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

ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮﻩ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺮداد ﺷﺎهﻤﺮادﯼ

ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺮداد ﺷﺎهﻤﺮادﯼ در روز ﭼﻬﺎرم ﺁﺑﺎن ﺳﺎل  ١٣٤٢در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺼﺮﺷﻴﺮﯾﻦ در ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ ١٥ .ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮج هﺎﯼ ﺑﺰرگ و ﺷﻮراﻧﮕﻴﺰ اﻧﻘﻼب ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻣﻮاج ﻋﻈﻴﻢ اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم در ﺳﺎل هﺎﯼ  ٥٦و  ، ٥٧ﺷﮑﺎف اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﺳﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد.
اﻣﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺁﺛﺎر و ﻧﺸﺮﯾﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ و در دﺳﺘﺮس ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﻗﺮار
ﺑﮕﻴﺮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺁﺛﺎر و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر  ٨ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﻋﻠﻴﻪ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺷﺎﻩ از ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻮﯾﮋﻩ در ﻣﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺁﺛﺎر ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮﯼ از ﭘﺮﺳﺶ هﺎﯼ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯼ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد  ،دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺮداد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮﻗﯽ وﺻﻒ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺁن زﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد  ،ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺁﮔﺎهﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ و اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯽ ﺑﻪ او اﻣﮑﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮد ﺑﻪ هﻮادارﯼ از ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﺮﺧﻴﺰد .در اﯾﻦ زﻣﺎن او داﻧﺶ ﺁﻣﻮزﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯽ ﻣﻬﺎﺑﺎ ﺑﻪ درﯾﺎﯼ
اﻧﻘﻼب ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب  ،ﺁﻣﻮزش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺒﻴﻨﺪ .ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﻴﺮﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻮﺋﯽ رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ هﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺁن هﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺿﺮورت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دار و دﺳﺘﻪ اﯼ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم را "ﻣﻠّﺎ ﺧﻮر" ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ و ﻧﻴﺮو هﺎﯼ ﺁﮔﺎﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

دار و دﺳﺘﻪ اﯼ ﮐﻪ هﻨﻮز ﭘﺎﯾﻪ هﺎﯼ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮد  ،ﻧﻮروز ﺳﻨﻨﺪج را ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺸﻴﺪ و ﺧﻠﻖ ُﮐﺮد را
ﺁﻣﺎج ﯾﻮرش ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داد .هﻤﻴﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺟﺪا از هﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎﯼ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺮو هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
داد ﮐﻪ ﻗﻴﺎم ﺑﻬﻤﻦ ﮐﻪ اوج اﻧﻘﻼب ﺷﺎن در ﺁن ﺳﺎل هﺎ ﺑﻮد  ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻩ و ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯼ ﻧﺒﺮد هﺎﯼ
ﺑﺰرگ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ در هﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﺎهﺪ ﻣﺒﺎرزات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .در هﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ هﻢ ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮ زادﮔﺎﻩ رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺮداد ﺷﺎهﺪ ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ هﺎ و ﺗﻈﺎهﺮات
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم  ،ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ دﯾﭙﻠﻤﻪهﺎﯼ ﺑﻴﮑﺎر و اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻣﺪارس ﺑﻮد ﮐﻪ
رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺮداد ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺁن هﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺁن زﻣﺎن در راس ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺎر هﺎﯼ ﺧﻮش ﺧﻂ و ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎن ﻧﻪ ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب ﺑﺮاﯼ رهﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮدﻩ هﺎ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺎ دار و دﺳﺘﻪ ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪﻩ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰاﯾﺎﺋﯽ ﺣﻘﻴﺮ از ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ  ،ﯾﻌﻨﯽ رژﯾﻢ ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ رهﺒﺮان ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ "ﻣﻠﯽ" و "ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖ" ﺑﻮدن دار و
دﺳﺘﻪ ﺧﻤﻴﻨﯽ  -ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ از ﺳﻮﯼ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ  -ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺎﻧﯽ از
اﯾﻦ دار و دﺳﺘﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻖ هﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن ﺑﻪ رﺳﻮا ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ﺧﻮد را ﺑﺮوز داد.

در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﻠﺘﻬﺐ و ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان  ،هﻮاداران ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ رهﺒﺮﯼ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ هﻮادارﯼ از ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ
ﺧﻠﻖ و راﻩ و ﺁرﻣﺎن هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﻴﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺮداد ﯾﮑﯽ از هﻤﻴﻦ اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن راﺳﺘﻴﻦ ﺑﻮد .ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ
هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺁن هﺎ اﻣﮑﺎن رهﺎﺋﯽ از وﺿﻊ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺮداد ﮐﻪ دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ و راهﻨﻤﺎﯾﯽ را در ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﯾﻦ ﮔﺬراﻧﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اﯾﺮان و
ﻋﺮاق هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﮎ زادﮔﺎﻩ ﺧﻮد  -ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﯾﻦ  -و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎﺋﯽ اﺟﺒﺎرﯼ ﺑﻪ وﯼ اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎ در ارﺗﺒﺎط هﺮ ﭼﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯼ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ هﻮاداران ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺣﻮل زﻧﺪﻩ ﯾﺎدان ،ﺑﺮادران ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺁوازﻩ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ هﺎﯼ ﺷﺎن در زﻧﺪان دﯾﺰل ﺁﺑﺎد ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ در ﺳﺎل هﺎﯼ اوﻟﻴﻪ دهﻪ  ٦٠هﻨﻮز هﻢ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁن دوران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺮداد در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ،وﯼ ﮐﻪ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرزات ﺳﻴﺎﺳﯽ
اش در ﺳﺎل  ١٣٥٩از دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﺧﺮاج ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺧﺮاج ﺗﻨﻬﺎ ارادﻩ اش را ﺑﺮاﯼ ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزﻩ ﺻﻴﻘﻞ داد و ﺗﺠﺮﺑﻪ او
را ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪ .رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺮداد در ﻃﻮل اﯾﻦ دوران ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﯾﻮرش ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ، ٦٠ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﻟﺤﻈﻪ اﯼ از ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺒﺪادﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ هﺮ ﺻﺪاﯼ
اﻋﺘﺮاض را در ﮔﻠﻮ ﺧﻔﻪ ﺳﺎزد  ،ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ رﻓﻴﻖ در اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٦٠ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﻼم ﺁﺑﺎد
ﻏﺮب دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎهﯽ را در زﻧﺪان ﺁن ﺟﺎ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺁن وﯼ را ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﺮﻧﺪ ﻏﺮب اﻧﺘﻘﺎل
دادﻧﺪ .ﻣﺠﺪدا ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ او را ﺑﻪ زﻧﺪان دﯾﺰل ﺁﺑﺎد ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﯾﺎراﻧﺶ در ﭼﻨﮕﺎل
دژﺧﻴﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
در زﻧﺪان رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺮداد ﺧﻮد را در ﻣﻴﺪان ﺟﺪﯾﺪﯼ از ﻣﺒﺎرزﻩ دﯾﺪﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺎرﻩ اش ﮐﺘﺎب هﺎ و ﺟﺰواﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺑﻮد اﻣﺎ
ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻴﻨﯽ اﯼ از ﺁن ﻧﺪاﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻧﻴﺰ وﯼ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺶ ﺁﻣﻮزﯼ
در داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ رﻏﻢ هﻤﻪ درد هﺎ و رﻧﺞ هﺎ ،اﯾﻦ دورﻩ را هﻢ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر از ﺳﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ .و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺟﻮان ﭼﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﺁزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﮔﺬر ﮐﺮد .ﻣﻘﺎوﻣﺖ هﺎﯼ رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺮداد ﺷﺎهﻤﺮادﯼ در زﯾﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎﯼ ﻣﺰدوران ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ  ،زﺑﺎن زد ﯾﺎراﻧﺶ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺰدوران ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺎﻣﺖ او را در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ در هﻢ ﺷﮑﻨﻨﺪ  ،در ﻧﻬﻢ ﻣﺮداد ﺳﺎل  ٦١او را هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادﯼ از
اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن در ﺑﻨﺪ زﻧﺪان دﯾﺰل ﺁﺑﺎد ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﺻﺪﯾﻖ و ﺁﮔﺎﻩ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اش ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﺁﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﺎد رﻓﻴﻖ ﻣﻬﺮداد ﺷﺎهﻤﺮادﯼ ﮔﺮاﻣﯽ و راهﺶ ﭘﺮ رهﺮو ﺑﺎد!

