﺎم ﺑﻬﻤﻦ در
دادﮔﺎهﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان ﺳﺎواﮎ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد وﯼ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دو ﻓﺪاﺋﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ در زﯾﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد.
ﯾﺎد رﻓﻴﻖ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺳﻨﺠﺮﯼ ﮔﺮاﻣﯽ و راهﺶ ﭘﺮ رهﺮو ﺑﺎد!

